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D. Alice u\ugusta de Castt·o :Vianna, solicilaudo uma.
pensão. ·Pags W c 56.
17:1, de 1013, sobt•c o J'CCIUcl'iuwnlo n. 20, de 1013, <lo
D. Frandsua ele Mesquita 'l'cllcs, soiicilando uma
pensão. !'ags. 1ü o 57.
17·1, do 1013, sobre o rcrjur.t·iJncnlo n. '102, de 1012,
da viuva do Dr. Domingos .Lopes da Silva Al'aujo,
solicitando um11 pensão. Pags. 17 c lí7.
Iili, do 1013, sobt·o .o t•cqucJ•inwnto u. o, de 1013, de
D. Mal'ill ela (;;!oria. Vasconccllos •Clalvüo c i:iilva solicitando uma pensão . .Pags. '17 c 57.
176, de 1013, sobro o requerimento de DD. l~spori
clianri Sorrüo ·C l~lidia "\nlonia de Castro, solicitando
os J'twot•es da pt·oposicão que beneficiou as victima~
do sinistro occol't'ido a bordo do couracado A(Jttülaban,
I'ags. 17 o 57.
177, do 1013, sob1•c o rcqucl'imcnlo 11. üü, tlc 1011, de
,o, Ma ria c\ugusta do Bri tto .Pereim, tiOli~ilando um
auxilio po~unjal'io. l'ag. 18 o lí7.
.
178, do 1013, sobro o requerimento de D. Albertina
da 1Fonscca, solicitando rcvot·süo da pensão que u sua
·Jll'Oil'CllitOl'U JlCl'Cobill. l'ugs. 18 C 5H.
170, do 1013, sobre o rcqu~erimm)l9 n. 18, ele 1013, do
D. ~luria Benodwtu de Lunu Vwu·a, sollctLundo uma
JlOns[o, l'ugs. 18, 58 o U2,
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t\. lHO, r.lo IDI3, sobre o rcqucrimenlo de D. Helena Vieit•a

N.

N.

N.

N.

da Silva, solicit!!,ndo uma pensão. Pags. 18, lD c li:!.,
HH, de 1013, sobre o rcqucl'irncnto elas filhas sollciras
c !'ilhas menores do fallecido Senador JlClo Estado de
Minas Gemes 'Dr. Carlos Vaz de lllcllo, soliciLando
uma pensão, c a emenda qu-e luxa cm ·lilO$ mcnsacs
a. pensão re.c1ucrida. Puf!. 1!l.
18.2, de 1013, sobre a pl'oposieüo n. !!JS, de 1DOü, con"
cedendo pcnsucs meu sues a D. Clara Brand, ús :vi uvas
c J'ilhos menores dos o!'ficiucs, praças de pt·ct c
tail'ciros, victimadGs nl) desastre do couraçado Aqui.
dab,an. Pags. 1O, 20,
183, de 1013, sobre a proposi!)üo n. 12, de J 013, con"
cedendo uma pcnsãG a D. Annu Nunes do Nascimcmto,
viuva da Senador c\lcxandrc Cassiano do Nascimento •.
Pags. 20, 21.
·
18.1, .do tD'13, sobre a proposic;üo n. 13, de 1013, concc"
dendo pensão ú viuva, fil110s mcnot•cs c filhas sol"
tciras do cx"Scnador João ·Pinheiro da Silva. Paginas
•)1

-.J

90

,

""""' o

N. Hlil, de 1018, sobre a pt•oposieão n. J.l, de 1013, concc"
dendo pcns:io a D. ·i\lm·ia da Luz Fort•oit·a de Moura
c sua filha Julin Pct•t•cit•a de l\[oum. l'ag. 22.
N. -JBG, de HH3, sobre a proposicflo n. -tr., de -1013 concc~
odcndo pensão a D, Annila Sussckind do lllcndonça o
sua filha Irene. Pags, 22, 23.
·
N. -t.S7, de 1013, sobre a protJosicão n. -lü2, de 1012, concedendo, ús viums e, na !'alta destas, ús filhas solteiras dos vohinLurios da l'aLt•ia que J'ellcccrum cm
·conscqncncia ele ferimentos recebidos na guerra do
Pnrag-uay, o meio soldo c•tn igualdade de condições
no das i'amilias elos ol'J'il!iacs do Exercito c da At·maela.
Pags. 23, 211,

N. 188, de 1018, sobre a proposição n. IGG, de -1012,
fixando os vencimentos elo nmanucnsc da Capitania
do .P<:>rto de S ..João da Bart·u, no Estado do !lia do
Janmro., l' ag. :,"'.••
N. 180, de -1013, sobre a proposição n. 108, de 1012, tot·nando extensivos os favores elo deerolo n. 2.G:.2, elo
3 do janeiro do 1012, ús viuvas c !'ilhes menores c,
nu auscnciu dos mesmos, nos pacs iLlValidos dos oJ'J'iciacs da Armada mortos a bordo do moni lo r Soliutúcs .:
o

Pags. 2·1, 2ri.

N. 100, de Hll3, sobl'e a Pl'Oposic;ão n. 228, de ID1!!, mandando rC!\'CL'lot· a Caliopc, ~lnrin o Hora, !'ilhas solteit•ns do J'inudo Dr. rl'o!Jins Bal'!·cto de Menezes a
pensão cm ~u.io goso eslcvc n sua milc, viuva do
mesmo, aLú a ctuln do seu J'allecimcnto, Pugs •. 25, 20.:

: .,

I

1'.

IÍID!CE

N, 101, de 1013, sobre o requerimento do funceional'io
·ela Fazonda E~11ilio da Silva Guim:>1·ães, solicilanelo
um anno ele Iiccnça, l'ags, 2ü c G3.
N, 1O:!, ele 1'0'13, soiJt•c o requerimento de D. 'fhcrcza
Carolina dtl Silva Freitas, solicitando uma pensão.
Pags. 2G. o 03.
N, !03, ele 1013, so!Jrc o rcqnc·l'imcnlo de D. Maria José
da Costa Gabizo, solicitando uma pensão, Pnss. 20,
27 c G3,
N. 10.\, <lo 1013, sobre o l'CC1UCrimcnlo ela viuva c filhos
•elo Conselheiro Manocl Francisco Cot·rüa, pcdindc
relevamento de prcs~r·ipção. Pass. 27, 28 .c ü3,
N. 107, de 1013, sobre o requerimento de Henrique nuph
pedindo relevamento de prescripcão para receber a
1mporlnncia ele fornecimentos feitos ao '10' l'egimcnlo
de ·cavnllaria. Pngs. 75 c :180.
N. 108, de 1013, sobre a 11roposir;ão n. ·1, do 1000, concedendo ao Dr. Cal'los Domicio de Assis Toledo rclevamen Io 'lla ]Wcsct·ipcão cm que incorreu como conll'i~mintc do montepio civil. l'ags. 75, 70,
N, 100, de 1013, sobre a proposkão n. ·12.\, de 1000, concodcndo ao ex-praticante dos Cor·reios, J osrí Julio do
l'rcitas Coutinho, relevamento da prcscripciio cm que
incorreu co,mo contrilminle do montepio civil, l'agina 7G,
·
N, 200, de 1013, sobre a emenda do Sr. J!'.rancisco iGlyccrio à proposicão n. 10, de !OH, concedendo relevamento da vrcscripcüo a D. Cecilia 'l'igrc Moss. ·Pagina 77.
N. 201, de 10'13, sobre a ·emenda do Sr. Pires Ferreira
(I proposicão n. 1.()2, de 1012.• 1'ag. 77 ,,
N. H 1, de 1013, sobre o requerimento do capitão reformado do l~x.arcito ,João Chrislino Ferreira do Carvalho, pedindo melhoria de reforma. ·l'ag, 70,
N. 202, de 1013, sobre a emenda do St•. Gabriel Salgado,
relativo ú contagem do tempo do embarque para os
o1'1'iciacs da Armada. Pag, 81.
N. 203, de 1013, sobr~ o !l1'0,ieclo n. 18, de 1013, melhorando a rcl'orma do coronel Alfredo Ernesto Jacques
Ourique. Pags. 82, 83,
•
N. 2CH, ·de 1013, sobro o proJecto n. H, de 1010, autorizando o Govct•no ti commissionar annualmcnte oito
mc:dicos militm·cs para nce~mpan'hnrcm ns grandes
manobras ·dos cxcrcilos europeus. Pnss. 83 o 84.
N. 205, de 1013, sobre o projecto n. 38, do 1000, criando
•O corrJo do picudoros do Exercito. P'ags, Si a llü •.
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N, :20t\, de 101~1, :;.;obJ'f~ a pl·npnsil:ãn 11. GJ, do JOOH, equi-

pamndo o,; J'uJwr:ioum·ios rln Cnsa r.ln !lloeda uo; du

1'ile:-iou·ro Xnt:ional, .l'ngs. tW c~ I) i.
N. :!Oí, clf:~ 101~:, ~obr·n a. pt•npo:-iÍI_:no n. 1-W,
1

i]t)

.IOJ:!,

auto-

rizando a alJei'Lut·:t de e1.·erlilo pa!'a pagamento rle
PI'Bnlios a YUl'ÍO:-i etill.l\'nilOI'I'~ do lJ•igo, .Pag;.;, 87 n. 8!),
N. ~OR, do 1!11:1, soiJJ•.r• a JH'opo;;ir:fío 11. IRH, rle 1\11~. nutn:J.·izalldo n. nlwl'l.ut·a di' (~J't!clilo JHll'a itHii~n·JniztH.:fio a~
despr;zus Wlll os J'UIIer:aes do DI', ,\IJ'i'f'rio rlo Bl'ii.LO,
r•x-diJ'C'Clot· da Yneuldnrlc rio :lledici11a da Balda. l'n-

gina S!l,
N, ~11, dn lfli:J, solil'r' o rr:·qw•r·in•r•nl.o n. 7:3, de 1Vll, de
D. Luniditt .l'l'l'l'it·a . do:; l:lanlos, snlir:ilnntlo uum
J)r,•n;;;,~,o
'"'l''l
·" · ·l'an··
· lo~· ·['I'J
• • 'l.-l,.
N, 212, de Jfll<l, ,;o]H'e n J•equet'ÍIIlC'Illo n. li:.J, r]rJ 1!110, elo
c\1thu1' ~.l'ol·cntino da Co,;la c ouli'OS, solir:ilanllo equiJlUI'U~fio do Y·ClleilllelllO.', l'a:;;, JU.\ P. 2G!J,
li. 213, de 'inl3, so]JJ•n orertuci'ÍIJlenlo 11 • .\, drJ tnon, r!us
ouJpl'ogados da AIJ'aiJ[Jega ria Bu!Jia, solieilando eqnir.arur;fio ·de VCIWÍ1111enlos, J'ag-s, JO.\ c ~lill,
N, 21.\, drJ J\Jl3, sob1·c o l'N[Ur'I'ÍIJ1enlo 11. Rí, du 1\ll~. dr;
monscnh·or· Fmnebcr} Hilr.leh!'anclo (h.lmes Ange!iuJ,
solidlaudo !'roi<!I'UlllC!Ilo ele pl'cset·ip~rJO. Pags, 1%
c 380,
N. 2Jil, dr; I 013, soht•c o PI'O,jrodo 11, :lü, lk I \lU! I, equipal'iliH.Io n~ venci.Hll!lll.u:-; do jusnt•eUn· u do S1!t!t'Plruio do
]1nt'f.o df~ ~lnf~eití uo~ do~ J'uueeionaJ•io~ ele ü;unl enlt~
gol'ia nos J~sl!ldo~ ·dn :\lnr·anh:io u Ct~arú. Jlng. JIJ.l.
N, 21li, de Hll3, ,.;o]JJ'e o Jll'll,j.,cln 11. :17, r.In J\10\1, equipamnrlo os vencinwnlo.< do:; l'uner:ioiiUI'ÍJI:i rl:t Directoria
Gt~J'Ul dt.! ~nudt~ Pu]Jiil'a ao::; do:; J'unt~donnJ•ins da~
oult·as liil'rodor·i:H do :llillisl<'l·io ela .luslira. l'n:;·. Jn:J.
N, !)17, de l\11:1, sob1·e o projr•etr, u. H, r.J,, HIIO, Jixando
l't!pl'üSOI1tn~iio UU5 YÍCf!-PI'I~Sicl(III!O da. llt!pUJtlieu, JJillÍSLt•o:; de J~stado~, Senaclort~8 e Df•pulndo~. lhle'. J\lô.
'
.
1\, ~IS, do HlJ:J, ,,obre o pro,ieelo n. Cí, de 1!113, NJnipnI'Ill!l.io os \'clwimrntos dns dospmi.Jnt·gadot•r•,; u ,juizes de

cliJ•eilo aposentados nos r.Ios ,iuiY.es ser:eionnes. Pagina :U17,
N, 210, de ·IOt3, ,;o[wn a pJ•opo;;ir;I1o 11. 10, do I!IU, tOI!eCr.lrJntlo l'ü\'t,l'ilÜO elo JH•IIStJO nos l'ilho;; clr• 'l'ollins Hnt·relo
de ~Jenezr•s, .png, LOS.
1\. :?20, ri e I !l t:J, sohl'rl n J1l'O[JO,;ir;üo 11. I i í, drl J !lI 2. J•r.oguJnu do a np o;;t' nlnclor i n dos J'ul!eei ona r i os pu lJ Ii cos •.
Pags. iVB n .!!·11.

.N. 22.1, üo l!lJ3, sobre o ppojrclo JL :11, rl1í 101~. J'r\~U·

lnllllo os venr:iiiJPnl.ns rios J'uneeiollaJ•ios d:t Rcel'L'Inria
do fJupt·euJo 'l'rilmnnl l\lililnt•, l'ags. ;?!tl n 217 o .\78.,

Sono.tlo - Vol. Vl!C

: -

l\ \'lll
jJ~,

K.

Lln Hll3, snlJL't! o l'l!l\llt~t·juwnlu u. 3·í, du 1!11:!, de

D. Julila Cunha do Nascimento c Luir. .Gonr.aga do
i\' aocimento, pedindo relevamento de prcscripção.
Pug ..\02.
N. ~33, de 1!Jl:J, ~u!Jt•c a emenda do Sr. JO[LCJUim ~lultu,
ao pt•o.iccto tl. :iO, do l!lOU, equipwrando a delegada
l'iscal do 'l'hcsouro, no Estado do c\lugôas, ú de Multo
Grosso. ·Pag. 1,02.
N. 23-1, do l!l13, sobt·e a pt·oposi<;ão n. 1U, de 1O11 rele. ' .!'evando prcscrip!:ão ao capitão Faustino IIClll'l·(JUe
rcira. l'ags. <103, -IO·L
N, 233, do 1013, so!Jt·o as emendas ú JH'O[lOSi<;ão n. 17!1,
do Hll2, :regulando a aposentadoria dos l'uncdonarios
publico>. Pags. ·-10-1 a 1,00.
i\'. ~3ü, de 1O13, sob r<'- a emenda dos St•s. )Jendes de Almeida c outt·os, ú pt•oposi<;ão 11. ~37, de 101~, autol'ir.audo a u!JerLut•a de ct·cdilo pat·a a u~quisi(oão da
bi!JiioLhoca do Barão do HJo Branco. l'ags. -!00 c HO.
N. 237, de 1013, ,;o!Jt·c a !H'oposi~ilo u. :iii, de lUla, fixando
a l'ot·c;a naval pura o exercício dü 1O1-1. Pags. .ao

a

.a~.

N . .:!:JS, de lU l~,

~olJJ•e

a

pt·opotiiÇ~:i.o tl. .~

7, do l!ll:J, I!Once-

deu•do licenr;a ao Jm~lnuel Augusto dos 1'\Js,;os Ca.rdor.o,
·~onwllOJ.' juridico do MinisLcri.a da Vin<;üo. Pag. H3.
::'i. ~3V, de 1UI3, ,;obre u p1·oposi<;:Lo u. üü, de 1013, uulorir.ando a nberLlll'a do ct·edito de :i :-13V$112, para
paganll!lllo ao pc:;,;oal docente do Instituto Bcujauüu
Conslanl. l'ags . .\13 a H5.
N. ~-11, de !U13, >iObt•e o L'C(IU<'L'Í'Illl'llto do ::it·, Dt·. ,Joaquim
Xavier dr Guimal'fi(IS Nnlal, peLliudo pl'orog<a~fio do
pt•nzo para pagamento ao 'l'hesoUl'o du divida .do
:\lonLepJO Gernl elos Sct•vidot'é>i do Estudo. Pug,;, 1!i7
c AüS.

N.

de 1013, ,;obt··o u JH'oposicfto n. a:;, de 1\ll:J, concerlcn.(lo liccu<;a a Fmucisco da Costa, 1'oguista do
~· classe da EsLmda de Ferro Contt·ul do Bruzil. Pa-

~~~~.

ginas

.ws

c ··íüO.

de 1013, sohrc a Jll'oposi~iio n. au, de 1Ul3, auLorir.uudo a lliJCL·lut•a .do ct'<!ditn de 2:i0 :OOOiif, Jllll'U us
-dt~Sl)CZUJ; eom a couset•va~~iio lias cunnes e !Jnrrra::; dos
l'ios quc1 dcsu~uam nu lm!Jia do fiio de Janeiro. Paginas 1GO a -172.
li. ~l-I, do HJ13, :;oLH'<J llJH'oposi!;iio u. -\Li, d<J IUI3, conceN.

~-13,

dendo lil!elll\U a Dioo·cnus

Gou(.'nlvc::~

C:uimnrfi·cs, uu-

xilint• de cscripttt du Estt·adll. de Ferro Central do
BI'Uzil. Pus . .\73.
.

'

I,

i'
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~.1;:;,

de 1013, soJJr·o u propusi<.:ão n ..18, de 1013, conr:cdcfldo liccw;a a ·.~nlouio .lo'cmandcs Jlilleit·o .Juniot·,
eonduclol' ·de t.I'Cm da l~str~du de ferro Central do
Brazil. Pag. 4i3.
.
N. ·21\i, de :IDI3, soiJr•o a Jli'Oposi<;fio u. ::i\J, de 101.3, concedendo liccn~a u Jos<l :\lar•ia Bcllo UsiJL1a, lclegrapliiHln
do 2' classe da Estmdu de .t:er·r·o Central do Bruzil.
.Pag. 17·1.
N. 2.1;, de ·1013, •olm~ u pi'Oposit;ão u. üU, de l!li:J, concedendo lie<!IH;u a GodoJ'rcdo Passos, couduclor ~echnir:o
do i' elaSSl> da Estrada de ferro Oeste de Minas.
Png. 475,
N.

n1

Pll

CONS'l'l'l'UIÇ,\0 ll DIPT.O.\IAC:T.I;

N. ~27, de Hlla, sobt·c o out.o du Pi.·cfeito do Districto
Fcde1•al ú t•csollll;íío do Conselho )luuieipal, conee-

dendo a Carlos AJIJ•.•r·to Fei·uandc,, ou crntH"eza que
or·ganizat·, o diroilo dr• cousti'Lwcfio '' exploração de
mercados suJJUrbunos. Pngs. 3G2 a :JGO,
N. 228, de I!Jl:J, idem, eoueedeur.lo a Al'liiLH' Brnudfio, ou
empreza que Ol'l;an·izal', o direito de eonst.r•uir u explot·at· um pequeno me1•eado. Pag·s. 35!J a 8G5.
N. 220, de I!JI:J, idem, <!Oil•eedendo a Alitlio L,eal, ou emlll'e~a "lUC OJ·:;anizar, o clir·eito ·de eonslorueção " exploração du pequenos mercados. Pags. 3GG n 3i3.
N. :J30, c' c I 013, klc)n, coneecleuclo a Fl'l'llllllclO José da
Costa e Almeida, ou cmpt•ozu que organil.ar, o direito
ele construeçfio de lllll tll'.qucno uwrcado nu prar;a ela
Bandcit•a, Pags. 3i3 a 3iO.
D.l llll

JUS'l'IÇ.I

E LilGlSI.;\(:;\0:

N. !!10, de IUI3, sobt·e n lH'OposiçJio 11. :!:!i, de lill2,
regulando a eoocessão da aposentadoria dos J'uuceionnrios publieos civis da União. Pa:;s. IS!J e 100.
N. 223, de 1013, sobre as eml!uuas dos St·s. Gon~a:;a
.Taymc c Sil Freire, ao projecto n. 28, dü 1010, modificando .cJiVCl'Sl\S J'Ól'lllUS Jll'OCeSSLHWS UO julgamento
dos feitos no Supremo 1.'t·iJJunul .Federal. Pags. 2i1
a 273.
N. ~2;., de I!JI:J, sobre a pr•oposjcfio n. 10:!, de lillO,
rcot·gunizanclo a Gual'da Nacional. l'ugs. ~i:l a 310.
N. 22:i, de IUI3, sobre a pi·oposicüo n. til, de I!Jli.l, manclundo roverlet' no quu'dt•o elo~ t'uueeiouul'ios dos l:ol'rcios o cx-pr•imcit•o ol'l'iciul ~rauoel IVieil·u :.'\inu.
Pugs, 310 a 315.
N. 2~ü. de lOIS, sobl'c o pi'D.ieelo n. Iii, de 1011, deJ'iuindo
os ct·imr.s de respon~ullilidadc dos 111inisLt·os do SuJll'Cmo '11ribunul ll"cderul. Pugs. :JI5 a 33·L

n.i 1H: )1.1111:\ 11.1 " UuJmu.l:
ti. 200, de 1O1:1, sohJ•u a proposi~iío n. ~ii, de IO13, fi-

xando a forr;n naval pan\ ll I!XCrcicio de 101-'I. Pa-

ginas JlHí a :Loí.
N. 231, de J\113, RO]Jl'Q

U ]11'0]10Sil;t10

n. IrO, de J\ll3, fi-

xando a,; i"ot'!:as cl•! L•m·a para o cxcJ•cicio ele HH-1.:
Pngs. 38·'1 u ·'102.

~obre uma emenda. do Sr ..To'é Euschio.
:'1 proposir;iío 11. 55, r.lc 101~1. fixando :t forl)l\ naval
l•al'l\ O CXCI'Cieio de JOJ!r. Pag. 181.

N. 2-18, do 1013,

\.·

'.
)'::

N, 21!1, dll IOI il, so\JJ'ú l!!lllmclns, dos St·s. Muuue~ dn Almeida I~ rr:l\·~ll'üS <h~ L)·ra, (L J)l'Oj)05i~f'LO u, ·J02, do
·JOIO, l'cot•g:mizanclo a Guarda Naciolltll. Pog. .\8'11

:j•.
v:

r:

c 482.

•D.1

~IJx'l'.l

n.1

l1lWOlt~L\

Er.mTon.u.:

N. 170, do lül3, soht'C os projectos de rcJ'orma eleitoral.:
l'ngs. 3 a 5.:

;··.'.·i
i.:.:
1·.1
.

....

]).\ DE Pnr.lGL\:

N. ·l!l:i, llc JOL3, sobre a inrlicnçiin n. 1, ele 1013, pPollihindn quo no recinto do Senado SI\ rcnna qualquer
outra a~;;ombll'n. ainlln compo·stn de Senadores e Deputado;;, si niio J'unlmionnrcm no desempenho do seu
mnndnln !cgisluliYo. Pugs. !d o e.
N. 210, dn 101:1, ><oJ,ro u imlica~ãn n. t,, do 1\ll:l. moclil'icando ul'li;;os do Rcgimrnlo Tnl01·no. Pug. ldr,.
IÜ,\ DE

JlEnM:Ç,\0:

N. J nu, do J oI~. ]•odncciio l'inal das' r,mcni]Us do SI!Jlndo
ú propo;;i~fJo 11. 128, do J\H L, or·ganir.ando as bases
pai'U o ensino mílíl.nr, Pa~s. 70 n 7ií c 8\l.
N. 22:!, th\ J\ll3, l•cdncr;iío J'innl do pro.ioclo n. Jil A, rlo
IOL:l, l'cgulttJHlo o tempo do cmllnt•quc nurn ·os offieiucs ela Al'mnrra. Pngs. ~H o 2n7,

Pensões:
A D. Aug·n;;lll dn MiPUlH]a i\f,mloiro (ppopo;;i1.:iín n. HíO,
dr •1012). Pag. 170.
A's YinvM r J'illm' solleirns dos ol'fieinos o J1!'açn;; lln~
eoJ·po~ n vohml.nl'io;; o GuaJ·da Naeionnl (pl'Oposicfio
n. iii~, de 101.2). Pn~;s. 23, 21,, 03 tt üi, ·lií·l o 17U.
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Picadores do Exercito -l'!·ojol'!n
l'Pt'PI'P:-i

XX!

11.

élR, de 1000, (Com

r•a-

t•unft·:ll'il):-; da:-; Potnwb:-~i:it~s dt! .\1al'iuhn e GUCl'!Tt.

e :Fiwu1t;ns). Pags. 8·1, 8ü

~~

181.

Projectos :
!'í. 2:3, de 1!113, Jl!'C,,CI'ewndo o processo elo nlislnmr.nlo
dos eleiUwe.;; ..Pugs, ü u :1:1, !!-~7 a !!tiü n 207.
N. 23, de 1008, euneerl••n!lo ]Wnsfto :'1s fill!n;; "dl.ni!•as o
aos filhos mono!''" r.lo 1'allecir.ln Scnadot· Cm·Jos Vnr.
do ~lello. Pugs, Hl o !i:J.
N. 21, rJ,l 1013, mrll!orando n t·l!ronnn do nlfcrrs .To~o
Villalbu da Hor.•l1a PiLllo. Pag. 3G.
N, ·15 A, de •l O13, regulando as lll'Omo•:úcs rios cnpil1ics
do mal.' c guena a orfi.eínl geuPL·nl. !Jag·, 8(, Jí~-, '1'73,
180, 183 c :!G7,
lí, 1R, de 1013, mull10rando a l'flfol'ma do eot•onel A!rt'rdo
El'neslo Jneqnrs Ourique. Pug·s, 8~, 83 c 180,
lí. iJ, de JDIO, uulorizanrln o Govei'llo a eommissionat'
allnunlmc!lte oilo medieos mililai'es )lU!'il ncompnnlmeem. u.s g·panlles rnnnoiJL·as (los exe1·eitos cueopcus ·:
Pugs, 83, Sr, o 181.

N. 3R, de 100\1, I'I'Íttndo o eot·r•o de pi>!adoPes do Exercito.:
Pug~. 81, Sü c tSl.
N. 3G, de 1000, equiparando os vencimentos do inspector
c do Scct·cturio clu fnspcclot•ia de Saur.lc do Poeto do
~l.ucrdô
aos dos :l'nnr:eionaeios de igual enlegorirt
nos Eslulins do ~lat·anhito c Ccurú. Pags, Hll, Ia:í o
.
380.

N. 37, de ·lDO!l, equiparando o;; wneimcntos dos fnnccional'ins da Dit•ecloi•ia Oe!'al rir. Sa\lllt: Pnhlica, aos
dos J'unceionnl'ios d•• onlt·as dircclorias do ~I inisle!'il.l
da .TusLi~a, l'ugs. J!l5, 1Oli . c 380•.
N. t,.'J, do JOIO, rixando reppesentnr;i\o aos vicc-pt·csidcnle
da llepnblicn, Minisl.!•ns do Est.ndn, Scnudo!.'0S o De]m~
tndos, Pag-s. 1%, o! !17 e :380.
N. ti, ele IOt:l, ••qu ipnr·nndo os vcneimcnto~ dos r.lcscmhal'gndm·e;; o ,íuízcs rJo dít•cilo aposentados nos rios
:iuízros ;;eceionac;;. Pags, 1\17 u 380,
N. 31, de In13, t'(•gulnnuo o,, wncimontos uos l'unccionm·ios
da i:leei·nl.at•ín do Sutw••mn TI·ilmnnl Milii.nl', Png·s. ~H
a 2·17, .u;:; n ·H 7.
N. 28, de l!l·lO, mocliJ'icando clÍ\'CI'sns l'út•mas proccssuacs
110 .iulgumenlo dos fcilos no surwcmo 'rl'ilmnnl Feclcrnl. Pngs. ~·71 n ~ia,

lNnTCF.

X. H1. r]r 1\lll, 1!1•1'ininilo os r:J·inws de l'I'R]IOI!Sahilidndc
dos ~I inistl'os do Supl'cmo 'J.'J•ihunal .Felle'l'al. Pa-

ginas. ~llrJ n :l:H, lt3l n -1·'13.
N. ii O, de lOOO, equiparando a dnlcgacia !'iscai do Theso1ll'o, no E;;taclo de Alngoas, :í de Mnllo Gt•osso. Pnginni; ·Hl2 P ·'lifl.
N, 23, de !!H a, preserllvcndo as condições em que deve
sr11' l'eilo o nlisl.nmcJüo ldciloJ·nl. J>ngs. ;,so n G1U,

Promoções dos r:npilfies de mm· e guerra n ofl'icincs gnneJ•aes.
(Pl'o.icclo n. 1ú A, de 101:l). Pngs. 8l, l72, liil, 180
c •lR:l.
Proposições :
N. [i.\, de 1013, prorognndo a sessão !cgislaliva. Pngs. 2
c 13,
N, il3, de 1013, autorizando a ahcl'llll'n do credito de r1íis
200 :000~, ouJ•o, no Ministel'io das Rcln~:õos Exteriores,
Pag, H.
N. 1!18, dn J!lOfl, ·concNicndo pcnsücs nos lwrd,!il'os das
vielima;; da cntnsll'ophc do com·ncndo Ariulda•ban •.
Pngs, 10 e 20.

N. 12, de HH3, "onr.edcndo pensão lÍ ''i uva do Senador
Alexandre Cas~inno do Nascimento. Pngs. 20, 21 c
7R.
N. ·t3, ele lO 13, conecdrndo 11ensfio :'! viuvn elo ex-Senador
.Tofio Pinheiro da Silva . .Pngs, 21, 22 c 78.
N, H, de J!H3, concedendo pcnsfio :'t vim·a c J'ilhos do caJlit.fio .To;;,; .Toaquim Fr.J'l'Pirn de ~lolll'n .. Pngs. 22 c
78,
N. 1il·, ele 1Ql3, concedendo pensão ú vinvn do Dr. Lucia
ele Mcndon~a. .Pngs. 22, 23 c 78.
N, 1G2, de 1!112, concedendo pensão nos hm•deiros elos of:fieines c praças dos COJ'pos de vo!unlario~ dn Pnlria
c dn Guarda Nacional que l'allecernm cm consequclwin
de l'crinwntos J•ecehidos dumntc a guenn rio Pnm:;uny.
Pngs, 23, 2t., G3 a Gi, liit. c 170.
N. ·JGG, de '1!112, l'ixnnclo os YCJH'imcnlos do nmnnuense
da Capitania de Pm•to de S . .Tofio da BaJ•rn, Eslnrlo
do nio rio .Tnnciro . .Pngs, 211, ü7 c 78.
N. 108. de 1!112, loJ•nnndo exl.cn;;ivos aos hcrdeii'Os dos
ol'ficines dn Armndn, moJ•I.os n l.JOJ•do dn monitor SoUm.rjas, os J'nvores do decrete n, 2, iH2, ele 3 de .inneil•o
de 10l2. Pngs, 2t., 25 r. 78,

!:>1DICE

N. 228, rle 10.12, mnnrlnnrlo rrvet'IN ós filha~ sol!rit•ns rio
finado Dt•, To\Jins Bat•t•eto dr! illrtwr.r' n prnsi'io f'lll
c•u,jo goso e;;l.lwe a \'iuva do me.,mo nlr:• n daln do sf'u

fnliccirnento. Pags. :?G, 2G e 7A.
N. 2~7. dr 1012, nuiDl'ir.nndn n allcl'lnl'a do n·eciil.o de
i:iOO:OOO$, pum aequisir:iio dn ilihlio!.hrca r• ob,jr•dlls

dr. nrl.r. que pci'Lcnee~·nm no bnl'iio do llio Bt•anr·o. Paginas 28, 35, 3:13, J3G, .WD, .\tO c .\iR,
N. ií2, de 1913, aut.ori?.ando a abertura de S:D.\D$1liil,, pnm
pagamento a .roaquim Augusto Freire, ·!" Pscripl.umt•iu
ela Alfandega do fiio de .Tnneiro. Pn:;s, 2R, 3rí e riG.
N. ií1, de ·1013, conccclendo um anno dr liccnc.a, a Adt•inno
~lelrllo, n,judante rln lnspeclnrin dr Sr•l'vi~o de Pl'oll'cçiio aos fndios e Loculiznçiio de Tmbnlhaclot•es Xn-

Pags. 28, 35 n Gü.
N. 20!, de !012, relDvnndo da !il'CscJ•ipção em que inr.nl'l'ru o dil·eil.o do r'x-opet•:win dn r.>RI.incl.n AJ•;;rnnl
de Marinha da Pcmam\mco, Honorio Xavirt· da Co>ln
pnrn o l'im de t·i•cr•llr•J• o mnntr•pin l!ilJ'J'r•spondeni.P :w
sala rio que pr.J•cchin nn dnl a dn cxtitwr;fln daqucllc
L~ionnm;.

ArRr.nal. Png, 3G,
N. :?.S, de 1013, t'cgulnndo os vcneimenlo;; dnR merlicos a
phnrmaccuticos ad,junlos do Exercito. Pag. :li'.
X, l, de 1009, conccdcm\o t•clavamenlo de pt·csct•ip~ão no
Dr. Cm·lo;; nomicio de As,qis :rolrclo, 1:omo conlribuinlc do nwnlepio civil. Pags. 7G, 7G e !80,
N. ·12!o, de 1000, conccclcnrlo rrlcvnmrnlo no rx-Jwntir'nnl.e
dos COt•reios, .Tosr: ,Tui io de Ft•eilns Coutinho, Pnsinns 7G c 1.70,
N. 19, de ·1DH, concNlcndo relr.vnmrnln dr Jl!'Csrrip~ão n
D. Cecilia TigJ•c ~lo,q;;, Png;;, i i r 170,
N. r. I, de 1000, Ntuipnrnndo os f'umcionnt•ios ria Cn:;n dn
Moeda nos do Tlirsoum Nneionnl. Png.,, 1lli, Ri n f,ql, ·
N. HO, dr. JDl:!, aulorizan1Io a nhcPim·n dum etwlilo rle
•GO :OfiO$, [lal'n pagamento dr• premio;; n vnt•ios cnllivadot•cs dr tl'igo, Png;;, fli, RR o IA!,
N. 188, do 10t2, nulol'iznnúo a nbcrtul'a rio rt•edilo 1lc
u:800$, pat•n inrlr.mniznt• ns de,;por.n;; !'e iln;; r:om ns
funeJ•nrs rio Dt•. !11/'t•rdo rfp lli·ill.o, r•x-rliJ'rl:lot• ria
Fnr:uldndr• dr' Mcdidnn Lia Bnftin, l'n~s. H\l, IRH r tn~.
N, 55, de IV t:J, t'ixnndn a t'ottn tln\'al pnrn o rxrt·cildn rle
HilL Pags. H\G) IH7, !~fi. l~i ..'Jin n .'Jl:!., ·H~I I) .'J8:!.
N. JGO, dr. HH2, ~oncedrndo uma prm~fin a f), Augusln
do ~limndn Montcit•o, Png. 17\l,
N, 227, elo 1012, regulando a conccssito ela nposcntnrlm•in
nos l'unceionnl'io;; publieos r·ivis dn Uniiio. Pngs. 180
o 100 .
•

I~D!CE

N. I O, d>r I no~. cnnn•dendo 1'11\'r'J'.<iín r.ln pi•llsiío nos J'i!IJOS
elo TuJJins JJnrrol.o do ,\lcnczes. l'ugs. 1(18 e ~l:.l.
N. li':,, de :101~. regulando a UDosonladoJ•ia dos run~
ciomtdos pu!Jlicos. l1 ag~. JOS a ,:!.U, ~l·Hl a a.íi, .JU·I
u .wn, .'dj n .wo, .J7ü a ·li8.
N. III~. dr.' 10111, J'i!Ol'ganizuwlo n Gtuu·r.In NnJ;ionnl. Pagüws 27:J il !HU, 1:Jtl, 4:H, 118 o .182.
N. til, do 1013, mnndumlo I'OI'orler ao quadro dos func-

eiona!'ios do.< Correio,; o ex-jlrimcit•o oJ'l'ieinl, Malluel Yieii'U Nina. J'ngs. 810 n :JlG.
N•.10. de JOI:l, rixando as .l'orcns de l•m·a Jllll'tt o cxereicio de :I!H·L Pngs. :JS.i a .w~, .uG e ·í~ú.
N. I 1~. ri" JDLI, l't.'lemndo Jll'cseript;iío ao i!npilfio Fnuslino .Henrique I•Clrei!'ll. .Png..;;, ·103 o .fQ.f.
N. !Li, de J O13, ooncedrmdo lieentn ao bneharcl Xuguslo
do~ Passos Cul'dozo. Jlags ..u:J c ·170..
N. 00, de JDJ:J, autorizando a abcrlu1·n tio et•edilo do róis
;:; : lt30$11.2, Jilll.'n pngunwnlo an pessoal docr,nle do InsliLulo Bt•u.iamin ConstunL. J'ugs . .\13 a .U~ e lt7tl.
~. 2·1, ti" 1013, nulorizando u u!Jerlut·a d<l crer!Ho de
!J l : O:J5$~8!l, pum pagumcn lo ao cupilfio !.la Bl'igada
l'olil'ial Arlindo Pinlo de Almeida. Pag, ·130.
N. ~G. do JOlil, cotwcdenrlo liccn•;a a .FI'ancisco da Coslu,
l'o:;uisla rJo 2" classe da EsLmda de Jiei'J'O CcuLml do
Bl'nzil. l>ngs ..'JOS o ·ílHl,
?'\. 30, do JDt:l, auloi·izunt.lo a abe!'LuJ·a do ct·cclilo do
~tiO :001!$, para as dr•spczas eom a cousorvatiío dos
eanaes ,. hmTas dos rios que tlcsaguam na JJJII!ia do
Ilio do .Tanr.iro. Pngs, .wu n .J72.
N • .w, do 1013, concedendo liccn0n u Dio:;oncs G'onr!alvcs
Guimmiíes, auxil.iat· ele cseripLa ela Es{.t•ndn de FrJ•t•o
Ccnlml do Bt•azil. .Pug. 17:1.
N•.'JS, dr l!ll3, concN!endo liceni;Jt a Antonio J.cornandos
llilloim Juniol', liOI!duclor ele I r·om dn Jlle:mm l~si.J•nda.
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N. iíO, dr~ 1\IJ:J, concoclondo liccn~a a Josô Maria Bcllo
Li.,!Jon, Lr:Jcgruplrisla dn tnr.'sma !Eslr·udu. Pu~·. 17.\..
N. llO, r! r• l!li:J, eoneci.l•'nclo liel.'lll;l\ a Godofroclo Passos,
IIOtHlucLot• lcelutico du I" classe ela EsLJ•nda elo J..'CJ'l'O
Oeslo ele Mi 11n~;. Pug. ·17il.
N. ·I O1, do ·I !li I, eonectlellcio re!Pvnnwnlo dn Jll'OS•)I'ipl;fio
tlt• diJ•eil.o no motrl.ordo om ruvot• cht vinva elo ex-conl'r.•J'I'III.u da All'uncle~·Jt do Santos Joiio All•cs da Silva.
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Prorouação du :-it.'~:i~(l !P;.d:;lal ivn. Llr.• :_: dr! lJII\'PillrH'n n :1 do
d•·r.r'r11lll'O de !Ul~ (proposio;iio n. r;.;, de lVtl). I'a~;-iuus

:.! e '1:1.

Reformas:
Do

all'~l'o)S

.Toiir• VillaliJU dn .1\of'lla Pinlo. IPJ•o.ierlo nu-

Jilel'o 21, dn 'l\l.la). Pago, ~lü.

·

Do eoronel Alfredo Ernesto .lacque;; Oul'iquc. (l'ro,icl'lo
11. 18, r.lo) l!JJ:J), l'a!;>. 8~, H:J e ISO,

Reforma eleitoral no loeu11l•! ao rn·oecS>o do alislnmenlo dos
cleiloJ·es (pal'eeer 11. tiO, do l!l\.:J c• JIL'Ojeelo n. "3
.'
dr• J!ll:l). JVu:;s. 3 a 13 c 1Sli n GlO.
Relevamento de prescripção:

'

Ern J'avor de Honorio Xavier dn Cosln, ex-opN'Ul'io do exl.ind.o Al''''ilnl rl•' ~lnJ'inlJa do l'et•namhueo (pt•oposiGiio
11. ~OJ, de .IOJ~). J'tl!l'. 3li.
Em favoJ• rio D. Geei lia Tigre )loss (Jll'Oflo'i•;fio n. J!l, de
Hill). Pag:;;, ii c i0.
Em faVIH' rlo D1•, .To:;•l .Tulio Frr.ilas Coutinho (proposição
11. 1:!1, d1~ :1000) . .Pngs. ·tü O 170.
E!n J'avor do JJr. Cm· los Domicio de Assis Toledo (proposi•;iio n. J, dr! l!lO!l). Pugs. 75, 7ü e JSO.
E1u l'avoJ.· Llo capilfio ],'auslino Henrique l'et•eit·u (propo~il:fio n. U:l, de Hlll.
Pag·s ..'Jo:J o .íO í.
Em rnvoJ' dn villl·a do ••x-conr,~runlo clu Alf1111clegu elo SanLos, .loiio Alw•s da Silva i>imas (pt·opo:;iciio u. 101, d•1
1

•

tHI3). Pag. ·'17n.

Renuncia de mandato elo St•. Coelho e Campos, Senador ]1ClQ
l'i<lado do Set'gipe, JlOI' LI!J' lomado posse do cur:;o do
~linislt'o dn Rupl'ClllO 'J'l'ilmnnl Feclcrnl. ·Pago, JG,
•
·~ar,ional (rll'oposi•;iio n. JO~, de
I!Olll fiUI'I'"Cl' lJ, ~~I, do JOJ:J), Jluf(S, ~i3 [\ 3\Q,

Reorganização 1la Guarda

1010,

Repcscntação do Vicc-PI'esillenlu llu lh'tmlllien, ~linisl.ros dol
Eslnilo, Senndot•cs e DL'JlUludns (Jll'O,jecl.o n. 111, do!
1\llü, eo1n u [lttrecet· n. ~17, LI•! HJ!3). Pns·s, Hlü o
380
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Requerimentos:
Do S1•, .Tonrtnim Xnricl' C:uirnnrfics Natal c outros dircl.orcs do .\lonl.rpio Geral da Eeonomin dos Sf'l'vidOI'OS
dn Estado, solieílando rrlcyamcnto do pagamento da
divida de 202 :·120$80·1, que n pel'el'ida insl.itnicfio tem
papa eom o Tlwsom•o Naeional. Pags, :l, ·iôi c .ws.
Do Sr. :lfnnocl José de Almeida Carvalho, vctcmno dn
gucrm do Pa!'aguay, solieilando qur se llie mandem
tomar extensivas ns Yantn:;cns da lei n. I ,Sfii. Pag. 3.
De D. Olympin Tolcnlina Xavicl', solicitando uma pensão
(parecer n. 171 de 1013). Png. 1D.
De DD. Oly11111ia Tolcntinn Xavier, "\!ice Augusta de
Castro Viannn, FPancisrn de Mesquita Tcllcs, Esperediana Scl'l'iio c Elidia Anl.onin de Castro, lllnria Augusta rJr, BPitlo Pe1·eiPn, AlbcJ•tina dn Fonseca, Maria
Benedicta dr Lima Vi0i1•a, Hr.Jenn Vir.il•n dn Silva,
Thcre1.n Carolina da Silva Freilas, Maria .Tos1\ dn Costa
Onbizo. Mn1•ia da (lJorin Va~conccllos Gaivão c Silva
o dn 1·iuvu do DI'. J)omingos Lopo~ da Silva Manjo,
solieitando pensão (Jlareccr ns. Iii, ·li:?, li~. l;t,,
'Iii!, Iili, Iii, tiS, 170, 180, 1n2 r 1031. Pn:;s. 1G a 2i.
Da yiuva c J'ilhos do Conselheiro ~rnnocl FJ•ancisco Col'l'êa,
pedindo J'clr.vnmrnto de Jll'cscripf;ão (parerm· n. ·fOI,
dr J!li:J).

Png~.

2i r 28.

Do Sr. Emilio dn Si11•n Guimariíes. pedindo um nnno <Ir. liePnf;n (pal'rcrl' n. I !li, rle l!l13). Pag. 2Ci.
Do St· ..Jonqu in1 ~r ou Pito, propondo a consl.rucc.iio de ensns
Jlnrn moradia do funcr•ionnl·ios fcdrracs ou munícípacs.
Png. 70.
Do mnJot• Olircrio de Drus Vici1·a, "olicilnndo pagamento
de oxemplat·cs dn sua obrn O e.ramr. )Jmlif:n. Png. ljfi7.
Do SI'. nr,ni'Íf!UC nupp, pedindo rrlcvnmrnl.o de prescripciio (pat•rr•rl· n. J!'l7, de 1013). Pn~s. iü c 18.0.
Do capitão I'OJ'rwmarlo do' Exercito, .João Cln•isLinno FcrJ'ril'n rir Cnrvnlho. prrlinrln mr.lhorín dP. J•eforma (pnI'N>m· n. I IJ, dr I O!:l). Pag. iO.
Dr Lnnirlín PeJ•eil'a dns Santo~. solir-ilandn umn prnsão
(pm·eerl' u. 211, df' IOI:JI, Png. '103.
Do R1•. ,\l'llnu· Tolrntino dn Costa c outroR. pedindo mtuiparar:fio rir ypncimcnl.os (pnJ'f'l'r.r n. 212, de IOJ:l),
Png. 103.
Dos r.mpl'Pgados da All'anclcgn dn Bnl1in, pedindo equinnrnr:iio ·ele wneimentos (pnJ>rrcl' n. 213, de '1013).
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INOICE
C:omr~s :\ngelim,
PI'P~WI'ipl~f'LO (pal'er~cr 11.

De mom:rnhm· Frnnr:i;wo Hilrlrhr·nmlo
r·Handn roiPvnnwnLn de

XXVII

soli!!U,

r.lr ·Jnl3), l'ng. ·ln.\.
Do D ..Tuliln Cunha do Xnseimento r Lui?. C:omngn do
:\'nscimenln, pNiindo J•elevnmento de 111'CSCl'ip~iio (Parerer n. ~3~, rio tnl3), Png, .\02.
Requerimentos de ordem:
Do Sn. Ar.ENC.\Tl Gm:lrAnÃES:

Pedindo n voll.n, :í Commissiio do .Tusticn o Logislneiin do
pro,ieclo n. 2R, do 1n10, modificando vat•ins formas
procrssnnes no ,iulgnmrnto dos feitos no Supremo Tt•ibnnnl Federal, nfim de srr dado parrcrJ' sobre uma
Pmendn snn no refrJ•ido 11l'ojrrlo. Pn~. 370.

Do Sn. AnAu.ro GóES:
Perlindo Ul'A"rnr•in pnrn n diR~~ussiio unicn da IWOposiciio
n, á4, dr 1013, relntivn (r p!'orogar;iio da scssiio lcgislnlivn. Pn:;. 13,
Do Sn. FEr.Jr.JA~o PENN;I:
Perlinrlo n rlivisão rm duns partes, rio pnJ•rccr relnl.ivo nos
r•J•nclil.os pnrn os funcmrs e neqnisir;iio dn ]Jihliol.hcca
,do Bal'iio do Rio Brnneo. Pngs, 3\ o 35.
Pedindo n lrvnntnmcnl.o dn sessão, cm rlcmonsl.rnr;iio de
prznr pelo fnllrcimrnto do rx-::-cnnrlor Virgilio Dnmnzin, Pn::;s. 1,10 c !,~O.
Do Sn. F'nANCISCO C:I.Yi:F.mo:
Padinrln nudirnr~ia dn Commi~são clr FinnncRs soln•c a Pl'Oposir:ão n. r,;,, de 1013, fixando n 1'orr;n nnvnl pnl'a o
P.Xr!'Cio rir IOH, Pngs. ·18G r 187.

Dó Sn, .T0;\0 LUJ:t. Ar.yr.s:
Prrlindo n \'olnr;ão JlOl' 111\l'lrs rio pJ•o,jccl.o n. Hi A, do 1(11~.
rrgulnnclo o J.rm110 dr rmhni'CIU0 pnl'n ns ofl'icincs <ln
APmarln , Pngs. iflil n lBi>.
Pedindo n \'otn~ão pm· cnpilulos, rio IWO,iof'.Jo n, 10, dü
-1nt1. rn~. \:11,

Do Sn. Prnr.s Fr.nnlll!IA:
Püdindo novn nudirndn da Commissão dr F'innncns sobro
o sou 111\J'ccr.t• n, JiD, elo 1013, Pngs. 58 n 00.
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Pedinrlo infoJ'llln\;Üt~s nn 1:owr·rw ,,!Jr·c o J'nr·rrrr·irnenl.o
Jeito no .\liuislr!t·io da Guer·r·a, !IL'Io mn.ior· Olivcrio doJ
Deus Vieira, rJns suas obras .inlilulutlas u exame Jll'atico c O urilllar ar·rcuim"lllado. l'a:; •.\S:J,
Do Sn. Vrr:'J'(Jill:o(O

~IO:o('J'rmro:

Pedindo a retimda do suh,lilulivo ao Jtt•ojcclo que regula
o J.ompo r! o orn!Jar·que pam os ofl'iciues da Armada •
.l'ag. J8u.

Reversão:

Aos filhos do Dr. Tobins Bnr·rclo do ~lonczes, dn pensão
rio que a sua mfie gosou alrl a data do seu fnllccimonl.o
(proposir;fio n. 10, do 1002, com o parecer n. 2t!l, de
J!i.J:l). Png, Hlfl,
Jln quadr·o dos úuweiouarios dos Cor·reios elo t•x-primciro
oJ'ririul .\lnuoel Vieira Nina (Jll'OIJOsiçiio n. ü-1, dr• IDJ3,
l'Olll o parecer.· n. ~~il, elo 1013). Pags, 310 n 3JG.
Sessão secreta pnr·a tomar eonhceimenlo ele assumplo reservado,
.,, ...
I' a"' -JI.
"'e•
Telegrammas:

Do Sr·. An touio Mondes, conununicnndo Ler a Junta Apurudor·a, reunida a u do novembro drJ J !ll:J, expcd ido
diplomas nos r!lcitns no ullirno pleito eleitoral do BsJ.ur.Jo de S. !'nulo. Pug. :.!00.
])n Sr. Clor.lonlclo dn Fons~Jca, govot·nndor· do Estudo do
Alngt'tas,

Jll'l~slan.do inl'm·mn1.~ües

aeorl!a da

l!Ot'l'f~spon

drneia ll'Oenda eom o Senado Estadual. Pu:;.

~GO.

Vencimentos:

Dos mcdkos do Exemilo (proposir;üo :n. 28, de 1013)'.,
Pug. 37.
Dos l'lllll!lliOIInr•ios ria Scerctar.·iu do Supremo 'l'ri!Junul ~li
litur (tH'o.iceto n. :11, de 1012, corno pat•cccr n. 221,
clf! l!llcl). Pngs. 2H n217
Vétos do Prefeito:
N. 1,, dr. Hll:J, i\ resolu~iio do Conselho Municipal, juhilnlldo a tH·oJ'essnr·a t!l<!mrnlnt• D. Lui~a Bn;;J.os do
L)'r·a Oliwil·n. l'ng·, :1.\.
!'i. JO, dP IOI:J, idem, r·oncedendo Jicellr;n a ,Toiio Victor
rtegn~d, Hlllnllucusc da Directoria Gcrnl de Instl'LlCfJiiO
Pu!Jiku. Png. ·U.

J~OJC!l

:'i.<. li, 1~. t:l,, I\,,],. l\11:1, ,·, l't•,;nin';'it•,; do 1:ons,,li,n Ji'llakipal, "oneedeullo n dil'cilo pa!'ll n cousLt'UC\'<ÍO o cxp!Ol'lH;ão
de pequeno., uwrcudos. Pags. 3il::l a 3iü o
,,.o
·1 /") •

Voto om separado do li!'. :ro:io Lu ir. AI1·cs, sohl'c o pro.icclo
n. 1\l, de !Ull, definindo os cl'iTues de t•csponsabilidade
dos .\linisLros do Supremo 'frilmnal Fcdcl'al. Paginas 318 u 33.\.

•

SENADO FEDERAL
---~!---

Segul!lla so~sr~o lla oitav11 logislatum 1lo Congtosoo Nacional
J.\5" SESS,i.O, EM I DE 1\'0VEi\!BllO DE 1!113
l'llESIDENCIA DO Sll. PINHEIRO :.\!ACHADO, VICE-PliESIDI;N'I'E

A' I hora da tarde, presente numCI'O legal, almJ-se a sessão, a que corwo1·rnm os Srs. Pinheiro Maehado, J.lcrrcit·a Clw-·
ves, Arau.io Gúes, Pedr·o Hol·~;r•s, llfetcllo, Gabriel Salgado,
Laura Sodré, Urbano Santo:;, ~tendes de Almeida, Rihoit·o
Gonr;alvc:;,- Pires Ferreira, Tavares de Lyra, Antonio do
Souza, Cunha Pedrosa, Wnll'redo Leal, Sigismundo Gonr;nlves, Gonçalves Fer·reirn, llaymundo de Miranda, Gomos !libeiro, Oliveira Vnlladüo, Luiz Vianna, Ber·nardino Monteiro,
Moniz l?reir•c, .Toão Luiz Alves, Bueno de Paiva, 13ernardo
Monteiro, ·:Feliciano l'cnna, Alfr·cdo E li is, Francisco Glyce·r•io, Leopoldo de Bulhões, Br·nr. Abmntcs, Gonzaga .Tayme,
.Tosó Murtinho, Xavier da Si!vn, Al~nmn• Guimarães, Frlippe
Schmidt, Hcrcilio Luz, Abdon HnpliR!.il o Viel.or•ino Mont.cir.o (30).
Deixam de eomparec('f' com causa .iusLil'icnt!n os f\1·s.
Si!verin 1\'et•y, TefJ'é, Al'Lhur· Lemos. Tmlio do B1•azil, .Tosú
Euz~bio, Gervnsio Passos, Jll'nnr:isco S:í, 'l'homnz Ar:cioly,
Epitnei,o Pessoa, Jliheil'n r!P Br·ilo, C:uilhm·mc Campos, Cnt~
lho c Campos, .Tos•j Mnr·ccllino, lluy .Bat•bosn, Lour•onr:o flnptista, .Francisco Portclla, Nilo Pcçnnha, S:\ Freire, Augusto de Vasconccllos, :\!cindo Gunnnbnru, Ado·Jpho Gordo,
A. Azcrcdo e Generoso Mnr·ques (23) .
E' lida, postn em di'scussüo o sem debnto npprovndn n
11ctn ela sessão anterior.
·
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ANN.\ES JlD SEN,IDO

uú

O Sr. 1" Secretario

con la tlo seg·uiulo

Offieios:
Dou~ elo SJ•. !" Senl'elnt·io da Cumara dos Depnlntlos, remellenrlo as seguintes proposições:

N.5.\-i9i3
O Congresso Nacional resolve:
Arlit;o unico. Fica novumcnlc pt'orogada a actual sessão
legisluliva alú o dia 3 de dczemliro do corrente anno.
Gamara dos Depuludos, 31 de oulubro do !Ol:J. - Sauiuo Barroso, l'residcnlo. - Jla.nl de Jforacs Vciaa, 2" Sccrclario inlm•itro. - .luvcnal LanW1'/inc de Faria, 2" Secretario inlerino. - Fiea sobre a mesa para, de accõrdo com <C) llegimcnLo rJ coma mataria urgente, ser discutida na sessão soguinle.
N. 5ú- 1913
O Gongt•esso Naeional decreta:
Art.. L" A fot•r:a nav.nl para o oxm•nicio dn Hlllt constart\:
~ L" Dos officines tlo Corpo. drr A1·macln o elnssos vnnexns
constnnl.lls dos J'ospcclivos quadt·os.
2." Dos alumnos que ora compocm ·os quatro· annos
<lo rmrso de mtwinhu da Eseola Nnvnl (e:xclu:idos os quê o tcr-

*

?ninarmu. 1' os que {orem eUm:lnarlos .• JWr qualquer moti1!o ?'e{IU.lauwnlal')

c• do 30,

110

mnximo, nlumnos do curso de ma-

eh inns.
§ 3." De G. ()00 ]Jrn(•ns do Corpo de Marinheiros Nncionacs,
itwlusivo 300 pn.ra u companhia fluvial do MntLo Grosso.
§ V Do 2.500 foguistas.
§ 5." Do 3. 000 aprendizes marinheiros.
§ G." Do 800 praças do Bntalhiío Nnvnl.
Al'L.. 2." Em tempo do !l'tWJ'J'a. u for~.n nnvnl compôt•-sc-ha
rio pessoal que l'r>ll' Jlf'cossm•in.
Ar L. ~." O tempo do sorvi co dos marinhcii'Os provenientes
rias l~scolas de J\prcndizcs Marinhoil•os scrtl de '15 annos, a
eonl.at• dn dnln da inclusão nn respectiva escola, e o dos voluntnf'ios scrt\ elo tros annos.
Art. ·1." Os clm•os que se nbril'cm no pcssonl dn Armada
serão premie h idos pela Escola Naval, pelas Escolns do Aprcnclir.es. p('lo voll!ttial'indo som prrJnio, pelo sot·lcin lcgalmonl.e
rr:;nlumrnln do, nus lermos ela Cons ti-Luicfio.

3

l'uragTapiJU unico. i\"u insuJ'Jicieuciu lias meios dcdal'ulios
neste urtigo, fica o Poder Executivo autori~ado u roct·utal'
pessoal por meio do contracto.
At•t. 5.' As Jll'a~as do Corpo de illat·inhoiros Nacionaos, e
do Batalhão Naval, que complolarom lros nnnos de serviço
com exemplar comportamento lerão uma graliJ'icacúo igual
{l mol.ade do soldo simples da classe em que estiverem, sem
pro,iui~o das domais gt·aLiJ'icaçõcs a que tiverem direito.
§ 1.' As quo se cngajat•em terão direito cm cada engajamento ao valor om dinheiro das peças de fardamento gratuilalncnlo clislribuidas por occasião do verificarem u primeira
praça.
§ 2.' As prat•as do Corpo de illarinhoiros Nacionaes approvadas no curso de especialidades c as que exercerem os cargos
definidos no decreto n. 7. 300, do H do maio do '1900, lerão
direito :ís gratil'icaçõcs c'spociaos estabelecidas nas tabellas
annoxus ao mencionado decreto, além dos demais vencimentos
que lhes eompol.irom.
Art. ü." Revogam-se as diSJJOsiçõos cm contrario.
Gamara dos Deputados, 31 do outubro de '1013. -Sabino
Barroso, Presidente. -Raul de Mm·acs Vciaa, 1' Secretario
interino. -.Tttvcnal Lirnm•tine de Faria, 2" Secretario interino.
-A' Com-missão do Marinha o Guerra.
Um do Sr. Joaquim Xavier Guimarães Natal c outros,
directores do Montopio Geral da Economia dos Servidores do
J~stado, solicitando relevamento do pagamento da divida de
202 ;!L2ü$80ft, quo a referida instituição tem para com o 'l'hcsouro Nacional. -A' Commissão do Finanças.
Outro do Sr. i\lunocl José de Almeida Carvalho, veterano da
!;Uül'ra do .Paraguay, onde serviu na qualidade do escrevente
da Armada Nacional, solicitando quo so lho mandem tornar
extensivas as vantagens da lei n. 1. 8ü7, - A's Commissões
do Marinha o Guerra o de Finança".
O Sr. 2" Secretario procede á leitura do sesuin.te

•

PARECER

N. ·170-.19!3

A Commissão Mixtn, oncnrrognda do dar parecer sobre
os projoctos do rcfórma eleitoral apresentados ús duas Casas
do CO!lgrcsso c ofl'crecot• ti delibct•ar:üo deste o resultado dos
seus es-tudos, vem dcscmpcnhat·-sc de parlo do sua incumhencia. '
PreliminarmunL•~. resolveu a Uummissão on;anizar dons
pro jcctoil: um rela l.ivo aómentc t10 alislamen to dos eleitores o
ouLi·o ao systomn de voto o no processo dns eleições.
Dictou-lhc esta resolução o pensamento de facilitar não
sll a sua mis~iio como a discussüo c o mais rapido nndanJenLo, no Congresso, dns rofót·mas projoctndas.

,

ANNAES DO SENAIJO

i:iobro a necessidade destas, julgamo-nos dispensados do
dizer, porque a apresentação de varios projectos e o voto das
duas Gamaras instituindo esta Commissão a prejulgaram.
Vem, pois, a Commissão apresentar o seu trabalho sobre
a primeira parle da reforma -· a que se refcve ao alistamento
dos eleitores.
Quatro projectos foram apresentados: doUs pelo Sr. Senador 1<'. Glycerio, um pelo Sr. Senador Stí Freire c outro
pelo Sr. Senndot• l\loniz Freire.
Este não trata do alistamento; os outros, embora divirjam
quanto üs autoriuades a que o conl'iam c quanto a detalhes,
obedecem ao mesmo pensamento - de cnt!'cgm• a uma autoridade judiciaria o reconhecimento do direito de voto c elo
dar ao cidadão a faculdade de alistar-se a todo. tempo.
O projecto Glycerio institue uma magistratura especial,
cuja creaçüo não seria aconselhavcl, principalmente porque as
condições financeiras do paiz impedem a decretação da avultada dcspcza. que seria necessaria.
O proJecto Sá Freire, reslricto ao Distt·icto Fedem!, entrega o alistamento aos preteres, que não são magistrados
vitalicios.
A Commissão propõe ·que a funcçiío seja entregue aos
juizes de direito c acceita a idéa do alistamento em qualquer
dia util do anuo, o que evita atropelos e perda de tempo para
o cidadão, facilitando-lhe o reconhecimento do seu direito de
voto em qualquer momento em que preencha os requisitos
legues para ser alistado.
Com esta innovar;ão carlital no systema vigente, o projecto
que a}'rl'csen ta mos pt·ocuJ•a tornat• mais rigorosa a prova de
idade, de I'r.sideucia e de uão nnnlpha!Ictismo, assim como,
logicamente, cxig,o a Jll'OV.a de não .mend'i,cidadc e, para os
estrangeiros, a de natut'alizacão.
Para prova ue identidade, obteve maioria uo seio da
Commissão a cxigeur:ia da respectiva carteira uos Jogares cm
que houvct• gabinete de identificação, lamontanuo n Commissito que nito possa pmpur a genr!t'alizacão du medida, ptwa
a qual seria uecessaria avultada despczn.
O fii'Ojecto estende 1.1 direito dP voto :w. habilnnles d::.
Ac.re, nssegUJ•nndo-lhes a pnrticipat'ão nas e!eicõcs presidcnciaes c I'r!pt·esentar;ão municipal c legislativa, segundo os princípios que a Gommissão Jlt'OPOI.'Ú no seguudo dos Jli'Ojectos a
que alludiu.
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ll1inal.menLe, o vro,j(.!cLo ufio cnllsntn•a a uuidado Uu ali~Lu

lllK!Uio da lei vig,cutu pot•quu o Sutwumo 'l'J•ibunall!'edei'al.iit J'Ur.onheceu ttos Estados o uit•oito de J,ogislat•om so)Jrc alisl.tuncnlu
eleitoral pam as elcir•õt!s lomws, dit·eito du que alguns gstadns
continuam a usat· e 'ctc que os ou tt·os abt•iJ·am. mão por acto
proprio que poderão t•cvogut• em qmtlquer l.cmpo.
E' claro que no seio dn Commissão houve divergencias,
contendo o projecto que clla ora olJ'ct•ccc ns idóns fJUC J'omm
venccdol'Us.
No correr do debate serão estns justificados e prestados os
esclarl'cimenlos
que forem c:~:igidos •
•
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Atitiilll, pnm IHltiC ua üelihel'!l~-ão llo Congl'eStiO, uffel'úCú a
Cnn;missão, eomn suhslilulivo aos Jll'fl.iedos n que allndiu, na
t•at·l., l't.•l't!l'!!llltJ ao ulislatnt!lllo, o ot•:;uiule
VRO.lll0'1'0

N.

23-101~

Presc;eve o processo do alistamento de eleitores
O Cnngt·e.~sn Nncionnl t•csolvc:

CAPITULO I
uoH

At·l. L'
do Disll'ido
nlislndos lle
ArL. 2.'

m,gJ•rom~s

:,;,·, let·ão voto nas deit;ücs feàcraes c nas locaes
Fedet·nl e do 'J.'el'rilol'io do Aet·c os clcilOI'CS

accOl'llO com esta lei.
Podem alislar-srJ clcilol'cs, no municipio ou cit·cumscripcão de sua t•osidencia, os cidadãos lll'nzilciJ·os, maiores de ~1 annos (ConsL. nrL. 71) excepto:
1"," .os unnlphabclos;
2°, os Incndi;os;
3', as pracas de pret, exceptuando os alumnos das escolas militnr·es de ensino supet•ior;
4', os religiosos de ordens monasticas, companhias, congregações ou communidades de qualquot· denominação, sujeitas a voto de obediencia. regra ou est.nt.ulo que importe
renuncia dn liberdade individual. (Con~t. m·L. 71 § i').
CAPITULO H
DO At.IS1'A:'>rllNTO

1
i

'

Al't. 3.' O cidndiio póde requerct• a sua inclusiio nn lista
cleilorcs cm qualquet• dia ulil do anno.
Pnrngrapho unieo. Não lerão, poJ·ém, dit·cito do voto
nns eleicõcs, ficando suspensa a expcdir;i\o dos respectivos títulos (cap. V), os cidadãos que se alistarem dentro
dos 30 din:s anteriores a cllns .
Art. '•·' O requerimento de alistamento SC!'tí dirigido:
a) nos Estados c no Tcrritorio do Ac!'c no juiz dé direito dn comat·ca de rcsidencin do nlist.nnrlo, o onde houvet•
mais de um .iuiz de direito, no dn. 1' vnrn:
b) nu Disl.l'ielo Fedot•nl no juiz do direito an circumscrip(•ão de rcsidcncin do alistando.
Pnl'n este fim, scrít o Dist.Piclo FcdePnl dividido pelo Govm·no om quntpo cit•cmmscripçúRs, pnrn cndn uma das qnncs
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ANN,ms DO flllNADO

sorti, ele morlo definitivo, rJ,,si;::nndo pelo JWCsidr•nl•• dn r.,i,·to
do Appclln•:•ifl um rins ,juizes de diJ·eilo dn Jtwsmn di~l.t•ido,
Pat·ngrnpliO unico, Os ,iuiws de dit·dto ;<t•t•fio sttltsli~
iuido~ nus faltas e impcdilllentos TIOS J,PJ'Illl.ls rins lois da J'f'SJW~
cliva organiuu:ão ,lucliciarja,
Art. 5." O rcquorimcnlo de nlistnmcnlo set·:í ·csct·iplo r'm
língua vm·n:wula pelo pt·opt·io nlistnnclo o por ellc nssignndo
c clcllc constarão a sua iclnclc, nalumlidnde, l'ilinr;ão, estado,
JH'OJ'issüo, município o Jogar ele rcsidcnein.
§ L" E' essencial que a lcllrn c J'it·mn desse rcfJuct·i~
monto sc,inm reconhecidas como do punho elo JH'Opt·io ulis~
!ando por tabcllião da srldo ela comaJ·ca ou lr.t·mo, nu do
Dislricto Pcderal, conformo l'ór o caso.
§ 2," Nenhum requerimento poderá Sér deferido sem quo
o acompanhe prova:
a) de idade maiot• de 21 annos, mediante certidão do
baptismo anterior a '1800, ccl'tidüo do rc:;islt·o civil de nas~
cimentos, cct•Lidüo de casamento de que consto a idade do
nubcnlc, certidão do cxcrcicio actual ou passado do l'une<JfíO
~lccLivn ou de cm·:;o publico pam o qual se exija a mniot·i~
dado, ou documento do que esta se inl'im nocessal'inmenle,
ficando prohibidas as justificações;
b) elo cxcrcicio de industria ou pro fi ssüo ou de posso
do ronda que asseg-uro a subsistencia, modian te CJUa]quer·
documento admissivel cm juizo;
c) de ·residencin por mais de deus mexes no município:
1") por documento comprobatorio da propriedade do prr.clio
cm que resida: 2") pot• documento comprobatorio do pa.ga~
menta de aluguel de Jll'cdio cm que habito: :l") por clcelam~
cão do pr•oprictario do predio de que o aJi.stnndo neste hn~
bitn :;r·ntuitamcntc, r:omo seu empregado, ou a titulo dn favot•
ou do parentesco;
ti) elo naluralizar;iío, pur·a os cstrang·eit•os, nos !.ermos
da Constituição o leis vig-entes.
~ 3," Nos Jogares onde houver g-abinete d'C idcn Lificação,
o aii'stundo é obrigado a cxhibir a rcs[lcctiva carta de idcn~
iidade.
Art. G." O requerimento assim inslnrido ser:\ cntrcg·uc
no escrivão do juizo, que ó oJJI•igado a rcccbel~o, sob pcnn
de responsabilidade, além dn multa, (art. 30) cm qunlquct·
dia util, das doze t\s dezescis horns,
§ 1." Ondo houvct• mais de um cs~rivão, sct·vit.•ít o que
!ür, de modo dcl'inilivo - dcsi:;nndo pelo g-ovet·no do l~stado
ou Ministro do Interior, conforme o caso,
§ 2." Entreg-ue o t•cqucrimenlo, o escriviío dnrt'L recibo
dello o dos documentos que o instruirem ao rcqucrcnto que,
por sutt vez, declnmr:\ com sua lcllm ·C assi:;nnlurn, cm Jino
11 isto destinado, o din o hora cm que fez n entrega, repelindo
nessa dcclal'ução a sua qunlil'icncüo, confot·me o roqum·imento,
§ 3," Em seguida o csc.rivüo uutuat·(t Lodos os papeis o
fnrt\ eonclusos os nulos ao juiz, dentro de .\8 horas, em·Lil'i~
enndo nclles a cxisloncia da dcnlarnção d•J qno tt·nl.a. o pnm~
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ll'l'RI'Jhü nntcriot• c meneionnnd~ as duvidas qun e! ln 111,., stwgim
qunnto :í. idenlidnclc de leltt·:, e qunliticnr;fio eonft•onfadns

com as do rcquol'imenlo .
Art. 7." llorlcbidos os nul.os,· o ,iui~ os dcspnehnt·;', c tlcvolver(L a cat·l.ol'io no prazo mnximo do oilo dias, sob pena
ele responsabilidade c mullr. (art. 30), mandando ou não
incluir o t•cquerentc no alislamcnlo de clcilorcs.
§ 1." No caso de indefcrlmcnlo da inclusfto o jui~ é obl'i:;ado a fundamcnlat• a sua decisão.
·
§ 2." Em qualquer tempo, sem prejuízo do recurso elo
ar!.. H, o cidadão nüo incluido pócle renovar o sou rcquerimcnlo,
·
Art. s.• Devolvidos os nulos n. cnrlorio, com decisão mandando incluir o requerente no nlistumcnlo, o escrivão no
Jl!'aZO ele '•8 horas, sob pena de responsabilidade c multa,
(nrt. 30) lav!'ar(t, .cm livro a isso destinado, um Lctmo cm.
que declnt•arú a da Lu da decisfto c o nome do nlislnndo com
as especiJ'lca(•úes constantes do requet•imenlo.
§ 1." Cada Lermo se rcJ:erit•tL rt um sú cidadão, será feito
cm ordem chronologicu elas decisões c numemdo.
§ 2, Ao mesmo tempo, cm outro livre especial, o cset·ivfio lnnçarú o nome elo n.!Jslnndo, o município c o Jogar elo sua
residencia.
§ 3. o Nas comarcas que ~c compu~erem de mais de um
munlcipio hav·er(t parn. cada um os livros de que tmLn. csto
mtigo, de modo que os lun~.umcnlos se façam pelos municipios do rcsidcncia dos eleitores.
§ 1." l'íos clins ·J G c ultimo ele cada me~. ou nos subscquenLcs, quando elles caiam cm domingo ou forem feriados.
o escrivão nffixaní no logm• do costume um edital, que sert\
publicado pela imprensa, quando passive!, conl.cndo os nomes,
idade, profissão o resiclencin dos cidadãos incluidos (art. 8"),
dos excluídos (nrls. 'lG, ~ 1', c 1'() c elos não incluiclos (ar L. 7")
no ulislumen lo, no per LOdo qumzcnnl precedente ao mesmo
edital.
Art. O, o O eleitor do um município póde transJ'erir.sc
para outro, mediante requerimento. no jui~ de direito da nova
residcncia.
·
,
§ 1." Esse reque.rimeulo, cu.ia lcLtra c firma sol'ão l'CCO·
nhec'i.dns (nrt. 5", § '1·~. dc':crtl. ser instruido ·C·?n:t ~ titulo ele
eleitor ·c provfL de restdencm nesse ouü·o muntclpto (a,·l. G",
0
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§ 2", c.).
.
·
§ 2. o O processo de trnnsfel'eucla obedecerá no disposto
nos .nrLs. Ô0 t 7u c 8°.

Art. 10. Si o escrivão Cl'l!Ul' qualquct• cmlmrnuo ao n.li~·
tamcnto, o c·idndão 1H'e,judicado podertí ropr.csentur no ,JUI~
de d'ireil.o que providenciar(r ~ohi·e a sua inclusão. Si o em·
bUl'UCO foi• posto pala ju i~ de direito, ti l'O!J.l'CSonlU!)ÚO SCL'Ú
dirigida tí Junta elo Jtecmsos.
Pnrugrnpllo unico. Nestes casos scrú dccrcladn · reS!lO!l·
Rnbilidudo, nló.n1 dn multa (urt. 30) ..
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CAPITULO III
DOS RECURSOS

Art. J l. Hnvcrú nas cnrtitnes dos Esl.ado.s, no DisLricto
l"edel'nl c nn séde do Juizo I"Nicral do Territorio do Ac!·c uma
junt.a de reeui!SOs, composta do juiz federal· da secção Mmo
prcsidonlc, do seu substituto o do procm·adO'l' gcrn·l do Estado, Distt·iclo ou Territorio.
§ 1.' Estas autoJ'idades .1crüo substituídas nas suas fullas
·l, impedimentos de accô~clo com as leis da respectiva, orgnuização judiciar·ia c ondD houver mais do um juiz do. secção
~ervirá o da 1' vara.
§ 2.' Punccionará como· escrivão da ,iuntn do recursos
o •escrivão do Juizo federal .c onde houver mais do um servirá
o do 1' offieio.,
A:·t. 12. l'nra essa ,innta serfi.o admissíveis rcclll'sos
interpoalos da.s der,isões dos juizes de direito:
a) pelo proprio interessado ou ·seu procurador, nos casos
de não inclusão (art. 7', ! !'), de <!xclusão (nri. 17, n., 2'),
ou ele não tr nnsferencia, (nrt. 0");
b) pelo rcp~esentanle do ministe1•io pubHco ou po•r qual~
~uer cidadão nos casos de inclusão (art. 8") e de não ex~
clusão (nrt.. !.7, n. 2').
§ -1..' O rccm•so s6 ler;\ effcit.o suspensivo no cnso dt:
~xe>lusão.

2.' Pocleii'ú ser inttJrposto, n todo tempo, cm qualquer
dia util do nnno.
§ 3.' O recurso de cxclusãM:> soh os fundamentos do
~ 1' c das lctt.~as a c c dll *~·do art. 5" não póde ser repelido
t'cpois de pnesados seis mews da inclusão.
·
Art. '13. O juiz despaehartl o requerimento. de recurso
kso qu.e lhe se.ia apresentado, mandando tomal·-o por termo
o nu toar as razões e documen·tos quo o instruirem.
§ 1." O •e~c~iviío fará as dilisencins ordenadas no prazo
de 48 horas o .dentro do prazo de tres dias, som mais formnlidndes, na hypothcse (ln Iettra a elo :art. H, enviará os
nutos nela Correio, sob ~registro, ao presidente da junta do
recu~sos, sob ns penas elo urt.. 8".
~ 2." Nn hypothese dn Ielt~á b do nrt. !2, salvo o caso
exclusão JlOi' obito, o oscriviio lavrará c nfl'ixartl edital,
dentro do mesmo prnzo do ·l8 IJorns, intimando o eleitor do
;•ecursJ cont.~a cllo intc:·pnsto .e, convidando-o. a contestai-o
ilentro do prnzo de 10 clius. No caso cm que o csc~·iviTo
possa .nlimnr pessonlmcnl.o o t•ecm·rido, sorti dispensado o
edital e o JH'uzo de 10 dias crn·re dn .dut.a da inl.imnciio.
§ a." Dent.ro desse J)J'a?.O, o eleitor .recorrido po.dert\,
indepcndíln~emonl.c rio dospncho, jtml.n.t· .em cnrt.orio, nos nu~
§
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los de l'l!<.:lll'>O, as suas razões c doeumcnlos conlt·n a procc•
derreia do mesmo recurso ..
§ lo.' A'g partes da.t•ú o escrivão r•ecibo datado c assignndo da·s pelicões, allcga\:·iícs e dos documentos ap~esenlados,
§ ~." Terminado o prazo de que lrala o § 2" e donlt·o do
trcs rlin~ 'et·ão os auto.s remcllidos nos termos do § ·i".
Al't. :l 't. necebrmdo os nu tos, o vrcsiden!.c• da .iunln :11'0,
primeira so:;sãfl o:;; rclntn.l'ú. O!'rümcnlc e, .si os nu.Lros ,iui~~~."
~JSlivercm habilitados a .iulgnr, ser1i logo o recut•so decidido,
;alvo a preliminar de qualquer dilibllncia ,julgada necessaria.
§ 1." Si um ou ambos os juiws quil'lercm faze~ a .revisão
dos nulos, ser-lhe-hão conclusos pelo prazo ode 2" horas ru
r.ada um, finrJ·~s as qua,es serú o recurso julgado na primeim
~essão.

§ 2." A
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§

decisão sertí sempre fundamentada.

3." Das sessões da junl:t serú lavrada acta 11elo escrivão

c po:· lodos nssignadn, mcncion,ando-se nella todas as occurl encins c, em I'esumo, ns cleeisües pro.feridas.
§ t• A junta reunir-se-ha no primeiro dia ulil de cnda
mez ü funccionnrtí por oila dias, sa·lvo quando o accumu!O> de
recursos exigir sessüt>s exlrn•l~dinarias, que serão convocndns
pelo presidente.
Art. :l5. Lnncadn a dfJCisão, que tlerú assignada por todos
ufo .iuizes, manda.rú O• pr•lsidente que os autos sejam devolvidos no cscril·iio do .iuizo a fJl!O, pelo Correio, sob r~gistro.
J'~.:agrapho unico. Essa dcvolucão sert\ feita pelo escrivão
no pt·nzo ele lrcs dias, so!J pena ele responsabilidade• e da
mulla lart. HO).
Art. 'lG. O escrivão ti~.. juizo a quo fartí immedintamenta
, onclusos O•S nulos Jlnra que o .iuiz mnnde cumprir a decisão.
por des)}ncho que scrú. Jlroir.rido dentro de 21, hor~s.
§ t.• Si a decisão fot• d•l •r.IXclusão (nrt. 17, n. 2'), ao lado
do te.rmo doe~ alistamento e d~ lista de que t~nta o arl. 8" c
seus Jlnrngrophos fartí o escrivão a annotacãO> ncl'essaria..
mencio~n.n.dü a data da det:isi'io.
§ Si a decisão for Je ioclu:oão, originaria on por mot:vo de trnnsfm·encia (nrls. 7' e 9"), pr·ocedc•:t\ o escrivão
conforme o prcscripto no 'l\l't s•.
~ 3.' Em nmbas· as hy.polheses dos paraogmphos nnlecedentos, as clecisücs constarão do t1dital de que trata o ~ 4' do
urt. s•.
CAPITULO IV
1

DAS EXCWSÕES

Ar!.. 17. Salvo o cnso de recurso (nrt. 12, b) cm que se
provo que o cidndi'io alistado não p!1eoncheu os requisitos do
nrt.. 5" c seus pm·ngraphos, a sua .-.wclus·ão do alistamento
pelo respectivo ,Juiz de direito só podertí Ler Jogar:
1", mcdinnlr. rcque!'imcnto do proprio eleitor, em coso
de mudança de J•esidencin;
. . . . .... ·-·i
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2', mediante Pcctuot·ilnonto do l'Ctll'esenlnnle do minis.,
ter io publico ou de qualctuct• cidadão:
a) ít vista. elo col'lidflo do ollilo oxtl'ahidn. do livt•o do J'Cgistro civil ou pl'ovn que a supro. nos te!'mos das lois• vigentes;
b) á vista do cct'tidllo do que o eleitor posliCJ'iormento so
alistou cm outro município;
c) ti vista de ccrtidií.o de sentença ou de documento nui.hcnlico que provo o. perda ou ~uspcn.~.fio dos direitos po!ilicos •em os casos provistos M nrt. 7! da Constituição.
Art. 18. Foita a exclusão far-sc-hão nos livros do alistamento. (,nrt. 8") o no oclital do quo trnl.a o ar L. 8", § 1' as
nccossnrJas declarações.
Art. 10'. O processo da exclusão e os prazos do seu nn-,
dnmento ·serão os dos nrts. G', 7' c s·.
CAPITULO V
DOS TJ'J'Uf,OS Dll m.EI'fOnES

Art. 20. Salvo o disposto no ar L. 3', parugrnpho uni co, no
eleito!', uma 'l'ez .nlislado, ·Será immediatamonle entregue ou
logo cruc cne o reclame, um titulo dcclnratol'io do seu direito
de voto.
·
ParQ!n•apho unico. No caso do parngrnpho unico do artigo
3• a ,entrega do titulo se far!\ desde· o dia subsequente á cloip
çüo o logo que o eleitor o reclame.
Art. 21. O titulo ser1\ entregue pelo escrivli.o, que o nssignnr(t e fal-o-ha nssignar pelo •el·eitot• nn sua presenoa, assim como o recibo constante do livro ele talões de onclc serão
oxLt•ahidos os titulas·.
§ 1." No mesmo ·neto, o eleitor nssignnr{t o seu nome, com
a declnracüo do u. do ordem do seu nlislnmcnto, em um livro
CSJlCcial, relativo no município de sua rosicloncin.
Este livro s·or!\ enviado no fim de onda anno· ao :Mini~~
!crio do Interior.
§ 2.' A demora ou rccus~ da entrega su,icitarú o esorivüo
:í pena de responsnbilidud·o e multa (nrt. 30),
~ 3.• ncccbcndo o titulo, o cl'clitor apresenlal-o-ha no juiz
de direito para que scjn por cllo nssignndo. A demora ou
recusa dia· assignntur.n sujeit.m·!\ o juiz t\s penas do rcspon~n
llilldndc e de multa (art. 30).
A!'t. 22. Na falta de livros· d0 LnWt1s de tilulos. expedirse-hão titulas provisor ios, cm dcclnração 'bxpressn dessa' qualidade, os quues só servirão cm uma cleicão c ficnrüio retidos
pelas respectivas mesas eloitornes.
·
§ 2." Do tHulo eonsLnrão o seu numC\ro dt; ordem, o numero de ordem do nlistnmonto, o nome, idade, filinção, cstndo, nnLurnlidndo, profissão o município ela. rcsidonci.u. do
eleitor.
~ 3, • Os talões correspondentes nos titu los lerão a mo·sma
numr.ru.ciio dnquoll~:s·, soriíio· rull!'icados pelo ,juiz, contorito o
nome e numero de ordem do ol·eitor o se:rfio por este nssignqclos (art. 2t),

·.·r.·
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Ar· L !?3. Quando o escrivão rceusat• ou dcmnr•at· a ~nll'ei;a
tlo Lil.ulo ou o jui1. r'l!cusar ou demorm· nssignal-o, havm·!t r·eeur·so pal'lt a .iunla tlq r:c~ursos, c}ue, ouyillo o .iu!z. ou e,c!'ivüo
eJn pt·azo bt•evc, dcctd!rtt da reelnmru;ao c, ver1 ftcndn. n ~ua
pl'occdcncia, dccr·elar(t a rcsponsnllilidndc c impor(t a mnlln
que no caso eoubet• c ot·clcnal'lt n immcdiala cntr·cgn do litnlo ou sua nssignaLm·u,
Art. 21,. A entrega e assignnlura dos titulas far-~c-ha, cm
todos os dias utcís, de doze a dezcscís llo!'ns da tarde,
Art. 25. No caso de perda ou extravio do titulo, expedir·~
sc~lu\ novo, com t\ declarur;ão de ser nova via, fnzondo~oc
averbação nos talões do antigo c do novo.
CAPITULO'VI
DJS!>OSIQÜilS GEliAES
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Art. 2G. O Governo forncccrtt os livros de alislamcnl.o o
os lalücs de Lilulos de eleitores, sempre que forem requisita~
r.lt'S c do accôrdo com os modelos adoptados no regulamento,
Arl. 27. A entrega desses livros o Lnlüos l'ar-so~ha pela
fúrnm pt,escripla no regulamento.
Al't. 28. Os oscrivães de ulislnmcnto o os das junlas de
!'(•cur·sos reee<bct·ito, JlOJ' scmcslt•os, a graLificaoüo unmml do
·J :200$, pum cu,io pagamento, até que soja consignada verba
no Ol'<;.nn~onlo, l'ica o Governo autorizado a abrir os noces~a~
l'rGs crcdtlos.
Ai'l. ZO. Oscl'vioo de alistamento prefere a qualquer outro
c '' gl'al.uito. Silo isenlos ele custas e impostos os pro~cssos, cer~
tidücs, cai'Leims ele illentiduelc,.o mais pcpcis LlcsLinados ao alis~
f.umcnlo, assim como scrú gratuito o set•vi~o poslal a ollc ref·c~
1'c~·n te .

Art. 30. No regulamento que expedir pura oxocuoão desta
lei, o Governo poderá impôr mu!las do 100$ a 1 :000$ aos in~
l'rnclot·Ps ele seus preceitos c aos que recusarem, retardarem
ou ernburncarom o í'ornecimenlo de certidões c documentos
dc~tinados uo alistamento de eleitores .
Art. 31. Quult•o mczes depois de regulamentada csln lei, fícat•ão som vigor os ulislnmon Los oloilorncs nnteríorcs.
Parngl'apho unico. Eelu dísposícuo não impede que a lei
e seu l'Oguiomenlo cnlr•cm cm vigor· nos nrazos commnns c qun
scg·\nHio os seus prece i Los se iniciem os novos alistamentos.
Art. 32. Jlevognm-sc as clisposiçücs cm conlrnl'ÍO,
Sala das Commissües, 31 ele outubro de 1013. - llucnJ
l/1) Paiva, Prcsídontc. Jotio J.ulz Alves, Uelnlot·. - 2'm.tlfl'<!.i
da Lura, com· rcstricçõos. - Jlanoct RorbH. - llaul Fi'l'llilll~
1/cs .• nos ter·mos clu cleelnrnçi'io do "cguinlo
\'0'110 1\)l Sl\I'AilAIJO
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Pl'OpU~ que o requerimento para alistamento fosse cscriplo
cm audienciu publica do juiz c a este, no mesmo neto, apre~
Benlnclo poio ulístnndo.
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V9.lei lambem pnrn que no acto do nlislnmento fosso

I~enLIIICudo o eleitor, oxhibindo a respectiva carlcirn de iclon-

t.Jdndo nos. Jogares onde houver gabinete de iclenUficnçiio, c
tm.nando-:so-lho sempt·o as impi:cssõe~ digitaes, nos livros ando
so,Jn ~o l'Jgor a sua assignattn·a, bem como no respectivo l.il.ulo
ou dtplomn.
. '.l'enlto JlOI' CJuasi inuLil a rcJ'ot·mn cleiloml sem o8Sa mociJda.
A grande innovnrião do projecto é a entrega do alistamento no ~'odor Judiciaria. Isto corrige em parle os vícios do
s~·st~ma vtgenlc. dado o prosupposlo indeclinavcl ela imparowhdndc desse Poder; e só não os corrige totalmente porque,
ttf6ra as contingencins falnes que na praLicn, si bem que e~po
radícamenle·, sóem baldar essa garantia mornl, é fóra de wda
a duvida que conformando-se os magistrados com um determinado •SY~lema de provas Jeg-nes, cm muitos casos não ministrarão mn1s do que uma jttst'iça formal. Deste prccalço, onlre'lan~o. não ha fugir, sem cahil' nos perigos incomparavelmente
mniopes da ju.stiça abstmcta, que n.o Juiz se deb:nsse o podr.r do
praticar procedendo exclusivamente de nccôrdo com a sua consciencia. Mas essa innovaçüo não basta para nos centros mais
populosos evitar a fi·aude, mediante a qual um mesmo individuo
so alista duas ou mais vezes, usando de nomes suppostos, o
outras tanta•s se apresenta a exercer o voto nos comícios cleitoracs, cm secções ou districlos diversos .
Alóm disso, clla não concorro do nenhum modo para n
adopção de medidas radicaes, tendentes n. no processo clcilornl
propriamenf.e> dito, assegurar a verdade do suffragio.
S<l a possibilidade de identificar o oleitot•, inda)Ja.ndenta
rla 11resença deste, pcrmillirá ao poder verificador agir com
pleno conhecimento do causa, liberto das decisões das famosas
mesas eleitoraes, que act1mlmcnte são quasi obrigntorias para

e!Ie.

Em princípio, esta necessidade ,íti cslt\ reconhecida pela
legislação vigente, que precisamente ~~ara c.ssc eJfeilo mamla
tomar a assignutura dos cloílores no neto de votarem, o reLet·llles os titulas Jlnt•a serem presentes no poder apurador Q\mndo a mesa duvidar da identidade do votnnLc. Esins modtdas
todavia, J•esullaram incJ'ficnzes, pois todos !cem verificnclo
quanto é ínscguru n idenlificncüo pelo simples exumo cornpur·alivo de firmas .
. A oxislencin dns impi·.cssiles di11Hae~ do !_lleilot• nos arcluvos do Cong-1•esso pct·mJlle cssn Jde.nttfwnr;ao post-.mffl·aoiztm, com inl~:it·o t•igOI', e seria o ponto de partida pm~n n
ndopr;ão de rcgpas nbsolulnmenle garnnl.idorns da sinçci·idadu
c da liberdade das c.leiclies, )Joclendo nlé, núSS<J cnso, tr-sc no
0xtremo do supprimir as mesas eloilm·acs, sendo os votos, sem
pre,iuizo do segredo, enviados directamente ao Com;rcsso, o
(Jlle do um golpe eslancru·ia a mais abundante das rontc;s _do
fraudes o violcnoins que cort·ompcm nctunlmcnle as clr.u;uos
no Bl'azil.

. Slltiti.'i.O ll~l ,j llll :-;om.\llli\U llll !U'l:J
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E~l.e !H'()ces:;o, 11ão lm negar, St)l'ia sem exemplo em outt'as
legisltH,:.ücs, pois mesmo na I'cccnle J'cl'orma argenLina n.
idenLiJ'icu~.ão est(t adoptada com pt·esl.imo limil.udo ao alistamento o ao reconhecimento do oleilor no ado de valar perante
a mestt. i\Ias a fraude em nosso paiz aLLin:;iu Ln! cxtcn>tto c
assumiu l'órma.s tão variadas, que ,iú não nos busla copiat• ou
adaptar os modelos exlranhos, sendo preciso ittvenlat• um meL'Unismo apropriado ao nosso meio, pela mnio1· parle int!ullo,
sem nenhum sentimento de devct· cívico o destemido da illusoria responsabilidade, proscripla como simples adorno em
todas as nossas leis sobro elcicüos.
A illustt•c Commissão especial, ro,iéilou a minha lornbrancn, invocando a prinejpio a di fficuldado e a dospcza da
Lcchnica da identificar;.ão. Al'l'cdada essa objccr;ão, com a prova
de quo não ha nada mais rudimentar, nem menos disjlcndioso,
do que tomat• as impressões di:;ilacs a um individduo, arguiu~o, depois, que n mcdicln al'ugcnlarin tnuitos nlistandos, rc·eeosos de que as respectivas fichas ducty!oscopicas ajudassem
o alistamento militar. Não ct•cio que isso aconteça; mas quando assim sc,ia, não ser(t um mal, antes um bem, quo pOl' osso
modo indircclo c artil'icioso se alcance a selecção dos a\islandos
pelo afastamento dos que assim· revelarem nm grt\o de incultura inc<JmpaLivel com o cabal cumprimento dos deveres de
cidadão. - llaul Fe1·nandcs. - Alcimlo Gu.anabal'a, Yot.e.i do
accôrdo com a suggestão do nobl'C Deputado nau! Fernandes,
relativa: t\ exigcncia da prova dactyloscopica para a identificação do eleitor. -- Tlwm.a: Delpldno. - Si achasse Pl'atico,
isto é, si me parecesse que o processo dactyloscopico pm·a a inscripcão do eleilot• fosse accoito sem ropugnancin por clle, c,
mais, ainda que acceito o processo, estivesse o paiz nas condições de se estabelecer 110r ioda a sua vast.idão os millHll'lJS do
:;abinelcs para a opcJ·aoão indicada, votaria de awlrdo com a
proposta do Sr. nau! ~'crnandos. ~A impt•imir.
O Sr. Araujo Góes (pela ol'flcm) --·sr. Presidente, t·crjueit•o a V. Ex. que consulte ao Senado si concede arg·cncia
para SCI' discutida c votada a proposi~ão da Carnnt·a quo
vroro:;a as sessões do Cong1·csso Nacional.

· O Sr. Pt·esidente - Os senhores que npprovum o requerimento qun acaba do ser J'ol'Um!aclo pelo St•. Araujo Gócs
queiram levanLar-sc. (Pausa.)
Foi upprovado.
l>ROI\00.\Ç};o 0.1 SESS.\0 !.lW!St..ITI\',1

Diseussão uniea da Jll'uposi~ào da Canltll'u dos Dcpulado,;
n. 54, de 1!113, ]Jl'Ol'Ofl'nndo n actual sessão lcgislnliva até o
din 3 elo clezcJnbro elo cor1·cnto anuo .
AppJ•ovn,cl.n; vuc sc1· remettidu ao S1·. Pl·osidcnte dn nel>Ublica pum a formalidade da publicação.

ANNAES !lO SJlN,\DO

OfiDEM DO DIA
CllEI.l!TO

DE

200:000$

AO

.'-llNIS1'BnTO

DO

BXTE11101l

· 3' discussão da proposição da Camara dos Deputados
n. 53, elo -1.0!3, autorizando o .l'rcsidonto da fiopublica a abrir,
pelo Mmisterio dns nolnções l~xlorioros, o credito supplcrnen~
tar de 200:000$, ouro, tí vel'lm 10"-Ajudas de custo-do
r.rL. 23 cln lei n. 2.738, do 1 do ,janeiro do '1013,
Approvada; vno ser subrnotLidn (t saneção.
JUB!T,AÇ,\0 A b\ \IOH

!li> !.UIZA DAS1'0

IJB L 1ft\ I~

OI.JVEIJlA.

Discussão unica do 'l!élo d0 Prefeito do Districto Pcdernl

n. .f, do I O13, :i resoJu,•iío do <Jonsolho Municipo.J que concedo
,iubi!ação tt prof·ossorn ·olomen lat• D. Luizn Basto do Lim o
Oliveira, mcdianlo as condir;ües ~uc eslub0locc.
Appt·ovado, vao sot· devolvido no .Prel'oito.
J,!C!lNQA

A

;ro,\o \'IC1'0!1 !lEGAZZI

Di~cussi\o unicn elo ·oéto do Prefeito do Dislriclo Podct•nl
n. 10, de 10!3, á resolução do Conselho Municipal que con~
cede sois meles de licr.n~a. com o ordenado, a João Victor Rc~
gnzzi, nmnnuonse da Direct·JI'ia Geral de Instrucoão Publica,
)Jnru tratamento de snudc.
'Approvado; vae ser devolvido ao Prefcilo.
O Sr. Presidente - Nnda mais lwvcndo a tralai', vou lc~
vanLnr a sessão.
Designo para ,ordem do dia da seguinte:
2" discuss:io da· Jll'Oposição da Cnmnl'a dos Dcpuladoq
n. 237, de 1DI2, auloJ•izando o Prcsidrmlc da ficpub!ica r.
r.hrii·, pelo Minislcl'io das Relações Exlcdo.res, o credito de
500:000$, sendo 350:000$, para ncquisic.ão da hibliothccn e ob.ie~
eLos do arte que pertenceram no barão do. fiio Branco d '150 :000$
Jlnrâ attcndor• ús dcspezas eom os seus funeracs (r:om parecei'

fnvoravcl da Commissúo do Finan(:as);

2' discussão tla Jll'Oposição dn Cnmura dos Deputados
n. ti2. de 1013, autorizando o PI·esidcnLc d:t ficpubliün a nbl'il',
p0lo Minislct•io dn Fazenda, o eJ·ediLo de 8 :O!tD$G5>1 pnt·n
ct:col't'cr no pngnmcnlo de vencimentos a .Touquim Augusto
l't·eiJ•o, l" oseJ·iptururio da AIJ'nndc!l'a do llio de :rancii·o, no
rOI'l'CliLe CXCt'Cieio (com JIW'CCOI' {Q'VIJI'l!'VCl tia COUl.lll'iSSÚO 1/1:
:fi Úla11(!US)

;

2" disrmssiio dn Jli'oposição da Cnmnrn dos Doput.nrlos
til, do 1Dl3, nutoJ·iznndo o .Prcside!1Lo da HcpubiJ(:.a .a IJOI!cedcr um nnno de licenco, sem venCimentos, n AllrJtUlO MeJJ.

·sll~SÃO llM 1 DI> NOVIJ~lDf\0 pg 1\)1[3
•.:o

Lollo, ajudanle da Inspcclm·ia do Serviço de Pt·olecçfto no;;
Tndios e Localização de 'l'mlmlhnuorcs Nncionaes (com jla7'CCCI'

fa'Vol'avcl da Commissüo de Finanças).

J,ovanLn-se a sessão tts 2 horas.

HG" SESS.\.0, EM 3 DE l\OVEMDnO DE Hll3
PRllSID!lNOU DO SI:. PINHimW

~[.~CIUDO,

VICll·PRllSIDllNTll

'

'
I.:-.

'

A' 1 hora da lnrde, pt•csct1l•J numero legal, abre-se u sessão, a que concorrem os St·s. Pinheiro Machado, llcrrcim
Chaves, Araujo Góos, Pedro Borges, ~lolello, Inclio do Brazil, Laura Soclrt•, Ul'hano Sanlos, Mendes de Almeida, ni-

hoir·o Gonf;.nlvr.s, Pir·cs FcL'l'Cirn, Francisco Sú, ~rn.v:u.·es do

''

··~

J,yra, Anlonio ele Souza, Gomes Ribeiro, Oliveira Valladão,
Luiz Vianna, .Torw Luiz Alves, Buono elo Paiva, Bernardo
Monleiro, Feliciano Penna, Francisco GlyceriDI Aclolpho
Gordo, Lcopolclo de Bulhiies, Braz Alll'nnles, Jos{• ~lui'Li
nho, Xavier da Silva, Hcrcilio Luz c Viclorino Monlciro (20).
Deixam dr comparecei' com enusn ,iustil'icadn ns St·H.
Silverio Nery, Tcfft\ Gabriel Salgado, Arlhm Lemos, .Tosé
Euzebio. Ge·rvasio Passos, 1.'homnz Accioly, Cunha Pedrosa,
Wnlfrr.clo Leal, Etliluci{) Pessoa, Sigismundo Goncalves,
Goncalves Fül'J'eiJ•a, fiibeiro do Brito, finymundo elo MiJ•anda, C:uilhm·me Campos, .Tost'• Marcellino, lluy Barbosa,
Bcrnat•clino Monteit·o, Moniz· FJ•eiro. LouJ.'CJH;o Baptista,
PJ•anciscn Pol'lella, Nilo Pc•;anha, S{t Freire, Augusto de
Vnsconccllos, Alcindo Guanabam, Alfredo Ellis, Gonza:;a
.Tnyme, A. Awredo, Generoso Marques, Alencar GuimaPães,
Félippr SchmidL c Abdon Baptista (32).
]~' lirla, tlosl.n r.m discussão o sem tlebnlo npprovndn n
nela da sessão an lerior.
O Sr. i' Secretario d(L conln do ,seguinle
EXPEDIENTE

'.
'

,,
'

ConviLc de, D. Lomcnoo Sumini, prior do Mosl.ci1•o do Siio
Bento, 11arn as CXQC]tlins do :30' din·que :J'azem celcbJ·:n· polns viel.imas da catnstrophe do robocndor Guamnu, no dia 1 do rorrente, ús 10 horas da manhã, nu igreja do S. Bento. - Inleit·ado.
Officio do Sr. Senador Coelho e Campos, datado do 1 do
rm:mnlr, renunciu.ndo no mandato do Scnnc){)~ pelo Estado do
!'nl'gipr>, por ler Lomado posso do cargo do mm1stro do Supremo
•rl'ilnmnl, pn.rn que. l'ôm nomeado por decreto U{) Poder
Exocntivo. - Providencio.-so pnra o J1!'oenchímcnto cln vngn.

iil

O Sr. 2" Secretario Jll'Oucuu á JeHum do:; seguintes
PMlECllHilS

N, :l71 -

:l!H~

Allcgando insufficicncia do meio soldo que porcc!Jc, impossibilidade de poder trnbalhat·, attenlu sua idade uvan(•ada,
D. Olympia Tolentina Xayiet·, viuva do tenente honoral'io do
Exc.rcito Joaquim lllanoel Xavier, no requerimento dirigido ao
Congresso Naciona.l, sob n. 83, de I!H2, solicita umn. pensão.
A Commissão de Finanças não contesta os sm·vicos prestados
pelo t•cJ'e,i·ido tenente honorario, mas, dcanLo da ·situa(::io :l'inaneoiru, que não comporta mais aggraYação ·alguma sem justa
causa, é de parecer que soja indcfcriclo o requerimento,
Sala das Commissões, 1 de novembro de I!J13. -Feliciano
Penna, Presidente. -João Lui: .Hves. ·- P. GluceJ•io. - Viclorino Monteiro. - Tavares de Lura. - SirJi.wmurlo Goural·ves.- L. de Bnlhúes.- Urbano Santos.- A imprimir.
N. 172-1013

Bem quo da eúpia da certidão annoxa ao requerimento
n, 88, de 1012, do D. Alice Augusta de Castro Vianna, J'ilha do
tenente-coronel do Exercito Antonio de Castro Vanna, não
conste que seja filha do referido militar, a Commissão de Financas é do parecer que seja rejeitado o mesmo requerimento
em que aquella senhora solicita uma pensão ao Congresso Na.cional, porque os cofres publicas não podem nem devem ser
onerados por medidas tendentes a contJedcr favores do ordem
vcssoal e com os quaos nada lucra o pniz.
Sala das Commissões, 1 do novembro de tDt3. -Pclieiauo
Penna, Presidente. - João L1liz Alve•. - L. da IJu.lhüe.s. Victol'ino Montcil'O. - Tavm•cs de Ly1'a. - UJ"&ano Santos. Siaismundo GonÇ{ilves.- F. Gli!CCI'ÍO.- A imprimit•.
N. 173- 1913

A Commissüo de Finanças sente não poder deferir o requerimento que sob n. 20, deste anno, dirigiu ao Congt·csso
Na,ciona.l D. Francisca de Mesquita 'felles, viuvn do general do
divisão do Exercilo João Bapti~ta ela Silva 'folies, c no qual
solicita uma pensão. Invoca a peticionaria n exiguidade do
seus r•ocm·sos c os precedentes abertos pelo Congl'e.sso Nacional,
mas, pl'ecisamento paru não conl.inunt· a onerar os cofres publicas 6 que n Commissüo, lastimando que li requereu te nilo
basto o meio soldo deixado por seu esposo, opina pelo, ind!lferimento da petição, al'im de evitar futuras protencõcs baseadas
nus decisões do Poder Legislativo.
Sala das ·Commissões, '1 de novembro de 1013. -Fel·iciano
Penna, Presidente. - F. Gtyce1•'io, - Victorino Monteü•o, -.

""'"'
j
Tavarc~ rle L!/1'11, ·- L. riu flul/"i"s. r:,·IJriiW iiWilos, aisuwllllO Uouçalccs. -Jo<io Lu i: ,llve~.- A impl'illlil',

7

Si-

N. 1/.í- IUJ3

'I
I

~:
,::.•.

,...

:~~.(

A ComtnL:':-5~.n du .l!'inan~,;a .. ; opina lll'lo indef,!l'inH'Illo da
peLif;.~o :-iOIJ 11. lO:!, d1! IHI'!, etn l\IIP a YÍUY:t tio Dr·. Dolllill. gos LOJH!H da Kilva At·auju ·:-oJi,~il.n. au Gongt•es:-:o ~neion:ll
lmm pcusfio, :-:-ict\1 tl••senulleeer·, L1 1ltr·t.d,:tnlo, us ::;t!rVIil;·os vre•::oLa.

dos t't eau'a pu!Jlka JH!IO seu c.;poso.

..:\ Cnmmi·~sfio n.~:-dm r•esolve por·quu ,j obt•ignda a HN;ar•
C!lilu, 1\0IJlO f,llll\hem mai:-; J'itVOl'el:i, ·de igual nalUJ'eZil,

llfiP !'llj

puJ,a ncecssiundc impl'escimlivcl de não n:;:;t·avnl', pot· rnai~
Jevc que se,ia o onus, a despc~n puiJlio::a, sem molivo da muiot·
cxecpeionn 1idade.
Suln. •rJaR Comrnis,:üos, I de nov.c·mbro de 1\1 13.--J.'cUciano
Pcmw, .Pr.rl;idCilLe. - J.'. Glucm•io. - S'ioismnndo Gouça.lvcs.
- Vil'loriJ/Ii .lloulei,·o.- Tavw''·'" du LtJI'/.1,--L. riu /Julhüus,
- Juf.iu L ti i: ,llves . - L'I'ÚIIli/J Sautos . - ,\. illlpl'illtit·,

N. 175- 1013

·..:

.Pelas mesmas rn~õcs com que a Commi~;[io de .Finnn~
ças J'undnnwnlou o :-"CU JHLl'ec-~r conll'iH'io ú pt·t~lent"à·o dn.
Yiuva do gcuci'Ul do divisão .João llapl.isJ.n tia :iilva 'l'clles,
JlCilSn CJLH; nfio deve ~Cl' del'ol'ido o J'equet·imenLo <IU·••· ,ol.J
n. ü, ,do ·J U13, dil'igiu ao Congt•esso N'ndoual a viuv.a: D. ~la
!• ia dn Giol'ia de Vnsconcel!os Gaivão c Silva, !'ilha do ,gcnel'ai dr; i>l'i:;nda .To~,; .\,nJ.nuio da l•'ousr•ea C:alvãn, solieilanlio
U lllU JlCilSlLO,
Sala da~ Commissür•,;, I do IIDWilli>I'O d,, JOJ:J.-/o'dieiww
Penua, Jli'l~:"lidenlc•,-./ulio l..ni: Alt,I!S,- riduriuo ~\lull
tciro. -Siuismunrlo Gouralvcs. -1'avm•cs de Lum.- U1'úano Santos.- F. Gluccrio.- L, tlc Bulhües.- A imprimir,

N. 170- 1013
A Commi•ssüo de Finnncns opina pelo indcfct•imcnlo da
Jloliçüo cm que DD. Espeuicliann Scl'l'fío •r. Elidia Anlonin do
Gasl.ro, mães dos pr'uLicantcs-mnchinistns, sc:;undos sargentos
do COJ'PO de lnJ:cl'iorcs da Al'mndn, D~·onisio Ser•t•iío e .Tulio
AnLonio elo CusLl'O, solicilam que lhes sujam concedidos os
'l'twoJ•es de que i.l'nl.a o JH'o,irclo da Comam que benol'ieiou
ns vieLimus do siuisll·o oeeOl'l'iLio n bor·do do eouJ•ncado Jlquitlaúrw, Cl\J.r•e ns quurs cslnvarn nqucllcs inferiores.
Sul a das Cormnissücs, 1 de novcmbt•o de 1\113. -F11liciano
·~

"

Pen 110, ,p l'e:--; iclen l c.- F, fJ [f/''c rio.- .roa o L 11 i:. .·\I m.:s.L. 1./1.' flulhu,•s, ··- \'iciOI'illu Monl,'il'o, - Siuismnmlo Ouuralvus.- 'l'i!t'l.ll'''~ 1/c l~UI'a,- L'I'Úiillu &wlos,- A ill1Jll'ill'lil',
W.VIII

I

!8

,\NN.IGS ULJ SJ>N.IDll

i\.

l7i -

101:1

Embor.ru consLe· das l!lrorm:wücs prestadas pelo Governo,
a rcquerime.nto desta Commissüo, que o eupilüo-teuent-e At·lln.tt'
de Brilto l'orcim, ,it\ l'allecido, tivesse de Jacto praticado rclovantissimos serviçog a bordo ,elo Minas Gemes pot• oecasiflo da revolta dn maruja, cm 1010, a Commissfto de Finanças do Senado sente nülo poder deferir o ttequorimcnto
dirigido ao Congr.csso Nacional sob n. GG, de 19H cm quo sua
viuvu D. i\larin Augusta de Brilto l'crcit·a solicita um auxilio
pecuniario.
Sala •das Commis2t)cs, 1 de nov.,;mbro de '1013.-Felieíano
Penna, Progid~nLc. - F. Glueel'io. - Jocio Lul: Alves. - Vit:l01'i1to Montci1'o. - Tavares ele L1J1'll. - Siaistnunrlo Gonçalvcs.-L. de BulhUcs.-A imprimir.
N. 178 -

1013

E~ta Commissflo ó ele parecer qu•c soja indef•erido o l'~
quorimenuo em que D. Albertina cl1ru Fonseca, !'ilha rlo l'alloeido coronel Pedro Paulino da Fonseca, ~olicila t'evcr.süo da
pcmüo qu•e· percebia sua progenitora, por ter clclibcmdo não
conceder mais favores dessa naturc~a.
Sala 1das Commissões, '1 de novembro de '10:13.-Feliciano
Pcnna., Presirl:ente. - F. Gtt/Cal'io. - L. de Bttlhües. - Jor1J
Lui: Alves, - Victorino Jllontcü·o. - 1'ava1·es de Lur.a.
Sia·ismundo Gonçalves.- U1'ba110 Santos.~ A imprimir.

N. 179- 10'13

Apezar dn brilhante 'fé de ol'ficio do tenente-coronel ~Iu
noel Antonio de Lima Vieira, a Commissão de l'inançns,
'lendo cm vista a nossa silua~ão l'inanccra, ú de parecer que
scj a indel'erido o requerimento sob n. 18, deste anno, cm
que sua viuva D. Maria Benedicta de Lima Vieira, 11edc
uma pensão.
Sala dns Commissües, i de novembro de 1013 .-FeUciano
'Penna, Prosidcnl.c.- João Lui: Alves. -L. â'c Bulhões.
iVictorhw Mnntdro. - 7'a·varcs de Lm·a. - 11. Gluccrio.
Sia·isu11mdo Gonçalves.- Urbano Santos.- A Ílllllritnü·.
N. 180- 1013

De accôrdo com os seus prtJ•cceres úcerca de pedidos de
pcnsücs o outros favores de ertrncter individual, ó a Commissão <lo .Pinancns de pa.reccr quo sc.ia indeferida a J1Cticflo
em que D. llclona Vieira da Silva, filha soHeim do finado

8ESS.i.O 1m

3

D~ :1'0\'l>~mno PE

10'13

:LO

Senador do Jmpet'io visconde Vicit'[l, dtt Silva, solicita uma
pensão.
Sala das Commissües, 1 de novembro de 1013 .-FaUciano
Penna, Presidente. - João L1ti: Alves. - L. de Bulhões. ,Victm·ino Monte-iro. - Siaismundo Gonçalves. - Tavares de
Lu ra.- P. Gluccrio.- A imprimir.
N. 181- 1013

· A Commissilo de Finanças examinando, pela segunda vez,
o requerimento das filhas solteiras c filhos menores do fallecirlo Senador JlClo Estado de Minns Gcracs Dr. Carlos Vaz
de i\lcl\o, afim de dar parecer úccrca da emenda ·offerecida
pelos Srs. A. Azcrcdo c J. Mclello, emenda essa que taxa em
150$ mcnsacs, .a pensão requerida, ú dó parecer que ena seja
rejeitada, mantendo, conseguintemente o seu parecer n. 101,
dC 1008, contrario ao mesmo requerimento.
Sala das Commissücs, 1 de novembro de 1913.-Peliciano
Palma, Presidente. - F. Glycario, - Victorino Monteiro. Siaisnw.ndo Gonçalves. -L. de Bulhões. - Joõ.o Lwi: Alves.
1'avares da Lu1·a. - U1•bano Santos·
PHOJEC'J'O DO SENADO N. 23, Dl> 1908, A QUE SE REFERE O
PAI\ECER SU!'IlA

O Congresso Nacional decreta:
Artigo unico, E' concedida ás filhas solteiras· c nos filhos
menores do i'allecido Senador Carlos Vaz de Mello, a pensão
de t 50$; revogadas as disposições em contrario.
· Sala das sessões, 17 de julho de 1908. - A. Jl.:eredo. 11/etello.-A imprimir •

•

N. 182 -1913

A Commissão de Finanr..ns, Lendo examinado a proposicão
da Co.mnr[\ dos Deputados n. 198, ele 1906, concedendo pensões
mensncs a D· Clar[\ Brancl, viuv[\ do photographo Ehrnrdt
Bmnd, ús viuvns c t'il.hoo menores elos offkiaes, pracas de prct o
taiJ'ciros, vicLima,dos no desastre do ·courucado Aquidaban, 6
de parecer que scj[l clla rejeitada pelos mesmos motivos por
que tem recusado seu .assentimento a projoctos da mesma
cspecie.
Snln das Commissücs, 1 do novembro do 1913.-Feliciano
Penna, .Pt·csidente. - .roao Lui: Alves. - L. de Bulltões. V'it:lorino JfontC'i1'0. - S'i{rism.u.ndo Gonçal·ves. - Tavares de
L111'a, - F. Glucerio. - U1•bm10 Sautos.
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ANNAJ18 DO IJElJ/,00

PUOPOSIÇ};o D.\ C.l~l.\lt\ DOS IJJWU'I'.\IlOS N, 108, DE
III~FJmg O PAI\ECEJ\ SUL%\

100G, A QUI:; SE

O Congresso Nacional decreta:

Art. L' São concedidas, pot· molivo da ealnslt•ophe cm
que sossobron o courar;aclo Aqu.ülabau, da ~larinha (Jo Guerra
Nacional, as seguintes pensões:
~ L" De 2GO.S tÍwnsaes n D. Clal'U Brand, vim·a do pholographo Ehmrdl BJ·and o mãe de Viclor lJt•nnd, fJlW pcJ·uoc1·am
ambos em set•vic:o a bordo do Artu.ida!Jan, revertendo esta pensão, vor l!lorle da agmciada, para suas !'ilhns omquanlo solteiras.
fi 2·" De 200$ mensaes ú viuva e filhos menores ou filhas
cmquaulo solteiras, de Fmncisco Valente, reporte da ím~
prensa desla Capital, victimado nas mesmas condições.
§ 3.• De '120$ mensaes :\ viuva. de I1·ineu .Tosé Peixoto
que pereceu nns mesmas condições, como !Jar!Jeit•o a bordo:
·
§ 1,:• Do ordcnallo lotai que venciam seus maridos ou
pncs, <•s viuvns c l'ilhos dos lnifeiros que succumllimm na
1ncsma occn.sião.
§ 5.'' Do soldo pot· inteiro que venciam os ol'J'ieine~. inferiores moJ•I.os no mesmo desastt·e, lls suas viuvas, filhos
menores c J'illws solteiras.
.
§ G.'' Da l.olalidndc dos vencimentos que pcrcebi.nm, indu-

sive rn~;ão em dinheiro, os marinhciL·os nadonaes o fugu í::;tu.:;,
ús suas vim·ns, J'illws monorcs ou filhas solteit·ns, mães vim·ns

ou irmãs n que scz•vissem de amparo.
Ar!.. ;;,t• Fim11n l'fdl~\'tHlaf-1 n:; dividns pn.rn, com n Fnzr.nda
Nacional dt;ixndns poJ' lndos os ol'l'it·.inos e PJ':\z:.ns quu pn1·necram cm eons•JfJI1cncín dn. explosão do mcnl:ionndo n:tvio de
guerra.
Ar L. 3." 1\evognm-se ns dísposic:õcs cm contrario.
Camnrn dos Depul.nr.Jos, Hl de clezem!Jro de I üOli.
F. de Pa11ltt Oliveira Gu.im.nrril:s, PJ•esirlenlo. -James Dm·eu,
i" Scerclal'io. - Lni; Gualbcl'lu, 2" Scci'Clnrio interino.
-A imprimir.
N. '183- 1013
Fm·nm exl.l·noJ•llinarios r l'nlcvnnl.cs O·S se.J'vi~n> Jll'eslndos
ncrnhli-en, ,iú eomo Jli'O)lngnndisl.n nJ·,rJ•oi•p,so, .itt .eo.mo ~t'll
~t•J•vidor dediendo, )leio saudo,;o ,, lwnemr.nlo lll·n~JleJJ'O r,xScnndol' D1·. Alt•xnnr!J•c C:ussinnn do :'\a,;J:inwnl.o, eu.ia J~lcmo
ria deve ~t'i' fH'C~~da Jlf.ll' lyLios o~ rmli'Joln,;, !nas Lne~ cu JdntJoH
ú

inspiJ•a. a nossn l"ILunçao 'Jinnnl'f!ll'o, quo .n CcmHlllSSun do } 1lH\IH;as S{l vt; oln·i!.;ncla a nõo t'f!cOmJnentlnt·, eomo ~~1·a ele fiCU
(fnvÜJ\ si nfio fo:.;:o:.t Wo tll't~t~ni'!O o t•sl.ndo do ,'r'hf•:-;··nll'n, :1 r,dn'pljio do Pl'Ojec.lo 11, 12, clotil~· uuno, da null'a Ca~n Lln Collgl·~~!'iHu 1
1
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concrclondo ú sua viuva, D. Annn Nun·•" do Na~cim~nlo, n.
p·cmiío mensal de GOO$ c a d·; JOO$ n cada um de ~cus !'!lhos
mcnor·cs ~lar·ia de Lourdr,;;, Conccit;ão e ~lmlol'l, llOlH rev,•r»úo
:\.' l'illin~. cmquanl.o sollcir·as, " !'ilho, cmquanlo rnenor.
Sala das Commissücs, 1 de novcm!Jl'o de 101.:1. - J.'f!liciann Pmma, Presidrntc. -Joüo LuJ: <ll1!1Js- L. de Bulhiícs.
- Yiclorino Monl!Jiro. -Si(Jisunmdo Gon(•alves. -Tavares
t/(' L11ra. -- F. Glt;carlo. - Urbano Santos.
1'1\0POSIÇ,\0 DA OAMAl\A DOS DllPU'rAllOS N. 12, DE 1913,
,\ QUE SE lllll'llRE O p,\RllClm SUPR.\

O Congl'csso Nacional resolve:
MI. I.' E' concedida á vi uva do Senador da nepublicn
Al,xanckc Cassiano do Nascimento, D. Annn Nunas do Nnseinwnto, cnH]unnlo o J'ot', uma pensão mensal de GOO$, e bem
n.;sim a de 100$ a cada um d.! seus filhos menores Mnt•ia de
Lourdi'.s, Conceiçüo c Manoel, com revet·süo :Is filhas, emquanto
,oolteil'as, c filho, cmqnanLo menor.
Art. 2." ncvogam->e as disposições cm contrario
Camara dos Deputados, :H de dczcmbr•o de 1012. - Salrino JJarJ'o.w hmio1', Prr.sidenle. - A11tonio Si11tc11o dos Santos Lcai, '1' Sccrclat•io.- Ranl, de Noraes Vcíua. 2" Secrmario.
-A imprimir.
N. 18~ - 1013

Foi presente t\ Commiss1iú de Finanças a proposiçi~o da
Cnmar·a dos Deputados, n. 13. dcslc anno, que autoriza o Governo n conceder a ·pensão mensal de üOO$ ú viuva
tio cx-Scnadot· .Toão Pinlwiro da Silva, c hem assim n do
!iO$ a cada um de .seus filho~ .tncnorcs c filhas solteiras.
l'oi incontcstavclmenl.e .:l Dt•. J,oão Pinheir·o niío so um
·,,r•doroso Jll'Opnganrli.~la, como tambem um sm·vidor· exLrno!'dinnl'io da fiepuhlica, mas n Commissiio de Finanças santo
,pml'undmnonLo não poder d,JJ' o seu nssantimento li mi)Sma
an·oposição, porque, no mom•~nlo nclual, ludo aconselha qne
~" não :;r·avem, por mais leve que seja o encargo, os cofres pulllicos eom medida~ dessa nal.ureza; por isso opinn p·eln rejeição do projecto.
Sala das CommissGcs, 1 de novembro de 1013. - Peli~iano Peuna, Pt•esideutc. P. Glucerio.- Victorino Montdro.- 1'a'Vat•es df! L'yra.- L. de Bull/.iins. -Siaismuntlo
Conralves .-Jolio Luiz Alues.-- Urbano Santos.
l'llOl'OSrÇ.tO D,\ 0,\}[ARA DOS DF:PUTADOS N. la, Dll l9la,
A QUJl SF. Rgl'lmll O I'AI\EOl~tl SUPRA

0 ConS"l'CSSO l\'aciona I l'CSO lvc:
Ar i.. J." Fica coneeilirla li vi uva do ex-Scnadm· Joiío Piulreít•o dn Ri]I'U, emqunnlo n l'nt', a pensão 1nensnl ele fiCO$ o
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hcm ns;im n de tiO$ n cada um elos seus J'ilhos m0no1'0s c fi~
lhas so!f.eiras Holcnn, Curolinu, Marlha, Lucia, Amandn, Vir~
~,;inia.

Rlllii, Tsa!Jel, .lofio o .ToR"'· .

. •

''
'I·

.

A1·! .. ~." nevog-am~% as dJsposJ~ocs om <'Ollll'tH'IO
Cnmnm dos Deputados, 3l do Je~cmbt·o de 1012. - Sa~
bino Barroso Junlor, Pr·~sidcrr: e, - ilnto11in Shtwtio dos San~
tos Leal, i' Sccrclnl'io.- Ra·11l de Moracs l'ciua, 2' Seel'ulnrio.

--A imprimi!'.

N. i85 -

1013

A Commissfio de llinlltJ<)as é de parecer que seja rc,iciladn
a proposição da Gamara dos Deputados. n. 1.\ de 1013, con~
cedendo a D. Maria da Luz Fct•reira de i\Joum e sua l'ilha Ju~
lHI Ferreira .de Moura uma pc•nsrto de 150$ a cada uma.
Prcsentumente o erario nrto póde supportar mais g-ravamo
alS'llm sem proveito para a Nacão, principalmente com encar~
>;os da ordem de que trata a proposioão acima cilada e ÍL qual
a Commissão, por cobercncia, ilcg-n o seu assentimento.
Sala das Comrn1issõcs, i do novembro d·e i013. ·- Pcli~
ciano Pe11na, Presi<l•entc. - Joüo Lni: Mvcs.- L. de Bulitõcs.
Victol'ino Monteiro. - Si~ismundo Gonçalves.-~ Tavares
de Lyra. ~~ F. GlJtce·rio. - U1•bano Santos.

'·'!' .'
i .•:
1''.

l'ROPOSIQ,\0 DA OAMARA DOS DEPUTADOS, N, H, DE 1013,
A QUE SE REFERE O PAREOER SUPR,~

O Cong-resso Nacional resolve:

Artigo unico. Fica concedida a D. Maria da Luz Ferreira
de 1\l.otwa e sua filha Julia Ferreira de Moura, viuva C• J'ilha
elo capiLão José Joaquint Ferreira de Moura, que serviu. com!>
t!Jasourolro da Dolegacia Fiscal do Paraw\, uma pensão ele '!50$
a cada uma, ou de 300$ divididos em parLes igua.cs; revogadas
as disposições em oontrario.
· Crunara d·os Deputados, 3'1 de dezembro d•e 19'12. - Sa~
b·ino Barroso Ju.m:or, P~··!sid·eltlc. - .4ntonio Simetlo dos l:iall~
tos Leal, 1' SecrelarJo,- Rau.l de Moraes Veiaa, 2" Sccrcwt•io.
-- A in1primir.
N. iSG -

i0i3

A Commissiio do Finanças proclama os sc!•vicos prestados

ú Hcpublicn pelo saudoso Dr. Lucia de Mendonça, quo foi

,jor~

nalista {!e. mcriLo, disLincto· liLLct•aLo e mngistJ·aclo inl<Jgot·t·i.Jno,
mas, cm fnc.c dos nossos limitados recur.sos rinancoit•os, Yô-so
oonstrnn~idn a nos-ar· o seu voto ú pronosiciío dn Cnmnrn dos
Deputados n. '!5, clcslc nnno, que concede n sua viuYn, D.
Annitn Suseel>ind do l\fcnd1on~a c. n sun J'ilhn Tt·ouo, emqun nLo
solleirn, a pensão mensal de GOO$, rc·PUI'I.idnmenlc.
Sala das Commissõcs, J ele novemhl'o d-e 1013. - Fcli~
eian{} Penna, Prosid1cnt.o. - Jotio Luiz Al·vcs.- L. de /Julltõe,ç,
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DE :-10\'Jl.\lJJHO UE

!013

PI\OPDSJ(:,ÍO Doi Q,\,\f,\llA IJOS llllPrJ'J',\DOS N. 15, Dll
Sll nJlf'J'IW O J>,\J1JlG!li\ SfJPJ1A

~-

!013,

A QUE

O Congresso Nacional resc.lvc:

A!'l. L' Pica concedida a D. Annita Sussekind de Mendonça, viuva do J'allccido minist!'o do Supl'emo Tribun~>l Federal, Dr. Lucia de i\!enclonça, c ú sua fillia It·cne, cmquanto
solteim, a pensão monsnl de üOO$, rcpm·Udnmonl>e enl!·c ambu.• ..
Art. ~." llovogam->o as disposições cm contra1•io
. Ciunara dos Dcpula:los, 3l do dezembro de 1912. - Sabmo Bw·ro8o Ju.niol', .Pcl'sidonlc.- Anlonio 8i1JJ.c<io dos San los
Leal, 1" Scerclario -111mlllo Momcs Veiga, 2" Secretario.
·- A IJJ•primil•.
N. 187 -

1913

A Commissflo de Fin:tnços, lendo cm vista a nossa silnnr;ilo financeira, opina ,;uc sc,ia rejeitada a proposicão da
Cnmnrn do.> Drputaclos n. ·JG:2, de 19!2, quo concede vitnlioinmcnl.o :\s Yiuvns c, na fall.a desl.ns, ás filhas sJitei~as dos
o fi ieinN c p~·ncas do.s cot·pos de voluntarios da Pntda c da
Gunrd1\ Nacional que fnlleecmm em L'Onsequcncin de ferimentos I'CJ,•hidos n.1 gucrm do Parar;uay o meio soldo em igunltlude de con.dif;iies uo das ft<milins dos off.icincs do Elllca·cilo o

dn

Arm~cln.

Sala das Commissões, I de novembro de '19'13 .-Feliciano

Pcmw, Presidente.- F1·aneísco G!yc~1·ío.- U1•bano Santos.Jo,io Luiz Atucs .-Leopoldo de Bnlhúes . - S'irrismmulo Gon~alvcs.-- Yicloi'ÚJO Jfontei;•o.- Taval'es ele Lul'a.
J."ftOPOSI·~.~O V.\ C.\M,\nA DO•S JJErU~'AOOS N. 102, DE 1012, A QUJ:J

Sf. llllFERE O PABECJlR SUPR.\

O nougrosso Nacional decreta:
Ar·t 1." E' concMido YJtnlícia.mcntc ús viuvas e, na falta
C!esLns, tis :fil·hns ;;oll.eim> dos orricincs c J?l'aC·O!S dos co~P0~
(1,, volnnLnr·io,q da Pnl.t•in e da Guarda Nac1onal que fnllccr.lnm cm con;;cqnencin ele ferimentos _recebidos durante .o._guet·m elo Pnraguay o mc1io iJOldo em Jll'U·nlduda ele condtco~s no
ciaR fnrnilins do.s ol'fieincs cl!! Exercito e Armada, contarmo
o dispo~lo uo arl. :J.\ dn lei n. 2.200, de !3 ele dezembro
de l!lto.,

.

.

AI'!. 2.' l'icnm oxcluid,,s dos favores desta lct ns que· .pi
;loJ•cebcm pensões Jlolos c'•fl'cs publicas J'ederncs, sa Ivo o rlt~·~~iLo flp opt;iio.

A:-.'N.IES !lO sgNADO
I

A•:L. 3.' nc,•ognm-se as dispo.sir;ües cm ron lr·n l'io.
Gamara dos De pulado~. ~il de dewnriJI'O tlc J OI~. - Sabino Hai'I'Oso Juuior, l'r·csidcnf..c.- :ln/onio 8imr:üo dos Santo:;
tO,\' LNt~, .,tl Socrc!.nl'io.- Haul r/(J J/OJ'(f{?,i; rr:Iu(/, 2" SocJ•d.nrio.
-A imprimir.
N.

1S8-J!ll~

Esla Commrssfio, laudo exnminnrlo n pr·opositão ela Cnmarn
dos Deputados n. JGG, de Jill::!, determinando que os vencimentos elo amanuc.n.sc ela Capitania elo Pnrl.o ri.:. S .. Jofio tia
Darm, 1•0 J~slaclo do nio do Janeiro, SCJ'ÜO do :JOO$ llll'llSaes,
veriJ'ic•Ju que elln não eon~ull.a o interesse publico.
.
Si a Commissfio déssc o seu volo (t Jli'Oposi<,)fio, deveria
por equidade, oJ'I'erccer-lhc uma emenda tor·nanllo esse augmenlo extensivo aos amanucnses elas delegacias de outms
capitanias que percebem um 100$ c outro 7iJ$ mcnsaes.
Demais disto, si o pr•ojccto fosse tr·unsl'ormudo cm lei,
diversos secretarias de ou lt·ns capitanias reclamariam :!'ataimente, sendo a sua J•cc!ama0ão rle toda a pr•ocedcncia, por
ficarem os seus vencimentos in:l'crior.cs aos dnquellc amanu'ens·:+.,

Por esses motivos, c porque ainda a nossa siluacüo finnnccir·.l exigo o maior cu1dado no emprego do dinheiro, é n
Commissão de Finanças de parccct• que seja rc,iciladn n Jll'Oposição.
Sala clns Commisr,õc.,, t llc novembro de '1013.- Feliciano
Pcmw, Presidente. -Francisco GlJJCC1'ÍO, nclatOl'.- Tavares
tlc Lm·a.- V'ictoriuo Monteiro. -SirJi;·muudo Gonoalvcs.L. de JJnlMes.- .roao Lu" Alves.- Urbano Santos.
Pi10PO~I(:ro ll.>. C.IMARA ll03 llllPUT.IDOS N. 1GG, llE
SE llEPI!P.~: li P,\fil,Clm SUPRA

1012,

A QUE

O Congl'esso Nacional decreta:
An.t.ig-o unico. Os vcnc:irw:nlos rr'o amnnncn.qe dn Gn.pitnriia
do Porto de S .•Tofio da Bnr•J•a, no Estado do Hio de .Tnneirn,
ser·üo de 300$ mcnsacs, autorizado o neécssnrio cJ•edilo; revogadas as disposir:ücs cm contmrio.
Cnmam dos Deputados, 20 de novembro de J O12. - Sa.
binn Bm·roso Junim•, Pr•csi.dcnte.- ;\ntml'in Siuwlin dos Santos
Leal, J" Sccrclnl'io, -Raul ti c No1'acs Vcioa, 2" Secretario.A imJwimir.
1\', 180- 1013

A sil.n·~.ç.üo dns no.<sns finnncns <í o mol.ivo poN(llc n
Commissfio de Finnncas clrixn r!n J'renmmrnrlnr ao voto do
Srnado n Jll'Oposi~iío dn Cnmnrn n. IUS, ri'' 1012~ lomnnrlf1

'

cxtcn.-.;ivos :'H vin\'n~ t! ri\IJI.I:i JJH'IIOI'e:.: n, nn. :111~1-..JWin do.~ mcslllo:::, :.r,,.~ pal'~ Íll\'tdi.d11~i dG~ ol'fit·iae~ da A•.'uladt\ mol'f.o::~ :t
hordo do monilo1· Soli111Gr·s os l'a\'ol'e~ er•nr.Bdidos pelo tlr.L'I't:>l.n 11. :: .. fd:.', d1~ :.1 dt• .i:11wil'o de ·!DI:.', :i~ viu\'ll"i 1~ rillns
1nc•nfH'ü"1 011 pnt':i jn\'alidú.-: do.'! o!'f'i!!i:ws da At·madn 1111.dll!

J'nridos.

Sala da~ Commis;;iks, I dtJ nowmhi'O de 101:l.- Feliciano
Puuoa, l't·esidnnlu.- J.'. Gllfcerin.- Ur/Jf/1/(J SaHlos.-Jotio
Lui: Alves. -L. dr. lJIIliL•ies. -1'rtvarcs du Llfl'lt, -l'icto·rio u Jlonl ei to.- S ia is 1/llmt/u Gonçalves,

Pl:OI'OS\.;(o

ll.\ CA~f.lll.\ IJQ:; Dl;f'[JT,\DflS N, 108, IJE
SI; Lll;l'Jml~ O P.\1\ECEI\ SUPLIA

1012, ,\

QUg

O Congresso Nacional resolve:
A1·t.. 1.'' Fieum cxl.nusivo.; ús- viuvu.s c filhos menores c,

mt aLlJJnein do.')· nwsmos, aos paes invalidas do,,· ol'riciaes da
J\t•mu•ch mo1tos no 1:umprimcnl() do clevm· n lwt·clo elo muniLvt'
Soliuuk~ pot· ot:eusii\o do nnu.frugio que o rlesll'uiu os favores
eotwedidos pelo dc~r·clo n. 2.5-12, de :J ele ,inncil'O, de 1il12, ús
viuv.us c J:illlo., menores ou paes invulidos cios oJ'ficiacs eh\
Armada nelles feridos.
·
•\"~· 2:· nevognm-sc ns rJisposir.<ics cm conír'ario.
.
Camar•a elos Dcpuluclos, lü de dezembro ele 10!2, -Sa-

l'J•r.sirJ,~n1e . - l!a11l tlc Jlurae.~ Vdua,
·1" Sccrelal'b interino.- .tllfl'cdo Oeta·vio MnL'ioniel', 2" Sccre ..
lu Pio intcr•ino. -A imprimi!·.

!Jino JJw·roso Juuiol',

N. 100 -

1913

Porque Lenha delibe.rado nito conceder mais pensü:O alguma, urim de evitar que os nos·sos exel'Cicios financeiros seJam encm·rndos, nccusnndo sempre deficit pnr•tt cuja cxplicul:-ão, concorrem, rm pm·lr, gl'uncle numero de leis de interesses
individual, é n. Commissão de Fin;:mç.as de pat'ecet• que s'e.ia
J•e,ieitada a pmposiçiío da Cumn:·u dos Depu lados n. 228, de
!012, que manda revertr.J· a Gu!iope, Maria r. l-fero, filhas sol·
teir·ns do l'inndo Dr. Tobias Barrclo de Mener.cs, emquanto
Vi\'crcm todas ou qunlqueJ' dcllns o clcsclo a dnLn 'do fallccimcnlo ele sua müe viu\'n do mesmo finado, n pcnsüo mensnl
de 150$ cm cu.io goso esteve a mesma viuva até seu fnllccimento.
A Commi.>são tom o dever ele: preslnr reverencia {L memoria de tão nolrwel pensador, mas pclns mesmas rnzües que delcrminarnm negar o seu volo n outros projcclos
c:onccclonclo rnvores de igual ualurczn a viuvns c 1'ilhos de
hrnzilciros que l.nmbcm rn·cstnrnm serviços ú Pn:lriu, ó de parecer que, pot' cohcrenei.ll, se,ín rejeitado o proj,cclo.
Sula dus Commissões, -1 ele novcmbJ•o de -1913.- Fcliâano
PC11ll(J, Pl'csidflnte.- P. GlJJcr:l'io. -.lorln Lui: AliJes,- l"i·
r•/IJ)'illll Mrmt••iro.- 'J'm:aJ•r:.~ de L11ra.- [,, rlt: Bulhtii!S,

{:

21}

ANNAgs DO SENADO

PHOPOSIÇXO !lA C:.l~l.\11.\ DOS DEPU'L'ADOS N. 2-28, DE
lll,FEI\E O p,\1\ECEI\ SUL%\

'1012,

,\QUE SE

O Congr<'SSO Nacional resolve:
ML. 1.' nevcrtc a Cnliope, Mm·ia c Hera; filhas solteiras
do finado Dr. Tobias Barreto de ~lcnezcs emquanlo vive1·em
todas ou qualquer dellns ·C desde a data do !'allecimcnlo de
sua mãe, viuva do mesmo finado, a pensão mensal de 1lí0~,
cm cujo ~oso c.Ylcvc n mesma viuva até sou fnUecimento.
MI. 2.'' ncvognm-sc as disposicões cm conlrnrio.
Camnra do.; Dcpnlndos :~3 do dczêmbro do 1012. - Sabino
Bai'I'DSO Junlol', Presidonl.c.-Anlnnin Simcao dos Santos Leal,
1" Sccrcl.ario,- Raul de Moracs Vciaa, 2" Secrcta.rio. ·
N. 101 -

'1013

Estando hoje regnlada a concessão de licenc;~s e não cabendo ao Congresso rr;solver sobro o caso da PL'ctonção do
J'uncciouario riu Fuwneln Emílio ria Silva Guimarites, que eleve
re·correr no Ministro respectivo, entende n Commissão de Finanças que deve ser indeferido o requerimento do dito l'unecionaJ·io, no qual solicita um anno ele liccn~n com os vencimentos do cargo.
Sala das Commissõcs, 1 de novembro da ·1013, - Felic'iano
Pcmw, Presidente. - F. Glyccrio, - Victorino Nonteiro. João Luiz Alves. - Urbano Santo.•. - 1'avares da Lyra. Leopoldo da Bulltõcs.- Siaismurulo Gonçalves.
N. 102 -

1013

D. 'rharczn Carolina dn Silwt Freitas, viuvilJ do dcscmbnrgn<loJ' ,Tosr.\ ~rnnocl ele Jlreilas, rcquot• uma pensão.
A Commissão de Finuncns rcconhocc os· rol•ovanlcs sorviços do dislinfllo magistrado o sente q.uc as circums·tnncias
do Thosouro não lhe pcrmittnm outro procedimento quo não
sêjn o da indoforimento da petição.
Saia das Commissões, 1 d•e novembro de 1913, - Felicümo
Pehna, Presidente. - F. Glyccrio. - Victorino Montei7·o. Jotl,o Lui: ;tlvrs. - U·pbano Santos. - Tavares de Lyra. Leopoldo de Bulhües.- Sirrisnmndo Gonçalves.
N. 103 -

1013

D. Mnrin Jos<í dn Costa Gnbiw, viuva do Dr. João Pizarro
Gnbizo, requer ao Conf'(J'esso Nacional uma pensão.
A Commissão do Jlinanens. não rlesconhoeendo os morocimentl1s c srwvicos do Dr. Pizarl'O Ga.bizo, vô-s•e constrangida
n anonsolh~J· ao· Senado o inrlcfllrimento ela poliçiío por niío

SJ;s~:\u E~l.

:J

IJI; :'>0\'J·:.\JDI\0 J)~

1[113

pot·mii.Lirem as eiJ•cumstandas do 'l'hesuut'tJ llt;JtlJuw ado uo
Jil!cralidnde.
Sala dn~ Commissões, 1 rlo novembro de 1013.- Felicia11o
Pcmnr, Presidente. - 1<'. Glucerio. - Vir.lOJ'i'llo Monteil'o. /oãu Ln!: Alves, - Urútlno Santos. - Tava,•cs de Dura. Leo)loillo l/e lJulhúes.- Siaismu'llllo Gonçalves.- A imprimir •:
N. 1% -

1013

•O consclhcil·o i\lanoel Francisco Col'l'êa foi nomeado Presidente do Tribunal de Contas por decreto do H do Janeiro de
1~03 c aposentado nesse cargo por decreto de H de agosto
de lSU!t, Na folha dos uposcntnclos da fazenda consttt que o
J!ito .con.,.clhcit·o foi aposentado cQm o vencimento nnnuul do
~·1 9 58fl"l5
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~o' Cõn'selheit·o Corr<l.a fal!eccu u '11 de ju!110 de 1005, isto
c;, onze annos c onz,e mezes mais ou menos depois do acto qu~
CJ flJJOscnLou.
.
Durante esse longo período nü\o houve n minima reclamação de sua pnrlc conlt·a o neto do Governo; no contrario,
ocm protesto, S. Ex. se conformou, rccebenclo seus vencimentos
etc aposentado.
Depois do fnllccimcnto do conselheiro, wn vim·a c J'illws
propuzoram uma acÇão pnrl\ o fim ele ser mmullndo o decreto
de U!)Oscntnc;üo ·c para que lhe fosse paga a fJUUnlia do
135::!51.$031, corrospondcnlc á diJ'J'm·enr..a entre os voncimcnf.os inLcgracs daqucllc cargo c os VCileimcnLos proporciona.es
riuc l11e foram pagos desde n data de sua aposentadoria utó
n do seu l'ullecimcnto.
A acr.fio foi julgada 'imJll'occdcntc cm 1' instanciu. Levado
o !'cito ein gr1\o 'de .appellaçfio ao Supremo Tribunal Federal,
suscitou-se alli a proliminat· da Jll'cscri]lCão, tendo o 'frilmnnl
decidido rruc o direito cstnvtt rn·cscripto por não Ler hrwido
a rcelnJ~Ja•;ãn !!entro do primeiro quinquqnnio. .
Fo1 dcpo1s destes .Julgamentos rlestavoJ'l\VtJIS, um sobro
ü met•ocimcnto da causa c outro sobt'O -a pt·climinar da proscrip('.ÜO, que a v iuva e filhos· do conselheiro Carrila l'Ccorl'CI'.nn1 no Congresso, pedindo tt relevnoi\o da prescripçüo o
auLori~acüo ao Podot• Executivo po•rtl. rouli:r.nt· o pagamento,
esquecidos de quo não ,; a pt•csct•ipçl'io o unico ombm·aco para
o pagamento, mas tnmllem o principalmcnbe a scnLenr.a que
julgou d~ mcrilis c lhos nrto 1·cconhec·cu o direito.
•
Quanto, porém, :\ rclovuçüo d11. pmscriçüo, mulcria purl.iculurmonto sujcil.u ao ,iuiw da Commissfio do Finan~.as, considorundo esta:
'1", que o siJePcio do consolhcit·o ·Gorre!l durante corc.a.
de '12 nnnos constitue dcmonRlrat;ão incquivoca dú quo vo-.
luntm•i.a. JJ intoneionalmont.c J•cnuneiun:l n qualquer rcclnmncilo contra o aclo do Governo, .consumando-se dcst'nrto a prcscripçüo com n. acqniesccncitl consdenlc do interessado;
Consiclernndo quo a di,spen>ll dn Jires~ripc;üo só deve ser
I>Oncedidl\ C'Jtmndo occort•o cn~os- do t'or~.a p1ai01', (Jtw ·Oilsl.om t'l
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rcclmll~H:fic

nppor·!ur1:1, ou rpmnr!o n qunlic!Mc dns pessoas
lnLercsstÍdns nulnL·izn el i'l' qnu su:1 ,n!J~oluLa ifnwmneia slwin.
11111 irnp('(.limr•Hin l'i'J'r·r·l iv11 11111'11 " r•rnr>~·egn elos rnr.io.l· adr.1

l)tliHio:;; n n]dPIH.::iu dt! .i11:;l it.:n, n:ifl t~:ilnndo f•m Jwnhurn dns

C:1S01'l O i'OIISI']ilt~ÍI'O CnJ'I'Ün, I'X-SI'IliHIOI', ,ÍI.Il'Í:·Ün, ü quo a~abavu.

do cx·eL·eel' o nllo en1·gn dP Pl't!sidPntu elo Tribunal clu Conta~;
Considomndo que a r!i~pr.n~a ela pJ•cscr·irwfio impol'La no
par:;nnronlo de urna quantia, .iú ine.m·pomda 'no pal.rimonio
nacionnJ ·e que sun rcsli!.ui~ão NJUiYuleria ú uma don~.fi.o;

Com.ider·ando que as eondir;üos da Fazenda Pu!Jlica nfio
perm ill.ern de modo wlgurn I i!Jcr·al irlnrlcs d,c qualquer ordem,
no conLrar·io c.s.Lfio :t impCrr· os maiot·es sacrificios a lodos os
bPaz i]'0 il'OS :
.
Hcsolvo a Commissfio neonsclhar· ao Senado o indcfo·J·irnonto d11 p.cLir;fi'o que !Ire foi dil'igida pela. viuvn c fiJlros <lo conscllwir·o Col'l'ôa.
Pinla das Commis>'Ü<'>, I drc novcmlwo dr. WJ3.- Fdiciann
Pmwa, Presidente. - P. Gluce1•io. - l"it!l01·ino Monleh•o. ,lrr<lo Luiz ,llnes. - Ul'bmw Srmtos. -- Tn.var<:s de Lura. Leopoldo de JJulhúcs.- Siuismwulo Gonçalws,- A impr·imir,
onm~~l

CllEill1'0 D"

ú00 :000$,

DO DIA

AO ~lll'lS'l'lmlO 00 HX'L'Eiliült

2" diseussiio da proposir;iio da Cnmara dos Deputados
11. 2Cli, de 1012, aulor·iznndo o J>r·csidculü da Hepullliea
a
:rllr·ir·, Jwlo ~liuislcl'io dns llcln~ücs Exlcriot·es, o cr·edilr. rln
:;no :11011*, sou do 3ú0 :000$, par·n ncquisitfio_ da lli'b!iaLILcNt o
rt!J.ir•dos dr nr.·L" quo pcl'lcrrccr·am no hanw do llro Bt•:I\LtlO
e 'lúO :ooo~; lHU'a nLl~~nclcr üs di~SllU:t.as t:om os scms .J'unct·nes.
Ad indn. a votn~,;ão.
CllEIJI'l't.) DE
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discu~são

8:0 ~08GG j, ,.\n

tln

propu~it~fio

::.JJNJSTEr\10 D.\ 1<'.\ZE:-ill.\

da

Cnmnl'a dog Do pu tadns
n. niiJ•iJ•,

1n, ri~. du 1\li:J, au!.oJ•iznndo n .PJ·t~sidPnl.t• da 1\npnhlien

pelo i\liuister·io da Fnzendn, o er·criitn de l:i :!J.\!l*Gút., pnm

,.,~eOI'I'I~J· no pngnmonLo
Jo'r·r~ir·r:o, ·I" cscriplur·nrio
l'OI'J'rnLn PXt'l'I!WIO.
Adiuda ~~ volaçfi.o.

..

de \'PIIcimcltlos

a

:Joaquim Augtlfl'Lo

.

tia AIJ'nntle2a tio !tio tio .rnunil'll rrn

l.JCgNf].\ A .:\lll\TAN'O ~·I E'J'gLr.o

2u diseu~são dn. pt·oposir~.fin dn r.nmnt·a doS DopuL~Hios
n. 51, de :I!JI:I, :nrlnr·.izunrlo o Pr·c·sidonlo da llrtmblinn n non-

eedcr um nnno do licnnen, l'iPlll VPIH~imenLoR, n Acll'inno Molollo, n,inrlnlllt' rln lrrspr•nlnr·in rlo Si•r·vino de J>r·nlonr•.ficr (l!lS
lnclioR 11 Ltwnlizntiin d(• 'J.'J•ubnlhndnl'f~~ Nnt:innnos,
·•
,\dindu. n voltH.:üo.

:.m
o sr. Pt·esidcntc - Cinda IIJnis !Ja\'<!llllo a lt·aLal', \'OU \1)Yrtnlar· a ~~~s~ün.
Dcsi~;no ptu·a Ol'llelll uo dia Lia ,,,.~·uinl.e:
Voln1·-üo em 2'' discus~li.o, da pt•opo::;kiio da Cam:.u·n do::;
Depulaclos u. ~:n, de JUI~. nulcl\'iznndo ~~ l't·t·~Jdeulc lia ll<~l<U
JJliea a ahl'it· [l·elo l\illlJ::!LP1'IO da:; ll.dacues .I!.Xli!I'IOI'e~, o t:t•e ..
til lo de Iiii O;lltJI.IJi;, sendo ~liiO ;01.111:~, pum aequisf<;fío da hihlí'.Jlllcea
o ob.iecLo~ de ill'le que IWl'Lt'lll~l!t'i\111 au llat·nu tlo Jl!o Ur:aneo
c lúO :OUO$ pnr·a aLLendet· ús despez.a~ eorn tlS :-;cus I'Lwet·ae:-; (1:um

JJW'ecer (at'vt•twd da Uunuuí~s1íu de PhHlllça~);
Volnt~ão cm 2" discussão, da JlL'oposit;üo dn Cnmnr·:-t do3

Dr>Jlulados u.. ·:i:.!, de lUI:J, müol'i~.anr.Jo o l'l'<.';idenl<; da 1\cpuhlwa n abt'll', )leio ~lltJJSlcJ·Jo da }nz·r:ndn, o Cl'CdJI.u d<!
8 :{HO$ü7·í, para oceort·er ao pneamenlo dt~ YcrH:inwnlu:-; u
Joaquim Augusto J'J'eÍJ'e, I" o~el'ÍJilUJ'aJ·io da All'tlllcle~a elo
Hio de .Taneit·o, 110 ccn·t·t~nlo cxer.·deio (com. JWI\.'ccr {aL•u,•trod
da Com111issüo de F'illa11ças);

VoLat;:.fto mn 21' dis,mssflO, cln. proposil;rw da Cnmar·•t do.:;
Deputados n. ii!, de '1013, nulorízanclo o l'J·csic!cnlc da 1\eJJU·
hlica a conecdct· um anno de líecnJ;a, sem ·vcucimc•nlo;,, a
Aclt•iano i\lct.ellro, n,iuclaule da Inspr.clol'in do Scrvi~o de l't'ntce<;üo aos lnclios c Localizar;üo do '.I'J•ahalhadorcs :-;ncionn0s
(com JlCII'rJci'l'

frwm·avcl da Com111issüo de Pillllll('ll");

Diswssfto unien das emrnclns <lo Scnnrlo l'r•,ieilndn' po,Ja

CnmuJ'a dos n~~pula_dos ú pt·oposil;ã!-l. que L·~tn!Jelt•('t' tt."i !J~I:-it:ti
]Hll'il a l'(•OI'g'illllZHI;aO do L'll~ll\0 mJ!lLtH' (t'OJ/t }Hli'CCt'l' [w..•oj'(l'\!Cl da Commissrlo llc llariuha rJ GJllfi'I'O);
2" diseu!-l:-;iio do fii'O.Íiíl'lo rln 8nnnflo n. :.! I., rlr~ -1 !1 I :1, ddOL·minnndo que• o ai I'PI'I'~ .lufin Yillnlh:l tia llnt·ha Pinto pt~ 1 •,·t~ht• 1 ·;·l
o ~nldn Íllf.Pp,'!'nl tfp fiUa pal.f•lli.P, dn :kl'•'ll·•k• ~~nm n. l1•i !JIII! Yi!;'OJ'ava no ll!rllr,n da :-i\UI r·PI'1:lt'Hia (u/J't'l'et•ido Ju'la Cutn 11 ,.is.'llio
de Jfa1'illlw e U11crt·a ~~ 1.~0111. JHU't!cC/' eonl,·ario da de Finaw:as):

2" díseussüo da !ll'Oposi<:fio tia CnmaJ·a dos D<•pulado~
de ·J\JI.2, que J•clcva da ]ll'IJSI'i'ÍP<;iio em fJUC ineüJ'l'Ull
n dil'eil.o do ox-opol'lll'ÍO do exlindo AJ·sc,ual do Mnt·inlia de
PCJ'l\ambuco, Honol'io Xavi<•l' da Go~la, pnt·a o J'im de pad.•t•
l'cccbcl', clcscle o. claln da çxlinc<;fio duqrwlle ,\rscnal, o nwnlc(lio
L:O!'J.'cspondonf.e no snln!'IO fllW pPI'I~Pbía nessa 1!poea (1·om
Jl, 201,

1llt1't:eer coutrnl'io ria ConttJii.,•siÍ.O t/1.• Pium1~·as);

2'' diseu:'isi'io da pt•oposiefio tln C:nmnt·n doH
J't 1 ~;lllnndn

DPpulr\d!IR

n. ~H, dn IUI:J,
o~ \'('Jlt•.inwnl.os dn~ nwdit•o:-; "'
1)hal:mneL'UI.il!llS nd,i1rndnR rlt1. Ex"!'l~i!o ~~nnl't:ll'nw o t•!'ll)JM 1]~,.
~·IW\'It'O u dnndn ot1ll·n~ pr•O\'H.il!llt'lil:i (r:om Jlf/J'UL'I'/' f.'lllllt•tu•iu
da Commiss1lo t11• Pitlfllll.'ffs.:•.

Le\'nntn-sn a

s~~s.~iío ü:~ :, J-\IIJ•:t:.; '·' ~U

'

Jtliuulos.
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117" SESS;\0, EM
rl~ESIDENOIA

I,

DE NOVEMBRO DE 1ill3

DO SR. l'INHEIIW lo!AOHADO,

VIOE-rllESIDEN~'E

A' 1 hot·a da tarde, presente numero legal, nbt·e-sc a ses-

silo, a que concorrem os Srs. Pitlhciro Machado, Fcrroim Clm\CS, A!'au,io G(•r.s, Pedro Bot•gcs, Mctcllo, Ind io do Braúl, Lauro
Rodré Uttnno Santos, Mendes de Almeida, Pires FerL'Cirn,
i•'t·nncisco St\, '.l'nvares do Lym, Antonio de Souza, Cunho. Pedrosa, Walfrcdo Leal, Sigismundo Gonçalves, Goncalva~ .Fer·Ieirn, Uaymundo de Mil'nnda, Gomes fiibcii•o, Guilherme CnmJlOS, Luiz Vinnna, Bct·nnrdino Monteiro, .João J.uiz
Alws,
Hucno de l'ni\'n, Bernardo ~lonleit•o, l<'cliciano Pennu,
Adolpho Got·do, Bt•az Abrantes, Gonzur;n Jayme, José Murl.inlw,
Xavier da Silva, Alencar Guin1m·ãcs, Fclippe Schmidt, Uct•t•.ili•l
J.m. c Abdott Bnplisla (35).
Deixam de comparecer com cnusn ,jusliiieada os Sr,, Silvcrio Nery, Tefftl, Gabriel Salgado, ArLhur Lemos, -José Euzebio, Ribcit·o Gonçalves, Gr.rvasio Passos, 1~homnz Acciol)',
J"piLacio Pr.sson, Ribeiro BriLto, OlivciJ·n Vnlladão, José Mat·c:ellino, 1\U)' Barbosa, Moniz Frc ire, Lourcnco llanti>ta,
Jo"rnncisco Porlclln, Nilo Pccanha, St\ Freire, Augusto· Vnsconccllos, Alcinclo Guanubnru, All'rcdo Ellis, Francisco OJycCJ·io, Leopoldo de Bulhües, A, Azcl'Cdo, Generoso Mt\!'CJllcs o
VicLorino Monlciro (2G).
E' Jidu, posLa cm discussão o sem debuto npproYnda n
trc la da sessão anterior.
O Sr. 1" Secretario declara que não ha cxpcdicnlc,
O Sr. 2' Secretario declara que não lut pareceres.
OUDEill DO DIA
E' annunciadn a volucão, cm 2" discussão, da Jlropos ição
da Cumara dos Deputados n. 237, de 1012, autoriznndu o
Presidente da Republica a abrir, pelo Ministcrio das R•!lanõos Exteriores, o credito de 500:000$, scudo 350:000$ pura
ÍtCfJUisicão da biblioLheca c ob,jcctos de arte que. pertenceram
ao bnl'iio do Rio Branco c HíO :000$ purn nllcndcr ás de~pczns
r.om os seus funcracs.
O Sr. Feliciano Penna ( •) (Jlela ordem) -Sr. Prcs idente.
este pro.iecto nulorizn o Presidente da Republica n abrir, pclp
l\linislet•io das J\clac)ics Exteriores, o credito de 500:000$, sendo
350:000$ pura a acquisicão da biblioLhcca o obJectos de arte
que r'crLencm·um ao bat·üo do Rio Branco c 150:000$ para ntLcncler C!s clcspezn! co•"' os seu~ funcracs.
(') llsto discurso nf•o foi revisto poJo orador.

:u
E>:ilt impOI'lancia (I pc1·l'dlnmcnle divisiwl, e a sua divisão vcnt collocm· o Senado fút'tt elo consl.t'tuJgimcnl.o •JtW
sentiria no votai-a cm globo.
Eu, JlOt' exemplo, Sr. Prcsideulc, votarei )lelrt dcspez(l
foit.a com os Junc1·aes, embora 11 ,julgue exeessiva c l'eila do
modo nmis abusivo.
Em homunagcm ao dislincto m01·Lo, nf<o dosc,io cstabclccet• discussão nesse lill'reno. ~las, quanto :'t impot·Lancia do
350 :000$ destinada ti compra da bibliolhoca c oh,icclos do
arlo, nüo lenho o mono1· vexame cm impugnal-a, apezar do
acreditnt• que a t'cl'oPida IJilJiioLheca seja valiosa c contenha documentos dn maiol' importancia. Cohcrcnte com os meus sentimentos, nüo poderei, na actualidade dessa temet•osa ct·ise 1'i•nancoiro-economica, dar volo pat'[l a rculiza<;ão. dessa dcspeza
que ainda eslt\ po1· se l'azer. A tlcnuPia actual dos eoft•es publicas é o unico fundamento, aliús podcl'oso, que lenho para me
oppGit· se fuça qualquet• ·despeza que nfto sc,ia necessaPia. Esla
seria quando muito umr• dcspeza uW, mas não é absolutamente imprescindive!.
Eu não me illudo quando penso que o movimento qun se
J'cx no sentido de adquil'ir essa biblioLhcca não 1'oi inspirado
em outra raxfLo que não a de protecção aos descendentes rlo
bn1•üo do Ui o Br::vnco. )las, St·. Presidente, ainda mesmo
sob este ]JOnto de vista, pa.rcce que .itl fizemos C]tmnto era
passive! para manifestar o nosso reconhecimento aos grandes,
aos relevantissimos serviços prestados por esse distinclo cidaclão. Si clle mesmo estivesse presente c si se Lt•atassc de
uma dcspexa igual a essa, S. !Ex. certamente nos aconselharia a maior pruclencia nos novos compromissos a contrahir quando todo o mundo subo que o 'fhesouro cst(L tão
oxhuusto, lutando contra n falta de clinheit•o pum occorrer ú~
dospezns ordinarias.
O Sn. Unn.I.No S.\N'J'OS- Não apoiado. Peco a palavra.
V. Ex. cstú se fazendo éco ele informações fnlsns.
O Sn. FgLJCI.INo PENN.I - Póclc Y. Ex. contestar. Louvo
até o movei que actua sobre o esnirilo do nobre Senador para
far.er .esta impugnação, mas clifl'icil é apagar ou dissimular
a verdade conhecidn por todos.
Pretcndcrú, porventura, -o- nobre Senadot• asseverar neslo
recinto que as condições do Thesom·o são folgadas '?
o sn. UrmANO SAX'l'OS - Absolutamente não. Não digo C[UC
sc.inm, mns não estamos nu situação ele penm•iu como V. Ex.
descreve.
O Sn. Fm,ICLINO PENNA - A verdade é que, conformo todos snqem, vasculham-se ns nrcns do Thesouro pnrn so J'nzcr
face n cleRpezas cliarins.'
O Sn. PnESIDEll~'ll- ·chamo a ntt.ençúo de V. Ex .••
O Sn. FEr.ICJANO PENN.\ - Eu sei quo talvez cstejn 1110
excedendo um ]louco, mas na r]unlidudo ele membro dn Com-

ANNAllR IJO SEN,\IlO

32

mi:;são dn

Fin:J111:a~,

l'el'-Usando a minha nssignatuJ•n no pa-

recer, .iul!;tJCi q11e de\'ia dut· no Senado ns rnzües desse meu
rroredimento,
Em todo o caso, .iú uma eousa havemos Juet·ado eom csln
pequena disl!USsão. Vno o SL llnllo ouvit• do noht•e St~uaclor
1

JWIO i\laL·~r.tilflo r.lumonsi.J'ilt'

qUI) n~ uo:-;sns eoiJ(Jit;õe~ :finun-

ecil'as não são Ião apertadas etllllll get·alnJeHI.t!

St~ pe11:-~a.

O SJt. Uun.~ln S,\~TnH--CuJnn geJ•ai!IIPilte st• IH'IJsa, uütJ;

t:OJJ!Ll diwm '1' l'oiiH~> mal inl'ot'lltadas t]tJe prel.eJJdt•Jtl J1L>l' e!JJ
má sittm•·.fto
o Gowmo .
•
O Sn. JIJ~J.JCJ,\~0 P";;x,\ - O Ministro da Fnzcndn 110 o<'U
relnlol'io nfio pt\cie set• coJJsidet·;Hlo folha mui inl'ot'IIHH!a. J•]'
um allo J'U'IIüi!ÍOllUJ'io eom g"J'aJHIC l'üS[JOTISU!JiJidadc, (Os S·,•s.
Urbano Santns c .folio J.ni: A/.vcs cltio IIJWI'les.) Mas cm qualquer hypolhcsc, S1•. Pt·csiclcnLc, o lllNJ JlOnlo de yisln é csLc:
sa!Yo ús dcspczus feitas com o l'uneJ•al, t•ccuso o meu nsscnlimcnLo, a minha J'espon~nbilidacle no pn.g-nmonlo ele 3~0 :000~1
Jlnr·n comtHn ele uma lliblioLheca, embora possa cl!a valer
muito. li. época, cnLreLanto, esLú pa1·a Ycnclur c não parn
comprar.
O Sr. Presidente - Niío po.sso conceder n pnlnvm ao ilhl."l·i'O Senado!' p.eJo ~lnmnhiío par~. diseulir c~to n~sumplo
poJ.•quc S·c csL:'J valando. E' Yct·clndo que o iilustre t:.cn.ndot· por
J\linas, di~no Preúdenlo da Com,mi::.são dn Finnn{:n~, en.mo
S. Ex. proprio l'Cconhoeeu, LJ·nnsgwcliu a lcLI.J'U rio nr~i
.Jilt'Jli.O . .l!:>pcro que o nobre Senador pelo MaJ·an!Jfio n[Jo qucit·~
rn,et· lambem o mesmo.
!:ln ou!J·ns mni.c'J'in.s nn ot•rlcm do r.lin que eomporlam n
rH>eussfio do n~>IJJnpl..o.
O Rn. Unn.\NO R.\N'J'oR- Si V. Ex. nw (•.on,•Nit~::::=;n n pniavr•n.
PU nfío ir·in tlif-'l~t'ltil' o asR1!1ll.plo, npJ•na.:o; dnr·ia lt!lltl ·exp\ieaeiío

an SeJtnclo, em uonw da Coruirnbsão tlu Ji"iwuu;n~, tUllt\. v~~~ flllll

não se at•.lln pres.ente .O· llelnlor do JH'Ojeclo.
O Sl\, li!'JIIllilll,\ CrHVEs -Uma explicação JlOssonl.
O Sn. Unn.INo SAN'ros - PorfcilnmcnLc, Uma exolicnr;üo
pessoal.
,
O Sn. ,lo.io Lurz Ar.VER - O noht•e Scnndot• podcrt'r usm·
dn pnln\'t'JI pal'U cncnminhm· n vol.ar;fio.
O Sr. Urbano Santos - Peco n 11nlnvra ]1nrn cnenminhnr
u \'oLnr;ITo.
O Sr. Pl'osidente - T1.•m n pn!nvrn o nolJJ•c Senn(]Ol' pnm
r.neaminluu· a voLnc;üo.
O Sr. Urbano Santos (•) (/i!IJ'rt cucaminhrll' o ·1Jnlarlio\ -81', J't•csidenle, eu ,i:'! disse o l'illl ~'"' linlm "'n yisla J.omnnrlo
n palnvJ•a neste momcn to.
(') Eslo dist:m·so niiu J'oi r·cvisto pelo orudot•.
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Venho ~Lmple~m·enCt! Uat· uma ~~xplical~ão no Senado, na
autiencia do !Lelatm do pJ•oject.o, o Sr. :-!<,nador Francisco Glyc.or·io.
·
Sr. Presidente, n Cmnmissão de Pinança.s, ~to inlel'PÔt·
o seu [HH'ccdr a o.,Le pr·ojccto, rel-o ~om o mcLkuloso
.c.uidado eom que 1:ostuma estudar todas as que.slües que são
submellidas ao seu exame. Foi assim quo, antes (]c aconselhar o Souudo a appi'oVUJ' a malt!l'iu, incumbiu o seu Jlelator de examinar de pur·to os documentos que· compl'ovam a
despcza que se pntcnde fazer wm o Pnli!t'ro do Sr·. ba1·ão elo
Hio Br·tmeo, e o 81•, ScnatloJ.' Fr·ancisw Glycepio, o JlclnloJ' 110
caso, pa~sados alguns dias, informou ú Com,missão que tinha
iclo veL·il'icnr e.ss·e.~ docurnenlos, que ainda SL'· uelmvnm cm
mãos do holll'arlo llclator do projecto na outm Casa do Congr,~sso, o St·. Galeão Carvalhal, cncontmmlo alli a COill[JL'OVainluit•n u eomplel,a. das desper.ns que ::;c hnviam l'uil.o eom
en!..r.~J'l'O, n.-; qmws, enm dil'l'crenr;a de alguns mlil réi~, ituJ;Ol'tum na sommu de 150:000$000.
Porlnnl~o, Yl~ o Sonadn que a Coma11is~ão tJ.e Finn.w;n:s, unte~
dê se abn\aw;nJ' n ncons~:lh.tll' ao~ seus pa,re.s a appt•ovtH;ão de~se
'/ÜO

cs:;o

e:·edito pedido pelo Gowl'no, começou tll'imcit·o pOJ' vcl'ifient·
n., c·onlns que o .iuslil'icavam, chegando ü conclusão J.•J qu~
emm rcnes, atlingindo est.rietament.e aquelln somma.
At;ora, quanto ao credite, para a compra da IJibliotheca do
Sr. barão do nio Branco.
St·. Presidente, este nssumpto .iü havia sido nb,icct.o de
estudo por parLe da outra Casa do Congt·os'o e· por pnl'to do
propl'io Gov.erno, antes {[C .solicitar a abet'LtlJ'a do ct·ediLo.
O Govcl'!lo Pl'OI!odeu nesta questão com tal "''iterio qur:,
antes de cnvüu· mensagem an Cou~resso solicitando a ubot·tura desse credito, mandou, pJ•ocPdet• a um exame ]lOl' pcritos compct(Jnles, ú :!'rente dos quues se ad1ou o Sr. -Dr. ~osó
Carlos Uodrigucs, o esses peritos avaliaram exactamente
úqu~lla bibliothcca. os documentos c os ob,i ectos de arte do
Sr•. "bnt•ão do Hio Branco cm 3GIJ: 000$000. A vista dislo .)
Governo nada mais l'cz do ~uu solic:ilaJ• do Congl'e:;so a abct·tura de um eredito nesta impot·tancia pnt·a dar· em pagamento
dessa bibliothcca, desses papeis e desses ob,iectos de nt·te.
Sr. Presidente, eu creio que o Brasil inteiro, que estuda
os assumptos que domais de perto se entendem com a histot•ia
da nossa Patria, sabe que o S1·. Barão do 11io Branco, m·a
talvez a primeira autoridade cm hisloria nacional, sendo lambem
considc.rudo uma das maiores autoridades j!tn mataria: de
historia militar do Bmzil. Dizia-se mesmo- c sabem disto
quanto se entreg-am a esses estudos- que S. Ex. linha entre
mãos um trabalho do vullo a t·espcito dn histol'ia militar· de
nossa Patria.
Ora, Sr. Presidente, entre os pap~is do Sr·. Barão do Rio
Branco encontram-se todos os .documentos que durante u sua
vida olle andou a rolloccionnr pura levar nvahto obra de tanta
importuncin. Si não fosso esta despeza que o Governo pode
.autorização ao Congresso para fazer, tudo ficaria perdido, com
Voi, VIII
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grande pt•e,JUIZO pura a histot·ia da nossa Patria, Esses proprios oh,kctos de al'le consti tu cm rcliquit!f; nacionaes, que
ttfio pollt•m ser assim perdidas levianamente.
Nós vemos, Sr. Pt·csidcnte, o cuidado com que as nacõcs
civilir.at.las que mcl'cccm o nome de nações civilir.adas recolhem
todos os oh.icctos JJCl'tcncentcs aoH seus grandes homens.
Em convct·sa com o honrado Scnadol',' t.ivc occasião de !!te
relatal' o !'acto succcdido, ha poucos annos, 1~1 Allümanha,
com relação ít vida elo grande poeta GrJJL!tn. Um dm esse gt·andc
genio passeava a cava! lo nos arredores de Frankfurt c cn trou
cm uma ,easa para se abrigar da l.cmpcstndc; tí csnct•a da pessagcm da chuva, Gmthc escreveu na ]mrcdc dessa easa uns
versos. Depois essa casa J'oi extincta por um incendio. O carinho c o amor dos allcmrtcs J1C!os seus grandes homens fizeram
com que o Governo mandasse reconstruir essa casa com o
mesmo aspecto. que l.inha c !'ir.esso escrever na parede os
vct·sos de Grolhe imitando apropria lctlru llo poeta.
Vc.ia V. Ex., St•. Prcsidonlo, ,como o mundo civilizatlo lt·ala
do consorvm· todas essas tradiQiies e nôs não doviamos ptmlct·
todos os ob,ioclos que, cm vida, ,cercaram o grande estadista
-que foi o barão do Rio Branco.
(O Sr. Prc•·idcntc faz som' os l1/m]ianos.)

O Stt,

Unll<~NO SANTOS- Estou

vendo que V. Ex. eh ama

a minha altenr;ão. Vou terminar, mas pcrmilla V. Ex. que rm
diga ainda a!g"umas palavras ao nobre Senador por Minas, cm
oontcslaçflo do que S. Ex. asseverou a respeito das prccarias
condições do nosso Thcsouro.
Jsto, St·. Presidente, Justamente num tlia cm que o mais
nulorizaclo orgão de nossa imprensa, o .loJ•nal do Gornmfn•cio,
,c]ando noticia exacta, exacLissima, da situação do 'rhcsouro,
dir. que ,iú estão cm mãos de nossos banqueiros cm Londres
~uantias sul'ficicnles rmm pagamento de todos os coupoHs da
amorlíza~ão rJ ,iuros ria nossa divida, até o rim rio preRcntc
oxcrr:ício, faltando apenas um milh:1o o quinhentas mil libras
para eornrloLar a dcsvcr.a deste set·víoo alé o mciaclo do futuro
exercido.
Isto '' sufficicntc para rebater pot· ,completo t\ nsscvcrucão
do honrado Scnadot• a respeito das condicõcs actuaes do_ nosso
,'l'hcsouro.
O Sr. Pires Ferreira -Eu s6 lamento que a Commissão
<le l!'inanc,as não tivesse o mesmo proecdimenlo cm ro!ur;iio :L
pt•oposla que !'ir. soht·c o espolio do Dr . .J'ouquim MUl'linho,
brasileiro lúo grande como os que maiores toem sido c de
cujos sm·vir;os a patria ainda hoje gosa,
O Sr. Urbano Santos- Era o que linha a dir.ct·. (MuU:o
bem.)

O Sr. Feliciano Pcnna (Jlcla orlicln)-St·. Pt·csidentr., eu
requeri a V. Ex. que dividisse a volat;üo do [JUt·eccr cm duas
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uma l'l!laLiva ao credilo de lGO

conl.u::~

para as

r_l!~speza:-;

dos funcracs e ouLm. ao de 350 contos pat·a aequisi~.rw ua
LiblioLheca o objcclos do at'Le que pertenceram ao Barão do
Rio Branco.
Posto a votos o requerimento do Sr. Feliciano Penna, o
Sr. Presidente annuncia a rc.iei•;fio do mesmo,
O Sr. Feliciano Pcnna (}lcll~ ordem)- Pc•;o a V, Ex, St'.
Presidente que solidtc dos Srs. Senadores que se pronunciem
de modo inequívoco.
O Sr. Presidente- O Sr. Senado L' llulidano Pcnnu requer
yerHka~,ão da volaoüo.
Os senlwrcs que UJl[H'Ovtun o requerimento queiram levantar-se c conservar-se de pé para se proceder ó. contagem.,
:(i'uusa.)

I
l

I
\

I

:Foi approvado o requerimento.
Postos a votos, são sueccssivamcnte approvudos os et'l)dilos de 3ú0 contos pum acquisiçüo ua biblotheca c, objecto~
elo arte que pertencerem ao Barão do Rio Branco e 150 conto~
para attcndcr ás despczas com os seus funcracs.
Votação, cm 2' discussão, da pt·oposir;ão da Gamara dos
Deputados, n. 52, de 1nt:J, autorizando o Presidente da 1\epublica a abrir·, pelo l\!inisterio da Fazenda, o cr•edito de r•lis
8 ;!1.\!l~!iti·l para occon·er ao pagamento de vencimentos a Jouquitll Aur.;usLo Freire, l" e.,criptmal'lo da Alfandega do Rio do
Jancii'.Q, 110 euJ•rcule cxerch:io.
Approvada.
O Sr. Ferreira Chaves (JIC/rt vrdmn) requer e o Senado
concede distlcusa ele interslieio pum a 3• discussiLO.
Votação Clll 2" discussão, da proposil;ão da Camm·a dos
Deputados n. Gl, de l.Dl3, autorizando o Presidente da nepuhliea a .wueodot· um anno de liecnca, sem vencimentos, a
Aút'iano Mctcllo, ajudante da Inspectoria do Serviço de Protecção aos Indios c Localizaciio de Trabalhadores Nacionacs.
Appr·ovada.
O Sr. Metello (pr!la OJ•dcm) requer c o Senado concede
dispensa do inlersticio para a 3' discussão.
llEOl!GA~lZAÇ,\0 DU ENSINO :\liLl~'Ail

J.liscnssiin uni•·a rlu:< r!mendus do Senado re.ieilni:las pela
Cnmnrn. do~ Dcputndo.s a rll·oposicfio quo t•stab~~ler.r. as bases
·pm·a a rr01·~nnizaQiio do ensino militar.
lll.•.icilntlas as emendas; vuc a proposiQüo ti Commissiio de
Hcdnccfio.
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MELliOlllA DE REFORMA DO AU'ERES VILLAI.JlA PINTO
2• discussão do projecto do Senado n. 2'1, de 1913, determinando que o alferes João Villalba da Rocha Pinto perceberú
o soldo integral de sua patente, de accórdo com a lei que :vigorava ao tempo da sua reforma.
Rejeitado.
RELEVAMENTO DE PRESCII!PÇÃO AFAVOR DE llONORIO

DA

COSTA

2" discussão da proposicão da Gamara dos Deputados
n. 201, de 1012, que releva da prescripcão cm que incorreu
c direito do ex-operaria do extincto Arsenal de Marinha do
Pernambuco Honorio Xavier da Costa, para o fim de poder
receber, desde a dala da extinccão daqucllc Arse.nul, o montepio
correspondente ao suJaria que percebia nessa Gpoca.
Encet·ruda.
O Sr, Presidente- Va e-se proceder •á votação da proposição da Camaru n. 201, de 1912.
O Sr. João Luiz Alves (pela ordem)- St•. Presidente, é
possível que, sem perceber, eu tenha assignado favoravelmente esse parecer.
0 Sn. URBANO DOS SANTOS- Eu tambem não tenho lembrança de o ter assignado.
O SR. ·PRilSlDENTE- Attencão ! Ha um e-ngano na impressão
do avulso. O parecer da Conimissã.o é contrario á proposição.
0 SR. JOÃO LU!Z ALVES- Bem.
O SR. PIRES FllRRE!RA- Trata-se de um operaria ....
O Sr. João Luiz Alves (pela orde'TI~)- St•, .Presidente,
volto á tribuna para encaminhat· a votação c respondei' ao
aparte do nobre Senador pelo Piauhy.
A questão não é de operaria mas da unica norma de conducta adoptadá ·pela Com missão de Finanças, em materia de
despe~as publicas, quanto :i relevação de prescripcão, rolevac;ão
de pensão, ele.. • ·
O Sn. PIRES PEnnllmh- Aqui trata-se qe monlepio.
0 SR. PRES!DEN~'Il- Attencão ! .

O Sr, Pires Ferreira (para. cnJJa.mh'lha.l' a ·votação)- 81'.

:Presidente, perguntei apenas ao nobre Senador pelo Espirita
Santo si se tratava de um opernrio e o nobre Senador fieou um
tanto zangado.
0 SR. JOÃO 'LU!Z ALVES- V. Ex, .não me for. pergunta.
O SR. PtnES FERREIRA- O nobre Senador entendeu mal, o
foi alóm das minhas intenções, Ainda mesmo que cu dissesse
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quo era operaria? I Pois agora al'firmo que fl cos!.ume do Senado
votar sempre contra os opcral'ios. Tenho dito.
nc.ieitada; vac ser devolvida :í Gamara dos D~.putados.,
VlmCJMENT<lS DOS MED!COS 00 EXERCITO

3' discu.ssão da pt•oposicão da Camara dos Dcpun. 28, de :19:13, regulando os vencimentos dos medicas e pharmaceuticos adjuntos do Exercito conl'ol'me o tempo ~c scrvico
e dando outras providencias.
Rejeitada; vae ser devolvida á Gamara.
O Sr. Presidente- Nada mais havendo a tt•atar, vou levantar a sessão.
Designo para ordem do dia da seguinte.
3" discussão da proposic.üo da Camara dos Deputados n. 52, de 1913, autorizando o Presidente dn. Republirm n nbl'it·, pelo Minislcrio da Pa%·enda, o credito de
S;QI,!J$G51,, para oceoner no pag-amento de vencimento.; a
.Joaquim Augusto Pro ire, I" eseriplmnr·io da All'anrle!l'n do
Tlio de .Taneiro, no cor•t·ente cxcrcicio (eom parecei' {avoravel
da Comm·issiio de Finanças);

3' di,scussão dn proposição da Camnra dos Depulados n. 51, de HH3, autorizando o Presidente dtt ltepuhlica a conccdet· um anno de lieenca, sem vencimentos, a
AdPiano Metello, ajudante da lnspectorin do Servico de Protcccüo aos Indios c Localizucão ele Trabalhadores Nacionaes
(com )wrecer (avnravcl da Commissão ele Finanças);
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Discussão un ica do parecer dn Commissão de Finanças
n. 171, ele HH3, opinando pelo indeferimento do requerimento
em que. D. Olympia Tolentina Xavier, viuva do tenente honorat·io Joaquim i\lanoel Xavier, solicita uma pensão;
Discussão Ul\ica do parecer da Commissão de Financas
n. 172, de 1013, opinando pelo indeferimento do I•cquerimento
em que D. Alice Augusta de Castro Viannn, filha do coronel
Antonio de Castro Vinnnn, solicita uma pen.;üo;
Discussito unica do parecer dn Commissüo de Financns
n. 173, de 1913, opinando pelo indefm•imento do requerimento
''m que D. Francisca (Je Mesquita Telles, viuvn do general João
BapListn da Silva Tollcs, solicita uma pensão;
Diseussúo unicn do pat•ecer da Commissão de Financns
n. 17 4, de 1913, opihnndo que se,iu indeferido o requerimento
cm que a vi uva do Dr. Domingos Lopes dn Silva Al'nujo solícil.n umn pensão;
Discussão unicn elo 11nreccr dn Commissão do Pinanças
n. 175, ele ·J 013, opinando ]leio indeferimento do requerimento
llm que D. Mnrín dn Glorm de, Vasconccllos Galvúo e Sil\'n,
víuvn do grnot•nl Fonseca Gnlvíio, solícita 11mn pensão;

A')INABS DO

])i~m~~~ilo

SJ~NADO

nnien <ln porce.eJ' da Cnmmi,sií.o iln Finnnros
n. J7G, dt.• ID l:!, opinando i'" lo indul'•'l·im,nl.o do rn~n"J'imenl.ó
om que DD. EHpüt•idiaun. ~el·r·fio o Elidia dn Ca~lr·n. mfws elos
pmlicnnl.es-mucllinisl.ns do A<.·mnda Dronisio s,,,.,.:in e .Tulio
do CnsLJ'O, solicil.am os favores que rm·am concedidos nos 111'1'doiros dns vid.imas do sinisl.l'o que desl.l'nin n enum<:af\O Aqui.daba·n;
DiscussiiO unica do pnrecer dn CmnmiRsfio rl1• .Finnnc:-ts
n. Ii7, rio Hl13, opinando nun soja indcl'crido o l'l'querimenl.o
cm que D. Maria Augusta de Bl'iLlo Pe.roirn, viuvado cnpit.ão'lencnl.c ArLhm· do BJ'iU.n Pereira, snlieil.a um auxilio
pccuninriol allegnndo Lm· seu 1nnt'hlo prestado relevnnlissimm;
serviços pot· occnsifio da J'evoJI a •dos marinheiros cm 1910;
DiSI!Uôsiio llllien do rnt·eccl' da C:ommissiio de Ilinançns
n. I7R, r!e Jnlil, opinando pelo indd'i!rimenlo do J'clJLWJ'ínwnto
om que D. ,\IIJCt•tinn Fonscen, Jílllll do l'nlleeilio eOJ'OJwl Ped/'0
l'n.ulino da Fon~f'(m, ~olieita lima 11cnsüo;
Discussão nníea do pnt'N'rl' da C:ommi;:;:ão dt' Finunr;n~
n. '170, do 'I!H3, opinando fH'Io imlefcrimentn do requcrim<~nto
1'/ll {!JJO D. Maria llcnr.diela Vi<'iJ·n, viova do em·o11el Lima
Viro.it·a, ~oli'cita 1nna }ll~llsi'i.o;
Diseussfto unícrt do pnr:r.r.rt• d:t Commissão de Finanças
n. 180, dB HH3, .opinando pelo indeferimento do l'cqucJ'imcnto
em que D. Helena Vieira da Silvo, filha solteira do finado eonRolh:eiJ•o Vioim dn Silva, pede uma pensão;
Discns~ão unica do pa<•eeoJ' da C:ommissP.o de Finnnoas
n. 101, do HH3, opinando pelo indcfoJ·imenlo elo requerimento
cm ~uc l~milío da Silva Guimnrrt~s. fnnceional'io de Fazenda,
solicil.a um nnno de licon,Jn eom lodos os vencimenl.os;
Diseussão uuica do pm·r.ccJ' dn Commissiio d1) Finnnçns
n. 1.\12, de ·JOJ:l, opinando que seja incJcl'cJ'ido o requerimento
cm quo D. ~l'lwi·ozn da Silva l'l.'r.ilns, viuva do l!escmlmrgador .José Mnnocl de Ft·citns, pede umn pensão;
Discussão unicn do tmrcrm· da. Commissüo de .FinanQns
n. '1!13, de 'i O13, opinando que .se,in indeferido o requerimento
<'01 que O. ~lnt•in .los<í da Cosln Gnl1ízn, víuva do D1·. J>iza<'J'O
Gnbim, solicil.n uma 11ensão;
Discussão unicn do pm·occt· dn Commissão de Finnnc.ns
n. HH, de t 013, op inundo que seja imlei'ct·iclo o roqucrimcnl.o
cm que D. 1\!:winnna Jlihriro CorJ'ên pede J•clcvnmcnlo de prcHrlt'ÍJl<Jiio pal'a o :fim do J•cechm: rliJ'I'c<·r.w.:a rlo vnneimcnl.os quo
•·ompcl.in a seu m:ll'iclo;
2" diseussfio ela pPopositão da Gamam rios Drrmlnrlos
11. ·108, rle ·JOOG, eoJH•.rd<'JHio ]lrn~iíos monsnrs a D. Clara 11rnnd,
viuva do J'lhotO!<I'HJlhn l~IH·m·rll Hrnnd; viuva o filhos nvmores
do ll'ineu Veixoli1) r~ o:; vt•ueimf'nlnR, soldn:-~, Ptt~. (l.t-\ viuvns o
filhos 11101\0i·rs dos ol'l'ir·.ineR, lli'nr:ns de ]11'/'1., l.ni('.,iJ.'OS, viel.i-
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1!o conrncnr.lo Aquüfn.Twn '(com )Jm•ccr.t•
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traria da CmnmJss110 rlc Finauçns);
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2' •Jíseussão rio pro.ic('.[o do Senado n. 23, rle '1008, con~
cet!enrlo uma pensão rlc :150$ mrnsn0s :ís l'illtas solleil'ns do
QX-SQnndnr· C:u·los Vn~ de filcllo (com. parecer cont·rario dn
Comm1~ssa.o lh: Pinrot~·as);

•

2" tlisrmssão ria p!'oposicão da Carnm·a do' Dopul.ados
n. ·1 G2, de 1!1 I~. conr:cdcndo vilnliciamcnl.c ús vi uvas c J'illlas
sollcims J!ns ol'fiJdncs c pra~as dos Mrpos de volulli.nl'ios dn.
.Patrin. c da Guarda Nacional fJUC fnl\c~eet·mn en1 eonseqn~uein.

i

'l

dn l'ct·ilnonl.os racühido.-; na ea/IN)anlm do Pm·nguay, n mr.in

soldo cm igunlrlmlc de conrliçi.ícs aos elas t'amilias elos nl'l'i•·.inPs
rio :Ji:xcl'"ito c da Armada (!!om 1Ja1'CeCI' COilll'arin da. Com·ínissãn d1J Finança.~);
2" rliseussüo r.la proposição ela Cumam dos Dt!pulndos,
n. Hili, rio ·I !H2, fixando cm 300$ os vnnrinwnt.os do anlllJilJP!Isn
da C:npilania elo Pr.wlo de S •.Toün 1la Burra. no l~sl.ndo do llio
r.!" ;rnnn i1'0, o dando on I.J•as ]1/'0Y itiPJH'. ins (com. ·1m ri! e r.·n·nlrrwin da Cmnw:issr.io r/c Fillii11~M);

c,.

2" J!i.qcussüo da proposi~.ão da Cumnrn. dos Drpultulns,
n. Ins, du ·i nt~. tomando cxlonsiva ús vi uvas c Ji\!Jos mrmor.·r.,s
dos nl't'ieiacs <h Arrnnda mor\.oi< n. !JoJ•r.Jo rln monit.nt· Snl.i'lllúl's
os fnvrH·cs t~on~lauLos do dct~rt~lo n. ;:!,.',:,:!, dt~ :·: dP ja11ei1'n

~~~~ ·/!)Jj

(com paret:•rJr '-'ontrar;o tla Conunis.wio dr: Phwu(.'rtsj:

2' disnussüo dn Jll'OPOsiçüo da Cnmnra dos Dr.>pular.lns,
n. '12, de tnt:J, concedendo tL viuva rlo ex-Senadr.w A\Pxam!J•n

Cássiano do Na;wimcnlo uma pensão mensal de üOO$ e rlando
outms providencias (eam 2JG.1'CCC1' cont!'al'io da Conrndssiío de

Finança~);

'•'·'
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'
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~· discnRsüo da proposição da Camarn dos Dc]ml.ados,
n. ·l:l, de 10.1:1, conecdendo uma pensão de GOO.~ :\ viuva rio
ex-Scnaclor .Torto Pinlwit'O da Silva c dando oulras pr.·ovirlrneias (com Jlll1'r~cc1' crmu·m•in rln Comw.1~~s•.io dr: FhlaJJ('as);
2' discussão da proposição da Camam dos Depulndos,
n. f.l, de 101:1, concedendo :\ D. )lm•in Ferrcim do Moura,
viuvn do ·capitão .Tosé Fcrreim de Moura, uma pensão de
300$ c dando ouLms nroviclcneias (cmn Jlal'ccep contJ•m•io da
Comm-isstlo de Finanças) ;
~· discussão ela proposição !la Camarn dos Depul.ados,
n. ,[lí, de lOta, cOJlflQdcndo a D. Anniln Sussckind de illcndm11;n,
vi uva do Dr, Lu cio de Mcndonr;:t uma pensão mensal de GOO$
c dando oul.t•as ]ll'ovidrncias (corn 1lfi1'Pcm· conlrll1'io da Comm'issi!o llc Finanças);
2' discttssfio rl:t pt•oposir;ão ela Cmnara dos Depul.arlos,
n. 228, de 1!112, quo t•overlc n Caliopc, Maria c Hera, l'illins
sollcit·us do l'inudo !Dr. Tobias Barreto de Mcnc~cs, cmqul\nlo

'•O
vivet•em todas ou qualquer dellas c desde a dala do J'allccimento de sua mãe, viuva do mesmo J'inado, a pensão monsal
de 150$, em cu,io goso esteve a mesma viuva até seu Jallecimento (cO'm JlUl'CCeJ' contrario ria Comm:issúo de Finanças);
Levanta-se a scssüo ás ~ horas c 1,0 minutos,

·! \8" SF.SS,i.O, E?l!, ii DE NOVF.MBnO DE I üt3
Pn!(SillENClA DO SR, FEl\ REIRA CH,\VP.S, I" SECHE1'.\RlO

A' I hül'a. da lal'de, Jll'r.~cnlc nume1.·o legal, nlwc-sc a ses-·
siw, a qnc concot'I.'Cm os S1·s. Jlct'!'eira Chaves, Pedro Bol'!;cs,
Melel\o, 't'rl'l'<\, Gabt·ie\ Sn\gnr\o, lndio do Bt·azil, Lnw·o Sod1·é.
lJI'hano Santos, ~lrndes dr. Almcidn, nibCiJ'O Gonealvcs, Pii'CS

Fcr1•eiL·n, .l.i'J'iHWiRco S;í, ~envm·r.s de Lyrn, .Anlonio do Sour.u,

Cunha Pcc!l•osn, Wnll't•edo Leal, Si;;ismundo Gonça.lvcs, Gonenlves Fr>J•J•eil'n, llnymundn dr Wt·nndn. nomes niboiJ'o, nuillwJ•mc Campos, Oliwirn Vnllndito, Moniz Frcit·c, .Toão Lni;;
Alves, Aleinc\o Gunnnbnr-n, Bueno de .Paiva, llcrnnl·!.lo ~lon
tcit·n, Feliciano Pcnna, A\t'i'lldo E\1 is, J11·nncisco G\yen!'io, Ado\]:110 Go!'dO, Lll0 1oolr\o do Bu\hiJCS, .Tos<) Murlinho, Alf'I!Cat' Guimarães, Fclippc flehmidl., Hct'r<ilio Lnz c Vielorino Monteiro {37) •
Dllixam de enmpaJ•ür.rl' eom enusn ,iuslíficacln os Srs.
Pinlwil·o ~lndlnr\n, Araujo Gür.s, Sí\vr.rio Ncry, Al'i.huJ' I.cn1os. Sos~·~ Euzr.bin, Gcrv'nsio Passos, 'Phnmm~ Accio\y, Epiln.··
l'io Pessoa, llihciro de B1·ito, .Tos{• Marccl\ino, Jluy Bm•bosa,
Lniz Vianna, Brrnal'(]ino Monteiro, T.ourenQo Baptista, Franeisco Porlrlla, Niln Peç;mha, S;'t FJ•ril'r, Au~usl.o de Vnscontellos, lknz Ahl·nnl:rs, nonzng-a .Taymc, A. Azrwcdo, Generoso
Marques, Xavict· da Si\vn e Ahdon Baptista (~!,).
E' lidn, posln cm discussão c, sem dcbnlc, approvada a
adn da sessão anterior.
O Sr. 3' Secretario (SC1'VÚJclo áe ·I") dú eonln do seguinte
EXP!lDlENTR

Ol'l'icio rio 81·. Minisi.J•o !ln .Tusl.ira c Nrgoeios TntrJ'iOl'rs,
1.mnsmil.l.índo n mensagem com que o" SI'. Presidente da ncpuh\icn 1·cslil.ue dous dos autographos ria l'rsoluçiio dn GonA'I'csso Nnnional, pub\icndn, que Jli'OJ'ogn a nnl.ua\ scssiio lngisln\.ivn nl.<í o r\in 3 r\c dczcmlwo rio col'l'cnl.e nnno. - Arr,JJ ivo-se um dos mllo~·,·np hos e r•nmmun irnw-sro i'l r.nmaJ•a,
J•r•metl.entlo-sn-111~ o oul.!'o.

O Sr. 4" Secretario (scr•r•indu dr: 2")
do seguinte

pr·nr"'tl" a ll'ilur·a

P.lflllCE~
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A Commissão do Policia, tendo cm vista o disposto ntnrt. ·132 do Jlegimenlo, vem emiLLir· sou paroerJt' sobf'C a
indietH;üo que, cm sessão de ü de setembro passado, nproscnlou o Sr·. Senador fluy Barbosa, pum ncet·esconLm·-sc ao
Hogimcnlo uma. disposir;ão Jll'Ohibindo que uo t•ecinto ou no
mlif'ieio do Senado se reuna qualquer· oulm assomblria, ainda
composta de Sonador·es o Deputados, si não J'unceionnr·cm no
desempenho do seu mandato lcr;islnlivo.
A Commissão não cniJonlr•n .iuE.LificaLivu pnr·a o dispositivo que a indicaçfto tem por• ob,iedo accr•csccnlar· ao ller;imento. Desde a proclamn,;iio da llcpublicn tem sido pralicn
conslnn Lo, c aceei Ln alé hoje sem reclamrwão de qualquer•
especie, a reunião dos membros do Congl'ésso Nacional no
edil'icio do Senado ou da Camar·a dos Deputados, pam em
convem;ão pt·occdcr.·em Íl escolha dos candidatos ;\ l't•osidencia
e Vice-Pr•esidencia pura o qunLriennio seguinte.
A innovn~ão que se pretende introduzil', além de impor·lal' uma rcslricção ús altribuiçõcs da Mesa do Senado,
seria a condemnn(;:1o dessa pt·alica corno um abuso que não
convem Lolcmr. Nem seria possiwl vedar aos membros do
Cong-resso Nacional o ingTesso no cdifieio dn respectiva Camnrn, sob o fundamento de não estar ella funccionando n
essa hol'a.
Pcrrsa por isso a Commissilo que a indicnl;üo não cstt\
no caso de sct· appt·ovndn pelo Senado.
Sala das Com missões, 5 de novembro de 1!ll3. - Ferreira
Cha·vc.!, Presidente interino. - Pclll'n t\(l(lllslo Bvl'(les, !" Sccr·ctario intcr·ino. - José Maria Jlctcllo, 2" Sccrcl:ll'io inter·ino. - Alencar Gu.imarllcs, supplente, servindo de 3" Secretario._, OUwi'ra. Vallalitio supplenle, servindo de 1' Secretario.
INDTCAQ,\0 N. 1 DE 1913, A Qlm SE r\EPP.IIE O PAIIECP.II SUPOA
Accrcscenlc-se, onde eonvior, ao Hegimenlo Interno do
Senado esta clisposir;ão:
At-t.
Do cdil'icio do Senado, e especialmente do recinto
destinado :Is- suas sessões, nf1o se poderú ulili~at• quem quer
que sc,ia, sinão para, o scr·vi~o do. Senado, un fôr·mn .deste
ltegimcnl.o, ou do congresso Nncwnal, quando fun~cwnn
rcm ,juntas ns duns Unmar•as, ua l'ôrma do ller;trnento
, commum.
A Mesa não podet·r\ consentir· quo ncss~ r•cc.inlo, ou nesse
ndificio, so J•ctHHl qunlqtWI' ouLr•a assem!J)en, alltcla eompostt~
de Sonndorcs u Deputados, si não ruucctonut•cm no t.loscm-
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ponho do sru mandato, nm sessão <ln Srnndo .Fc~deral, do
Congr·r.sso l'iaeinnn I ou cln:< snns Gommissiíes.
Snln das sessões, ü de selcrn)H'O dr l Ul3. ~ JUru !Jo:I'IJOsll,
A imprimir·.
O Sr. Raymundo do Mir3nd3 ( ·) -Sr. Presidente, hn um
mr.z que· o Corr;;r·csso Nacional o o puiz inlcil'o foram surj)l'ühcndidos eom n noticia rle um ntlenlmlo eonsliLuein·nnl
praticado p~lo Governador do gsLtH!o dr A!agnüs, suppl'illlinclo
ns seei'cl.ni'HlS do Srnnrlo c cJn CnmnJ·n. Esse nLLnntaclo con ..
su.bsl.aneinva-sü noH nl'lH, Jri a IS da Constitnic;ãn da Hr•p11 ..
bl1ea, TlDr•quc visa\'am a Jlldi'JW!Hlenein e a hal'lllOllin t.ht•J
[JO(Il!'C!S,
·
Pois brm, inl'olizmentc•, ueenn·ic]o l.fín pcqunno f'Spar,;J
de tempo, um novo ael.o diclntur·ial vem rle set' prnlieado,
por•úm eom mais r;ravidntlo o 1~om Jli'OJ10l'0ÍJns mnls HRRtlsLn-

dorns, r·celnmnndo Jll'Ovidcnein:; irnmr!.liatas, rrrcr·f.(ieas, de ueeürc.'.10 com n impo1·tmwia d.o caso, quu t\ lJalla mai:"l, nada
monos, o sr~guiult!: o Govpt'tmdot· do Esl.nLio :lvnt•a a si nuloJ'iclnclo u llm-corrsl ilu e iona I, ufío qu cr·enclo c•.nnl'c ll'llla r·-se ""111
ll r•econheoimonlo dn l.!•l'ro dos Sr.nndor·es cJ, Aln;mas, 'l'ritr,
poln Cnmnra t•ospt~eliva.
Esse acLo deu Jog'Ot' iÍ. St!gLlinLe eOl't'cspondenein., qnr.
passo a ler.
O Senado C::•c Aln;;ons dir·il';ill no nnver·nnrlnl' um nffi,~ic.
publiendo pelo scr·vic;o tokf'l'nr>hil·n ela impr·errs:t clC'sl.a liavital, cu,ia inLI}g-l'n t3 a seguinl.n:
~senado rlG Esl.ndn de Alal'ons, ~!nenic\ 30 ele ou .

l.uhr·o dr l!ll:l - Ao T~xmo. Sr. Govur·mHlor· do 1~3 ..
tndo - l'\n :l'ôt·ma t·egimcnlnt nenhnm ~~~o ser l'cconiH!cidos e rwoolarnnclos S<mad.or·es do Estudo, pam a r·rrro ·
var~ão

do let•t.:o desLn ent•pot•ar~fío, f'In visLa dn ptn•cn:)'_'

lllH'nse!llndo pr.la 't'P~pceti\':l Cnmmissrio, ns Exmos. St·s.
eot·nneis Ulyssos Vi1!ir·a de Ar·nu,io, .Pr·rr·.ilinno rravnl'f'~
úc Mcnr.Ionc.:a Snl'llwnln, Jose\ Malta c.:•e S:'t, Pcdt•o ~ln
J•inlw Fnleão c Antonio FlOf'cnliuo de Cl!l'fJtlCil'a Cnval<mnl.i, loudo os qunlr·n pr·imc•it·ns pr·rslndo n J1l'Omcssn
lu~nl r' tomado assento. Ou lr·osim. que, havendo numero
le~al) lHll'a Lüt' Jogar· n nhei'Lut·n. dn pl'imeira snssão or·~
clinaria da ·12 11 ll·~islntur·a do Gong-t·t~ssn do Esl.aUo, v.o:-;
c:•nmos c:onhc~imcÍJI.o Jllll'a os fins eonvcnicnlcs e npr·ovcilnmos ,(} ensejo pat·a vos mnui!'osl.t11' os !11'0\.oslos do
nslirnn o r:onsidcmr;üo, paz o pr·ospcr·idndc.
Joüo PC1·1'CÚ'a 1'avm·r1s J.. r..•ssa, Vieo-PrcsidenLe. EntJw.; Au.(Jusln 1/nrlri(IIW.I de :\nwjo, I" Secr·rl.nr·io. - Pac.lr·o
/Jer/ro Pae'ifico de llcwros 11e:.r!l'l'(f, 2'' Se(·relat·ro llltcl'ino.»

(')listo discurso nüo foi revisto pelo oenliot•,

lt3

O 81·. C:~l\'CI'IHHlot· rrspon1:•rm no Senado no;; r'ilJWiosos
Lcrnw~ qw~. van ser· api'Pt~tíufo:;, eom ci!nt·ões l'nlsas, J'I'VC!ia.n-.
do-se, desl. ar'Lr\ mnis umu vielinm da itÍsin('f!I'ÍthHJP do:; dr- ...
lcnlot'é' clu sua :lltlnl'iilarJ, que um tliclnrlot· J'lagt·anlc. ]<;i~
t.t l'üSJ10SÜl:

«Palneio do Govrt·no f)O Estado de Alngons - Gn··
lt'inrle do Gnvot·n:ulor, Maeeiô, 30 de ouluht·o de J a13
Exmos. S1''. Vier- Pt·rsirl•~ll Ln c tlililHl is membt·os ria
Incsa do Scnndo -- :\"a t>poe[t 11';. ;-nl de:-;ignnda no

m·t.

8"

da Umu;lituiçao é o EsLado, p:u:n ns J•eu.niGcs Ol'dinnr·ins
do Gougr·c:;tio tcgis!n[i\'n, reuniu-se este nnuo n Cnlllrtl'n dos Pupulados, \'t:l'i!'iealldo os potlorcs dos seu~
nwmbt·os, elr.gendo f:itla mesa JH'Ovisot·in nn ft~l'ln:t do
J•espr~clivo fiegimcnLo, n dt~ Lur.lo deu-Iné ~·eirm~in, deixando dn abr•it·-se o Congt·t~;;;so por não ter eompal'e1

eido o numet·o Jugal de S(mndüt·cs, não sd uo din deler1ninnl':'o pela ConsLiLuitfto, c, lwm assim

duJ'tHibJ os

dia~ Rubscqucnlcs, nlú o J'im do pe1·iodo éoll81.iltwi·Jnal
de dous mczos, corno (ll'et·cilt'tn clnrnmcnle o o1·t. 'i"
elo Jlcgimcnlo llllCI'Ilo do Senado. Em visla disso, considr.·Nmrlo 'inconsliluviol/ai. a l'r.urrirío do Surwrlr., a t]UC allué!is 1:111 vosso oJ'J'ieio n. 85, ele ho,jc dlllado. deixo do
tomn1' eonhceimc11Lo ll~ eommunien~ão que ncllc me
'l'nznís n de vossas I·eso[uf;.Gos, porque, J'ôt·a do l)CJ'iDdo
lcgislnLivo, ,o exlt·nor·dinnPin, n ::;ô pode1·ú U·r log-at' rw~
rlianlc cnu\·o,,wiio elo Govcl'nadot· do gslado nos Lcl'llVJs
do n1·L. Iiii, ~ ~J", r'ombinnllo com o nl'l. H" r~a ConsLiluí~·ão.
.AI.LC'ndt3!ldo, poJ•,\m, f}ne eom t:Si'lrt t·t.•uni~.o. os
Scnndol'Cs mauil'cslnm desejos c!c'quc l'unedonc o Con ..
gt•esso, n .que VC'm dn 1'\lc.onLt·o a uma consLauto ilf;[)i·l.'n<·üo minha, m:tnif1•slndn pm· dive1·sos modos em difJ'cl:,~nl.rs daLaH c ée lodos r'onliccida, vos deelat·o que,
por dr>ei'!•Lo clesla clalu, resolvi convocar exll·uot·dinu·-

r·innwnl.ü o Coul_..\'J'r.sso pnrn I.J•nhH· de \'nr·ios assumptns
Lle inLcressn g-rtal díl Estndn, qut• IWIHlem de e5Lutlo o

solw·flo do

J.io'~'er

T.tJgislnlivn; r·c·Lr·ihuo-vos os vm:;sn:-i

J11.'0I.0.slos dn P~Limn c enusidnr·n~~fio, paz n pr·ospcl'i{•~llle.
- Clorloaldo da Fo11.'cl.'a .. »

E' o eunmlo, o Podct' gxeculivo eonsidrl'nndo ineonsliLucional a I'CUniãn -do Senado no pcrior;n tia sessão 01'(\i·~
nnt•ia ! •
A l\le:m do St!liiH!o Aln.L:nnno, inspir·nda nos pt't•enilns t~nnsli

l.lw.ionnns, nlt~nLndn 11clos ·inluilns de vntr·ioLicn t1\.lllegnôio St\
e:-·.l'ot't,;anüo por· nnl'mnlíznr n fiiLlHH;iw ancwmal c rnsuslm!t~!"!~l
r>nl qrw a polilica rio t;O\'l!t'nndor o lr•m 1,ol\oeudn t.ll'stle n 11111'10
rlLI ~t!U Govt!r·no, t·e~pondou .ussim:
«~ala f_}f\:0; SQSSÜP~

tio Sennl.ln,

a

l\lae{~it~,
I do nuLtlbl'O
do l~slnclo.- ])p posse

de I !113.- ]t;xmo. St·. noveJ·natllll'
rlo vosso ol'ficio, daln(lo do honLem, cm t•esposla :'t <>om-
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tnuniea~ão

que,

1'111

obSL'I'\'UtlCia au J•c::ümonlo inlcPno do

Senado, ~·os l'allúrn<J>< ,;ni.H'IJ os trabalhos [li'Cparulorios,
nos de r·e~onhecimcnlo de podcrr-s o posse de Senadores
reeonlw~idos e existcncin de numero le:;a! pura a abertura do Congresso cm sessão legislativa ordinaria, e
lendo na rnniot· eor!sidcra~:ito ns boas relações que devem
cxisl.ir entre os Poderes LegislaLivo e J~xecul.ivo do Estado, a lllesa do Senado, consLiluida, lamenta a dcsintnlligcncia CX!H'cssa no vosso l'<JI'ct•ido ol'l'ido, pelos motivos que passa a expor·. Sendo o Senado uma corporação autonoma, ~~ independente, ot·gão de dc!ibcl'nção
legislal.iva o entidade consLitucid.nal permanente, cm
vit'lude do preceito da renovação bicnnal do tcr~.o dos
seus membros, não pódc, por isso ,m-()smo, ter as suas
J'uncçúcs privuUvas dependentes da autoridade administt•ntiva elo Podet· Ex~cuLivo, nem estar adstricl.o :'ts
rcso!uoões do simples intet•cssc de outt•o qualquer
podei', como se vN•il'icu no art. 2" da Constituição do
Estado, que, no seu nl't. 14 r!clcrminu taxativamente:
«Cada uma das Camams veriJ'icará os J10dCJ·es dos seus
membros, clcgortl clCU Presidente c Sccrclarios, para o
seu 1Regímento Tntcrno c nomear:\ seus empregados. O
facto de não haver reunido o Senado no dia 15 de abril,
em sessão ordinaria, não implica a prohibi~ão de rcunit•-sc cm qualquel' data posterior, conforme dccoi·r·c
o art. 0" da Constituioúo. e arl. 7" do Regimento, os
quacs não :faliam cm «dias subsequentes», nem cstabcleJJCill limites de dias pat·a dar-se n abertura do Congresso, cm sessão ordinat·in. Ao contrario, o citado
m·t. I" do RIJftim.cnlo )Jl'eccittia: «Quando 111i.o )Jóda te1•
lnum· 11 hrslttlliJ(!tlo rlo C011(!1'cssn no d'ia ·marcado )Jela
Conslitu.'içtin, JIOl' ?l!iO hal!cr 11'1111/.CI'O ll!({lll, rm·-sc-h.a
'itllmlica co·mrnu.n'icaçlio 1' do mesmo ?nodo sa Jl1'0ccderâ,
lnuo lflW o 11wsmo csliue1' com.]llcto. •
.A Mesa do Senado, ennsliluirla pela totalidade dos
sous mcm!JJ•os com l10cl<!J'OS ver il'icados e Pc~onhccidos,
ni\o querendo, por<'m, pot· clcvm· puLriotico, interrompo!'
a ll•aclicional harmonia, Sl'mprc mantida entre os poderes eon~litucionaes do Estado c tendo cm ~·ista que
a Constitui cão de J 2 de Junho niio deu poderes ao
Govcrnadot· para considerai', Julgar ou dem·ctar· a conslitucionalidnclo. ou inconstil.ucionaliclnde de suas 'l'ouniücs norrnues, poi'[JUC seria cN•JJeat• a autonomia o
indepcndcn~in ·do Poder· Legislativo, mantém as suas
eommunica~õcs do Congt'esso cm pt·imeira sessão ordinaria da presente Legislatura c com a cxa!Jln comrrchcnsüo do dever constil.ueional que lhe immmhc, ~omo
um dos orgãos principacs da organizuciio politica do
EsLndo, n.sscgura (JU(! o Senado Alagoa no· nita sn T'Oeusnrit, nns t:ondi.t;õcs no1•mnr" da sua actual roun ião,
llo tomnl' conhecimento dos ussumplos c interesses que
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pendem dt• solu(''''J. r.oneorrenrlo para a csLa]Jiliuado
da nossa vida ecouomica c udrninistt·ativa, dentro da
esphcro. de suas atlribui~üos.
Aeccilc V. Ex. os Hosoos pt·oLestos de alla esLinm e
subida consir\era~fio, pa7. " prosperidade. ~João Purclrn Tavares Lassa, Vicc-Pt·esidonl.o. -Euéas Auuuslo
Rodriones d•• Arau,iv, 'i" Sect•etario.- Dt·. Pcd1•o dct
Cunha CtU'IW'iro de tllbaqu.erqnc, 2" secretario inlot·itw. »
O cl'ilcrio do Governador do Estado pecca pela base. E
sinão vnjamos.
:,~ .ConsLilui~;ão do Estado de Alagoas diz, no art. 8", a que
se rol' ore S. Ex.: <O Courn·csso 'IW dia Jij de abril 1"eu.ni1'-sc-lia
na. capilal do Estado indc)JenrlC'II.lc 11!: couvocaçüo • .. • o no
arl. 0", cstutuc: «cru/a Lcoislaho·a dura1'1Í dous amws e as sessões ordirwrias dous uw::cu.
Não diz, porém, não estabe\eec data fixa pat·a o oncat·ramonto do Congr·csso, isto é, o termino da data consLitucional
pat·a ler Jogar a sessflo ordinar·ia, o que quer dizer· que o argumento do ,r::ovcmador elo Estado ,; supllistico, nas· mesmas
condições da Constituicão de A!agôas, estabelecendo os mesmos
principias, sem rixar data, estão as eonstituiçõcs dos Estados
do Scrgi[lc, Espirita Santo, Rio de .TaneiL•o, S. Paulo, •1\latto
Gros:<o, Param\, Par1\, Piuurhy, Ccarü, Pernambuco o Goyaz .
.Or·a, dado o caso de que seja forcada alguma duvida sobro
a não J'ixacão do periodo constitucional para a sessão ordinaria
do Congt•csso, qual é o critcrio estabelecido pela nossa propria
legislação eonstitucional '? E' pt·oem·ar a ;;olução subsidiaria
nos preceitos ·eonsag-rados pela -Conslittür;ão da Republica.
Vejamos, porém, o que diz a Conslituir;ão da Republir:a.

Estabelece a Constituição da Republica no art. '17:
«O Co·nures.~o 1'CU.n'il·-sc-ha 'lllt CapUal Pedm•al, independente, de con\'Oenc;ão, a :J de maio do eudn. anno ..
si u lei não doterminnt· outro dia o {11'1/ccimw.râ quau•o
uw::es da data. da aúr:r/:lll'a, podendo sct• pror·ogado,
adiado ou con·vocudo oxlruordinurirumonle ~.
Conscguinlt:lnenlc, ~~slc en~o de Alagôas ~~ ,simples ~o) .iii
foi por mim csp\anado lat·gan;•mle cm Rcssõcs anleriore;;. ..
O Senado do Estado, eon\ormc r.onsta de documentos ofJ 1cirws, exisLente:; nn SecL·el:nin desla ·Gamara, por.mane!!Oll
baldo de garantias pum se reuni!· e agir• livl'emcnte, conforme
o dir·eito, que lhe ü asscgm•ado de um podr!t' independente.
Dut·anl.e o pcrioclo de abril al.•í ,julho, o rx-Vicc-Govcrnallor do l~sl.ado, Presidcnto do .Scnnrlo, portanto, invadiu o
seu roeinCo eom mnshorquoir•o;; o cnpungnts, ameaçando os
Senadores. Estes, não lendo recursos com que se pudessem
garanlit• l'Nlgit• dignamente contm os mashor~ueiros que, umparados' pelo Pr·osidenlo e pelo pt•esf.i:;io ol'ficia\ invadiam o
edificio do Senado A!agoano, deixaram eTc se reunir, I>Dl'QUC
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eram ameaçados nas pr'Oill'ias .vidus, ,Jcsdc o nronrenl.u enr IJill!
prcLende:-:setn ou l'esolVeti~em não t•conhc~et· juúíviduos que
o.s masliorqueiros t]Ut!l'iam que l'os~;em t.ruu:;t'ormado:; en1 :~k~
nudorcs.
Es::;sa foi a t·a~iio 1101' nue se Lol'llou impos:=;ivcl a J•cuniiw
com numei'O legal do i:ienado de Aluguus al1\ o J'írn de oululil'o
ullin10, quunr.lo IJI'OI'idcrreias d" oul,r·a nalut·czu, a ri!l.ir·ada
de autoridades que ampnr·uvam tn.1nlwnr l!sses aLlcntmlos,
det·am togar a que o Senado eonseguis!'ie a lernpo, :;c .reuu it•
com numer·o lr.gul, rcconlrecer· o~ seus menr!Jr·os " eommunil•.ur·
ao Go\'et'lUHiot· que eslnva J)t'ompl.n paPa a :·ws:;ão ot·diuaria,
n da data d:t eommunieal;tio do Senado ao Govet·mulot· c ao
Presidente da Gamara dos Deputados ainda d<!COL'l'ium mais
do dous .mezes par•a ler Ioga!', deni.J.'O do anuo, u sessão ordinuria.
DcsdP que o CongJ•r•sso, ennl\1!'mn o pr·ineipio eorrslitucional, J<fio se poude instalhu· em IG de abril, csi.1Ne ''111
sessÕI!S prcpal'Ulorias, ati' o dia ·sn de outuht•n, quando •houve'
numei'O kgal par·a a a!Jet·tur·a da .1cssão Ol'(linal'ia, !'estando
ainda dous mt'~Cs dentro do anuo, maximé Lt·atnndo-s<J dt!
lcgislutlll'a nova; mas, os d,,tcnLores tlo Govcrnatlol' do Estado,
vendo que se nol.'malizavn a. ~ilu~11;.ão Tlal'n. esse Governadot• ~
não lhr;s convindo que o honJ•tulo S1·. cororwl Clodoaldo se
viesse eollocar em lrma 11osiçito mais conrmodu no Governo,
porque assim tieixat·itt tio ser prisioneiro da J'ncçfto domocrulicn, J'izeram com que S. Ex., g-olpeando n Consl.il.ui·<;ão da
Ilcpublica, golpeando a propl'Ía HetmiJlica, por·lanto, allenlarulo conlm o que ·é dll mais pum cm matcr·ia -comliludonal,
que i\ autonomia dos poderes, comrnuuieasse ao Senado que
Jrüo tornava conlrccimonlo tla sua reunião c J'lim de tempo
fi:essu 11111a. eorrvoca<;iio exl.t•norclínar·ia do Congt'Cilso.
O principio ,; que, dentro do arrno, n pcr•ioclo da sessão
ill'llirruJ·ia sô Jll~tdc ser· contudo, depois que, ver·il'icado numcr·o
legal, st~ realiza a aberlut·n :o;oJenuw do Congresso, seja no
mrr·so da legislatura, ou sc,íu, Jll'incipalmenle, pura installa<;íio
dos tr·abalhos de uma nova legislatura, que é o que oceot·ro cm
l~lagôas.
·
Dispõem dura o impeml.ivamonlc neste sentido, que ~·cnho
de t•efcrir·, além dn Conslitui~üo Fedem!, al'L. -17, as Constítuir;.üos dos Estados do Anta:ouas, arl.s. 0" c IO; l!io .Craudc tio
Norte, arl. !i"; Para.hu!Jil, at·ls. r." ll li"; 11ahict, art. D"; Jlhws
G111'acs, t\\'1., ll e Jlio Grwtdc do Sul. ar·t. 37
.:\pemts cm clou,s Estados da Federtu~~üo, sua:; rospt~divns
t:onstilui~GL•s rixam a dal.tt rrn quu se diJV''• tll'lrlt•o do anno,
t•~r.;"nl.ar o 11nrioclo llnl'fL a r·wssfto O!~din:tl'in.; são ·as ConsUtui~ú<•s do JjluraTJilfio, ar'!.. ::i", e tio Santa Cal.hari11a, urt. 10,
Collocada 11 questão nestes lrmnos, r•st.udcmos qual o cri·
tcrio que se deve adoptar Jllll'a a cnnvomwão uxLr·am·tlinat•ia .
.\ emrvncacüo PXll'llllr·rlinnJ·ia 1'oita JIPlo Gonnrallor til'
um Eslado ·não é um ado ,do lh'I'U arbiLl'io: letn :;ua:; l'egrat::,
c ullcdeco a um erilurio comLiLuciouul. B, :;inüo, vc,iamos.

tiJiSs,iu g:;I G ug NúVI~.IlUllO ug LU!:.l
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Eu não quero cilaJ• opinitin:-~ qLw TJfin scjarn insus[H_dlas

ufin me proponho a!Jsolutamenlr!, J)(JI' meJ•n questão do t~seru
pulos, a J'nzet' intcrpt'elnc;õcs milllms. Vou t'eeorrer ú iniNprclac;ão dos conslitueionalislas palrio-'.
Di~ " i:lt'. Jofto Hal'lmllco, eommenlnndo o art. 1G úa Constilu i~:.ão:
«~~flo OI'A"fín~ da. sobm·ania nueional os poderes legislaLi vos, "xeeulivos " ,iudieiarios, harmonieos e iudcpcudculc,;
cnll'e si».

ü

ConLinuando di~ ainda o mesmo eommenlador:
«•A Conslituic;ãn deu an Governo o dit'<'iiO de convoca!'
nxlmorclinarinmcnle o Congresso desde IJIII! l!nteurla 'Jill! r!
?I.IJCcssm•ia a S/Ht I'l!nniiio J'lal'IL di!i!I'Ciw:r1o de merlirlas que uúo
?Jcri(//11. a tempo si se ti:t•css" de esperar pela r'poca normal
da ?·etl'llhio das Cumuras >.

No ca,;o o que se vcri rica, Sr. Presidente?
Que o Govcrmulor- do Estudo eonvoeou uma scssfto cxLJ'Uordinuria ,iuslamenlc nu. époeu normal da J'eunião das CaJnarns.
Co·nvoc{l.u PXLr·noJ'(linn~·inmcnl.e <) Cougrnssn, ,iustnmeute
na t~poen. nor·mnl de su:n t'Punifio! ! B nlio !'ic·a nlli ~<í.
Continuando a abstel'-mc dP fnzet• jnl.nr·prcl.a\~'jc ..;, vou
rue val<!udo, St·. Pt·csidentr•, das dos eonstittwiollnli>l,ns.
'~"im, rli~ nindn o s~· ..To.fio Bar·JmJIJO. cornrncntnlldo o
nr·l. li:
«A r:ont'nNtçtio

~~.J:l/·nn,·dinni·ia

~~

tWlJn:-;elhnda no;; t•n::;os

que uJ•gem pr·o,·ideneia::; legislalivas que Hfitl vi•:iam a Lt!mpo
si ·"' lit,•css" r/e Oifl/lli'Ciar rt ÓJlOca uormal da I'l'll'llirio da,, Cawaras. ~
Conmwnlando n :nl ..'JH,

~~:;e~·evf'll•

aiutln

P:" ..::t)

t~on:-;litu

cionn·Iisla:
illLCl'C~sse puhlico exigir pJ•ovideneinP. que nfin sedam
do pJ·esilknJlt~. não estando t•euniüns i\."i C:unat·as
legislativas, enlw eouvoeal-ns~.

«Si o

da

o

nll~.nd,a

Estas n~ ittlüi'Pl'ei.:H;üt~~ de~se eonslil.ueionali~La, e:;Ladi:"~ta
ma~i.·drado.

b

St•, At•i:.;titlu:-; l\Iill.on, abunda nas nwi-lnttt." ~~on~idet·n
t•Ge:; 1• :-~u:itenla o nwsmo !:~·iLnt·io, CfLW ~~ o nw:"tlln t•~l,abL•It~cidt)
Úot· todos fJ:oõ eon:oõULucionalisla,s oslrnnp;uiro~. quu não é tlt'ces~:u·io dLnt.', p<.wqw! o ~~nsn nfio é contt•ovrt·tido.
_.\bste-nlto-ntP apeuns d1~ IL•t' f' do npr·t~eint' nfio 1\ll'llns
impol'~an!.es n vi~m·osn~ opiniiíP·~ r Jwlli..;simns POIIlllWJdn·1·io::.; do R1·. Arll:ti'O CuYak·nn!1•, prH'fiLW S. Ex. nceupa hn.h• tllH
Jogai' dn dt·-~·il.aipte na supt'L'tlla tuu:.d;.;lJ·atm·a dn puiz, 11fiu Yindn
uo- en~o, em tunu tlUestü'o t!UJ f!Uü S. J!:·x. lah'l'Z teuha do

I

I,

I
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diz.f~J·, di! Pl'OIJUneiaJ• o Hell rnodo .de enL('ndt!I', ciLill' optntoes

de S. Ex. quer emitlidas eomo publieisla, quer como eon•sLitucionalislu ou parlamenlar.
E' ])Ol'f.nnto elnro, nãn l'Osia a menor dnvidn, quu o ConS'l'esso do Estndo ele .Alngôas se ·n~hnYn cm sus~iio p.l'Cpnratm:ia até o dia :Jo de outuhr·o e que, quando eon<eguirl reunt~· numt~L'O

lt$'i.1l o Senado pnJ·a runecionnr't ncslu ,.;enUdo fez
us devidnR communieaçõcs no govcl'nnclol' e ú ~h.!Sit da Cnmn1·n.

dos Depulnctos. O ehol'e do Porlor Executivo do gst:uJo lmixorr
tlm dccl'clo convocando aqu·elle• Con~;rc::o;:=;o pat·a uma sessilo
oxlr,nonlinnr·in dentro do :urna.
EsiJC neto ineonstilueionnl e psseneinlnwnte llidnLorinl
do GoYcrnadot• do EsLndo causa.u, sl'·. Pt·u!'lidenLc, alt!m .do
dnmno con•sliLucional, um oul.r·o mnio~. l>or·que imJJedl!, ou (,

"·.~·;\.
'·

..
'

um mei() indiJ•ceLo -rn~et• continu,:u· o CiOVI'l'!ladoJ't nu ante:-~ o:,

clelcnl.ores de S. E~. na. cornmoda situação - commoda mas
de pcssimas consoquencins, ela não inLerYonçito dn Cnng•L'I'SSO
nrt ·nec(;ão di·.'H:riciomH'ia que vão estabelecrndo, clisLt·i!Juindo
os dinh·oit·os J1Ub!ieos n g~·ancl, no passo que hmçnm n pceha
de múos nclmini·strndores a outros.
Ncst.n ult.tH'a, s~. Presidente, é opporluna c neccssnr·ia
mesmo a cli!Lllonstraç.ão do caso eonsl.iLucional pura explienr·
o que oceorr·cu nnl.cs cln reunião do Senado e o modo pol' que
lll'Oeedernm o.~ briosos nlngoanos que consl.il.uem o Senado
Eslndunl idcntif'icados com o querer c sentir da l'umilia alagonna.
Além dos lclcgmmmns do sc!·vico cspccin·l c da Agencia
Americana publicados poJa imJWcnsn desta CnpiLnl lenho o
que vou ler· trnnsmiLLido pcrla Mesa do Senado. a!ngoano, c é:
«Senador· nnrmumlo de Miranda
Mncei6,
30-1 O-Doa - Comrmmico que, de neeclr•r!o eom ar-ts. li"
e 7" rlo Hcgimenlo Tnt.emo elo ficnnrlo, Leve Jo.gm· ho.ie
a l'cuni:lo pecpru·nloJ'i·n J'cconhceimonLo So.nndorc~. el'e:iLo.s, pr·cerwhimcnlo tm.•ço pnl'n ll I'Cil()VtH;fio do s~nad9·
Reunião fc1.-so com a p~·e:.;en~.n dos Oenndm.•es .Toao
Lcssa, Enc\as de Al'au.io, Pedro Pacifico, Pedr·o da
Cunha, lsmn,erl .Branclii() o .José l\!igucl, comparecendo
r!litc social r cOL·rcndo l.urlo na nwlhor· nrdem. De coni'ormidnde eom o nl'l. i" r.ln ~'''"imrnl.n, l'o~·am l'f'I'O·nher~idos Srnndorr.s os Sr·s . .PI•t•ciliu'nn R:II'Ltli'ltl.o, 1.11~·~
~es Limn, Luiz .Jos1\ ~!el!n, l'udr•n M1:lf'lnho ,, ,\nlolllll
Plot·enLino. Üi-i rtunL!·o ·P!'iuwi'.'O~ tomnt•nm pos~t~, Pl't~~
l.nndo pt'Ol11L'RSa lt~g-nl.- .lrnio Lf!ssrr.- B)/fJ(fs r/í! Al'fiU.jo.- Pndrr Pedro Pad(ico>.
Nn.da mnis claro e nem mais incisivo.
.
O nppnmlo ]1c:JJicoso com nue os .siluncion·~Stns dn )!:~Lndu
se ·c,.hibirnm, es·srs mesmo;; quiJ n()nmbnr·cnndo n doct.ltdnclo
pelru inscicncia polilico-ndminisl.rntivn . que ctu•ael.ct•Jz[\ _ o
actual Govel·naclol' de Alngôns, pnlticum todas n~ dcpl'odncues

•

sem re.sponsnllilil\ade i<':;nl, nl'im de cYiLai'CIIl ou lliYSLil'ieal'cm o nelo eon>lilueionnl, ennsLn do s•·t;uinl.n lcl,!gl·nmnm quu
recebi (lf!:. :
«:\L\(:1~1!\

:JO -

Apu~:ll'

llnntos a\ni'Jnnnles, osLPntn-

tl·e l'o1·ça;;, hoje, um pleno. ediJ'icio Sonmlo,

ção

ro~·am

J'(~conlweiclus
o~ Scnadol'n;;

o empossado:-; cleliJ·.::mtcmcntc ncelamados,
Pleitos pn1·a u J'L'JlO\'ae•.ão dOo ter~o. Reinn
grande enl.husin>rno. Tudo eompleLn pa~.- 'José Jli(JUcl,- Paes Pinto».

•

RecúrLo do hrPAHCI.\f, o registro da repercussão do cliscurso de um Deputado da pareinlidncle dos detentores do GovcrtHHIOI' de Alagoas ü '' o seguinte:
«0 81·. Carlos MaximiÍiano pergunta no orador si
os Scnatlm•cs reunidos cons/.ilniam. a maioria absoluta.
g mais: si ;iâ existe orçamento votado 2lara o exercido
·vindouro.

Como o Deputado alngonno não responde, hn risos ...
i\[as S. H;r,. declara qne a politica de todos os Estados
!.cm casos identieqs, c demais, a I'CU.ll'itío desses Senadores {oi clandestina. O orador diz que n Constituição
alngonnn j(L foi rc.ro=ndn seis ve~es cm 12 aunos, o
para fins polilicos ...
Tendo o S1•. Alaol' Prata }lel'(fu.ntatlo quem sanecionou. a u.llhna l'c{ol'ma, o Deputado nlnl(onno foi obrigado n cli~er qu.c foi o coronel Clorloalclo,.. (risos) c

quü esses apartes o att•npnlhnm comJllctamente ..•.
(Risos.)
O S1·. Barros Lins, c:onLinuundo, di~ que. si estes
apartes con Linunrcm, SIJ sentar:\, mas vnrios Deputados
I'•eclamnm o direi lo do aparte, entre os quacs os St·s.
P1•udo Lopes, finphncl Pinhüit·o, Alnor Prata, Dionysio
Cewquri1·n. 1'ihui'c:io ele Cni·vnl!w ü Augusto ele J,imn,
que di: wio ]Jnllcl' ser sauccionalla a lei Ot'('nmentaria
Ue/a Jlclo orador, JlOI' ser inconstitu.ciolwl.
O St·. Lins af{il'ma que o Sr. Cloiloaldo usou. do
1ll'illci1Jio r/fl leoislaç,io f!J,pr.rimental,

)llll'lt

nmwluit• que

o 'N!iJwdo !ln.l ll!'i.l estfi cm franca dcâadencia, 1li'Cdmu.i-

11li1Hio a opin t'<io 1Htblica.
O Ql•adOl' di r. que nn mão de tyrunnos bonR ·Os go-

vernos são hons, no que upn.rLeia o St•. Rap/wal Pinhci1'0, 1wrauntando si o Depntatlo alaaoano é pm•tldal'io da dictadu.ra.

Continuando n leitura cln lei orcnmcnlnria nlngouna,

um senhor Deputado r/i: que o ?'Ccellseante?lto de Alaooas estcí (a:mulo o mais JlOiiiJlOSO cloaio {unebre ao

Governador daqu.clle Estado.
Concluindo, o RI'. Dnrros di~ quo n sua lcrra ha
dozo unnos que csLi\ mergulhada cm umn noito polnr
Vol, VIII
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11 que .si, ncl.unlmcnle, nuo ú ainda. sol a pino, .iá se póclc
comille!'al' uma csplontlidn. manhã.»

A npmcin(iÜO dns de"lnmeúcs cm ilalico, dizem muito,
l'el1·nln. pel'i'cílamcnlc n silunção rwlunl do Alugous c o sou
dcJ'onsoL'.
A insinun(;.ão de rcuniüo clnmlcstino. do Senado poccn )lolu
hnso. Nol.icin a impt'êi!Sa nn ma1111:1 de 2 deste mcz que no.
Cnmnrn dos Deputados foi lido JlOI' um J.•oprcscntnnlc do agrupamento pm•Lidnl'io do ox-Vicc-C:ovcmador, D1·. Fernandes
Limn, o Lclcgt•.nmmn seguinte:
«Depu Ln do Barros Lins - Chegaram suJ•prcza cnJliLnl senadores maJUslns, rcconhcccrnm fóra época conslit.ucionnl sem eonvocncüo Governador senadores não
clcilos, 1·etirnndo Jivms Senado reunião clandestina
ensn Pucs Pinto, convcneitlos oblcrão inlcwcnc.ão fc.'dcml propalada. - Di1•eetorio J>m•lido Democrata.•
A omissão dn cinta ~ hora do. nprcs~ntncão c cxpcdi~ão
desse despacho lclcgrnp ln co é n prova evidente da má fé do
rcprcscntnntc limoso nvonlurnnclo de· esguelha uma affil·ma-

çüo invcridica, cu.in. clissipncão, quando outras razões mnis
ponclcradns não cxislissam, J•csultarin immcdintnmcnlc do facto conslnnlc do discurso rruo proferi na sessão de 30 de out.nhrn cm que t·cproduzi c ~ommcnLci o tclcg-t·nmmn expedido
de MACEJÚ no dia 28 DE OUTUlll\0, isto é, DOUS DlAS AN1'llS da
reunião do Senado alag-onno, cm numero legal pnrn inicio das
sessões prcparntorias ela primeira sessão ordinarin da actual
lcgislalmn, cu.io texto ú:
«M.\Cllló, 28 - Devido r\ rcuniiio do Partido ConsoL'Vndor, cm cnsn do cot·one! Pnes Pinto, o Govamadol', cm J1Gssoa, aco1npanhado clo Secretario do Intm•ior,
do commandnnlo tln policia, c (11'amlc nunw1•o de {J1ta1'das ci·vis ·vcüt ~a:aminar o qu:iulal da ehacam, ele.»

Mais nínr.ln: n AG8NCJA AME11ICAN;I, que não pódc ser suspei ln aos nossos ndver·sm·ios do Alag·ons ncsln CapitaJ, bem
como o co!'l'csponclcnlc especial do Cm•rcio <la Mcmlui em l\!ncriú, na mesma épocrt nolicinrmn n nlludicln reunião, nüo de
senatlorcs, mas de pt·oenrcs do Pal'lido Conservadot• Aln!;oano.
Om, n rcunifio do Senado foi rcalixnda dous cllns dooois,
no dia 30 llc oulubro, conto ~c pódo ver i ricnl' dos lclogt·nmmas
Jlllhlicndos P9la imprensa, no seu respectivo scJ•vil;o, e que são
do teor scgumlc:
«~L1cm6, 31 A' rctmiüo rcalizncht hontcm, 110
Rnnndo, compm·ccm·nm os senadores .Toüo Lcssn, .Tosé
Mig-uel, Ismncl Bt•mulüo, pndt•o Pacifico, Pedro Cunha o
.TI:n•'ns de At·nu.io, que, Llo nccôrdo com o nrt. 2" do rc~·inwnlo inlm·1to, pi·ocedet·nm, JlOl' esr:t•ut.inio secl'clo,
(t clcil;üo ele llUltl commissüo de tt·cs membros (]entre

I

l

til

I

I

~

IH'eSt~uLes, IHll'tt dar lliU'eeor sobre o rccouhccilnenlo
do~ cinco scnmlorcs ullimumonlc oloilos para a rono-

os

vnr;fio do tct·co.
ConsliLuida est.a commi~são, a clla !'oram cnlt·cguos
OR diplomas dos scnaçloros clcilos c os dcmnjs documcnt.os eonccmculcs da eleição, sendo, cm seguida, susJ)l'n:m a :;o:3sfí.o, para o l'espcelivo exmuc das clcü;õcs o
L•lnbot·ar;fio do ptu·occt·.
Concluido o LJ·nbnlho, !'oi aprosculndo o pm·occt•
IJ'I)Cilnlwccndo scuadot·cs os Srs. '.l'nvnros SarmonLo, Josú
~lalLn, Ulysscs Lunn, Pedro Marinha c Anlouio Florentino, Lendo os qunlt·o primeiros lomado posse, prcslando
juramenLo, nor se aelun·cm prescrllcs.
De confot·midndo com o tul. G" do cilada rcgimcnlo,
o 1" tiCeL·c~lnrio 1'e~ a dr:vida eommunicru::,ão no Governo
do Eslndo c t't Cnmara dos Dcpuludos, pum ter lagar
a inslnllar;üo do Con:;rcsso. - AucnC'ia Amerieamt.»
A PJ'USt!JJ(.'a :;J'i.H.lual de Scnnllores eslncluaes que vinham
l:l!c~g·:uulo du St~Us municipios i't t.:npilal sem reservas, n rolitliiín de rn·ocercs do Pm·l.ido llepn!Jlieano Conservador, com
nnLPt'.l'cl<)Jleitt, na rusideuein elo coronel Pncs Pinlo com n mniot·
Jlu!Jiicidadc c al<í eom a J'isualiw<;iío do Governador· do Eslnclo, cm pessoa, ncompanhnclo do Secrclu.rio do Interior, commmulanle da Policia c uma mnllidão ele guardas civis c sendo
]tolos JH'OPI'ios situncionislns de Alngoas nnnunci'ncla para
nrrui n pt·oxirn:t r·cnrlião elo Senado, runli~adn clous dias depois
llXCI.UE~f ADSOLlJ'J'.\~li">;'J'E QU.\I.QUim SUPPOSIÇ.\0 DI~ Cf,,\NDES'l'l·
:t.;JDAilE, maximc, St·. Prcsidenlc, se <tllcndcrmos , como é ele
.iusli•:n e elo cleYm· cm hOJJlenn:;om (t Jll'O!Jiclaelc politica, aos
l.ct·mos do lolegrnmma elo cnronel l'ncs PinLo, ,jú publicado, o
dit·igiclo t't l'l![lrcsontaçfto federal do Partido JlcpublicanG
Conscrvadot· ele Alagoas no Congt·osso Nn.cional, cujo teOr é
o soguinlo:
«:\fnceiú, :20-10-UJ :J r1. ClCgl'Ull1Ulrt do
Cúl'l'CSponclenf.c especial do Cort•eio da Jlanlui 'ttllsolulamente
J'alsu. Infallivclmcnlc nmnnliã twe<lrclo rct;imcnlo, compai.'•1Cert't senmloJ.·as ltunwt·o logal e faremos dosassomJmtdnmmtln reconlieeimcnlo ainda, que o Governador
mmtlio e~piugm•clnnt·, mnri·,•rcmos Lotlos, se preciso n\Jo,
numprintlo no,;so dewl'. Posso dizer estamos apoiados
~~lt·nwnto:-; potlet·osos no:=;~n enuBa geralmente sympnIIJ i~ndn . Gon•t·no npn \'Ol'::dn mn ncln l.t·n nsm i llit• no ti1

II

•. in-:: uwnl i t·o~n:o;. Püdcmos

J'at.•~t·

11l'OYns pnra esmngrt.L'

J'al;it!ndo l.t':1nsmi1Litln. Snud:11;ües. - Paus l'iuto.>
.Esso '!.elL1g'l'nmma é em ruspostn i't commnnicnçiio quo Jiwmos úquollc inlPilll'l'alo ehefc eon.;erYnclor de um tcle!l"l'lllll·
mn do >'o•t·Yi~o l'Sjll'rinl elo Cot•t•eio da Jlolllui. que foi o lhema
Jil'Ülcipnl do meu discurso na sessão du 30 de oululJI'l< ul·timo.
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Não é preciso ser poliUco cm Alagoas para so doprchondcr claramente desse tclegramma do coronel Paes Pinto
que n reunião dos proceres do l'arLido Conservador cm sua
residencia c vigiada até pelo Governador do Estudo, EM
PESSOA , teve POl' fim, uttendcndo putrioticu o nbnegnda.mento
nos interesses superiores de ordem conslitucional, mesmo arriscando as proprins vidas, deliberar sobro o comparecimento
dos senadores fíliados ao PnrLido Conseravudor, afim de o
governo não ficar privado, dentro do anno, da sessão ordinnria do Congt•esso cst!ldual.
Si subterJ'ugios houvessem, ·além dos actos publicas jú
conhecidos c que venho referindo, não seria, som a mcnot•
reserva, redigido e expedido o lotcgrnmma, do coronel Pncs
Pinto, nos termos que o Senado conhece e acabo de ler.
Em synlhese, para desmentir solemnemento a insinuncuo
do Directoria do Pm•tido De·mocrata (?) de Alugous, pelo orgão do rcorcsentnnlc lhnoso nn Gamara <los Deputados uqui
reproduzo a local da secção cdii.O!'ial do Correio da :llanhií,
de 1 deste: mcz de novembro, que é a seguinte:
«Politica do Norte - Os opposicionisl.ns de Alasons rcconhccorn cinco senadores - Do Sr. José Miguel, chefe politico militante opposicionistn em Alagoas, recebemos honlcm o seguinte telegramma:
· . «Macei6, 30 - Affirmo-vos, soL verdade, com quo
o vet110 não transige, ter o vosso correspondente fuisendo communicnndo para osso jomal n subtracoiio do;
livros do Senado. Não lançamos mão de tãG condomnnvcis pt·occ~sos, que nos srto inLcit·anwnte dcsnccessario~:
~!ais do que Hun~u. agi1111JS dentro do que ·ordena, a lei.
Hoje mesmo, <lo uccôt·uo elllll o rogiuwttl.o inl.ol'llo do
~enado,

foram t•ueonhocídot:i e empos!:i:Hlos os sonatlorc.:;

pum o JH'ecnch imen l.o e a renovucão do lo r~ o. '.l'udo

cOl'l'eu nn mais por·_/'uita o1•dmn,

lia

for~a

-

José .lliuttd·

u,pc~nr

da osLcnL:u;ilo

pu!Jiicn c dos boatoô alartrmntcs. Saudações.
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Os sorwdoL'ei" a que ~o rufere o St•, ,losé ~liguei,
os S1•s. 'favm·us Sut·mt!ULO, .losú Mul·La, Ulysscs

L una, l'edt·o ~lnrinha o Antonio FloronLino .>

!':essa tocai, St•. Presidmllo, se enconlrn o toxlo t.lo un,
vouornndo senador José Miguel de Vnsconccllos,
cuj u nutol'idndo moral, inqucbrnnlnb iii cinde do cnructcr, nobres tradições lic uut velho que nrto transige cm Jll'ojuizo dn ver-.
dado, produzem a conviccfto plena dn sot•iollade e lcgnlidndo
du. primoim sessão propnmtol'iu com numero legal do Senado
Alngóuno, no ditt 30 de oulubro ultimo.
dc~pncho ()O

•

...

1'3

i\i1o 11:1 um nlngoailo honesto, urn homr~m s1!1·io quo, ennltcecnclo esse velho lmllieio1ml, JlOI'•1m um pleno ~;osn riu ,;pu
espil'ilo supc1·ior, que o ,julr;u•J eapa~ de Plldo,;sill' uma inverdade ou pCI'miWt· em figul'lll' em um tHllO elandcslíuo,
apezar do set• S. gx, o chefe do Pni'Lído nopublícano ConsCI'vndot• do Estado do Alagõas, visto a sua rrualidadc dtl prcsiden te da Commissrw l~xecu livn do nosso pm·lido no Estado.
ConlcstnrJa a insinmwiio dr que o Senado não se reuniu
no cclil'ido respcclivo, fll'cslamos um servi~o no Governo dtJ
Alafl'í\ns, contm as manifcsla~ücs eomrH·omctledol'ns de que
nin.dn hoje os mashorqueiJ·os ou a fol'Cll pu\Jiiea impedem mnlenal!ncrllc o fulHlf!IOIHlmculo do Conr;rosso.
Vollemos, pois, ao caso do aLlcnlado constilueionnl, que
assombm lodos os !l'OVCl'l1os legues do mundo.
J~' meu intuito cnviat• (L Mesa uma indicar;ão que so
funda, alem do oulJ·os, no nl'L, 35, § 1" da Consliluír;ão Fedem!, ~ue estabeleceu scz· lambem da compclendn do Congt•csso Nacional:
N. L - Velm· ua. (Jtta1'da. da Constituirlio e dtts
leis, c providenciai· sobt•c ns ncccssidndcs !lc cúraclr.r
1'cdf•z·nl.>

.

A grande communhão polilica, escreve o nolavel Dr. .Toüo
Barbnlho, que constitue n União, não púdc l'e.ieíltu• a vigi!nncia de seus membros componcnles, os Estados, íntimamente interessados nu pratica regular c profieun do rcgimen
adoptado.
<Da nLll'ibuicão conslnntc do referido numero (m•l, ;/.1,
11, 1 ), decot•rcr
direilo, preccitúa o illustmdo conslilur:ionalisla D11. A. MJuroN, que o Conr;t·csso lcm, de 11edir infDI'mnçücs no Podei' Executivo a respeito dos negocias puh! icos, dil·eilo que ,jamais foi contestado nn Ingh\Lc!'l'a c estú
consn!l'l'ado em algumas das Constituições llos Estados qun
J'olmom a União Amm·icnnn.>

o

Ensina ainda J, BAIIDALHO:
<Zelar a execução dn Conslíluir;iio c das leis é lrtl'"(ct h1fwr~nt~ ás {nncçúcs de rcpl•e,çcntontc ria uaçtio;
1\ \ll'OJll'in, cm\JOl'a não exclusiva dos pul'inmenlos. Fazei'
leis não é ludo pura o bem g~ral; tí preciso niLO só que
el\ns não se dcixom de cumprit· como lambem quo
sun execução seja exacta, conforme no pensamento i\llO
as dictou, c ]ll'Ovcitosa nos inlcl'cSscs que as ronlnmut·om.
Da/i:i a 7/CCCssidadc r/c virrilancia do CollfJ1'CSso

pum que niío cheguem e!lns n ficnl' lcttrn mOl·ta, ele,>
Estou, portanto, cumprindo o meu dever.
A minha indicação funda-se lnmbcm no urt. 03.
<Art. 63. Cada Estado regcr-se-lla pela Constil~ir;uo c P.elns. leis quo ndop_tur, respeitado.ç os 1ll'inci1HO.ç conslilucwurw.ç !111 U11111D,»

,..
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ol·k

ile~Lil :->flllt'l' ql!:!i•H S~o PS(I':' Jl!'itwip~t.l:": I'U\1::d.ilw·itlJ1tll.~~

Uuiüu 1Jlll

lltt

ao!'\ J.::;!udn.'i incumh1• t't•:-;lH.'ltnJ.·.

1

Di 1-n o commenlmlnr·

;r. H.IHll \LHO:

<Mas ·quues são cslcs principins eonsLilucionacs
da União ?
Sfto: - A lihcrdadc individual rJ suas garantias;
- a dcmocrrwia (rcgimcn rlemne1·alii'O, ar·Ls. n;,
.'JJ e 73);

--a fôrmn l'cpublicnna (arls. ·.\, H § 2~',
§ !,");

.'J

l r~ DO

n J'CJll'CSerllni:ão politica (rcor:nwn I'C)l1'Cscnlativo, arls. J, 2, 8 c :JO) ;
-o I'CtJi'/111>11· fctlrmrlivo (nr'ls. !G § 2", :10, Ct3 o
00 § ~") ;
-

• ' . o o . o • • • o • • ,•,, • • • . • • • • o • • • o • • o • • ' o o • • • • • • • • • • • • • • o • 1,

-A Consliluiciio Federal lcm po~· cxistrntcs JH}
organismo polilico do <>adtt Estudo os rr•l'ol'iLlns 11'<:.1
JIOdcrcs (c a estes se rrolt•t'u sopamdnnwnte) : o r.E·
GIST".I'I'I\'0 (al'LS. 1," C 00't, O C.'XL'WI.i\'0 (arts. 'i" § :J" C
17 § 3") c o jud'iciario (urts. üO, n, 1, c) c § 1", 00
§ 1" a ü2

l).}

f_J

§ .}u).

;Agom, pergunta o noluvcl conslilucionulisla >Tofio Barbulho.
«Qual o meio de tornar rflcr:Livos c munHcslur-so a respeito o.~ princípios .conslitueionn·cs l'L'commr.ncludos pelo
art. li"? A uonstiLuiciio Fcclel'Ui o lcm eslallclcdclo no artigo
li3; a ConsLiLui<;ão Fedo mi o I.Pm eslahclecirlo no fil'l.. li":
a intcl'I'CLWÜO JlUl'U man/UJ' a /'<)1'/lJet 'J'UJIU.úlicana j'udcmliva,

(§ 2u), e ptu·n. ussegUJTll' a exeeur~ão elas lois c scnlcn~.;ns i'e-

cleracs (§ lt") ) ,.

.o

Sr . .Toão Bnrhulho, cm l.odo o seu l.mllal·ho de con-

PXeP:;sivnmentn ro~l~t·upu\oso
cm concl'dcl' no cxcuulii'O quni<Juct· parlir:ula dr. aulm·idude
mn rclaPüo a inlcJ'\'Cn~ão nos Estados. l~J~Lrctanto é esse

Incntar n

Conslitui~f\o

'I'!!W•\a-sc~

rncsmo cônslilucionnlislu, presa de t.ucs cscr·npulos, quom ,.,.m
!l'!Je.lni'UI' IJU0 o .meio de tol'll~l' el'l'cclivo o respcilo aos Jll'incJpws ~~ou:-;Lif.lWlOnnP:; dn. Unmo, nos tl~!'mos elo a1:L. O:J, (\ u.
exr.ew:fio do

{'.:·dlll'al h·a.

~ ~",

fio al'l,, 0"-manll'l' a

{tíi~IJW

ro;wlJlicona

N<'slc al't.. n:l s~ l'unrla a minilu indi<•n<;fio o, JlOl' tJILimo,
nn fil•L. li", ~ ;.!.". Vt•,irnnos: ~lantt•t· a ft'Jt'llHt J't•pulJlieann ft~drrn
Liva, lli'l. o wmnwnlallol'. Eu nito qucl'll <>ommonl.nL' nr•m
cp~"I'O inlNt11'elrtL', Limilnr-Hw-lH·i a lol' n [WI'c;unta Jlfli' ollo
J e!ln:
«~las r§lal'(t JWorndJid0 o i'im a quo so dosl.ina
a

nl'gant~.nt;uo

Jt~dt:•.r.•al

nrdnlr.1•,Lndn. llt\la ConstiluiPllll

st'llnr.nlf\ eom n exisl.rncin no!'! ]~~l.:vlns clt~ uma ft'n:mrt
t•rpttldkana- qunlqunr •li\10 SP,in, dr J'aolo r r•m es."r•ni\ia n l'rnliclndo pr.·ntlea dn !:;'O\'t!l'lln? Com a JJOIIW do

SESSÃO

'l
·I

Ol'(;Uttizut;ão Jcclct•nl nl'cltiLecluda pela Couslilui<;iill
Levo em visln, c não uma simulat;üo dclle, cm ludl'i!JiiJ
do povo, deve fktll' cnlcudido que a cxtwessfloj'úrnw I'CJmúlicaua -não dcsiguu simplesmente o UJIpal·clho Jôrmnl da fiepuhlicn, não comprclwndc unicamente a exisLcueiu elo mecanismo .que consLiLuc o
,;yslr•ma republicano mas envolve, impliciln. e virLunlUI<'ttlt·, latu!Jelll o seu J'uncdonnmcnlo rcr;ular, a sua
pl·atil!a ct'l'ieliva c n. rcnlidndo das gnrn.nLiai! qun ~~::;lu
syslemu csLabclcciclo. Jsto cl!iflcnlcmcnlc 7'11"1'./.lu. !111 'IIII.•
/1/J'I.'ZII 1.' /'iiiS do dil'c/{0 t/0 illli.'I'VI.'I/ttiO, »
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Dll 1013

li

I~

r~1r'

xnvr~mno

crmas podüm (e nfio .t~urú uovo Htt ld.stodu), exlsUt·
!;O\'Cmos Li<;spoLicos. E pois pum que ern cada g,;lallo

I

f

r, nll

J•rpu!Jlicu e com insLil.uieües uppurcnLemcnlc l'rpubli-

~

1

ll~[

nererr que lnl <'• o Jlensnmenlo do nrL. r,• cln Consl.íluit;úci
At•genlina e do nolavel pulllicisl.u Dt•, .ros'í )lanoel tEstmdn.
Esltí. Yi:o;ln IJU" a rmr/.rJ consliltH:ionnl l!Üo deixa a menot•
duvida ·quanto ao nU.onlac/o lll'ali1:ac/o puln .(;ovcl'Jtaclut' ri•~ Ala·
gtias.
A roplicu da ~lesa do Smmdo nlugoano no C:oYCrnndol', qnc
li ao Senado, é completa e JH'OI'n n eilação .<Jc uma lei I·nvogmliJ,
reglstl'nnclo os tcl'mos dnl'os e pl'cci;os do m·L. 7" do Jtc~l
menlo do Senado, o que 1í a condcmnu~uo (lo neto incOtlsLilueional que conduzil'am o Govcrnallol' a pralical'.
E' pena que o St•. col'onct Clodonldo se deixe nmcsquinhm•
assim. S. Ex. que r, um 'homem honrado c tnmbe1n um mal
aventurado politico,
S. Ex. as~im o quer, ru;sim o se,in. (.lluito bem; nwito
bem.)

Vem Ct mesa, ú lida o n.poindu a soguinlc

':•'

I

N. 3-'1013
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I
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Tnclico qnc n Commissfio ele Consliluicão ü Diplonmcin, cm
ndllilnnwnl.o :í.~ inl'ormnrões ·a .que se ru'l'et•e n 11\llfC,IÇÃO ele t
du outulll'o tlcstc unno, • tcn'tio rm vi:il.tl o a~ to clklul.ot•!nl ela
uovel'nndot• rlo E~t,aclo do Alngüas l'eeusnndo-go n. ucccLln.r n.
communicaçrto do Senado e;;Ladual sobm o rtJ~onhcdmcnlo o
nroclnmn~.;ão dos Senru.l()l'e:; pnl'tt n renovneti.o elo lcp~.o c de f{UC.
1havia numr1·o lC'gal parn. lCJ' log-m· n nfwrf.urn tia 1~~ St!SStlo oJ·dinal'i!l da .J 2" /l•rtislalul'a do Congresso elo Estado, o, se informnnclo desse caso de allenlaclu t\ autonomia dos porlc't'os nos
l.ct•mos do nrL. 15 du Conslilui••iio Fmlcrnl, t•t•qui~itando in:l'ol'marües do Govet·no do Eslnctó elo Aln:;ôns o do Yicc-Pt•csiclenlo elo Senado -elo mesmo Estado, Lendo nindn. cm vista l\
1
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eot·t·e;;potH.Iüttcia a re,;peilo l.l'ot~aLia cnlrc o Go,·et•natlor c n
Mesa do fir!ltatlo do t•cf'crirlo íli:stado, aLlendcndo nu~ Jll'i•Ceilos
elos arts. 15, 35, § 1', e li3 da Constituição da 1\r.puhlica combinado com o seu arL G", § ~ ... pi'Oponha o .remeelio legal para
mnnulcnr;fin ela f'ôt·mu republirmna l'od·orativa cm Alaguas.
,<:;ala das sessões, ;:; de novcm!rt•o de l\ll3. -llaumunrlo da
.llimmla.- :\' Commissão de Consliluir;fio c Diplomacia.

01\DE}! DO DIA
CnJWI'I'O DE 8

:0-'tfl$(i;j.'j .\0

~11NIS'l'Ef\10 DA F~\ZENDA

1

3' c! iscussfio da proposir;ão dn Cnmarn dos D~JlU lados
n. ú~, r!c 1013, nulot·izando o Presidente da ileJlublica a a!H'ir
pelo ~linislet•io eln Fazenda, o cr~dilo do 8 :Oit0Ji;G5.\, palra
occm·ret· ao pagamento de vencimentos a .Joaquim Augusto
Frcit•c, l" escl'iplurnt·io da AJI'andcgn do nio de Janeiro, no
cot·t·entc exercício.
c\ Pr>t'Ovndn; vntl ser su!Jmeltida tl sanc:ção.

3' c! iscussão ela proposição da Gamara dos .Deputados
n. 51, de l!ll3, uulo!'izando o Presidente da ·Republica a couceeler um anno de licença, sem vencimentos, a Ad't•iano Metello,
ajmlanle da Jn~pcclot•ia do Sorvico de ProLecc;üo aos Indios
c Localizaf'.lio dr• 'l't·abalhadores Nacionaes.
Approvnda; Yac se1· Rullmctlilla ú saunção,

Discussão uuica do pat•ocot• da Commissfio do Financas
n. 171, de 1913, opinando pelo indeferimento do requerimento
r.m que D. OJ~·mpia Tolenlina Xavier, viuvado tenente honol'at·io .To'aquim Mnnocl Xavict', soliciln uma pensão.
Approvndo.

Discussão unicn ·do parocet• ela Commissiio de Finanças
n, 172, de l!H 3, opinando pelo indcl'ol'imontn do requerimento
cm que D. Alice Augusta de Cnstt·o Vinnna, l'illm do coronel
t\.nlonio do Castro Vinnna, solicita 11mn pcnsu.o,
Approvndo,

\
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niseu;;süo unien uo pal'r.t:nr dn Commissiw de Finanças
n. lí:J, cl1: 1!113, opinando p~lo inclcl'erimr.nlo elo l'equei·immllo
em .que D. :FI'UIH!i,ea de ~lesquiln 'l'ellcs, vill\·a do gcncl'UI .roüo
Buptisln da Silva 'J'clle;;, solieila uma pensão.
Approvaelo,

.'·

,,V'·

PF.NÇr\0 .1' VIU\'.\ DO DR, SJJ.V,\ .11\.\U,TO

Discussão unicn do parecer ela Commissão de Finnnr;ns
n. 1i!,, de 1!l 13, OJ1inanelo que sc,ia indeferido o rcqucrimcnlo
c!n que a viuva elo Dr. Domingos Lovcs ela Silva :lrau,io solicil.a uma pensão.
:\ flJll'ovado.
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Discussão uníca do parecer da Commissão de Finan,:ns
n. 175, ele 1'013, opinando pelo indcfcl'imcnlo do requerimento
cm que D. Maria da Gloriu de Vnsconccllos Galvito c Silva,
vi uva •cl'o gcncrul Fonseca Galyão, solicila uma pensão.
ApproYado.
CONCESS;\.) OE F.\\'ORES
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Discussão union do parece!' do. Commissito de .Finnnças
n. líG, de lDI3, opinando pelo indeferimento do requcl'imcnLo
cm quo DD. Espcridiana Scrrito c Eliditt de Cnslro, mães dos
Jll'ULicanlcs-machinislas da Armada Dyonisio Scrriw c .Tulio
de Cnstt•o, soliciLum os favores que foram concedidos aos herdcil'o~ das vielimus elo sinislt·o •que destruiu o couracndo Aqu'i·

liaban.

AppJ•oyuclo,
AUXIT,JO J>Er.UNtlniO ,\ n.~tllll.l .IUOUS'I'A OE Dlll'ri'O PllllEJn,l

·~(•;

,,

'

·!

..

Discussão unica do par~cer da Commissão de .Finnncns
n. 177, flc 1!113, opinando que se,in inde1'_crido, o rcqucrí~c!_)to
cm qu" D. ~lnrin Au:;usl.11 de Bt·iLto Pci•on·n, \'Iuvn do cnpltuoLnnenlc Arthur de Bt•illo Pcrciru, solicila um auxilio pecuniut•io, nllogando Ler seu marido Jll'cslndo t:clcvanlissímos ser\'iiJOS )lOL' occasião dn l'cYolln dos mnrínhon·os cm 1010,
Approvndo,

iS
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Discnssiio uniea do ]mroccl' dn Gommissflo de Finnnt•ns
n. :178, dr. 1013, opinando pelo in<lcl'crilncnto do J•rcp.wl'imciJto
om ~uo D. ilfnl'in Bmwdiela Vieira, viuva do cot•onnl Lima
Poulmo dn Fonseca, sol icita rcvel'sflo de pensão.
Approvndo.
PllNR,\0 A ll. MAnTA DENllDIC'!',\ \'IEinA

Discussão unina do parecer dn Gommissiio do Finant•ns
n. J70, do ·]!113, opinando pelo indeferimento do J•cqucrimoiito
nm que D. Murin Boncdiela Yicil'a, fi!lm do cwonel Lima
'' ioit•a, so li cila uma pensão.
O Sr. Pires Ferreira (') -Sr. Pmsidcnte, nnda monos elo
oito indeferimentos l'oJ·am l'c•itos, cm poueos minutos, de JWOlonr:Gcs do militares. l\'iio pro'l'el'i nma S1\ palavm poJ•qtw vc.io
qnn mais nu menos csliío as pessoas intcJ•essnrlas ampnradns
pot· leis que J•o:;:ulam ns J'cspectivns sil.uac.õcs.
Agora, porém, l.ratnndo-so da viuva dll um Wllunl.nJ•io da
PnLPin, a senhora n. ~laJ•ia Drncdiela Vieira, viuvn do coronel
Lima Vicil'll, estou no dever do dizer algumas pnlnvrns contt·.~
o ncl.o dn Commissüo do FinançnR.
Dil'ÜD os honrados mcm!JJ'Os ria Cnmmissão quo cumpl'iPam
o seu dever. Eu tambem r! irei n SS. Exs. que estou cumprindo
o meu.
Não posso comprolwncler, S!'. Presidcnl.o, que uma nação
abandono os ;;cus wl.crnnos ou os seus doscrndcnl.rs, qnn.ndo ,i:\
ern idade n.vnncndn, ·eomo n cm que, no cnso, csLú a sonhara n;
que me refiro, que eonl.n 77 nnnos. Conheci o cnpil:1o Vieira
como volunl.ario do 7" hnl.alhão paulisl.n c sei o quanto trabalhou cm tll!l'osa da Putrin no csi.J•nngoiro. Sei que hn uma lei
que g·m·nnto o diPoilo dessa senhora, o é o docPeLo do 7 do
.innoiJ•o do ·1875, que certnmcnle não foi compulsado pela Commissão do Pinmwn•s, pois cm r:nsn Ln! não teria o procedimento
a que venho eombnlendo.
l~' verdade que SS. :Exs. assim procedendo, consu!Lum os
interesses nncionaes, mns lambam não doixn de ser interesse
nneinnal nmpnrnr os velhos sct•viclorcs dn Pnlria.
'!'rata-se do uma senhora <le 77 annos. Os illustros I'OJll'Oscnl.nntcs de S. Pnulo nc~tn Cnsn vir·am ombrnnqueccr os snus
cnboJJos, conhecmulo-n e no \'I)J!JO set·vidoJ• n. que mo J•o'l'it•o.
Quem não conheceu nm S. Pnulo n velho Mmwcn da, t•ua da
Cadoia ?
o sn. Ar.FnRDO Er.r.rs - Fni Ulll grande ~crviclt1l' da PaLJ•ia.
O Sn . .Pmlls FJmllJllll,\- Poi servir a Pntl'ia no ostl'nngcil'O
o ele Jú voiu, morrendo pouco clOJlOis, legando :'t sun i'nmilia um
nomo honmdo do pnlrioln.
(') Eslo discurso nüo foi revisto pelo orador.

,,
t'n

?-;iio l'Osso deixnl' Ue emr~"J'egnr o meu esl'Ol'(~O twsln tl'ibnna, .pura que sojam enxugada~ as lngl'irnas daquellt~:; quo

'

l
l

J•epresrmtam os vetemuos do Pnt·a!;uay. Hoje, como nos outt·os
dias, Jutat·ei sempt.'o em pt·ól desses valentes e dos seus Jcsccndcnlcs que se eneonlt•em na poht·ozn c de cujos feitos gloriosos ainda hoje nos ufanamos.
Di7. n loi:
«As famílias do voluntnrios que fallccerem no campo de halnlhu, cm eonse~uencin de ferimentos alli rcecbidos, lcrfio direito ti pensão ou meio soldo, oslnhclccido JlUra os ofJ'iciaes c prnt;as de pret elo Exorcilo •.
Os que ficn.rorn i nu til izndos porecbcrão, cl mnn lo
toda n viela, o soldo clollmrlo .>
'Todos os rlit•cilos que gosnvnm os officiucs do Exercito,
que eombuternm no Pnrngunr, foram dados por esse deercto
nos valot·osos voluntnrios da Palrin•. E não é demais, fnllnnrlo
desse rleüJ'I'Lo, ciLnr o nome do velho monal'clm D. Pedro n,
euja mcmO!'ia sempro recordo com saudade, como Lambem
de\'I!Lll rcf!OJ'dtn• todos os hrnzilcit·os que amam a lillerdaclo, a
,iuslit;a c o t•econhccimento dos direitos dos cidadãos. Quanrlo
se deixou rio dnt• um tabellionnlo n um volunlnrio cllcio do
sct·vicos? Os minisLt·os J'csisLiam, mas o velho monnrciHl alli
N~lavn pa1·a nmpal'nJ-os. B assim não ficavam n:a misot·ia osses glot•iosos sct·viclores da Patrin. Alli estão Corte Jlcal c
muitos outros, funccionando nos Lnbcllionatos desta Capital.
H oi o ncg·u-so um pequeno auxilio ú vim· a de mn volunlnrio. ' ~ão me JXtrr!er. justo suhil' a ·Commissiio do
caminho que trar.ou, do principio fJUC cslnbclceuu - eontrn.
Ludo c 00ntrn Lodos - mas o plenario deve pensar antes do
J•ojcitar esse requci•imcnlo de pensão, J!Ot·quc é rlaquelles quo
mais rtcdcm met•ecct• da Nação.
Faço 11m nppcllo ao Congresso Nnciqnnl, rcprcsentnclo pot•
osl.n Casa, onde toem assento os cmbntxndorcs rlc lodos os
Estudos, princitlalmcntc clnqucllc de oncll' era J'il110 o eatlitüo
Lima Vieira.
E' um neto de respeito a qur.m não trepidou cm jogar n
\'ida cm defesa dn Pall'ia.
Assim, requeiro que novamente seja ouvida n Commlssfio
do Finnncas, nl'im ele que esta tome cm considor:w;ão n lei
n. ~l.a7J, de 7 dr janriro dtl 187G, que gat·müe :í l'CCJ1Wl'Onl.o os

lllf.'Rmns diJ•eilos duque gn:-;am ns viuvas dos
~~ i I. o o da Arrnndtn.

ol'l'icino:õ~

do Exm:-

HcJ.iL·o-nw, pois, <ln l.t•ibunn, SI'. Prcsidrnl.e, dcdnmn-

rlo que eumpri o meu dc\'Ol'. (Jluilo bem; mwilo /JCJIL)
. Vem :\ Mesa, é lido, nf!Oiarlo o JlOSto cm diswssúo o sc-

gumlc

HEQUJmiMENTO
nc~t!ciJ·o que seja novamente ouviria ~ Co!11Ú1issilo do F!nnnc.as, accren do pnt·ccPt' n. 170, rio 1013, altm de quo se.1n
consirlcrndn u lei n. 3. 371, de 1885, que gm·:mLc tt r•Jrtuercnrto
·'

..
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os mesmos dircilo~ rl•1 que gosnm ns vilwns dos oJ'ficincs do
ExcrPilo r. Lln Armada.
Sala da~ sessões, G de novembro de JOJ3. -Pires Fcr-

l'eira.

O .Sr. Francisco Glycerio (') -Sr. Pt•esirlcnte, ouvi com
n mniot· utlcnoiio, como ~cmpru eoslumo fazer, as pnlnvt•ns
do nobt·o Sennuo!' pelo Pmuhy.
rtcnlm<;nlc·, conheci o valunlario Limn Vi-eiJ•a, n. que so
refr.l'iu S. Ex. Foi um bravo seJ•vidoJ.' da pntria.
O Sll. Pnms Fr>nllEIIlA - Foi um dos primeiros que correram n se alistar, qunmlrl nii.a so snbin nindn. com quem se
JlOdiil contar.
·
O SI\, FltiNCJsco GLYCEmo - O J'nclo, Jlot•r;m, não é excepcional. Outras viuvas, o outPos descen.denlcs de ''oluninl'ios da patria que fallcecrum na gucJ·ra do Ptu•aguay, estão
nas mesmas condioücs do pcnurin, de pobreza, que a rcqueronto em qucstiio.
A siLunçiio financeira cm que nos nehn.mos foi que determinou esta c.onelucltt ela Conunissüo ele Finnncns, que espero, ver homologada pelo voto do Senado. O valor da altitude
cios membros dn Commissiio, de que J'noo [lal'Lc, estt\ exactnmcnle na dm· pungent•c que a enela um rle nós nssallou, vendonos obrigados n recusar o :l'avot· solicitado pela viuva dest.e
voluntnl'io da palrin, assim como a outros, cm igualdade de
r·.ondiçües,
O SR. PmEs PERREmA - Quem. paga o que eleve fica rico.
0 Sn. FHANCISCO Gr,YClllllO - Perdão; O legislado!' brazilciro jt\ cum]1l'iu o seu clcv.cl', votando ü soldo vilalicio para
os volunl.nt·ios da pal.rin, que ainda existem no Brazil. Foi
cose um neto ·de summa .i usticu, praticado pelo Congresso,
nu lei ele ng.osto de i!lOi, na qual muito activnmcnLc eolluboJ·ou
o nob!'c Senador pelo Pinuhy.
O Sn. Pums Frmnmn.1 - Peco a palavra.
O SR. FnANCIRCo GLYCJ~nr.a. - Quttn Lo (ts vi uvas dos voluntnrios da ptüPiu, fuHccidos na guerra d.o Pnmguny, o Jli'Oprio decreto, quo instituiu essa <!Ol'JlOI·ação patrioLicn, pi·o" idcnciou, eomo o nobt•o SenadO I' acaba .de mostJ.'Ut', lendo a
disposi(•iio .desse acto do Governo lmperml.
o Sn . .Pmlls FrmnrwtA - Que nr~o Lem sido cumprido,
O Sn. Fll.INCrsca. Gr.YCilRJO - Si niw Sü tem cUlllJll'ido
um:n disposição de lei, n culpa niio <l do Congresso, mns dos
Govcl'rws que se l,cem sucecclido. O que é cct•l.o, porém, ó que,
n parl.iJ• da data desse clccreLo, ns viuvas dos voluntnrJ'ios J'niJccidos na guct'I'n do l'arnguay tecm direito no mcio~solclo,
como as viuvas dos offieiu,cs do Exercito o da AI'madn.
:
(')Este discurso nito l'oi revisto 11olo orndor,

,
i,,
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O null:·c ScnuLiot· Un!la muita rn~r.o qunnr!9 •.li~.,e f!Ll·e o
ttnpc:·:uloL' mutlo ,iuôlnmenle nttnJH·in n r•xccut•ao do dcer••Ln

quo .mandava (Jrtl' rn·el'cn·lmvin
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vjgcnLe, enLúo.

.,"

I
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'

!\

nos

JH·ovimeót.os do::; enr~·OB

J1U!JlH:os nos volunlnt·ios ela pall'in, que regwssnoscm llo LheaLro da gwm·a.
Enlt·elanlo, devo inl'ot·mat·, coJno coml.emporanco que
nc)n sempre o l'odet· Execulivo tJ.e então se clt:ôotnpeuhou per~
fcJtamente desse dever ....
· O Sn. PmEs Fmumlit\ - Como os actuaca, tnmhcm ..
O Stt. FnANCisco GLYCilrtiO- ••• porquanto, em mais de
tun enso, se· deram nomeações d•J cstt·anhos no sct·vi"o tia
gnc·l'l'n, cm concuncncin com volunl.uvios du rmtria. bevo,
Jlct·ém, declara!', cotn·o um LcslcmuniJO verdadeiro c imparcial,
que •cssc.s factos se dct·am scmpt·e eonLt·n o vol.o do impcmdor
que se submoLlin tí opinião do Minislet·io na fôrma do rcgimciJ
'

Essa clisposi~úo do dect'0lo, que inslílniu a eoqJOt'aP.iiO dos
\'OlunLnl'ios da patrin, cslt'! cm yigor, por·quc, cm nnda conll'ndiz as disposkõcs fundamcnlaes <IUJ Constituição da Jlcllublica.
•
O Podet· Executivo, como os DOdcrcs da Unifw, como os
poderes cslndune,,, ainda se acham obrigados a dar prcfercncia nos v.oluntarios dl1 pnll'ia, no p:·,ovimcnl.o desses enl'gos,
S(lllltWc que esses ltomen,s tenh,un, evidentemente, claramente,
capacidade pal'l\ exci•cel-os.
Tenho dilo quanto sufficienlc pal'a mosLP:n· que a ComD1issilo ele Fintuwns ~u houve c.o.1n n Jnnior delit.mdoza e aLI.cnciio n·csse nssumiJto, bnslando parn isso pondcmt• que, o pl'i;tneit•o p:u·ceel' clesla séri1}, l'CjeiLnndo ns p1~ll8ües solicitndus,
se J'L'fere t'1 viuvn e filhos ,JJ,o uohre u antigo ex-Se!nndor pulo
!tio Grande do Sul, St·. Cassiano elo Ntt:icimculo, que não dctxm•
fortuna a sua viti\'U e !'·i lhos ...•
O Sn. Pnms FimiiEIJI,\ - Não ha pnt·idade.
O Sn. Fli.\NC!ISCO Gr.YcimiO - ••• sundo, enlrDI.nnl.o, lltll
dos pt•oeel'úS llh1.is cheios do SPI'vie.o...;, mais I!Obedq .. ; de nab-~eeclenLes, em J'•Uhl·Ç-iio no novo r1~gimcn. A Cou1~nJs~ão, líoI'~In, cotn u lll<!titll'u set··enidadc com que dou o pm·eeet• contra-

rio tt pt•opo;;it;iio em disoussi\o, o deu :t t•cspüil.o clnquolln viuvu.
Espero que o nolH·o Senador nos n,iur.lnt•!t. a çarregnr cs~n
el'nz até o Calv:u·io, pelo .mono;;, nLé que as conclu;õe·s elo putz
mclltol'cJn de modo que possamos nLLemlet• a esses uelo.s do
IJcncnli'L't•twia, qu•e a pratica Lem consenLielo no Pavla:mculo
Bruzilciro. (Muito !;em : muito bem.)
O Sr. Pires Ferreira v.oltn tt tribuna, defendendo conv~ •
nicntomenlo o Sl}ll t•eqt.H:I'imento, sob o fundutn~nto do quo J!llO
ó .iusl.o que no dia se;;ttinl.u no Rct· coneocltclo um cl'odtl.o
exuggct.·ndo J1tn•n. pngamunlu elo enleno t!D. um gmmlo b\'1\zilcit·o, so negasse pensão a umn scpLua,:;cnuriu, dcsccndeulc do
)lm bravo dn gucl'l'U ,do Puraguay.
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O Sr. Presidente- Não havendo mais quem pur;u a ]Jalavra encorrurei a discussão. (Pau8a.)
· 'Eslú l Ucerrada.
O Sr. Pires Ferreira (pela Oi•dcm) - Antes do meu rC··
qucrimcnlo ser volndo, requeiro a V. Ex. que cousull.u no
Senado si couceclc volar;ão nomínnl.
E' cslu uma queslão que me npa,ixonu, como a lOLJo hrnzilcit•o que viu o sncril'icio desses homens no cslrnngeiro, um
del'osn da Pnlrin.
O Sr. Presidente - Os seuhot·es que nptn•ovarn o rer[uorimcnl.o de volnr;fiu nominal que ncnlm de ser· fot·mulndo pulo
St·. Pit·cs Fen·eira queiram levunlur-sc. (Pmt8a,)
I<' oi rejeitado.
O Sr. Pires Ferreira- Pet;o verificação dn votação.
1!-,citu a veril'icnt)ÜO, voLa.t·am a útvor 1!1 Srs. Scnadol'CS Y
contra 17.
O Sr. Presidente - O requedmcnlo foi rcjcilndo.
Os senhores que nppPovam o rcquul'imenlo nulerior fol'mulado pelo Sr. Senador pelo Piauhy queiram levantar-se.
1

(Pausa.)

·

Foi rejeitado.
E' upprovndo o parecer n. 170.
O Sr. Pires Ferreira - noqueiro a V. Ex. que mand•J
constar nn neta n dcda!'UQão do que votei eonlm o Jlnrccor dn
Commissão de Jnnuncas, relativo n esta mataria.
O Sr. Presidente - V. Ex. mandar(~ a doclarncüo pai' oscripta.
Vem ú Mesa e é lida a scguiulu
Di,Cl~.\11.\(:;\0 llll YO'!'O

Declaro lm· valado contra o parecer da. Commissão do
Finunr;us a. 179, do 1013. - Pires FCI'I'Cira.

Discussão unica do ptll'cect• cht Commissão de .Finunr,.ns
n. 180, de 10!3, opinnndo 11elo indcl'crinwuto do !'equm·imcnto
cm que D. Helena Vieira ela Silva, filha soltcim. do finado conselh~iro Vii!it•a ·da Silva, lJCCie uma pensão.
A pprovado.
LICENÇA A H~IILIO OUIMAO;\ES
Connni~süo

Discussão unicn do pal'<•r:r.r dn

de Finnnc.us

11. 191, do 1013, opimmdo pelo inclcforimcnlo llo requerimento

'
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cm que Imilio da Silva Guimarães, fur,ecinn:.H·io de l?uzcmla,
solicila um a uno de licen(;a. com Lodos o~ vencimculos,
Approvado.
PENSÃO A D. 'J'IlW1F.U D,\ SII-\'A !'lli'I'rAS

'
I

I
'

1
J

'l
•,'

Discussão unica do parecer da Commissiio do Finanoas
n. 'lU~. do i!ll3, opinando que seja indcl'ol'ido o r·oquorimento
cm que D. 'l.'het·e~n da Silva Frcilus, viuva do desembnrgndot• José !\lnnocl do llrcilus, podo uma pensúo.
Appt·ovado,
PENS;\0 <I IJ, ~!,\1\1.1 !),\ C:OS'I'o\ Q,\IJIZO

Discussão unictt do parecer dn Commi~st1o de Finauous
n. 103, do 1013, opinando que soja indeferido o requerimento
em quu .D. Maria José da Uosla GuiJizo, viuva Lio Dr. Pizurro
Gn!Jiw, solicila uma pensão.
Approvado.
ll!ILEI'A~!EN'l'O Dr> 1'1\ESCillPÇ:\O A P,\\'01\ nr~ ll, ~IAniANN.I COIIJ\f:.\

Discussão unicn elo pnt.·cccr da Commissão de Finnncn>

11.

1 Q.\, do HJI3, opinando que sc,ja indefot·ido o rcqucrimcntr.

cm que D. Murinnna Hi!Jeit·o Corl'ên podo reloYnmenlo r:•o IJl'Cscrip•;ão pura o fim de rccchot· difl'crcnr·a do vencimentos que
com]lelia a sou mul'ido.
•
Approvuclo.
P.\\'orms As

P.l~llf.IAS nrl Ili\'ImsAs \'IC'J't~t.IS

oo

!lllS.IS'rnE D•j

~.\I~UIUAU.IN>

2" discussão da proposicrw da Camam dos Deputados
11. 108, de 1Oüü, eorrccdondo pensões monsaes a D. Clara Brand,
viuvn do phologrnpho Ehrnrdt Drund; viuva e filhos menores
do It·incu Peixoto, o os vencimentos, soldos, olc. tis viuvas o
J'ilhos menores dos o!'J'icinos, pruçus do prol, taifeiros, victimudos no dcsusLrc do com·ncudo Aqnúlaban.
Rejcilncla; vuo ser enviada ú Cnmuru dos Deputados.
PE:O:S}~O

,,,,
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As PILH.IS B !'!LHOS DO llX-SJlN,\DOI\ \',\z

2" discussúo do pro.icelo do Senado 11, 23, do 1008, concedendo uma pensão de 150$ mcnsacs tis !'ilhas solteiras do
ex-Senador Cnl'los V a~ do Mcllo.
Rcjcitudo,
VA:ST.\GilNS

r.

) :,r
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1'.1::\l[Llo\S lll' ~li!.JT,\llES
DO 1'.11\AOUAY

~!Oil'rOti

:S05 C.I~IPG,:

2" discussão dn proposir;ão da Canmrrt dos Dü]lULados
IG2, de l!ll:!, eoJtccdcndo vilnliciamenlo ús viuvns o filhas

so!Leim> dos ol'ficiues c prncns dos corpos ·de volunturios du
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l'aLri[l o da Guarda Nacional que falleem·am em conscquctlcia
de fct·irnentos recebidos na campanha do Paraguay, o meio
soldo •Cm igualdade do condições aos das familius dos ol'ficiues
do Exercito e da Mmncla.
O Sr, Pires Ferreira ( •) - St•, Presidente, são aincln
as viuvns de voluntnrios da l'ntl'ia que me trazem te tl'ibuna.
A proposir;ão não truta cm sentido geral; diz apenas: as
viuvas daquellcs que fallcccrum nos campos de batalha.
São. poucas as ]1cssoas que representam esses het•úcs,
Porlnnlo, não vejo dil'ficuldnde cm tomar o Senado umtt providencia ao menos que não vise a J'cjcil;ão da pt•oposir;ito
neste momento.
O exemplo da viuva do valoroso capitão Vieira Litna JlOderiu enfraquecer o meu esforço nu lula, que ora travo ncsle
recinto. Ao contrario; clla me anima, me alenta, pois a dur,
quanto mais violenta, mais coragem me traz para vollut· ti
luta, muximé cm se tratando do volunlarios da l'alria.
Não sei si a Commissüo resolveu ir de encontro no Regimento, pedindo visla das emendas que JlJ•etcndo nprcscnt,n·
a esta proposicito, para que cllas lenham n sorte das outras,
isto é, cnimn redonC:\rtmcnLe.
Sou daqucllles, St·. Prcsidenlo, que quando cumpt•cm o
seu dever, pouco se lhes impol'la que csle,iam sós; pot•quc;
mesmo assim, hão de cncouLmr o guia que lhes tire das difficuldadcs até chcgnt·em (t vicloria.
Fclizmcnlc, cslou l'a!lando no Senado da Republica, cet•caC!o dos embaixadores dos Estados, Jll'incipalmenlc dos
daquellcs que manclat•am tantas legiões nos campos in!Jospilos
de Pnrnguny, na deJ'csa da nossa bandeira.
0 Sn, VICTOII!NO MON'mii\O - Hoje, j[t ninguem mnis SO
lembra disso.
O Sll, Pl!tES FmmgmA A mocidade de at;ol'U purcr'c
não se lemlmtl', como diz o nobre Senador, pelo ruo c; mude
do Sul desses feitos hcroicos que tantas glorias tt•ouxet·am pura
a nossa nacionalidade, c lanlo deslaqtlo nos deram na Amorica. O patriotismo pnt•eco que cslú amortecido nesla lct·ra,
JJOrqu_c, emquunto o Uruguay, a ncpul!\ica A~gcnlinn. o o
JH'O)ll'JO Pnrnt;uny decantam .os seus hm·ues c nuo os deixam
cuhir 11[1 miscria, o Brazil, nnt;ão gmndc, l'ortc ~ rica, qur;
compra bihlioLheens de .350 contos, nega-lhes pensues.
O Sn.. l\IENDEs DE ALMEIDA- Que augmenLn vettcimenlos
cx~t·aot'dinuriamenLe. , •
o Sn.. J,o,\o .Lm~ AL.VES - Que pugn a ruuccionados nn
inact.ividnde mniot•es vencimentos que nn aclividnac ... ·
O Sll. Pimls FmuumtA - ncspondm·ei a V. Ex. f!Uando
vict• (t óiscnssrto n lei dtt aposenlndol'iu dos funcciomuios pu(') Esto discurso não foi rcvist.o pelo orador.
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hlicos. Tenho nqu i "ill miio Lodos os dados eom que Jll'nlondo alít•at·-mo eonll'n. V. Ex. ü ouLros, pt·ovando que-o
J?l'?.íccLo que ~LJWesenl.<!i :'t considernr;.ão dosla Casa o do qual
101 Hclalot· o tlluslrc t•cpt·osrmLanle do llio Gmndc do Sul nfto
admiLLia os favores absurdos n que V. Ex. se refere.'
O Sn. ;roxo Lutz ALVES - Não nLLL'ihui n culpa a V x ·
allrilmí-a no paíz.
· "
O Sn. Pums Ftmn~-:uu - V. Ex. nitO n deve alll'íbuit•
ao paiz. popque, poforinrJo-so a.o paiz, rcfr)rc-se (t Loda n nactonalidnde o faz uma Ln,íustiça no cónlt·íbuinLc que, de bt•twos
eruztH.Ios, assiste a esses csban,íamcnlos. •renho aqui a
la~rw Jtominnl dos oscandalos que se Leem pt·al.icndo, e que publicarei quando fôr convcníenle.
0 Srt. MllNllES PE ALMEIDA - Apoiado! Vamos tt isso.
. O Stl. PmEs li'mummA - Foi por csLe moLivo que mn
retirei dn Gommissfio de Fínmu;as, quando se disculiu a lei
de aposcnLndoria, que queria mandar conLal' tempo a Lurmas
de auxiliares de escripLa, contra a lei, c n diaristas, contra
as disposições do Congresso.
O SR. TAVAmls JlE LYfiA- Mas, a Commissiio. ainda não
deu parecer sobre este projecto.
O Srt. PlllES FllrtltEILl.\- Retirei-me, rlennle âisso, porqua
vi a impugnação fciLn pelo illusll'e Senador pelo Maranhão (~
minha obsm-vnr;úo de não ser ,justo que se mandasse contar
o tempo· a Laos funccionarios.
Mas, S1·. PresidcnLe, si a lei que remodel<lu n Labella de
vencimentos dos militares tem taes absurdos, não é devido :1.
minha intervenr;iLo.
o Sn. JoÃo Lurz ALVES - •rumbcm me referi aos civis
que estão gozando desses favores.
O Sn. ~lllNDES Pll AL~!l@,\ - Ninguem póde atirar a primeirru pedra.
O Sn. P nms FllnJmlltA - O Congrosso coneedeu esses favores, porque illonl.ieos ,j:'t haviam sido eoncedidos aos Cot•t•eios
c ao Telegrnpho.
O S1t. :roXo Luiz AI~vgs- Eu nitn t•osLring·i. Disse que venciam m inacLividnde mais do que nu actividade.
O Sn. Pl!lllS l?gnRillltA - O aparte do V. Ex. parecia referir-se t't t•omodelução da tabclln qU() cu Livo .a honro. de npvesentnr.
O Sn, .ToXo Lurz AINE~ - Nilo dou mais apartes il V. Ex.,
pura que V. Ex. não julgue que cu sompro me refil•o n eouso.s
militares.
O Sn. PmEs lrllllnlllnA - Não se julgue melindrado o nobJ·c Senador pelo Espírito Santo. S. Ex. sabe que sou incapaz
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ti<' nl'l'<'nlicl' a quem quet· que tiC,ja cm qualquer outro assumplo, <]uanl.o Jllaiti un<Jtwlle cm que se lnüa de. defondct· um
in Let·esso geral.
Defender Oti vulunlarios da .l'alt•itt, os notisos veteranos,
é Jlresl.ur um serviço nacional.
Posso garan l.ir que o mais rigoroso economislu mineiro
não uegnritt o seu auxilio tt essa prctenc;ão, si tivesse enfrentado na gum·ra tantas díffieuldadcs quanlas depararam os boroos que lomblll·am clcfendcnclo o nome mineiro como o foz
Magalhães e muilos outros mt passagem do Humaytá.
Deixar tL miserin as viuvas daquolles que succumbiram
nos campos de batalha é clevéras desanimador pura a nossa
mocidade, que, si ntio fura o tiOU patriotismo c o seu grande
dever na defesa do seu puiz, .itL ha muito tot•iu arrefecido o
seu enllmsinsmo cleanto da recusa do Congresso nos veteranos
do Puraguay.
Diz n proposir;ão que :'t viuva daquolles quo tombaram no
campo do balnllln se concederá meio-soldo igual ao que for
eonccdido :'is viuvns dos o!'ficines do :Exorcilo o da Marinha.
:Parece (t pl'imcira vista que se quer que essa pensão se,ia igual
ao meio-soldo acl.unl. Não '' assim. E é por isso que eu quero
que s•J r•JsprJi Lc a lei da tabolla de 18GI,, ou mesmo a da: guerra
do Paraguay em que um velho cheio de serviços, no posto ele
capitão, alli morria vcncondo apenas GO$ do soldo.
O Sn. FnANCrsco Gr.YcEmo - O caso ,hí ostá providenciado
11n lei.
O Sn. Puu~s FEI\ILIWt•\- Não eslú, porque VV. EEx. deram
pat·ecet· conlt·ario tL pt•oposiçilo dn Gamara que concedia esse
diroilo.
·
O SR. Fn.INCJsco Gr, YcrmlO - V. Ex. devo fazer consignar
110 orça meu to respeclivo a devida: verha, só e mais nada.
O Srt. Pnms l<mn!l!llA - As lições do nobre Senador por·
S. Paulo StLO sempre provcHosus para mim. Não me dispenso
desta.
0 SR. FnANCJSCO GLYCEI\JO - E cu as dou sempre com
'essa intenção.
O Sn. PIRES Fmumrno~ - Queira Deus, porém, que este
11ão tic.ia um novo meio de facilmente fazer com que eu me
1·cLirc da· tribuna.
A lcmlmtlll;n do nob!'o Srmndo!' ó :l'eliz pal'n quem nüo quer
~nJ·anl.ir mn ful\11'0 cspl!t'nnçnso a estas senhoras. Entretanto,
;.•mbm·a no dcscrlo, penso que .iú onconl.rci um guia o pm·ecomc que com esla lemlll':mça poclet·ci chegar ao meu rlcsüle-

ratu·,,.,

Vou, pois, mnndnr :'1 Mesa llllll\ <Jmencla pedindo que o
Hüldn se,ia ]ingo pela tabclla de 1871,.

Vom ú rnesn. ,·~ lidn-, upnindn
clbl:UH~iio a H''f>Uini.•J

t·

T'il~ln.

t·oll,iuntnmt.•nte em

~

.•

Gi

onde convier:
•0 soldo <Í o da lnbclla de J Si .'J. >
Sala das scssõe~, G de novcmllt·o de l \Jl:J. -

Ae{!l'c::;~enlt~-~o

1'cira.

l'i''"S Ft!l'-

Suspensa a discussão, afim Llc ser ouvida a Commissão de
J?inuncas.
\'ENCD.fEN'l'OS DE ,A).L\'NUE:.l':-iE DE C,\Pl'l\\NJA DE POil'PO

2" distmssüo da rn·oposiGfio da Camarn dos Deputados
n. !Gü, de J 01~, l'ixaudo em 300$ os vencimentos do amanucnso
da Cnpilnuia do Pol'lo de S..João da Bat·rn, uo l~stado do !lia
du .lnnuit·o, ~~ dando uul.ras tn·ovidcncius.

Biwerracla.

..

··...

•:.

O Sr. Presidente - Não ha tu:( is nutn<ll'U nu recinlu.
Vou 1nanclnr lJl'occdm· ú elliHrJn(l\n.
Proüedcnclo-so t't ellnrrunda, veJ•il'iL~:l-:iP a :utsuncin dns
Sr. ~tmadoros 'J\lt'l'ú, Hibciro Gonl;a\vus, .Franei:-:ien Sií., t:unlla

]>r,dt·osu, llaymundo de ~lirntt{ln, Gomes llibeiro, Oliveira Valiadão, Guilherme Campos, J'uüo Luiz Alves, Mon·iz Ft·oii'P, Lf~n
JIO!do de Bull1ücs, .Tosé Ml!l'tinlw, Melcllo o Hercilio Lu~ (H).
O Sr. Presidente - llespondernrn (t chamada npcnns ~~
Srs. Senadores. Não lm numero; fica ndiadtt a votnc;üo.
,,.
'
':

~

VAN'I'AGJlNS

,is

1'.\~!ILLIS Jl.IS VIC'l'L\IAS DO DES.IS'l'lll~

DO <SOT.Il\!ÕES>

2' discussão ela rn·oposioão da Camura dos Deputados
n. 198, do 1012, tornando 'extensiva ás vimrns o filhos menores
dos offieiacs da Armada müt·tos a bordo do moniLot· Solimões
os favores consLnnLes do r!ocrclo n. 2/<52, de 3 de janeiro
de 1912.
Adiada a votação.

!
I

'•

PENSÃO Á l'AMI!-TA DO EX-SENADOR CASSIANO DO NASCIMENTO

2" discussão da proposicão dit Camurn dos Deput.ndos
n. U, de :1913, concedendo :i viuva do ox-Sonndor Alexandre
Cassiano do Nascimento uma pensão mensal de, 600$ c dando
outras prnvideueias .
•\diada a vola<;fi<l.
PI~N~.i\0 Á l'.I~!H.IA DO

~,

EX-81~1\',\DOI\ ,TOÃO

PINHJlli10

discussão da proposição da Camnra dos :Oeput.uclos
n. 13, de 1913, concedendo uma pensão de 600$ <Í viuva do

\

GS

ANNAES IJO Si>NADO

ex-Senador João Pinheiro da Silva c dando outras providencias.
Adiada a votação.
PBNS,\0 A FAl\liLIA IJO CAPIT,\0 FEIU\ElllA ll.l> MOUllA

2" discussão da proposir;ão da Gamara rios Deputados

n. 14, de 'lü'13, concedendo a D. Maria Ferreira de Mourá,

viuva do capitão .Tosé Ferreira de Moura, uma pensão de

300$ c dando outras providcnci'as.

PENSÃO ,\ FA:-,I!I.Io\ IJO D\1. LUCI O· DE l\!IDN'DONÇA

2" discussão da proposi~.ão da Gamara dos ))eputados
n. :15, de '19'13, concedendo a D. Annita Sussekind de Mendonça,
viu'<'a do Dr. Luci o de illendonça, uma pensão mensttl de 600$

c dando outras provid·cncias.
Adiada a \"Otaoão.

As PILJ;IAS SOL'rEI11AS DO

D\1, 'J'()BJAS BARRETO

2" discussão da proposição da Gamara dos Deputados
n. 228, de '10'12, que reverte a Ca\iope, Maria c Hcro, filhas
solteiras do finado Dr. 'l'ohias Barreto de Menezes, emquanto
viverem todas ou qualquer dellas c desde a data do fallecimento de sua mãe, viuva do mesmo finado, a pensão mensal
de .'150$, cm cujo goso esteve a mesma viuva até seu fallecimenlo.
Adiada a Villação.
O Sr. Presidente - Natla mais havendo a lrulm·, vou
1cvnnltu• a sessão.
De~i~;no

pal'a lll'dem t.lo dia da ~r·~;tlinl.e:
VoLa•:ão, em :.!ll díscu~sfi.o. da .rH·opotiitão da t!anulf·a ôos
Dcpulados n. HiG, úc 1!11~. fil:and.o em :JOII$ o~ yencirnonlos
do amanuense ria Ca.pilnnin do Poplo do f;, .Toão da Bnrm.
no ERlado do fiio c•e .lnneii'O, n dando ouLt·as providencias
(com 1llll~eecr CO//.ll'etl'io dn Com111.issüo tlc Piuauças);
VnLill'fil\ l'll\ ~~~ dist~u:-;sfin, da l)l'fi[)W;il'fiO rln. Camin~a l•os
])l!pulntlu~~ 11. \OH, t:IL\ \DI~, tor•rmnttn cxlênsivn. tís viuvns n
:l'i\illlK liH'Illli'<'K dos ol'l'il'.ittPK dn At'lll:tlla mopl.os n bol'C\O rio
rnoniLol' SoUmaes os l'nvor·ps 1\0nsl.nntt~s tlo r)!t~l.'eto 11. 2.1J52.
dl' :J !lu ,iattPii'O clu I O12 ("n"' jlrtrr:r:cr eo·nll'itl'io tia Com:mis-

süv tlc P illllll('llS)

t

•

'"

i
~

F

Adi ada a votação.

PENSÃO

:l

;

VnLnl'f'ln, r~m :! 11 dist\ll~f-ifH\ dn 11l'Ol10Rif.:.f'w ela Cnrnat•n c:•us
])cp'ul.udcls 11. '12, ele ·iül:l, concodondo t't viuYa do ex-Senador

,\\exandre Cassiano do Nnscimcnlo uma pensão mcnsql do
60Q$ c dando outras providencias (com Jlarccc1' contraJ'tO da
Çommissiio de F:inanças) ;

t
I:
:

I'
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I

Volnr;ão, em 2" di~tms;;;iin, dn Jll'Opnsicãn dn Cnmnrn 1:•o.-,

.J?Cf!ll ta rins n. I:l, dr Ifi I :1, r~orwrdrlllln n ma pensão r! e GtlllR
a vruva cl~1 r:x-Sr.nnclor• .loão l'ínlieir·o da Silva e dnndo oulm~
provJdcnems (com Jlarerr.r contrar•io ria Comrnissr1o de Fi-

nanras);

VotM;fio, cm 2 disfmsnão, dn nronosicãn da Cnmnrn r~•os
Depul.nrlns 11. ·1·1, dr; ilül~. ennerrlr•nrlo :'1 11. Mn1·in For•i•eir·.l
11

J
i'

·,;

.,:[

,.,,.
'

do Mol1J'n,

VÍll\'n

dn c~npilfin ,'Jns•~

]l'J!I'PPÍI'il. f..tp

:\·lon1·: 1, nma

prnsiin rln 300$ r r.lnnrlo Oiil.r·ns pr·•wÍÍIPrwins (r•um Jllll'l!er.r
t:011ll'f1.rio tln Crnnmissfio de Pinrm~·os~';
Vntn~fío, r~m 2n disctlssão, díl prnpnsic:fio dn Cnmni'H c~•Lis
Dcpulndos 11. 15, dr 1!118, ronerdcndo a D. Anníl.n Sussc!;índ
Gic Mendonr;n, vi uva do Dl', Lueio de Mcnc!nn~n. umu pensão
mensal r.lc GOO$ c dnnclo onlms pr·ovidl•neins (r:om JWI'ccc>•
eon.li'nrio da Cmnur.issrín de Finan(•a.s) ;
VoLnc.ão, crn 2 di~m1~são, da pJ•opo~i1;ão dn Cnrnnra CO.i!
Deputados n. 228, do Iül2, que reverte a Cnliorc, Maria o
Horo, filhas soHcirns do finado Dr·. Tobias Bar.·r.·el.o de ~I<mcws.
Omquanto Viverem todas 011 ~uaJquet• t:•eiJaS C desde a data
do 'fallccimcnl.o de sua mitc, viuvn do mesmo finado, a pr:msno
11

mcnsnl de '1!'50$, rrtn eu,io g-osr1 P~l.cvr n mesmn viuva ultJ ~rm
Jlal'CCCJ' contml"io da. Cormnissrjn de F'i-

fullr.eimenlo (com
?10?1(•as);

Discussão unica do pnrccm· da Commissüo de Finnncas
n. U 1, de o!O·J3. opinando pelo indcfcrimcnlo do requeri ..
mcnto cm que .Torto Clnistin.o Fct•J•cira de Carvalho, capill!•J
rcfoJ•mado do ExtJI.'Ctl.o, pede' qnr a sua nfOJ•mn so.1a consrderadn n.o posto de ma,ior ~ pela tabclln A da lei n, 2.200 •.
de 13 de dezembro óc tütO.
Levanta-se a scssfío ás ~ horas c r,o minutos .

..
'

. ti''•

i!LO' SESSÃO, EM

Q

DE NOVF:l\!BnO DE ·I 013

J>llESlDB!\' CI,\ DO SR. FERRE!no\ CliA VI~ S. 1" SEilnJ~'l',\nlO

A' 1 hora. dn !m·de, pmsonte num~''I'O legal, nhJ·c-sc a srssito, n flUO concol'!'em os St·s. Fcrrcit•n Chaves, Pedro Borges,
Gabriel Salgado, Tndio rio BJ·nxil. Lntll'O Sodz·•l, .Tosé Euzcbio,
Ul'ilnno Snnlos, Mrmdcs dr Almcírln, Pil'l~S Fnl'l'eil'n, 'l'nvnres elo
Lyrn, Antonio de Souxn, Cunhn Pedt·osn, \Vnlrt.•erlo Lcnl, Sigismundo Gonçnlvns, Gomes flihnii'O, Gnillwz·me f:nmpos, Olivriz·n
Vnlladlto, L11i~ Vinnnn, Bct·nnnlino Monl.eit•o, Bucno de Paiva,
Bernardo Monlrir•o, Frdiein11n P<•nnn, Alf1'edo ]Wis, .Fmneisco
GJycnrio, Lcopoldn dr Bulhõrs, Gnnr.n!l'n .Tnynw, .Tosri Mmf.inho,
XÚvir.J• dn Silvn, Alcnent• Gnim:ll'n.n;;, Frlippr Rr:hmir.ll, Hrt•r-iJio Lnz, Ahdon Hn]JI.isfn r VirdNino M<1!11.cir•o !~:1).
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ANN.\F.R

no ::mN.\nn

{)r~ixnm clf~ rnmpnr'Pl'Pt' t'1m1 t·:msn .insLil'if•rHln ns Sr·~.
P.inilnit·o M:wlmdo, Ar·nu,in li1'u·~. ~ld1!lltt, :·,ilvPI'iH J'I'J·y, 'I.'PI'J'1'.,
Arlhur Lemo~, lliheit·n tioru.:.nlves, GPt'\'m:iin i'nssns, .Frnrwiseo
St't, 'rhoma:r. Aeeioly, ]~pitacin Pcsson, Gow:.nlvcs ]?ur·r·nir·n, !tibeiro de Bri I. o, llnymundo de Miranda, ;Jnsú Ma r·eell ino, nuy

Barbosa,

~loni~

.Jirnir·e, .Tofio Luiz Alves, Lnur.•eru;n Hapl.isln,

Frmwiseo .Poi'Lella, Nilo Pcf:allhn, Sl't :Fr.•niL'f\ .AUA'llStn de Va:.;conccllos, Alcinrlo Guannh:H·n, Ado\pho Gm•l\o, Hr·nz Ahr•nrlli'R,
A. Awrcdo, e Generoso Mar·qtH!H (~8),
E' lida posln cm discussão o R<'m dobnl.n npJH'OYnrln a
ndn. da :=;ess~.o nnlc1.·ior.
O Sr. 3" Secretario (scr1Ji11rln r/c /") dú l~fllll.n dn seg-Jlinl.o
EXPEDTENTE

Offieio do Sr. ·i" Sncr·cl.nl'in da Cnmtn•n dns Dnpnl.~dos,
commun i1:nnrlo Ler· sido nppr·ovndn n pro,ieel.n <ln R••tJtH\o, qnn

nnl.cwiza. a nlHwl.ur·n. dn er·,~ditn f11~ .'1;1 :D20$, rmr·a p:r~·anwnLn clnl?
<linrinl'l n que I.Pnt11 dil'f\Hn, no PXPI'I~if•.in pw;,..;ndo, os mt•dil~llt-l
h~~i:41.n~ dn Pnli11Ía 1.ln Distr·ido FrrlPt'ill, o qnnl l'ni r~nvindo (1.

- ·lnl.t\ir·ncln.
llequer·inH•rJI.t"> tlo Sr· . .Tnaquim

~:met~fin.

,

~lnurfio,

Jli'O{llllllln, prll' :'<i
on rmpr·Nm qnn m·g-aniznr·, I'O!lsl.r·uir•, 1\f'S!.a CapHnl, Pm I.I'J'J't'-

Jrns lmldior::, J ,riOO 1~n~ns, Plll :.;r·upns dii'J'Pt'Pni.Ps, l'nm 1'1'\'l'l':;;ãn,
ap(,s ·10 mrnos, ]1HJ'il ns :l'rrnt'l~inn:u·io!4 J'PdPt'nt'~ nu munildp:w;.;
quf\ I'P 11J'npu~Pr·rrn n adquil'il-ns, mndia11L1• ns f·nndi~iiPS qltr
l"'llllllWJ':t P snlil'i!.nndn f11'1t~ ~;O})J'n n m:d.Prin\ qi!P UVPI' dn im])fll'lnr· Sl\ia ~~nhr·ada npr,nns a tnxn de~ R %rui 'Ntlo·rem. P a ]Wt'nli:o;Rfio l):ll'n n. llnn~ig-nnc.:fio dn~ pt•t~sl.a~.:iíP~ (•m l'ollln. - A,
Commis~ãn

do Finnnr;,m:;.
O Sr, Alencar Guimarães, (sn1111lculc, sr:rn'iurlo r/1: 2" ScC1'1:lario) lll'Oill'lle tí lril.urrt doR sr~<ninl.es
PAnHcnm::s
N. 1no - J!ll~

ller/ac,íin (inn/. da 111'0jJnSi(:lin dn Cam.rn•n r/o.1 DrpnlarlM 11. o/28,
r/e ·191/, m·aani:anrlo ns bases 1lfl1'n o cm'inn m.iUtm·. fi!ila
rk nec(Jrt/n 1)11'//l. ns emendas r/o Sr:narln
O Congresso Nacional decreta:
A r t. 1." O Goyer·nn r· erorm:ll'l't n rns i no m i1 i Ln r· n rrrnr·(,
escolas ]11'nl.icns ,iunl.o úR hPill"tHins rsl.r•n\.Pgieas e r\1: cnvnll:u·in,
dr: neelirdo 1:om ns soguintes hnscs:
'
·.
1 ". 0
cnsmo
mr'J'l
1 m.· srr•n' proi'I'SRnrlo nos eslnhe\rr:inwn\.ns
infrn. enum1wnr\os:
a) escolas rrgimcntncs;
h) ro\1rgios milil.n~rs;

7!
t') 1\~t:oln ~lilil:u·;

flt .l~s~~o!n l'l\ll.it~i! do J~xeN:iLn, f!l w fll!WI'inn:u·:í. no !tio
Gt•ur1d1~ t}o Sul;
r!) "Hfleo\a surwr•iOI' ao dur~1'l'n;

/)

~.~~

,.~i:O}IIH

fll'/li.ieHS liHS }I!'ÍI,(ill.l:l:l.

As P.'it!o}as r·f•g"imnnLlW.".i mlnír;f.rn6ío n nnsinn pr•imnl'io,0
n t!urup!l:nwnl.ar· .e o pJ.•epnl'Hirll:ío, n11 o.<; t:lii'."~OS liP 1", ~~~
:J" gl':íns, :ís pl'H/~9!4, cHhOs e ínfet·ioPeS
I. Hal'i!i':'t urna cm ent.la cegimcnlo ~u hnl.nlhiío 1Jns <lirf<.•r•!Ji/.e.~ <JI'Ill11S do g:wJ•eil.o.
IL pr~l'ÜO rnodelad::.1~ pe\nR sum; co11~enm·es J'r·arH~eiWii jHH'

no nosso
nww. sel':'t eonsl.iluido pela ol'l'ieialidndo
lU. Seu
pt•orcssm·adn
elo l'~s{lúelivo halalhiío ou l't:gimcnto.
IV. O funecimwmcnl.o tlcstas nseolns se fnr•{t Sl'nl pl'r:jmlirml'
milil.aJ'.
:1." oOsscJ'Vil;ll
eollr:~ios
milil:u•cs pi'Opm·ciOJHJI'fill a. inslJ'liiii'ÜO
SN:und:<J'Íil gJ•al.uiln nos !'ilho.~ nl'pl•flo.~ 1lc ol'l'icinl!s l}n l,X;!J'eito n dil .t\I'IH:.II.lll n fln }lOJJO!':!I'ÍOS pnl.' Sf>J'Vi(~IIS do J.;Ut'l'/.'(l, aOS

ndapta~;ao

"

fi[IJO~ Üil~

pl'al;llH illOI'I.iiS 1'/ll I!OillJWi.l' IIli iJIIJi.i!i~arins 110 HI'I'YiiJO milHar .o :l/lrt l'i!flos do.'T n!'/'h!Í:H'S 1il~stus ~~o/'pOI'W.:iíP,"i e
mndinnlll _,_.eLI•ilmil:fin pl!t!llliaL·ia a PIPIIDl't'S pl'nvPnit·nl-1':-i dn

ou!J·ns
l. rJl.'Jgens.
n elll'f-il' do

"

'

adrq;tnt~.fio

snt'iÍ dP

t~ous annns

I'

:;tí:~.wnLo

pal'a 1L
nltJnlJioS grilluil.ns.
O elii'SO ~weiHH.htl'Ín Sl!l'i't loedmJwlo 1~1ll ei!li:O sJ)t·i~:s.
lH. Nenlmm alll/11110 poderlt i'J'eqJJei!l.iiJ' os enlle!>ios Jnilif.n:.·es ptH' rnnis dn dei" annns, sollÜO t\ou.o.; 1le adaptill;iio, ei!WO
tiO lllll'SII Sl'lllillillli'Íil () J,I'CS dn lo}CI'aJWÍH.
lV. Os enllegios mililaJ·cs sAriio inl.cl.'ni!lilS.
V. A's aulns ,i:'!. nxisl.r.ntes e nN~css;u·in~ :1n om·so JWCpar•ntnr·in at~I~J·l.~Remtf.nr.•-sn-1tão mai.q !.JS rpiil!,J•o ahnixo:
a) Hisi.OJ'in. milil.aJ' rlo H1·n~il;
ú) Nor;úc~ rlr: dit·eil.o, f:onsl.il.uit;fio l'n1leral, nrluen1,:iio ci-

vjca;

e)

Erlucaciío mililu;

rf) Hygienr!, eslurlo lheol'ico expel'imcnl.al

e sua nppli-

cnr;iio (t vida do soldnrlo.
Yl. A mul.t·iculn rios collcr;ins milil.lll'"s scJ•{, fii'Ci'Ncnclnlmnnl.n eoJwerlida, cm igualdlllle dn rwnliil.:i•cS, nos l'illtns rlc

ol'l'ieiues do gxel'<~il.o n drt AI.'IWldll, nn l!ypoLlll'Sü t!n j' pn!•Ln
tln ba~U! :1 11 , que ef!Lt~,jam no l\MWf11JWilllo dn l'llll!~l;i"H'S fl!'npJ•iaJnen l.n mil i l,a1·es, de postos l!lfJIJns Pln\'ilfills.
1

VI L O nwl.horlo rl'c nnsi no visa dt riPSp<!l'l.iiJ' nos nlunuJns o

gosl.o rwlos nsl.nlins mil i\.aJ'(,s, N!l'''nwlo-sr• dr• vaHI.ar;t•Jis ns
quo Jll:llcs maiA se <lisl.ill!;Uil'e!ll.
VTIT. 1\s l.ul'illiiS de aiUJllllll~, IHil l!iHln nuln. niio pnrll'l'lÍO
ennLel' mais tlc U·jul.n; ns tuJ·mus pal'a r.xmno t.nmlmm S!!l'âo
r·eduxii]IIH de molin que se possa )Jom :<[llll'lll' o nJll'PVl'HnllH'Jll.o
lln endn alumno.
·
·

i2

A;>IN'AES DO SllN,\DO

IX. Os J1i'OATHnHnas sct·ão Ol'gnnir.ndos do modo a nniforrnir.at· n Htcl.ilodo rio r•nsino .
.\." A Eseola Mililnt· I?~·,e~m·nr:í os candidatos no Jll'imoit'O
posto do qundt·o dos otlwJUes para ~s quall'O al'mas do
EXCI'I:i to.
I. O eurw pnm os eandiclatos :ís urmns de infnnlnda o
cavn.JJQria SPI'Ít de dous annos c o para ns de arl.ilhat·ia c
cng~nhal'ia do trcs.
· II. A admissão :í mnlt.•icula proeedcr-sc-ha por coneurso
cnl.t·n os •:andiclatos, oxecplo para os que tivct·cm o cut·so eomplnto dos eollct;io,; militares.
UI. O numero do vngns cxisi,ontcs sct•ít dividido em Lt•cs
partes: uma para os nlumnos que tiverem . o cmso completo
dos eollcgios militares, por ordem de merecimento c independcnLcnli'nl.e do cotmut·so de admissão; oul.t·n, para os candidatos eivis que l.enhnm scnl.ndo pm1;a eom declnt.•nção do
aspirarem :\ matl'ieula na Bscoln 1\lililnt· e set·vido cfl'ccl.ivamente at•rel;'imenLaclos durnnle seis mczcs; n tcreeir·n pnr·n
os inferiores, ele eonl'ormidadc com n conclinão nllnixo estabclccidn.
•
IV. Os inferiores que tiverem seJ•vido bem c concluírem
com npt·ov.ci Lamento o curso ele 3" gt·:ío das cseolns rcgimcntnes, poderão, com permissão do Govcr·no, prestar exame~
vagos ü ~~~rcellados das matçr,ins exigidas ~omo pt•cparnl.m·J""
pam ma t•Jeuln na Escola, Milttnr c con.JIUJdos estes UJlrcsen~
tarem-se, requerendo-o, candidatos á mesma.
V. Annunlmcntc s1\ se podcrít mntriculnt· na Escola Mi.!itar um numero de alunmos igual no do vngns do pt·imciro
posto do o/'ficialnLn nns l]tJnLJ'O m·mns do .Exct•cilo, vor·ificndo
no nnno anl,eriOJ', accrcsciclo ele 50"/.
VI. Quando o numf'I'O elo eandidntos :'t mntrieuln cm um
dos lct·r:os da eondicão III fôt· infcriot• no elo vagas, ns vng-as
cxccdcnLcs serão igunlmonlc J•cpnt·l.idns pnm os candidatos
nos outros dous Let·•;os.
VII. A confecção dos progt·ammns o o mol.hodo do ensino
obedecerão aos mesmos principias gcrnrs j:\ cslnbclceidos
pal'a os collegios milila!'es.
5,' A Escola Pmtica do Excrcilo dcslina!'-sc-ha n completar a insLrueção dos candidatos n, ol'l'iciacs que concluircm
seus estudos na Escola Militar.
I. Seu curso será de :18 mezcs, abrangendo it pratica,
especial de cada, armn o o gorai, cm conjunto, ele todas e.
st\mcnte ú conclusão dcllc serão os nlumnos consiclemdos enm
o curso de arma flUO adoptarem.
H. Tel'minndos os eut·sos do infonlnt·in. c envnl!al.'ia, serão
os nlumnos dcclm·udos nspit•nJJtos n, ofricinl c sm·ão, nns vn~ns
cxistrntos ou fJUO se vim·om a dar, promovidos n 2"' l.l'lif!ntcs,
na ordrm do mcrccinwn/.o de cada lumm e anl.iguidndc rio
lllt'ma, hypol.hrsc osln Quo não so veJ•ifienr:í mnis. nUrndcnrlo
no p!'ineipio t·egulndor da malrieuln nn E•coln. Milil::u·.
IIT. Os rmnclidal.os nos rmrsos do nt·Lilhnrin c ongonhm•ia.
para que não sejam pt·e,iudiendos no acr!osso no nl'fieinlnf.,,
pe!Oi $CUS col!egas de Lm·ma de.ndmissiio que se dc$1.innrom t,
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in.fanLnJ•in e cn.vnllaJ•in, Sf!J'fío, apôs n ]ll'imr.iJ'O prwioc]n de
sr.1s mezes de CUJ'SO eom :q~t·ovuilumPu!.o na Eseula. PJ·alien.

,

.

'•'

"i

do . Exercito, nomeados ai l'erl~s-nlu~nos e, depois do concluu·cm o eurso desta cseoln, COJ1ill'mados om 2'" tenentes
dns nrmns n. quo se dcslinarPm, nas vngas cxisLcn Les ou que se
vieJ.•em a daJ•, JlOJ' onl0m de mcJ.•ecinwnlo cm endn l.uJ·ma c
anliguielnde de luJ'I1HJ.
·IV. Sorão !~I·cadas pn1·n o scrvh:o especial düsLa escola
uma eomp:mhin, bnlet·ia ou J!Sfjuadl'ITO do cada uma das quai.J·o
ni'IIHIH do gxc·ccilo.
V. Al<'m do ob,iccl.ivo acima enunciado, incumbi!':\ mais
a esln. escola dil'J'uudir nos corpos, mr.Lhodos rneionacs c
unii'oJ•mes, de P!.'Cparar~ão da Lt·opa pnJ·a o tiro, assip;nalur as
dofiJdeneins das pt·oscJ~P0Õcs rcgulnmcnl.nt·cs o proprit· ús nuto!'idndes eompel.cnlcs as modil'ieaJ;ões convenientes e efl'eel.uar os I.J•ahalhos c expcricneins m·drnnrlos JlCio ministro ela
Guerra.
VI. As mesmas prcscripr;õcs, relativas nos pr·ogrnmmns

cio ensino, csl.nlwlcdclns para os outros cstnbclceimentos de
ensino miliL:rr·, aJlplimmr-sc igualmente a este.
0. A Escola Superior de GUCJ'I.'a SCI.'Ú orgnni7.ada de
nccôl.'clo com o J,ypo allcmüo o sua arlnpl.ar.'ão no exct·cito argentino c trm\ por· objectivo difl'unclir· os nlt.os eonhccimcntos
miliLal'Cs, desLinnndo-sc n l"" Lenenlcs c capitftcs, que ncllu
virão completai.' e apcrfcir;oar seus estudos.
r. A admissão :\ malr·iculn proccciJ•J.'-se-ha por• eoncurso
cnLt·e os canrlirlaLos a clla.
!I. Os I.J•abalhos Jcetivos sct·fio clivicliclos cm pcriodos o
Lerão a durndio Lo!.n l de 2·í a :lO mczes.
III. J~ntr·c as doutr·inas professadas na l~scoln serão inc!uidns J.oclas as rclnl.ivns nos servir;os dJJ cstnclo-maior·.
IV. O ensino scrú illuslr·aclo com a anaJyse de casos concretos, cm carl.ns o no terreno, serú ministrado parle nn
escola c parl.c 1'61•a clclln c complctnrlo com viagens de cslaclomaioJ.• (ts principacs i'l'ontcirns c nos provavcis Lhcnlros do
opcr:wões.
7:" As escolas pmticas das brigadas proporcionarão nos
ofJ'icincs, inl:eriorcs c prnr;as o nperl'cir;onmento constnnl.e cio
seus eonhccimontos relnLivos no tiro, ús mnnohrns o :\ utili~mrüo clcstcs olcmcnlos no combate.
" r. Estas escolas J'unccionnrüo •.tns sédos das respectivas
hrigndas.
rr. Seu pessoal serú tirado do eh propria hrigacln c ser:\
o rsll'iel.nmenl.o indispcnsavel para os seus scrvir;os.
TlT. '.l.'rJI'iio todo o mnl.erinl de guort·a neeossm·io (t insl.rur~çiio que lhes compeLe professar.
8." Nn Escola PJ•aLicn do Exercito c nn Escola SupcJ•im· do
GuoJ•J•n l'unceionnriio cm·sos elo inl'ormaJ;,ics de duJ'J\I;fio vnriavrl o J'll'OflOI'cionnl t't sun importnnein pum os oJ'l'icincs de
qm\osqucr· postos do Exercito 1'amiliarizar·cm-sc c mnnloJ'om-Hc no cnJ't'en lo de todos os pi.'OIJ'l'OSSOS da arte dn A'UC!'t'n.
T. Os nssumpl.os tlr!sLcs cnrsos e o nt\mor·o cl~ ol',\'icincs
que, JlOJ.' unidade do fnrr;n, podem frcquenl!ll-os scrao 1txndos
11
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DO SEXADO .

u.nnualmr.nto pelo Esl.ar]n MaiO!' do ExrJ•rdl.n,

r.J,~

(:
'

nM1lrrlo r·om

as nr.eussidndns elo SúJ'vko mHilnL' o c.la 1nsL1·ucr;fio do

J~xel'eil,o_

Art. ~." DcixaJ•ão de J'unc~ionar r.Jm·nnto o pcriodo dn>J
grandes manobms todos OH csl.abelceimcnlos de ensino mililtü';
exceptuados os colleg·ios mililaees, para que ncllas tomo .pal'lo
todo o pessoal mililm· dos J'Oi'r.J•idnfl esl.nheloeimnnl.os, quaosqucr que sejam as J'unc~:õos de que ,;o aelwm invcsLidns, a
comc~m· pelos eommandunles.
I. A csle pessoal seJ•ão dadas, nas manoln·as, incumbencins La,es que o habilitem a mostrar no eampo da expericncin.
c dn. pratiCa os resullndos colhidos no ensino.
Art. 3." Para o professorado dos insli Lutos militares do
ensino, excepto das e;;colas regimenlaes o das pmlieas das
brigadas, o Governo JlOrlert\ aproveitar os rloccnles investidos desse caraclm· ex-'oi das leis actualmente em vigor n os
coad,juvrmLcs de ensino theorico, lendo cm vista ns suas respectivas habi li tacões.
§ 1." Para as vagas de professores dos institutos militares de ensino fJUe forem· creados cm virtude da reforma do
ensino militar sorão apJ•oveitndos o~ professores c adjuntos
t·econdu~idos pelo regulamento ele 18 de abril de l 898, e quo
não o J'oram na r,cJ'ormn promul::;ada pelo rc:;ulamcnto de 2
de outubro de 1005, os adjuntos que j{L eram prol'essorcs na
vigencia desse ullimo rcgulumcnlo e os civis COJU as nccessarias habilitnçGes.
§ 2.• Para ns vagas de adjuntos dos collegins milHares
scr·ão aproveitados indcpendcnlcmenic de eoncu1.·so, os coadjuvantes do ensino LJworico nomeados de nccórdo com o
mt. 15 do regulamento n. ü. 465, de 29 ele abril de 1007, o cm
<Jxm·cicio por occasião da promulgat;ilo da lei n. 3.!?00, de 13
de dezembro de Hl1 O.
Art. 4." Nas matriculas que deverão ser effecluadas na
Escola Militar, pot· occasião de ser posl,a em vi:;or a regulamenlaçüo da pr.esenLe lei, concorrerão para prcenchrr as vagas
(lXisl.enles no dito cslahclecimenlo as pmcas simples e graduadas quo requererem a sua inclusão como alunmos, do
accôrdo com as duas ulLimas partes do n. III, base ~·. do
art. 1', da presente lei, satisfawndo Jll'eliminarmenle as eon,diniíes do n. II ou do n. IV da referida base.
• ArL. li.' O Governo podcr:í c:ontr:wtar professores e~pc
ciaes e instructores eslt·angeiros para os institutos militnJ·es
do ensino.
Al'L. ü." A Escola Pratica do Exercito c a Escola Superior
de GucJ·rn durão, rcspceLivnmenlc, os certificados do cui·sn do
m·ma o dos aJLos estudos militares.
AJ•t. 7." Os professores entlwdratit:os terão as holll'as do
posto de Lenenlu-coroncl; os suhsLilutos ou ntl,juntos, as do
mnjoJ•; os mcslt·~s. as de capitão.
At·L. 8." Os uctuacs pJ.•oJ'cssorcs inlm•inos d0s cslahclccimentos militares superiores serão aproveitados na presente
rem•gan izat)iío.
Art. 0." Um quinto (Jas vagas. que occol'l'erem annu~J
mente na Escola Naval f!Ca resm·vndo pnrn ser pmcnchtdn,

!
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pr,Jo;; alumnns. dos r·nlkg·in;; miliLal'<'s qtll' ltnttl'l't'ern IP 1·mi-
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JJado o J'f•spuetJvo elll'!'ltl eurn nwlltltl'co:-; :·JnLas

~~s,~nlnr·Ps .

At•l. 10. O insl.t•uelot· do 7" gt·upn da Escola de C:uorrn
gosurú das prerogaLivas de viluliciccladc c outras que campo~
tem nos arl,juntos da mosmn cst:ola.
ML. 11. W pcrmii.Lidn a nmlriculn na Escola Mililnr nos
nlll.uauH .llSJlil'lmlcs que quizct·cm habilitar-se com os cmsos do
:ll'tl Jl1m· ta ou engenharia.
Art. 12. novogam-so as disposicõcs cm conlrnrio.
SuJa das ·Commissõcs, G de nonmht·o riP Jnl3.- Gon:ana
,lil?/11W. - 1Val{l'Cdo Leal.
~~icn sobre a mesa para SOl' disc.ulido na sessão seguinte.
dopoJs de publicndo no Dirll'io do Ua·llf/l'tJ880,
N. 1Di -

:1013

Prcscnlcmcnlr niio pór.lc n Commissiio de Finnnrns ac'OnsciJmJ· ao Senado que dtl o srm vol.o n l.oda r qunlétuet· mrt!irln l.en'tlnnle a n;;;gmvnr a rlcspo~a publicn sem justa cnusa.
POI' osso molivn·, tí dr' pnroerr quo soja indol'r•rido o 1'0quorimcnlo, sob n. uü, ela tü IO, cm que Henrique nupp pede
J•olovamrnl.o do ]ll't1Sct·ipr;fio om que incoJ•rcu afim de podel'
J•cerbrJ• a imporl.nncin do fol'!lrcimonln d<ll'tenm•os nlimcnl.icios
J'nilo em J8!lt. no ·111" I'P~imrnl.n do cnvnllm·in, então cm opm·ntüoR fio ,.::·twt'J'n 11111 Cnm110:-1 1\'ovoA, E::;Lndo tl" Snntn CathnJ·inn.
Sn ln rins Comm issiícs, G rlo novembro dr ·J !113. - Fcli.C'innn f'mnJ.fl., Pt·rsidcnl.t•. - P, Gluccr·io.- 1;, de Bulhües. -·
Y.iotm·iu.o Mn11teiro. - Tavares riu L-yJ•a

·"·

N. ·108- 1013

··~

'

':..•·~.1
•

t.

....

A Commissiío do Finanr:ns, cxnminnndo n propostCM dn
Cnmat·n dos Depu tndos n. ·1, do J 000, que concede no Dt•.
Cn1·1ns Domicio de Assis 'J1oJodo rolovnmonto da pposct•ipçiio
cm que incol't'cu eomn con.l.ribuinLo do mont.epio civil, tl de
pm·ocol' quo seja J'Ojritl!cln a prOJ?ORir;iío J•ol'oridn. 11oyqu~.
alúm do niíl) srt· nonvon10nla nos mtcrosscs dnqnollu mslJLui(;iio, 'que, enso srjn nppro\:nrlo o PI'O·j~nl.o, fic~J·:'t dcsl'nJcndn no seu fundo pnll'l!1lOnml, o fnlloeJdo mn:;'ISLI'ado nno
provou com nll.csl.nrlo mrdi1~n a n!10~noão J'eitn cm sua f!Otir'üo do Lm· cslado gl'rtvcnwnl.n oni'Dl'!llO o por osso mot1vo
toi· perdido o diroilo do eonJ,J'ibuit• no do\1'110 t.empo pura o
J•ci'cl'idl) insl.iLulo.
Sala dns Comm issiícs, o do novcmht•o do 1O13. -.Poli.
c·in.no f'enna, Presiclonlo. - F. Gl1JCOJ'in. - L. da Bllllt.uc,,, -V'ictwiJw Mnnt~h·o, -

~rn:1>n1·~s de Lura •
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ANNAES DO SENADO

PllOPOSIÇ:\0 D.\ C. I~ L\ liA DOR 11EPLI1'ADOS N, :I, DF.
HE IIIWimE O P.IIIECllll RLIPII,\

1009,

A QU!r.

O Congt·csso l'iaeional decreta:
Art. :l," E' eonccdida ao. Dr. Cm·los Dom icio de Assis
Toledo relevar;ão da pr.·eseripr;iio cm que incorreu eomo eontribuinle do monl.epio civil, na qualidade dn pr•ocur•ador· i'is~al
c dos 'Feitos da Fawlllla Nacional em Minas Ger·nes, snlisl'cilo
o pagamento das conlribuir;ues dcsdc 1 de setembro r!P IH\l.\,
na rnzüo dns quol.as l.'elaUvns no l!nrgo que exercia cnlão c
sendo a pensão cor.·r·cspondenlc no· mesmo car•go.
ArL. 2.' Revogam-se as disposir;ries cm contrnl'io.
Cnmarn dos Deputados, 31 de dezembro de 1008. - Cat•lo:;
Pci:voto de .Me !lo F'Uiw, Presidente. - Mclciadcs Mario de Sâ
F'1•cú•c, I" Secretario. - Am•clio dc Amorim, servindo de 2'
Secr·etario.
N. 100 -

1013

A Commissfio de 'Finanr;ns, sem entrar no exame dos ckcumcntos que servit·am de base no ex-praLicanLe dos Correio;;
Dr ..Tosr\ .Tulio de Freitas Coutinho para requerer rclcvnmcnto do prescripcão cm que incorreu na qualidade de contribuinte elo monlcpio dos funceionurios publico~ pura o fim
de poder continua!' para contribuir· para o mesmo montcpio,
pagos as quóLns aLrasndns, 1J do pm·eccn· que. nL~enLa n situação
financeira, seja rc.ioilnda a proposir;ão da Gamara dos Deputados n. J 21,, elo !000, concedendo esse J'avot· úqucllc J'unccionario.

Sala das Commissõcs, G de novembro do 1013. - F'el'iC'iano Pcmw, Presidente. - F'. Glucerio. -L. rlc Bulhües.1''ictm•ino Jloutciro. - Tavares dc Lum.
PllOPOSIÇ:\0 DA CA~!AilA DOS DEPUTADOS N. 121t, Dll J000, A Q!ll•i
SE lliWEilll O P,\1\ECE!l SUPilA

O Congresso Nacional resolve:
Art. ·J .' Fica rol evada a proscripcão cm que incorreu o
contribuinte do mo.ntcpio dos J'unctJionnrios publicas Dr .
•Tosé ;ruli'o de Pt·cilas Coutinho, cx-pmticante elos Correio~.
para o fim elo poder continuar n contribuir· pat·n o mesm l
n:ontcpio pagas as quotas ntrnzndns.
Art. 2." Rcvog-am-~c ns disposir;ücs cm contr·ario.
Cnmnrn dos Dr.putndos, 13 dr. novembro ele 1000. - .Toúc
LO)JCs Fcrrdra Filho, I' Vice-Pl:csidenlc. - lj:sta,~io qc Mlmqum·quc Coin1.bm, 1" Scer·ctnT'JO. - ilntomo Sn;1ean d01
Sautos Leal, 2u SecJ'olnl'io,
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1(113

A Commiss[lO dr~ Finnn~~rk: r! .de l)HL'úCL~l' que se,ia rc,jcitnrJa a emenda offorüeici.n pelo honr·tulo .Si.'. :b't•nncisco Gly,...
cerio :'1 proposi~ão 11. 1!1, rle 1011, da Camnt·n rios Depulados
relevando u prescripciio em que possa lct· incorrido D. Cecili~
'rig•:c ~loss, viuvn do a.iudanl.o da TnspceLol'in .do 'l'ot'l'l\S e
Coloni~tu;iiD All'1·cdo 'ünt·gini ·:\lo", do setl direito ao montepio insLiLuirlo por seu llllll'irio, rmgas ns conl.l·i!Juir;ões nLra~urlns.

A cmunda ern qw:stfín niio eonsuJLa

05

i·ntercs·ses do mon-

Ü·!pio, mantendo conf;cguintenlr!lll.n .a Commissão o seu parecr•r soh n. 132, rlcsl.c anno, eonLi'al'iO ;'t tll'opoo;içii.o, pot· Let·
vcr·il'ieaclo al!Jm dis~o qw~ utto llouvo pr·eser·ip1:ftO, mas uma
perda do direito ao monLcpio cm l'acc da legislação que rege
o assumpl.o.
Sala dns Crllnmissiies, li dn Hovcmbro riu HJ1:J.- F'olicia·t~o Pcuna, P't·r:sirJ.r:lllLe.- P. GltJcm•io.- 1'avrtr·cs de L'u·r·rr.-

L de Bulhúcs.- V'ictoJ•ino Montc'i1'0,

E:'\rE:iDA A' PllOPOStÇ.\0 DA CAMAilA DOS DEPU'l'ADOS N.
A QUE SE !\EmilE O PAllECtm SUPllA

'10, DE iOU,

«Em v c~ de. . . « pngn.s ·as eont•:ibu ições aLr.·nzadns » digarlii'Cil.o ús conL~·i1mir;iics nL1·a~ndas.»
Sala rias sessões, 11 de oul.nbt·o riu 1013.- P. Glucer·io ..
-A imprimir.

se:

"'' 111

N. 201- '1013

A

clLl· nt~t·tit'Clo 1~om o p:nccnr
n. 1R7, dcslc nnno, tH:cren da proposir;fio n. lô~, ri<' 1012. <1 de
11ilrt't~c·t· qu0 ~e.in. l'f\ieiLadn a emrndn ol't'el·eddn. ú mesma pl'O]W~icfí.n 1wln S·:. Pirr:=; Fe1·r·c•irn.
Sala das t:OIIllllissti,s, ti dt> 110\'t•llliJt•o ri<' 101:1.- Fl'lir:iano l'~JIIIIa, i>J•esidr~nl.r•.- /•'. Glur,,riu, llclal.ot·.- L. de B!tlhúcs- Victorirw Monteiro.- 'l'cww•es de Dura.

m'

Commis~ão

dt~

l~innn~n:-;,

EMENil.\ .1' P\IOl'OSIÇ•\0 D,\ G,\~1.\llA llOS DEPU1'AIJOS N, JG2,DE
A QUE SE lliWimE O Po\llllCll'l\ RUPIIA

1013

..:\t~eJ't•:"eentt~-:·H~ nndtJ eonvicr•:
1':

•O soldo (, o da LnlwHn de 187!, .»
Sala rins sessões, :í do no\'embt·o de l 013.- l'ircs Pc1·rcim.
o Sr. Bueno de Paiva - R·.-. Pl·csiclcnte, nchnndo-sc nuAcnto o Sr. Sünn.dot· Ar·tlrur• Lümo:-:, roqueit·o n. V. Ex. so
~~f~t~ d~nR~~r~~~~l~it~~~~:iLun iuleJ•innmcntc nu Commissüo

7~

.:\NNAE:) OU SgN',\DU

. ~ Sr . PresidcutQ - 1\'onH•Iio llll!lllill'il inL<"'ÍIIn da t:nnl!1l1Ssao iiiiXI.a de J\,•l'ol'llll\ glcil.ul'ttl, t'lll sub;Lilui~fio ao :,\•:. At·Lhm· Lemo~. o ::ir. Akuonr Guinuu·iLcs.
O!lDEM DO DIA
.
Votncfio, cm .:! 11 discussfio. da proposit.~ão da CnnmJ•n Ô)S
Deputados n. HiG, de 1.012, fixando cm 3110$ os vcncimcnl.os
do nmnnucnsc ,ela CapiLnnin do Pnl'lo do S . .Toãn ela B:H'I'a,
no EsLado do 1110 de Janeiro c· dando outras providencias.
llo,ieilnda; vno ser dcvolvicln ú Cnmara elos DopuLados.
VoLn(:ão, cm 2n diseussão, da pl'Oposieiio da Cmnn1·a ~~~o~
DcpuLmlos n. ·108, de l!H:l, Lomando oxLonsivos :ís vinva~ e.
J'JI!ws mcnnt·es dos oJ'I'iciaes ela Armn,da moel:os a. h<H'do do
moniLOl' Solinuics os favores eonstanLcs do dcel'el.o u. 2.ftu:.l,
do 3 de j:mcil'O de 1012.
llc.icil.ndn; vne ser devolvida tt Gamam dos DopuLaclus.
Votnuão, cm 2 discussão, da pt·oposkfio dn. CnmaL'a t: o.-.
DcpuLaclos n. :12, de 1DJ :l, concedendo :\ vi uva rio ox-Sen:idc11•
Alexanch:c Cassiano do Na:;eimcnlo uma ponsfio mensal do
üOO$ e dando outras proviclcncins.
·
·
llo.iciLnda; vac ser devolvida ú Gamara dos DepuLndos.
. Volac;ão, cm 2' cliscussüo, ela proposi<;ão da Ciamara r)os
Deputados n. ·13, ele 1013, eonccclcnclo uma pensão do GOO~
ú viuva dG ex-Senador ,Jofio Pinheiro C'a Silva c dando outras
pl'ovidoncius.
llejeiLadn; vne ser devolvida ú Gnma.ra dos Deputados.
VoLnd'io, mn 2~~ discussão, da proposidío da Cnmara Q:m
Deputados n. H, de !!lJ3, concedendo a D. Maria Jrcrreirn
de Moura, viuva do enpilão .Tosé Fcncirn c'O Moura, uma
pensão do 300~ o dando outras pl'Dvidencias.
Ho.ioiladn; vne ser devolvida ú Gamara dos Deputados .
•
Volncão, em 2' discussão, da pJ•oposic,ão da Camnru áos
Deputados n. 15, de l!l13, concedendo a D·. Anniln Sussekind
àc Mendonr,a, vi uva c].o, Dr. Lucia do Mcndonc.a, uma pensão
mensal ele üOO$ o dando outras providencias.
llc,icifnda; vne ser clovolvida :i Camnra dos Dc!mlndos.
Vol.nl'ÜLI, Ptn .::! 11 t.liseu:.;:-;üo, da pt·nposidlo Lln. Cnmnl'a t)O~
Jll'pui.;Hio; n. ~28, r],} 101~. que J•evol'tc a Caliopr, Mnrin e
Hera, filha~ sollcil'as do l'inado D1·. 'J:obia:; 11;u·c·eto de Mrnrz•·~.
cmquanto viverem todas ou qual~ucr uellas o desde 11 cln~.a
do fallccimento de sua mãe viuva elo mesmo finado, n pcnsuo
mensal de lGO$, cm cujo ~;aso cslcve a nH•sma viuva nl.é sr.u
fa ll••dmcnlo.
Jlojeil.nr!a; vtw ~"l' tlevulvida ú Cnmttra do:; Depul.ados.
1
'

1

MllLHOfliA Dll lllli·'OH,\L\ M G.IPJ'l'ÃO ;1 o,io Clli\IS'l'INO Dll
CAJIV,\LilO

Discussão unica do vurecm· da Commissão. de Finnnr;n~
pel~ inrJeJ'crimcnto do rcquct~
mcnto cm quo .Jouo Cht•Jstmc .i.' eJ'I'Ctm de CaL·vnlho, cap1lao
J•cl'OJ'mndo do Exercito, ]lede que a sua reforma sc.in constdemda no po~to Lie mn,iot• c pelu tubclln A dn lei u. 2.!!UO.
c.Je 13 de dcr.r.mbro ele 1\JlO.
AJlprovndo.
·
O Sr. Presidente- Nada mais havendo a tJ·ntar, vou lcvnnLat• a ~cssão.
];,~signo vara ordem do dia da seguinte:
Di·seUôSfto unien da indiear;fto n. 1, uc 1013, Jll'OJtOndo
quo n-o llt>ginwnl.o se.ia iJõduido um artigo JH'Ohi!Ji.nrlo fJUC· no
t·ccirll.o nu no odiJ'icio do Senado se rcuna qualqum· outt·r~
nssomhléa, aindn que eomposta de congressistas, si nttl)
(cO'In Jllll'•:r:cJ' cO/Ill'lli'ÍO da Commiss<io de Policia);
~" discussão da Jll'üpO,i(;íiO da Gamara dos Dcpul.nr.l11g
n. lG!J, du :101~, wnceclcndo a D. Au::;usl.a rle i\lirnndtl. Mineiro, mãe dos J'nllecidos nll'et·es da For~a .Policial Pedro c
Anl.on i-o ci•J Mimncla i\lineit·o, uma pensão mensal de GO$, sem
Jll'C.iuir.o do 'meio soldo que nctunlmcntc percebe (com 1lan. :I H, de Hl13, _OJlinnnr'.•o

·rcccJ• .co!llt'atio da Cornndsstio llc Ji'hwnças);

:l" discussão da Jl!'Oposição da Cmnut·a dos Dcpul.ndos
n. ~37, de -HJB, uuLol'ir.ando o Prcsidenl.c dn 1\cpub!ica n
abrit•, pelo illinisterio elo ExLcrior, o credito de 500:000$,
sendo: 3ti0: 000$ para a ncquisir;ão da bib!iothcca c ob,icctos
de ul'lo quo porl.cnccram ao barão do Ui o Branco, e 150:000$
lll1l'll nttrmder ús despcr.ns com os seus l'uneraos (com ]Jm'ccm•
(avoravcl dtt, Co/Jt-'llâsstio de Ji'inanças).

Lovuntn-sc

'.

tt

scssüo ús 2 horas o 10 minutos.

'

I

I.

150" SESS:\.0, Eil! 7 DE NOVEMBUO DE l!H3

I

l'HESlUllNG!A DO~ SllS. l•'EillllmU Cll\'l,S, 1" SllCllE'l'Al\10 E PEJlllO
BOl\GES 3" Sl,CllE'l'Al\10

.A' .l hor:t dn ltudc\ lH'Csente nunleL'll lognl. aln·Q-l'\o a ~e~são,
que emwon·em o:; St•:-;. Fcrrcü•a Clmvos, J.1odt·o l~org-es, Gabriel Salgado, Inclio do Bra1.il, Luuro Sodrtl, José Euzebio,
Urbano Santo~. i\!cndr;s de Almeida, Hilwit·o Gon!:ulves, Pil·cR
l"e!'!'cirn, Tavn·t•os ele Lyl'll, Antonio do iiour.a, Cunha Podrosn.
,\Vn!l'rcdo Leal, Segi,mundo Gonçalves, C:ouçnlvc;; Jlcn•ciJ·n,
Haymundo de i\!iranda, Oliveira Yal!adüo, Huy. Barbosa, }lonir.
:t

'I

'
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Freire, João Luiz Alves, Bueno de Paiva, Bemardo i\lonteiro,
Feliciano l'crma, Ali'r·cdo Ellis, Fl'Uncisco Glyccl'io, Leopoldo do
Bulhües, Braz Abrantes, José .MurLinlro, Xavier da Silva, Alencar Guimarães, Fclippe SchmidL, Hcrcilio Luz c Victorino i\lonteiro (31) ,
Deixam de comparecer com eausa ,jusLi!'icada os Sr·s. Pinheiro l\luclmdo, Aruu,io Góes, Mctello, Silverio Nery, Tcffé,
Arthur Lemos, Gervasio .Passos, Francisco Sú, Thomaz Accioly,
EpiLacio Pessoa, llibeiro de Brilo, Gomos llibeiro, Guilherme
Campos, José Marccllino, Luiz Viunnu, Bemardino Monteiro,
Lourenço Baptista, l'ranciseo Porl.clla, S:i Freire, Augusto de
Vasconccllos, Alcindo Guanabara, Gonzagu Jayme, A. Azeredo,
Generoso i\larqucs c Abdon Baptista (27) .
E' .lida, posta cm discussão c, sem debute, upprovada a
acta da sessão anterior,
'

O Sr, 3" Secretario, (sc1•vinclo de .J•) dtt ·conta do seguinte
EXPEDIENTE

Officios:
Tres do Sr. ministro da Justiça c Negocias Interiores,
transmit.tindo as mensagens com que o Sr, Presidente da .Republica restitue dous dos autographos das resoluções do Congresso
Nacional, sunceionadas, que o autorizam n. abrir os seguintes
credites:
De 4 :200$, ouro, para pagamento do premio de viagem a
que tem direito o bacharel Pelagio Alves Lobo;
De 2: <iGO$, para pagamento ao Dr. Dionysio Bentos, como
inspector elo estabelecimento de alienados no Estado do Parú; c
Concedendo um anno de lieenr:a, sem vencimentos, ao
Dr. Sebastião ilfascnrcnhas Barroso, inspector snnit.ario da Di·rectoria Geral de Saude Qublica, pura tratamento de saude, Archive-se um dos autographos c ,communiquc-sc ú Camara, remettendo-se-lhe o outro.
Out1•o do Sr. ministro da illnrinha, Ll'ansmitl.inrlo a nr.ensagem com que o Sr. Presidente da Republica 'resti!.uo dou~
elos autogruphos da rcsolu~üo do Congresso Nadonal, suuccionada, QUO abro ao mesmo ministcrio O crcdil.o de !'1\iS
1. G5G :077$5'13, supplemcntar :i verba 2il"- Heconst1·ucção do
Arsenal de Marinha do llio de .Taneiro, do art. 2G ela lei numero 2. 738, de 1, ele Janeiro ele 10'13. -Arehive-se um dos
nutogoraphos e communique-se ú Camurn, I'emettendo-se-lhe o
outro.
·

O Sr. Alencar Guimarães, supJ1lontc, servindo ' de 2• Secretario, procede tí leitura dos seguintes

N. 202-HH3

A exigcnein de em!Jnt·qwJ como r:omplcmrJnto do intersticio
pat'a ns JWOmoç.õe~ dos ofl'ieiacs da nossa mal'inhn. de guerra 1!
a ruzfio ele sc•c· ele sua pt•ofissão c, pol'lanto, elemento essencial
a essa dasse que exige além de conhecimentos thcoricos a
leehnica militar o o habito do commando de modo a aperfcicoal-n e tm·nm· sua acção ol'J'icaz c proficua. A emenda do
Sr. Senadol' Gabriel Salgado, oc·iginudn talvez pelo facto do
haverem sido promovidos diversos officincs sem que Livosscm
~tunprido a cxigencia legal do tempo de embarque, não deve
ser allcndida pot.·quo n praLica de um neto contrario ít lei não
pódc delcrminat· direitos ;\ terceiros nem lfto pouco equidnclc c l.olcrancia. Assim, a muim'ia da Commissão ti de parecer
que ,cju rc.icitndn a cmondu c, eomo lhe J1Ut'CCfJ não ser .insto
que nm J'nlaçfio th; flt'omol.~üe:; no Ex(~t·cilo sc-.iam observadas
rcgTas difftJt'tJnl.es da ~lat·inhu, apc•csentc ít considcc•ar;üo do
Senado o subsLiluli\'o scguitüc:
N. 24 -1ü13

O Congresso Nacional decreta:
ArL. •l'. As promocõcs dos capitães de mar c guerra a
official general indcpcndem de interslicio c tempo de embarque.
Art. 2'. Revogam-se as disposicõcs cm contrario.
Sala das Commissões, G de novcmbc·o de lül3. -Feliciano
Penna, Presidente. - Victorino Montd1'0, Relator. - Siaism.unclo Gonçalves. - F. Glucm•io. -Tavares de L um. - Francisco Sá, com rcstricr:õeR. -L. dq Bnlhiks.- U·rbano Saufos.
Pl'\O.TECTO DO Sll:oi'ADO, ::; • !:i ,\, DI' Hll3, A QUg ~I·: 1'\llFEI'\ll)l O
SUBS1'1'l'UTIVO E PAngcEf\ SUPl1A

O Congresso Nncionnl resolve:
Art.. E' conRidcrndo como de embarque, para oR officinr.s
da Armndn, O tempo decorrido C(lti'C O decreto n. 0. 15G, do
20 do marco do 1912 a o decreto n. 10. 731,, do 12 ele agosto
de 10!3, devendo-se nhRcrvnt• cm relação no embarque pnl'l\ a
protnoção o estnbcleeido no nr·t.. li, do decreto n. '1.351, de
7 de fevercit•o de ·1891, o interstício pnm a pt•omocão dos
officiacs do ElteJ•cito.
Snla dns seRsücs,!, c],) setembro ele 1013.- Gabt•iel SalrJrrt/o.
-A im]wi:n.ir.
Vol. Vlll

e
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N. 2U3-il!ll3

!TEsta Commi.,;sflo, som fazer· api·ceiac.i\o !los dneumculu" <'lll
IJllO se hascou o SI·. I:Ol'Oiwl I.'ei'OI'IlHHlo Ali'I'edo EI'Iieslo ,lai:qw•s
Oui.'i[Jtll\ para soliciltti' que a sua rcl'OI'Illtt st•.ia eonsidei·ada
pam todos os cJ'J'eilos, como !'eila no posto de s·cuel'lll Llc hi·igada, de accur!lo com as leis e tabcllas uctuacs d•J refoi"ma dos
oJ'ficiacs do Exet•cilo, é de parecei' que atll'nla a situação
1'inanccirn, sc.ia re.icilado o pro,iecto n. 18, deste anno, oJ'J'crccido pela Commissflo de illarinha c Guct·t·a.
Sala das Commissões, G de novembro de 1013. -Pcliciww
Z.'enna, Presidente. -L. de llu.lhõcs, llclalor. - P. Gtuccrio.
-Francisco Srí. -1'av0/'cs de LI!J'It (eonr:ordo com o parrecr
apenas para muntct· cohcrcucia com votos anleriot·mcnlc dados.
- Victwino Monteiro, vcneido.- Siaismumlo Uoll('alvcs.
P.\1\ECER DA COl\!MlSS;\0 DE MAll!NJU E GUJlllHA N. 127, DI> ·J D1:1,
E l'llOJECTO N, 18, IJO MESMO ,\NNO, A QUll SI> llll~'JmE O
PAl\llCJm SUPJ\A

Da brilhante e homosn J'é de ol'J'icio do cor·oncl de eng,~
lthciros AIJ'rodo Ernesto Juequos Out·iqutJ eonsla que o !'undador da llcpubliea o l'c~ nomear sou sccrclrct·io militar no dia
1G elo novembro, islo é, logo que assumiu o tlOdor, no nwm.,nlo
critico cm que a redacção c a exrccliçflo do tclc:;rammas, OI'dcns
vcrbaes c outras medidas ut·gontes partidas Iio gabinete mililtH'
exigiam a nmxima actividade, grande intelli:;ciwia e o maiot·
criterio.
De tão espinhoso cargo soube o pclieionat·io tlcsempoilhm·-"o
com ta!J1l'OI'iciencia dumnto um anuo inteiro de nolm·iu agilai;ão
1111 politica nacional que o generalíssimo sél dispensou us StJUS
serviços ao ter o seu r.eloso c dedicado sccrolal'io do tornar
assento no Congresso Consliluintc.
Os rclcvanlissimos scrvir;os que o pcticionario prestou ao
Jumlndor da Hcpu!Jlicn na qualidade de ~cu sc•et·cturio militar
em uma quaclt·a qu•õ se ufto repelir·.it huslmn pum et'eat·-llie na
nepu!Jlien UIIHt situncüo excepcional, Lorunndo-o morcccclor do
:l'avot· [!li!} solioila.
~las o coronel t•cl'ot·mnclo JtWCJUCS Oul'iquc, é, além disso.
um velel'ltno do Pat•aguay cm r:u,ia r:ampanliu figurou ,com Lnl
clisliuci·üo, c.le nlumno mililur, lll'a~a que cm ao pat·lrt· clcsl.a
Capila(conscguiu após mn:rc!Jns püt•igosns, ataques a tl'inclieiJ·as
inimigas, combales rcpcticlos e !Jl\talhas smt:;t•cntas- eomo as
de Cag-11)•-Juru Peribe!Juy- ser promovido n 2" tcucntc por
aetos du bJ'li'IIU.'J'a, posto no qual contrnuou u nu•t•eeor• louvoi't.'S
Pll1 ot·li·~ns do dia do eomrnando r111 olwl'e.
Hnfor·maclo no posto J!c rot·mwl com o soldo ria lnilella
Li•J 1~01, o JWLkionat·io não deixou pot· isso t.le continuat· a
Sl~t·vir· a llPJlllhlica " n seu nntnn •' t.lenmsinLiameul{• conhecido
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110 paiz p:ll'a qw: .~t·.ia nrf'PS.''i1l'Ío rr·pc\ it· artui o.-; IJOllil :·iet·vi(:o."i
}Wü:oilüdos t!Jn inlput·lanlissitnas cumJllÍ:;sües militat·es u civis.

AlLcnrJellllo, pois, nesle monwnlo, srínwnlc ao,, ser·vir;o; prcslados
cm quadm itnnJ·mal prlo

pulir~ional'io,

paJ•cee :'t

Corn1ni~~~n

du

lorlit a ,iuslir;a quu se,ia clci'"J'ido o I'I)C]Uur·iuwulo n. ~!I do
cOL'J'unle mmo, pelo que oJ'fer(~~~c ú eou~idet·uuão do ::5cuado o
seguiu lo
Pr tO.mC'l'O

N. 18-HH3

O Congresso Xadonal decreta:
A!'l.igo unico. Fica o Poder Exr•cuLivo autorizado a mandar•

NlliSidui'UJ', paJ·n Lodo::; os n!'l'dl.ns Jeguc!s, a rel'ormn do eor.·unel

'"'

'

.

•,'

All'rerlo Em1•sto .Jacques Uurique no rrosto de general de brigada com ~5 annos de ser'\'ir;o, de accrlr·do eom us leis c Labellas
acluacs de reforma dos ol'J'iciacs do l~xcreilo, mas sem direito
n rccehcl' a dii'I'N·cnç.a ele soldo,; ulrazaclos; revogadas as disposições cm conlral'io .
:-:;aJa tlas Commissõcs, ~2 de agosto dü H11:3. -Pirr:s Fvl'rcil'l.l, Presidente.- 1'c/'/'d, nelalol'. -Gabriel Sa/.yado. -A
imprimir.
N.

~OI-1Dl3

Cour·oJ•rlando com os J'undamcnlo,; do par·ccL'I' Jl. I li l r.le~Lr:
nnuo, da Con~missão du 1\lat'inlm c G'uena, abaixo Lransctiplo,
opiua Lambem n Commissrto r.le l'iuauçus pela rc.iciçüo elo
pt·o.icclo n. •11, ele 1D10, rio Senado, que autoriza o Governo
n comm issionnr·. annualmcnto oito medicas militares c navacs
pal'U aeompunhar·cm os cxer·ciLos dtt França, Allcmanhn c Inglnlct·ea, durunto ns suns grande;:; manobras.
Sala das Commissüns, G do novembro Ue 1013. -.F'ulician:1
Pcnua, J'r'Ci<idente.- \'iclrwino Jlrmtairo, llelalor·.- Ul'úano
Sautos, -L. de

JJulhüe~;.

.12:..:: .•:·

•.

-Siois·1nuudu GoutaltH:s.- Frau-

ci;·cu Srí. -Jo'. Glyccrio. -1'avarcs ele Lura .
' -~

I'AI\8Cim 0.\ CQ)[)I!SS.\.0 ll" MAIUNHA g GUEI\H,I, N, !Gl, llg 1()13,
A QU!l SE nJlrErlll O 1'.11\ECEH SUPf\A

I.
I,:

'·.,,
'

'

o pro,iccto n. I I, rio l!l.W, do Senado, autoriza o Governo
a r:onunissionat• annuulmcnte oito medicas militares, do Exc:·cito e da A!'madn ,11ara acompanhal'cm, cm suas grandes manoln•ns, o~ cxereilos c ns esqunc\l'ns dn. TnglntC'rT·n, Pran1:u e
1\llcmanlm.
:~' sallido (}UL', í~ll1 l~Ommi~RtÍP~ do O~!UfiO:-i, iL tl1 O GOVOi'l10
tmvinclo ú Europa, pal'U o .t'im do apcPfci\~oal'cm os seus f:onhucimcn Lo~ especincs. Yarios meclicos pcrtcnccnlcs aos COl'J10S
elo snuclr. do ExcJ·cito e da Armada nncionncs.
1
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'Essa boa t·cgl'a conLinún cm vigor, quer quanto à ~!m·inha,
quer qunnlo ao Exercito, consoante autol'iznc;fio dada no Poder
ExccuLivo nos nrts. 2i c 20 da lei de:, de ,innciro de :lU!3.
Assim sendo, não parece à Commissito de Mul'inltn e Gucrt•a
que deva sct· acloptaclo a pl'ovidencia constante do pro,icclo,
sob a J'órma que nelle se indica, nüo havendo ra~ito, ao seu
ver, pam que o Senado dê sua uppl'ovuçúo ao l'efcl'ido pl'ojccLo.
:5ala dns Commissõcs, 20 de oulubt•o de Hl13.- Pit•es Fet'•
·rcira, Presidente. -Laura Sodré, fielalor.- Guút·icl Strlaado.
l'HOJI,C'l'O DO SEl't\DO N.

11, Dll !MO, A QUI'

S~ lllll'EI\IDI OS

PArtECEfiES SUPfiA

O Congresso Nadonal decreta:
Art. 1. • Fica o Governo autorizado a comnusstonar annunlmente oilo medicas militares c navaes pum que acompanhem os exct·cílos c mal'inhas da Frillnca, Allemanha e
Inglaterra, durante as suas grandés manobras.
Paragrapho unico. Os commissionados deverão apresentai'
·
relatorios minuciosos a respeito.
ML. 2." O Governo providenciará para que um certo uumero desses proJ'issionucs fique at•rcgirnentado nus forcas de
mar c terra daquel!es paizcs.
Paragrapho unico. O tempo cm que deverão permanecer
nesses estudos será determinado pelo ~I inbtcrio da Guerra, mas
nunca inferior a dous annos,
Art. 3." Ficam aberlos os creditas necessal'ios u essas
commissões.
Art. ~." nevogam-sc as elisposic;ões em contrario.
Sala das sessões, :!!l de agosto de 1010. - Jorue de Mvt·cws.
-A imprimir.
N.

~U5-Hll3

O pro,iect.o elo Senndo, n. 38, de l!lOU, ct•ea o cot'J10 dA
picadores no Exercito e dispõe sobre o seu pessoal.
A Commissão de Marinha e Guerra cmitliu sobre o ns~umpto o pnt·cccr n. Jlil, elo corrente anuo, contrario ao projecto com o qual está ele aecclrdo esta Com missão,
Sala das ·Commissõcs, li ele noYembro ele l!ll3. -Fcliciallo
Pcmw, Pc·esielenle. - VicJtorlun Mo11târo, Rclatot•. -I•'. Glucc·t·io. -Francisco Srí. ~L. ti<? Bulhúcs. -l'cwm·es de Lum .
...,.. Ut•bmw Santos. - Siuismumlo Gouça!L•es.
P•ltmc:cm

DA C0;\1~1188,\D og MAI\INil.l E GUEI\11.\ N,
A QUE SE nBrEng O PAHIWBI\ SUPU.\

101

DE

:1013,

A' Commíssão elo ~!nl'inha r Clnmc·a foi ]1t'<'Srnl<' n Pl'O.i••c·.l.n,
apresentado no Senado, creundo um coc·po de picadores no
Excvcito e dispondo sobro a sua orgnnizacão.

;;g;;s,ín

E~r

7

n1~ ~OYI~.,Jooo

l'Wo desamliP-cc a C01nmissiin

:'1

o,.

m: 101:1

imporlnncin cJ(Is

n.t
;;erYkt~~.i

CJUC enhem aos que exer·cem 0ssa prol'i:;siio, ulil c ueccssaria,
concor·rcndo pum que nos corpos mouLados nito faltem (•lc-

men los incl ispensnvcis para ga1·anlia do exilo da sua acr;ão,
tão importante c rlepcn(lenlc essencialmente do perfeito conlrecimento da arte de equitar;ão.
E emllorn de nccurdo eom alguns do;; pal'CCCJ'IlR das aul.ol'idadcs supet•iot·es, qun dis~P1·nm :-lOill'e o ns~umplf\ Re snibn.
que mn boa parle pura os fclizos r·csullados de que se aca!Ja do
J'allar póclcm ·contribuir os que pml'cssam essa arte ela picar·ia,
não p~Lrccc ú Commissüo opporluno nem eonvenicnlc que sc.in
dada ao con.iunlo dos pieadores a organizar.üo cm coJ·po nos
termos constantes do pro.iceto.
A J•cccnle lei de reorganiza~.üo do Exercito, de ·Í de Janeiro
de 1008, que cJ•oou novos servir;os, em SI!U art. '120 Lt•atou dos
)licndores c dispoz sobre a sua distrihuir;üo pelos corpos, dando
n esses scr·vcnluarios goaran lias c vantagens. 'l'aes vantagens e
garantias podem Sf!l' dr, outra ot·dem, mclhornrla as eondir;ücs
que a lei c1·eou pam os que desempenham no Exercito as funeções de pirJadorcs: mas ú Commissüo de ~lm·inha e Guerra nüo
pareec conveniente adoptar-se a providcneia r•onsi,;uadu no
pro.i cela su.i cito ao seu estudo.
Sala das Commissücs, 20 de outubro de 1013.- Pires Fcr?·eira, Presidente. - Lau1•a Sodré. ficlator, - Galn•iel Solyado.
PnO.TEC'l'O DO

REN,\00 N, :38, OE
PAnECEOES

·1000,

A QUE SE f\EFEIIE)f

SJJPllol

OS

ConsidNando que, c.1J-vi do disposto na lell.ra c elo arl. '120
da lei n. l. 800, de .[ de ,iunr)it•o de 'i \lOS, foi determinado que
ha,in um. picador cm cada corpo montado, com as mesmas
vantagens c garantias dos 2" tenentes velerinar•ios;
Que, dada n nüo cxisl.encin elo accesso para os picadores,
n elles si nfio podem tornar e1'feclivas aquellas vantagens o
garantias asseguradas nos vcterinarios;
Que elo direito t\ promoção lambem gosa o corpo de dentistas instituido na mesma lei;
Que na creacão do novo quadJ•o deve o Poder Legislativo
conciliar os interesses publicas e os desses empregados;
O Congresso Nacional decreta:
All't. '1." Fica crendo o cor]lO de picadores, com o seguinte
pessoal; um capitão, quatro t•• tenentes c 2i 2" lcnentcs.
Al't.. 2." O capitão tcrt\ cxcrnicio nn secção de remonta
do· Ministcrio dn Guerra c os t '" e ~"' tenentes nos depositas de
t•cmont.n, regimentos de cavnllal'Ín, arlilhnria c grupos de nrlilhnrin n cnvnllo c de montnnhn.
Arl. 3.• Pnrn preenchimento das vn:;ns de oa\lilão c Jl!'Ímcir•os l.encnlcs scr·üo obsr.r•vtulns ns J'C!l'l'lls gcJ'aPs cc promoçün
·() ns do 2"' tenentes preencher-se-hão po1' concmso entre os inl'c-
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tenllatn, llC'lr) Jllt~no~, o po:-ilo dl' :2(1 'snrgonto.
.
. .
_
.
.Paragrap!Jo nmco. A !Jl'llllüll'll pt'Oinor;ao no poslo, ot·a
crendo, de capilfio poelcl'ú rccal~ir cm um 1" lcncnle de amm
montada, J'ceonheddamcnlc hablltlado.
At·L. .\." llevog-am-sc ús disposii:õcs cm contrario.
Sala elas sessões, 21 de outubro de 100\l. -Auaus/o de
1'ascoucellos. -A imprimir.
(jlJ('

N. 20G-1013
A prOJ10SH;uo n. Gl, de 1000, equipam cm. ludo os funccionarios ela Imprensa l\'ncionnl c da Casa da Moeda aos do

Nacional.
Ouvido sobro o nssumpto o Sr, ~linislro da Fa~onda, por
edifício de 30 ele agosto ullimo, dil'igido ao homado presidente
desla Commissão, dcclat•ou que a' pt·ovidcneias no mesmo pro,iccto enunciadas são, pJ•csentcmcntc, inopportunas.
De !'aclo, si fossem folgadas as nossas conr.li~ücs financch·ns,
üsta Commissão aconsolltarin no Senado a approvuçüo do JH'O,ieclo, •com r.•menda, melhorando os vencimentos dos funccionnrios da ImpJ•cnsa Naeionul, porque os da Casa da Moeda iá
conseguiram em Jll'O.ieclo separado mel!JOl'ÍiL de seus v.:~wi
menlos, J'icando ussim em si Lun~fio superior aos dnquollo dep:utamenlo, conforme se vet·iriea do clccJ'cto n. 0.2~.\. de ~U do
dezembro de •1011, não obstante serem os empregados da Trn]Wcnsa regidos pelos mesmos regulamcnlos do Thcsont·o N'acionnl c pt·eslarcm i1s mosmns provas ele concurso exigida' para
os !'unccionnrios de Fazenda.
Presentemente, porém, ·como observou o illusLrc St•. ~li
nistro da Fazenda, é inopporluna a cquipnrnçi'ío, culculaLin cm
2G :000$ annuaes, mais ou mrnos, c pot· isso a Commissfio r!c
Pinançns, nl'irn do nfto np;gr::l\'nl', embora srjn pouco o augmento,
~l'hcsouro

os compromissos de of.·clnm finu!WPit·a ati:-;umidos pela Nat;fw,

t'l

de parecer que se.in re,icilndo o pt·o,iceto, podendo, eni.J•clanlo, os
funccionnrios da Tmprcasa l\'neionnl espct·nt• oceasião mnis fnI'Oravcl pura conseguirem n mclliol.'ia r.lc seus \'Cltcimcntos.
Sala das Cmmissüc,, (i de novcmllt'O de !013. -Feliciano
J'cmur., .Prosidentc. -PI'{{IICiU'O GliJCcrio, ncJalor.- Z,'ranci•co
Sâ. -o'l'rwarcs tlc Lura. -1'ictoriuo Jlonteiro. -Sirrismundo
Oonçalvr:s. -L. de Bulhües.
PHOPOSIÇ.\0 O,\ C.\:-l"AHA DOS DEPU'l'.IDOS N. GI, Dl\
HEFEliE O PAHEClm RUPH.\

I 000,

A QUE SI~

O Congresso Nacional rcsoll·c:
~rt. 1." Os runccionnrios da Tmpl'cnsn l\'ueionnl r• o' dn.
C,nsn dn ~~o~dn sct·ão cm turlo equipm·udos aos do Thcsouro Nu-

eJonnl.
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Arl. 2." Fieam tamheln :lli,C!'lllC•nlarlo~ 1'/rl ;j() r(r, U:i \'l'!lt~imenlos 0UC acluaiJncnl.u l"~''''''lli;/Jl o Jisr•nl das l.~alancus " dn

sellu, o nlmoxaril'e c os J'cspci!LiYos J'iuis da Casa ela i\louda.
ArL. :l," E' unlol'izado o .i'J'I!sidetllc du llcpublica a aiJI•ir
o noecssal'io eredito pam J>Xeeu~:Uo dcsla lei.
Arl. !,, " lleYor;arn-se as clisposic,jcs cm contrario.
Gamara dos Dcpulados, G d1• oululn·o rlc 1000. -Joan
LOJJCS Pel'I'CÍJ'a Filho, 1" Viec-prcsidcnle. -Bslacio de :llbuqucrquc Coim/J1'a, 1" Scerclario. -Bdurmlo 1'/wmt! de Sal,oua,
~" Secrelal'io inlol'ino, -A imprimit'.
N. 207-101.3

A Commissüo de Finanças considerando proccdcnl0s as
l'a7.ües apl'osenladas pelo 'Exmo. Sr. ~!inislro da Viação e qun
se J•r!l'crcm aos moliyos de impugnar;Uo, pot· JlUt'Lo elo Trilmnal
do Conlns, conslant.ns elas nlinens a. e c pot· se clcmonslJ•at· qu1•,
l'l'alnwnlr, o proprint.aJ•io rln J'if(n] que Jll'i>Lendia llmlfjJ'iciur ''
i.ll.' fado Guilherme Slumol', Ul'J'nnclaLaJ'io tln [ni'J·as da l'n~'·nda
rio comnnl Guilhr.J'lllO C:arlzr.J• Nrlo n que as J'iJ•Jllas so"inr;;
Vasques & Qundr·oR e Hn:-;lo:;, Vas1~o & S1·lrnPidt~J· Sf~

flPlinlll

rrgularmrnt.e eonsti J.u idas, nüo hnyr,JH.Io apl'OSJ• Jtlallo os doeumr.nlos PI'Oimnlcs llc sua conslil.nição po1· sr ngnaJ·llaJ' n

oeenHifio dn J.·o:;;por.•tivo pngamonlo pal'n o eumpr·imenLn

dP~sn.

rm·malidnll''• ainda assim .iulga que subsiste motiYo de o1·do!ll
a J'a~nr opinar cont.rn n eonrrssão elo credito rm qurst.üo.
O clecJ.'ci.o n. 2.010, do :ll dn rle~eml!ro de l!l08, anloJ•izon
o Podct· ExrJ~Ut.i\'0 n emwcdct• nos syndkalos r coorrJ•nt.ivas
ngt•icnlas, qnn cull.ivm•r.m t.rigo, a sullYcnJ;üo ele Hí :000$; I'RI.o
r]('r'!·elo cm seu ar! .. :l", li!I.J•a r•. osLahrJ,,ccn mmn condir;üo prtl'il.
nhl.<~IHJÜO df~sse auxilio, por· pal'i.t' iln sywlienl.o n\1 eoopPt'nt.ivn.
dil·ccr;~o ria ·cull.nm rio ll'igo um lel'lmi,·o dn
reco11 I111e ir! a I'OI111WI.rnr ia c Jll'U ti1~n compJ•ovarln »,
A ]pj n. ~.221, til' 30· do di'7.J:mlli'O dr. dOOO, !11'1.. 30, lrtJ•n /1,

a

« maniN· nn

nu loL·izou o Govel'no a « eonentlc1· o:; :l'avorr.s cln. !e i n. 2 ,'O 'tn,

supmcilnrla, lamllrm nos immlgl'anlcs lor>alimrlos r1n mwll'os
eoloniacs o brm assim a nualqneJ' ag·ricull.or qne sal.isl'i~rJ' n;;
eondir;ücs da J•el'rrida lei, nüo ficando depcnclonlc 1ln conslil.ui~ão c!9 syJJr.licatos ou ·coopcraliYns agl'icnlas ~.
A ICJ n. 2.3i>ll de 3L de dcwmbro de 1!110, arl.. 51, ''''IH'Odnziu n nuloJ•izncão ncimn.
O dccl'Clo n. 7 .!lOD, de 17 elo mm·J;o de tOlO, que rog-nlamrnl.ou a conerssão dos l'aYot·es dcst.inados ,; cnll.urn do l.l'igo
o oui.J·os, mantendo o principio rslahclccido nus leis unl.rJ•inJ'r",
csl.nllclcccu no nrl.. 2" lclrn b, eomo coneli~iio pm·a .t orl'r•i>l ivi dado dn sub\·enção- • sm• dirigida JlOl' pessoa de rcconheeidn
cmnpdoncin c pratica comprovnr.Jn >.
"''-se, portanto, qur essa exigcnl'ia não CJ'a dost.innrln n
JWl·chn·nl' l'tnqunnto :'l flllhYrn(:hn

s1~ dL·~I ÍJHt\'U

U'ío sômrnle n

·cooperalivns ou syndiontos ur;rioolns; lt lei n. 2. 221 lornnnrlo
extensiva cs~n subvcnçüo nos immigrunlos Jacalizudos cm nu-
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rleos cnloninc;; o bem ns;;im a qualquer ag-ricnHOI', não 11/'CScincliu du pro\'a de eompclcncin dos que a solicitassem, e tanto
que o Reg-ulamento expedido com o decreto n, 7, 000 n consag-rou cm dispositivo espccinl, no arL. 2", letra b, que Yeiu
ainda forlnlccer n exig-cncia constante elo art., ·I", lctrn /J,«ao ag-l'icullor que satisfizer as prcscripr;õc;; da lei n. 2.0"0,
de 31 de dezembro do :1008, embora não csle.in filiado n syndicato ou coope1•ativn agricola ».
Sente-se n preoccupacüo por parle do leg-islador de assegurar bastante n idoneidade de quem quer I]Ue sc,in que pr·o·curassc obter esse favor.
Tratando-se, embora de uma mediria tendente a fomentar
a cultura do trigo entre nós, nfio se pódc deixar· de reconhecer
que, não só neste caso, como cm lodos que se referem a
eonccssão de favores pccuniarios por parle do Estado, deve se
Pl'Dceclcr com o mais escrupuloso r1·ilcrio, mórmcnle na situaçfio
presente.
·
Certo. o I'eg-ulament.o nfio define as -condições cspeciacs da
capacidade que se deva exigir do prolendcntc, c o fiscal respectivo infm•ma que as míltm·as nfio sfio dirigidas por um
• ngronomo scientisla • - <nem por um letrado>, não basln,
por<ím, a apparcncia de simples ~onhecimenlos cmpil'icos, l]ue,
na maior parte dos casos, muito cm· o cuslam ao Estado, não
basla que um grupo de colonos, immigrnntcs ou quaesquer
outras pessoas, se constituam cm sociedade para a explornçfio
de uma detel'minnda cullurn, como cxpcricncin, um ensaio
prohlemalico. procurando POI' esse meio obter o auxilio dos
poderes puhlicos,- r! neccssnrio que apresente provas roaes
de sua capaciciadc, é preciso que sua idoneidade sc.ia indiscutível pnrn que se lhe possa entregar a suhvencfio solicitada.
Nestas condições, não papcr:endn :\ Commissiio satisfeita a
condição de eompclencia c pJ•al.ica comp.r•ovada, por parte dos
l'CQtJm•cntes, ó de parecer que seja reJeitada a proposição.
Sala das Com.miss<ics, fi de novcmhr·o r! e I n13. - F'eliciano
Pmma, Pl'csidenlc. -L. de nulhücs, n.clalor.- Urbano Santos.
- F'. Glucc1•io. -Francisco Sri, - Tavm·cs de Lura. - l'lcto1'Í?Jo Montclro, - Sirri.nnuudn Gonçalves.
l'nDT>OS!Ç,'(o O,\ CA)!An.\ DOS DET'U1'ADOS N. ']1,0, DE
SE nEPEnE O P.lnECim SUr>n,\

10•12,

A QUE

O CongJ•csso Nacional resolve:
•Art.igo unico. E' o Poder Exrcu li vo nu t.orizndo a nhrh•,
polo Minislerio dn Al:l'icull.urn, Industria c r.ommcrcio, o crerlil.o especial ele GO :000$ pnm nltencler· no pagamento n que
fizcmm .iírs. no nnno elo ·101 ·J, os rmll.ivar.lorcs rir t.rir:o no
Estado do fiio Grande elo Sul, GuilhCI'IllC Antonio Stumpf,
Vasques & Quadros, coronel Avrlino Machado J3oJ•gcs c Bustos,
Vasques & Schncicler, ele nccôrdo ~om o arl. 5'1, dn lei n. 2.350,

8\l
l'f!\'Og-adn:'! a:-; di:;.;posil:r~~·~:-; rm l!OnlraJ·io.
:1
Cnmara dos Deputado~, 20 ele no\'Cmbt•o de 1012. -SaiJino
JJw•rnso .lu.nioJ', P.t·csidonte, -Antonio Sirncao dos Santos Leal,
·1" Scet·ctnrio. -flanl r/c Jfomcs Vciua, 2" Sccl'clario. -A impt•imir,
?

rlc :ll de drzPmlwo d1} 1010;

N. 208-1913

A' CommiRRfio ele Finanças foi pJ•cscntc, para cmillir parecer, a proposição da Gamara dos Deputados, n. 188, de 1012,
que aulori~a o Pode!' Executivo a ahrit· pelo :ITinistcrio ela
Justiça c Negocias Tnterim·es o credito especial de 5:800$, para
indemnizar as despc~as feitas com os funcracs elo Dl'. Alft•cdo
ele BriLlo, ex-clircclor da Faculclacle de i\ledicina dn Bahia.
Sendo esse ct'edilo solicitado por mensagem do Sr. Presidente da Republica, que consta do Dia!'io O((icinl, de 2i dc
,iulho de :1000, a Commissiio de Finanr;as ó de parecer que sc,ia
approvada a proposição,
Sala das Com missões, G de novembro de I013, -Feliciano
Pcnna, Presidente. - U1'bano Santos, Ilelator. - F. Glucc!'in.
-F'>•anc.·isco Sâ, -Tavm•es de L1J1'a.- Viclm•ino Monteiro.Sim:<m.undo Gonçalues. -L. de flul/ujcs.
I'TlOPOSTC:,\0 Do\ Co\:llo\Tlo\ DOS DP.PU'T'o\DOR, N, 188, DE
SE REFERE O Po\TlP.CETl SUPRA

1012,

o\ QU!:

O Congresso Nacional resolve:
Arti:;o unico, E' o Podrr Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministcrio elo Tnterior, o credil.o especial de 5:000$ para
indemnizar· a quem de clit•eil.o das clespc~as feilas, com os funcracs elo ox-clirccl.or cln Faculdade ele ~fcclicinn da Bahia,
Dr. Alfredo ele BriLlo, cm vi!'tude ele autori~ação elo Govrrno
Fcclcr·nl; rcvogadas as disposições cm contrario,
Cnmnrn elos Deputados, Gele novembro ele '10'13. -Sablno
flll1'1'0so .rmrio1•, Prosiclentc, -Antonio Sh1wtio rios Santos Leal,
i• Sccrctnr•io. -Raul de Mames Yeiaa, 2" Secrctnrio. -A imprimir,
IE' novamente lida, posta cm dis~ussüo unica c approvnda
.sem clcbatc n r·odnr:ciio final cln proposição ela Cama.rn dos
DcpuLndGs, n. '128, de '!OH, organizando as bases para o ensino
mililnr, feita de nccõrclo com as emendas elo Scnaclo.
Ync sm• submctticla t\ sancçiio,
O Sr. Raymundo de Miranda ( ·)- St•. Prosiclcn te, o clcl·or
c n minha condição elo rcprcsonlantc de um Estudo torturado
1wlos excesso,; do um. ugrnpnmcnto que nfio tom noeão clc
rcsponsnbiliclnde elo podei', dctm•minurnm ~ue, cm r!in~ rio mrr,

'

(.) Esl.o discurso nfio foi revisto poJo ornclor,
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passado, eu tivesse occasi:io lambem rlc me occupar elo Lt·abnlho
de dcsol'gmlizacão qu c ali i se J'az 110 sentido de sct· pt•omovida
a suiJievu~fio dos opel'llt'ios das fabricas. de tudt!os do I~' lado
de Alagoas, sublevação pt·ovoeada, aunnmla, ordrmada por
nquellcs que l'CJJJ'esentam ou eslão de posse da situação do
Eslaclo de Alagoas,
Não fui contes lado, As noticias lú chcgamm ao Eslaclo o
as minhas afl'irmaçõcs não J'ornm conlcsladas nem pot· nenhum
tclugramma, até esta da la.
EnLrotanlo, l'iquci surprchcndido ho,ie, quando, lendo o·
C01'l'e'io da Manhã, encontrei uma inveclivar;ão, dessas de :l'cim,
a proposilo das minhas proposições e impugnaçõc; a respeito
do procedimonto anli-patriolico que se ia lendo e que se vuc
desem·olvendo na minha tcrm.
J~' ualtll'al, Sr. PrésidenLe, que cu não acompanhe o autor
de semelhante aggl'essão, cm Lermos que t·cbaixarn a i·mprcnsa;
si eu o ncomranhassc Leri·a l.am!Jem que rcp~ixar esta Lribunu.
~las, devo dcclal·ar que as minhas opini<ies e n:l'l'irmac,ões
JIU i.l'ilJUna do Scnndo, ou onde 'quer que se;jn,, não estão
aclslt·idas a 'arligos de quausquür jornaes fJllC se publir]ucm no
meu Estado nu em outro qualqneJ' Jo~nr.
·
Que illlTJDrla que o Correio da Tardll, ou o CoJ'I'c·io de
J/aceid, ou o .Jornal de Alaatlas chame a si as glorias de ler
coucol'l'idn, di1·cc~n ou indireutamcute, para n dl•sol'ganiza,;ão
rlus l.mlmlhos na minha torJ·a? A mim não illlJIOJ.'in que cu
sl',ia oiJJ•igaLlo, ou tenha pelas que me determinem a m1o ir
de encontro .üs suas al'l'it·ma.r;õcs.
DcmonsLmJ•ci, J10r,,m, no Senado 11ue o .ionml a que se
J'ril'l'e o rr,cJnclOJ' do Cm•rieo da Jlanlui, filiurlo :í politica do
D1·. :J.'m·naudcs Lima, c lambem nellu disciplinarln, cm Alugôas,
niLO ,; Ol'gún do nwu pat·lido. Diz S. S. que o Correio da Ta?•da
« 1l orgão dos ::\Jullas » e do «SJ•. llnymundo ), Si ,; r.lo~ ~lu !las,
cu ignoro, mas lenho ccrtc7.a elo que não ,1 oJ•gãn meu, nem
tão poueo do pal'tido a que pel'i.rnço.
l\qu i [f)IJ'ho um exemplar do Coi'J'UÜ). da 1'w•t/r.', onrle se
Jl(>dC Jet• Ult(l,'(Q INimPI~:O:DEN'J'I,, E' um, 01'(/ÜO 'ÍildC)lC1idellle cOmO
o Correio rlrt Jlauh.ü, como lodos nqucllcs ,iorll'ncs que so dcelumm não filintlos a agg-remiação pat•lidal'ia rln espccie
alguma.
·
Se ü um orgão inclcpcndcnlc, si não csllt filiado n nenhuma
elas aggl'Cmiaçõcs politicas, c si cu affirmo que não ó orgão
meu, porque não lenho org·ão algum pessoal na imprensa das
Alag1las, niio sei onde, como, c porque o rcdaJJlOI' do Corralo
ria Jlunhú, ICJUc é politico J:'t nus :.\lagôas, encontrou base pum.
lnnLos insultos, al'im de ti1•nr attestado dr:: cmulucta perante
~s ~eus üorr·iligionnrios, l'lUJ'a uma agg-t·essão in,iuslificnvcl,
llllltgnn r.lc um 'l1omcm que se pt·lw;n, indigna de um homem da
sua cultuJ·n e rios seus talentos rltl ,jornalista, insultos esses
que cu J111,s T·osliluo intactos.
., ,J;:ntt•clanlo, o que ·Ó mais inLerossnn.lo, o não p6de ser
eonLosLnclo, ,; que o C01'1'Cio dct Jlhm/i.ti, ou anj.cs, o politico
alugouuo do Correio da Ma11hc1, publivou um lr!legrumma ua
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:10 1lr outuhi'O, em que arrirmava que os scnadol'cs
l''"'lidm·ios do :-;1·. Eue!yde:; ~Talla LJ!WI'iam conslil.uir clandeHIin:unenle u Kenado, tendo n inteu,•ilo du J'ormnr •a dualidade
de l:anmJ·ns, c 'fi!C ns 1'c[cridos Scnwlm·es al'rqmbm•mn o cd'iecli~ilo ti.!

J'ir:in rio Senado, r: rlcllc snl!lra/âram lim•os e mais )lapeis,
r·cuindo-s,: na ca·sa de 1'Csidc1H:ia de mn mn1oo JlOlitico.

Pol'l.anto, r•,se mesmo redactor al'l'irma neste l.elegramma,
puhlicarlo no Cm•J•cio da Manh<i do l'eferirlo dia 30, que foi
ni'J'Oillht\r.lo o edil'icio r.lo Seuado c que n !'Cuniilp para rcconllecimeulo dos Sonadot•es leve logar cm casa particular. Essa
declara~ilo pot· sua vez é corl'oborndn l.)elo directm•io do Partido Dcmocmta, ~uando diz rJUC [oram. retirados os livros do
Senado JJII/'11 uma 1'C111l'irio clmldcslina, mn ca.w do Coronel Paes
l J.111 to.

Tambrm o Deputado limoso, que defende os interesses
poli Lieos do agl'u pnmcnlo do Dr. Fernando;; Lima, declarou
nn Camal'll que o rur:onhccimcnto de JlOdcrcs se den cm edi[icio
oul1·o lfiiC 'lllio n Senado, e sem a devida publicidade.
IJ'ois llrm; ucsl.a nltma, pergunto ao meu g1·atuito a:;:;ressor
r' aos seus amigos, ljual a cara com que devem estar com o
srn diredorio, com o seu set'Yi1;o lelcgt•nphico. co_ry1 as suas
af'fiJ•mtlci\cs nn Gamara e fllm della, deanle do lclegramma
rlirig·ido pelo honJ•urlo St•. Coronel Clocloaldo ao mesmissimo
Sr. Deputado Bnn·os Lins e, o que mais •admiJ·a, honlcm'
e,,parlmrntosarnrnte pulllicado no Con•ein da Jfanlui, com titules
c sublilulos, nos lcJ·mos seguintes:
« ~!aceió, G de novembro- Seis senadores filiados
an P. 11. C., reunidos de .1'/fi'Jli'C:a. d!u'ante o dia, ·110
l'r/i[r'r:io do Seuado, reconheceram. Senado1·es tumulluJ•iaJnentc cinco cidadãos que na elcir;ão de I de novembro
do uuno passado oLLivct·am· insi:;JliJ'icnnlc votação c
JJI'm IH'otrslaram durante n apuracrw do pleito. Os cnnti ida los rli•moeJ'n fns d iplomnuos não puderam defender
Ro'US rlit'rilos, porque nctthum aviso_ livcJ·am da mesma
J'cuniiln, que reputo inconsti(J.wionul, rculizacla, como
foi, l',",rn do JWriodo ordinario elas sessões. A mesa comllllllliWLl-me a reunião c o .reconhecimento, de que não
tornei eonhcrimento nm· lerem infringido n Constituicão
o ns arts. ·o,.• r 7n do reg-imento interno, r!onfprmc, o
nJ'J'i cio qur vos trun sm illi. Snudaçücs. - Clocloaldo ela
:Fouscca. »
O Deputado Harr•os Lins pJ•clcntle ir a tribuna da Gamara
l'rntihu· ainda esse cnso.
O J•cdaclol' elo tele:;rumma supm ageila n historia tts suas
convrnimwins tlartidarius, mas o que é J'aclo é que n illustro
l'iclinm tht facção do cx-Vive-Oovct'lllldor, o honmtlo Sr. Coronel Clocloalclo, dcclam ao rcprcs!!Ulanto de seus dclenl.ores, na
r.amura Ferlr.l'l\J, lanlo ~uunto r'• nccc!Snrio, qur n rctmiüo
(ni ·110 Jli'OJ,I'io '"lifir:io da Sciiaclo, rle dic1 e conb numero lcaal.
OJ·n. >"ris ~;cnadorcs siio realmente n muiol'in absoluta,
pm·quó o Sunntlo nlugonno so compõe do iG Sõnudorcs, dos
•
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linhnm dt~ ;:;01' l'f•eonltr.dtlo~, poi~ f~OnRLituinm renov:w:io do IPJ't'O. lleslnvam JO. Em Ioda a rmrLe :;;ris r'! maioria
absolula de "10, sn!Yo divct·gctwia mt aritllnlcUca dos correIigionurios do hont·ndo Sr. Cot·oncl oC!odonldo da Fonseca.
Pe1·g·m11o ago1·n ao meu aggrcssor- 'quem J'nlla a vcrdnrJ,~: o honmdn Sr. Coronel 'Ciodonldo, ou S. S. com c!ireclol'io do ,,cu pnt·lido e o seu rcJWCBCnLnnlc n:t Cnnmrn '?
Srt·in o cn'o de app!icnr no redactor do Co·l'reio da ,1fanlui,
as mr.:-;mns pnln\'J'US, l..(•xl.unlnwnLe, gTnlu itamenlo e som escwu-

pulo dit·ig·it(n~ pot· S. S. eoitl l'n o o1·ado1', J~OrÇJue csllÍ eommctlendo o e1·ime de t'XPUI'!;UI', ou antes de c!ISSIJlUJ• as brumas
de uma l'antasl.iea demael'acia que cJlt)S nunrm livcrnm c de um
patriotismo que nu1wn os animou, collocanclo o caso ele Alngôns
nos seus ,.,,l'dnrlciros Lct•mos c demonsLJ'UJH!o que nenhum elos
situncionisla' faz po!ilie11 com o honrado Sr. Coronel Clodonlclo.
Entt·o o mou pm·tido e o do Dr. l~crnandes Lima, cm
Alnguas, cm ma teria de politica Estadual perante o Governo
neste momento, stÍ ha uma dil'l'orcn(;a: '' que nôs fazemos
opposit;üo ao .sr. Coronel CJodoalrlo, frnncamcntc, com n maximn lealdade, e cl!e' J'azcm-n'n dis;;imuladamcnte deprimindo-o e eondmindn-o :'t Jll'alica de lodos os nelas que podem
avillal-o no presente e no futuro, afim de Jazerem com que,
clcsgosloso, abandone o Governo, c cllcs o possam açambarcar.
l~ntreLantn, ,; tar·tlc, pnt· que o Dr. Fernandes Lima .itt perdeu
o manclnto, de Vicc-Govcrnadw de ,\lagoas.
Jll tivemos ocensiüo ele verificar de um modo incontestavcl,
com o desenvolvimento de provas, razões c apreciar;ões dos
documentos c disposir;õcs de leis, cm virtude das qunes se
verifica sct· impassivo! dcmonsLt·ar, JlO!' maiorc;; que sejam
11s subtilezas da tribuna on me;;mo de hr!Nllcneutica, .que
o Dr. Fernandes Lima deixou de perder o mandato de ViccGO\'Cl'tmdor llo Estado.
E eomo o Correio ria Tarde tí um orgão independente,
não é orgão nwu, cu aprovcil.o a occasião, Sr. Presidente,
pnm fazer· intcrcalnt• no meu discurso o brilhante editorial
desse Jornal a respeito do caso do reconhecimento dos Srs. Senadores nla:;onnos, c, no mesmo tempo, n publicação de um
artigo, que li !1o,io II'U Gazeta ria Tarde desta Cnpitnl, jornal
insu,;Jwilo no,; con,;ct·vnclor·es da actual si tunr;ão de AÚrg-ôas
porquanto foi alli que ellcs fizeram n t.errivol {lnmpnnllul•
pam acqu isir;ão do Poder em Alngt\ns.
Portanto, o ,jornal ·Ú complelamcnlc insuspeito, c n seu
respeito devo dizer· a vcr·tladn cm 'liomcnngcm .r\ verdade c ó
que n Gnzcta da 'Carde '' um desse ,iornucs que se não deixa
.inl'lrw1win1' por ningucm e disso riem tcstcmnnho porque dclla
tenho susporl.ado muilns in.iusl.it;ns c muitas aggressões,
npcznr dro st,r· nmi::m do sou tli!'cctor·, cm conscqucncin da
minha nU iturlt~ hostil :'t netunl sil.unção do E.slmlo dn Mngôns,
qua11ilo I'Pill n p1·nvnr qw• l'l'll pum salval.rwto.
Este m·l.igo tem um valor· incstimavol, porque ú n Gazeta

SllSS,\0 ll~l

da Tal'dc

assim:
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quem 0otwcitún. n'um iu0i;ivo edielol'ial de honlem,

«O Governador de Alaguas altenla 0onll"a a fórma
repuJJI icana federativa.
Poi UJH'escntada ao Senado Federal, pelo Sr. llaymundo do ~I irand·n, uma indicac;iío sobre o altenlado
que, ú fétt'nHt rcpuhlicana federativa, acaba de praticat·
·o Governador do Alagüas.
O Coronel Clodoaldo da Fonseca entendeu :que podel'i:l, por um nela administrativo, vedar o cxercicio de membros de um outro poder do Estado. ·
llonovado o lot·ço .do Senado, t•econhecidos os Sr.nadares oloilos, pura JH'eenclt imonlo desse lere; o, nada
mais restava ao Podot· Executivo do Estado do que
,iulgar valiosas c legues as resolucües desse mesmo Poder
Legislativo de •Aiagóas.
Diversamente disso, porem, agiu o St·. Coronel Clodouldo, quando se recusou aeceilnr eomo Llcl'inilivos os
poclet·c~ desses Senadores, t·cconhcci_dJ)s pelo seus puros.
Praticava assim, o Gol'et·nador ele Alagõas um alt.cnlado flagrnnlc {L Conslilui~üo do Estado, como pcrlut•lmva a sua vida fedüraliva, ~llegundo a J'crir de frente
a Conslituiçiío Federal, que determina, em seu art. 15,
os trcs JlOd~res stio hw•nwnicos, mas indcpcmlcntes,
entre si.
Esse dispositivo conslitucional .eslú ractificado pelo
art. 3", que reza o seguinte: • Cada Estado reger-se-ha
pela Constiluiçiío e pelas leis que adoptar, respeitados
os principias constilucionacs da Uniüo. >
Porlnnlo, o acto do Governador de A!agclas, que provoeou a indicaçrw do Sr. naymundo de Miranda, pedindo ú Cot"missüo de Juslh;a do Senado que apresente
um remeclio para esse caso, inddiu naqucllcs dispositivo~ ~onslitucionaPs c csli\ exigindo positivamente a
iuter\'t!ndio do {:ovPt·no Feder·nl, uo:'l torrnc(s do ar~ ·)"
LI.t)•o Gu ,:-;_..

"

Não se p<lde, ahsolul.amcnlc, sair disso.
A l'ürma t•(•puhlican;;, l'cdcrnlim sorrret·a um golvc
tremendo pela superpo,;ic;iío do Executivo ao Legislativo,
quando so cl(•clat•ou I)Onlt•ario o Go\'ernador de Alugànq
no r'xcl'~io de uma parle dos memmbros. devidamente
J•cconilrcidos pelos SI'US rnH•es e empossados nos cargos
Jllll'U qw• l'ot·am clcilos, tio um dos ramos do legislativo.
r~· um caso pcrl'eilo de intcl'Vençüo, com lodos os
caraetcll'isLicos do m•t. G", § 2", que determinn a inter\'t'tH;ii.o lln Go\'ül'llo l't~dm·nl no::; E~tado:-~ pat·a manter
essa l'tJt·nut. t•opuiJlieann ft!Llüt'tllint.
Nenhum outro t•omNiio nos acode, capar. de resolver
n questão vrnt.ilada no Senado JlO!o Sr. 'Wnymundo do
iii i t•muln, o nei'Nlil.nmos mrsmo TJUO ou t\'a cousa núo lembrará n Commissiío de Juslion do Senado.
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n. jmpa!·eia\idaele que a calma rcflilcte. Depois ele tantas commor;<Je,;
na politica c nos homens, ni.o ser:\ o calot• elas animosir.lurles estor.·eis que hn dn restabelecer a lmrmonia
dus potler'f•:<.
'rnnws tuna :GonsLituit:ão dívcrsn~ vezos reformada
pnt· lei:-; de oeeasiiw, ma::; solu·e ·a qual no emLnnlo, nem
ns nossos polilicos. nem os cultores da nossa IiLleratum
,iul'idina l'ir.m•am ainda o menor estudo.
:\'ingucm a commcnlou, ninguem n annolou, nin·guc•rn a interpretou ntrl o presente. O proprio Podet·
Leg-islativo tem-se cxhibido ela regulamentarão
da
•
maior sommn elos direitos que enuncia.
Nãn scl'Ú nestas condições o trabalho de nlgumns
horas de leiturn de texto,; isolados que posso. !'oJ·mar no
espirita do Sr. Governador elementos de convic~iío na
bera doult·ina sobre os delicados preceitos da hal'Jl10nia
c inclepcndencia elos poderes, a menos que se tratasse
de um especialista ela mataria.
Os mnis estudiosos c menos intct·cssaclos
na luta
.
'
'
.Pn•eiMtnws cxpô1.· o

•
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·Pot· esse modo, :que é um dos es~abl'let:iclos no interesse da 'harmania o bons rcla~.ões entre os poderes
legislativo c executivo, habilitam-se ns camaras a melhormente conhec~r c attcnder ás necessidades da •ndmi- ·
nistt·a<;ão do ·GO''o.!rno, facilitando a lei assim a sua

'

lnroJ'a.

•

Como enticlnclc de direito publico c orgão de clclihcrnção autonomo c independente, cada uma das cumuras, porém, ngo como poder propt•io em mataria
de sua organização c J'unccionamento, sem que os seus
actos possam ser levados ít considcrar;ão de outro poder
ou afJ'ectos ao ,íulgamcnto de uma magistmtura especial.
Nisto •l que consiste a autonomia e indcpcndencia
elo Poder Legislativo, como ensina Esmein ».
Em f·ace destas considerações, a cleclarar:ão de inconslil.ucionalidacle elos actos do Senado, oxaracla no. ofl'icio
transcripto, além de ser uma cxcrcsccncia, como resposta official, (I inocun, porque não produ?. cffcilos lcgacs, nem quebranta a legalidade ou prejudica a opportuniclade ela communicnção regimental ela Mesa do Senado.
Socorrendo-se ú menção da data de 15 ele abril, pum
formular a sua consideração de inconstitucionalidade
da actual reunião. do Senado, no primeiro anno da presente legislatura, afim de ser procedido, em tempo
legal, o reconhecimento do terço que o constitue, o
Sr. ,Governador esqueceu a ultima parte deste artigo
que, completando 11 primeim, permittc ouc uma lei
ordinariu, o regimento, o regule, dando a fixação do
prazo c elasticidade •que lhe ó pcculi•ar,
,\ssim, cabendo ao J1l'Cceito .regi:mental estabelecer
a l'ôrmn pratica das t•cuniúcs das Camãras, o proprio
Senado estabeleceu, no art, 7" elo seu regimento:
• quando não puder ter Jor;ar u instnllaeão do Cong:resso
no dia marcado pela Constituição, por não haver numero
legal, J'ar-sc-ha identica communicaciio c do mesmo
modo se proceder!\ Jogo que o numero est.iver completo».
Em :face deste texto, de uma transpnrcncia crystnlina, não lm, não pódc haver hermeneuticn, por mais
JlOdcrosu, que J•cstrin,i a obrigatoriamente pn,ra a data
inacliavcl ele 15 de abril •tt reunifio annual do Congresso,
o que seria um absurdo ela lei, não só pela condir-ão
de ser um :facto dependente ele muilas vontades, como
pela nrecnricdade do cspaco ele t.~mpo, 21, horas, inudinveis que um dia contém, para a reunião de duns
asscmbléas numerosas •flUO eonstituem um 11oder sem
o concurso de cu,ins funcções dcsappnroccria a fórma
republicana adoptada pelo legislador constituinte.
E foi nGcessarimmnte para evitar n fixidez bysnnl.ina desse. pmzo insufficicntc, que a Constituição
Federal, modelo, norma c elemento subsidiario das con-

/.

r
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~tiLui~ües

e:>taduaes, estatuiu, J'ii•mando o preceito no

seu art. '17:
• O Con:;t·essu rcunit·-se-lm nu Capital Federal, independente de convocar;ão, tt :J de maio de cada anno,
si a lei núo designar outro dia, e funccionarú cruatro
rucws da abertura.~·
'!'ratando do assumpto, diz o cilada João Barball10:
• Desde que pódc vir a tornar·-sc, por eircumstancias
faceis de se prever, i•mpossivel ou inconveniente a
reunião do referido dia 3 de maio, nada mais natural
que J'icur o Con:;rcsso com a faculdade de, isso verificando, designar outro dia para esse fini. E a primeira
reunião do primeiro Congwsso 'cm sessão, o,rdinaria
J'oi apt·azada para 1-5• de ,iunho de '1801 c nosso dia se
vcril'icou, praticamente, se provando desse feito, não
rmnvir· a J'ixu~ão inalleravel da época da reunião do
.Congresso Nacional.~
Enlt·o nós o caso teve maior dcsdobramonto, ficando
clusdo logo regulada a ·hypothese, no proprio regimento
do 8enado, que prevrl a possibilidade de se não reunir
no dia '15 e estabelece a pr·obabilidadc de se reunir logo
que o numero estiver completo, deixando de limitar
o prazo dentro do .qual a installação deve dar-se, o
que cslá de perfeita harmonia com o art. O da Constituição, que diz: <cada legislatura durm·á dois annos
e as sessões ordinarias dois mezes, podendo . o Cong.resso set• prolongado, adiado ou convocado extraordiriamente >.
Uma vez que ha numero legal em época, dentro
da qual o Senado possa se installar ordinat·iamento no
armo legislativo, esta insla!laçãa é r•cgimental c só os
seus membros podem deliberar sobre as convenieucias
desta reunião, porque é um poder· autonomo nas resolu('úes sobre a sua organizuc;iio, installaçãa c funccionwrponto annual, depois da época marcada na Constituic,ão.
• O Senado, Yori!'ieaudo os pot!cres elos seus membros,
reconhecendo os Senadores eleitos e daurlo-Jhcs posse,
exerce uma l'uncc,,ão privativa o iudeclinavel; delibera
como tribunal investido de uma ,judicatura especial,
c os seus actos são tiio per1'oilos como uma senten('a
proferida cm ultimo r·owt·so, por urna éorpor·fr~üo judiciaria do ultima instancia,
Nilo procedem igualmente, nem mesmo como a
udvcrtencia salutar em reluciio uo prazo estabelecido
para u reunião do Congresso, ns considera~ões •que faz
o •Sr•, Governador do Estado no seu officio, A Constitui('ÜO não é uma lei rogulamentm•, nem um c.odigo ele
pormenorização: é uma cnuncincüo de nrincipios e uma
dcclurnciio de direitos.
Vol, Vlll
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Nu ar L. H dia L'SLaht.\lueo: «O Con::r1·e::;:.;o, no dia

~.!3

do• ahril, r·eunir·-sc-lm na cupilal do Estado,- intlcpcndu eonvoea~fio, :-:;alvo si uma lei Ol'dina.ria designm•

dPnlt.~

oii\J'n dia».
No easo conct·cto que

~e dis~ulc, a rnu11 ião em. inlpt·escindiYO\ dentro do unno _lcgisluLivo,, mesmo para
tornar possrvcl uma corwocar;ao cxl.ruol'Cilllat'la, por'fJlH',
em sã doutrina, não se comprehencle a convocar;fro de
um Joodcr que não cslcj a consLil.uido, do qual um elos
orgiros nslc.ia incompleto pela !'alta de uma das l'mc•;õo•s
que o compõem,
Porler:'t succcdcr que na <ipoca. em que s" lm·nc r•os:;ivcl a ,J•ounião de Jlma. das Gamaras em ses~fio ot·dinal'ia. para os et'J'eitoR eonstitucionacs c I'Cf.l"imt~nLaes,
a oulra Carnarn. SL', nfio nossa 1·cunir. ]iJssc fado. JIOI't~rn,
nfin inqnina do ineonsLiLucionnlidade a l't~unif'to et'fel\l.uarla da oulm Gamam n dado isto ~ompll[.ir:'r ao Po~er
Exeeutivn, si as necessidac1es do Govcl'no, o exigiL·em,
eonvocat· extraordinnrinmcnLe o Congrcs~o. Bsl.a. ~~~ a
doull'iua de Story e Michon, de Essein e toda u pleiude
de ·consLitucionalistas americanos, france~es c italianos,
que l.ccm vcrsndo o .assum)Jto c ante cujas opiniões o
S1·. Govcl'nadol' J)J•crasa meditar na substancia do seu
ol'ricio, cm face das condir.ões pl'ecar·ias do Estado,
Em lodas as épocas c entre lodos os povos cnconl.ra-sc o rcspcilo )lclas delillcraçõcs do Poder LcgislaLívo como o tra~o curacteristico da sua importancia na
vida das organir.açües volíticas. 1~ por uma nolavcl
coincidencia a hislol'iu da civiliza•;iio humana 1•cgistru
o papel lle resislencia do Senado contm o arbilrio dos
dominadores c a sua ac~ão modemdora contra as agilac-ües da politica.
.
. }'o i assim .o_ Senado ·1lornano tliL'igido 1•or· Pompeu
r'cml.ru as amlw;ues desordenadas de Ccsar, c assim o
Senado dos Estudos Unidos na cl'J'crvcsccncia da politica
de vida intensa dos americanos do nort.e,
·
Tratando da supremacia do Senado· na direel•.ão do
Governo elos Estados Unidos, di~ Laboulayc com· a sua
imllli'IIR:t aulor·iclade elo h isl.ul'illdOL' da magna Cru• la.
Jmerienll!t:
• ~Ma;; ''.III U}llll_J'OJlUillilm em ·•IU~l l.odn;; o;; púlkl'"'

sau 1nstavms, s1 nao houver uma. Lnmn.r·a rJtW repr~~

srmle o espirita do tl'llrlil;.üo c conservação, os intm·l!ôSCs uduacs csttuão srmprn CX[lost.os n essa mohiliduclc
incessante que parnlysa toda a vida da nccão. E' pois,
uma neccssicladll pam manutenção do OoveJ•no repulllicnno que hn,ia rrn alguma pm•l.e um apoio J'irmc, umn
JlPÜI'a nngulin• snlJI'e a qual tudo repouse.
Esta não póclc sm· nm ]Wesidcnlc que muda lodos
os quall'n 1.m21os, qnn é ali'•m disso inl'lucur:iado 11elas
rtJP:o;llHlS !HUXof·~ qw• 11 po\'o; dPvr. s0r mnn eorpol.'nr:ão

tfio ]HJl'HHUlt~llltJ, qua!lto ]Wssivel, se do al~uma eoisa.
]1t'11ln ser I"'I'HH\llenlu en1 uma UepuJJiiea (Couslilnlion
t/~_.,.,. l~"tots L'11is), u eorwlun: ~EsLtJ ponto drJ opoio, esta
pcclt'a. angular, estn. eorQoJ·a~rlO é o Senado.,

Qun estas palav!'as de Labouluye influam para que

o S1· ..f:n\'rJ'IIadol', elr•\'andn-sr~ ur:ima da::; fal!r:ões, in-

de'iiJnO rio I'Spil·il.o Jlill'l.idario do momento, possa ainda,
J·r.stabo!<'erndo a ha!'mon ia dos poderes, conseguir o
auxilio impreseincJiyeJ do Senado para nül·mnlir.ar a
silua~no arlminisLmliYn elo gstado, que S. Ex. do go-

Yerna.l.' Sf1nl r~ond it}ües, du pl.'t!fm·oneia. para. os jndividuos
ou Jllll'll os pm·l.idns. qtw .iú o,; tcmn:i do mais. •
'O nl.l.enlado <'OIL<I.iluuional pml.iearln pelo :<il.uacionismo
dt~ .\lag·t'tns ~~nm a t'~":-ii!Osa!Jilidadu lt·~;al do GoYrt'nadol' do Estado, gnlrH,ando J•arli<'aii1H'II1.t> o :n·l. 'lii da Constil.uir,ão Fcdci'Ul
~~orn a in\'a.-;fío :'! ..:.; nl.lt•iln!il_:r;,.s pl'i\'nth·as do Poder L~~g1slatlvo,
t!SI.:'l lal'ganH'Illl~ tli:-;t~utido ~~ Yt•ririeatln, rln mosnw modo que
não t! oJJ,jedo f.lp enllll'fiYt'l' ...:iu a PXf!CUI~ão do :ll'l, Ü11 ~ 2u da Con-

:;1.ituil;fic, FPdPt·nl, que se impijp l'lll homenagem ú honorabilidade o inlc:;ridade do regímen republicano l'cderativo que
c•stú Sl'!ldn e~l't.·nns·aHrado e1u Ulll departamento da J~cclcrtu:ão
BruzilciJ·a.
Nestas condições, Sr. Presidente, vou terminar, devendo
po.r,)rn, antcR, continuar a it• accenluando ao Senado que a
eon\'Oeat:ão extJ·~Hll'(linal'la do Congt·Psso de Alagõas é mais um
acto de requintada perfidin unquellcs .que cercam o ilwnrado
:;I'. COI'OIIel Clodonldo dn Fonseca, porque ,; impossivel que
''liiJ'tJ bueii!U'I'is, l'lli.J't' lionii>JIS que Leem Ciroeinio na vida
publica, como o 8r. Fcrnamlcs Lima. e ,outro,;, hu,ia quem
co11duza o hom·ado ;:ovf!t•nnclot· do Estado, que nunca foi
arlminisi.J·ar!ur ,, qw! .iúmais se deu a estudos da scicncia politica e urlm in isl.ral.iva, :'t pratica de atl.enLados consti lucion:)cs
r.omo o da convocação f!XLt·aoJ•dianaria do Congresso cm JlCriodo
de sessão ordinaria, invadindo as attribuiçücs do ·Poder Lcg-i.<inl.ivo, uu1onomo <' inrlrpPmlrn1t•, querendo .iul:.;ar elas suas
atlriJ,ul~tif's J1l'iYntiYn~. 1:orno st_~.ju o roconliccimento dos seus
JJF•Jll]Jl'OH, ]lllhlieanuo lllll ucct•elo de COlii'OCaçno do Congresso
11os termos Lex1.uacs .que vou iêr ao Scnndo, e '' do seguinte
te(Jr:
. ,;: O I :n\'f!l'llttdoJ' do Estado, tt...;aw.lo das aLtJ•ihuif~õrs
qUt\ lhe eonf1:J.'o a Cult:·d,iLukão do Estudo, § 3", arL. no,

c al.l.end<'w.in qur o Con:.;t·nsso Estadual deixou do rcunil·-se un 1\pm·a dusi:.;nacla pela Conslitui,,ão, o existindo
diversos ussumplos elo capital interesse para o Estado
n SDJ'<'IIl ''sl.udados e J'e.<oiYidos pelo Poder Legislativo:
Resol\·e eomoca1• uma sessão oxtmordinarin do
Cnng·rr.sso do Estado pelo espnço rio ao dias, a reunir-se
no dia lG tio novcm!Jl'O pt·oximo. >
·
g• isso Ulll dem·elo dictul.orial, não ,iustiJ'icu a ncccssidudo
l' 111'111 Lle!Prminn o.o!J,ieeto ela sessão cxt.ruordinnria, r.onformc
o nrl. 21 paragrapho nnico, da Constituir;flo respecLivu.
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1Ura, Lcnliu em vista o ado du ::icuadu Estadual, WllltnU•
nicando em 30 de ouLuuru que esLava prompto para os tra·
J.mll10s da sessão ot•dinaria, podendo Set' insl.allada a adual
Jcgislutura com o tempo legal para l'Llnwionat· a sessão ardi·
lHJ.ria, aLtendcndo a corresponcdncia Lrocada entre a !Ilesa do
Senado e o Governo, publicada pela imprensa desta Capilul
c reproduzida no meu discurso de unLe-hontorn, publicado no
Dim•io do Conrrr•Jssu de hontcm, c notando a dupla ineonstilu·
ciona!idade de uma convocuciio extraordirmria no mesmo dia
:.lO de outubro, rl J'acil coucluit· que não se rcalizal'ít essa sessão
extraordiuariamcntu illegul.
Pela primeira vez houve um partido que conduziu o seu
Governador, confiado nas aptidões c nu lealdade dos seus
norreligionurios, a publicar um decreto de convoca~ão de um
Congresso, uão só quando csle Congresso esLà promplo para
a sessão ordinaria, wmu sem dizer o i'im a que se destina
c~:m convoca<:·ÜO.
··
O J'aclo -ú de uma nalut·cza la! e tão eloquente que dis·
]Jen~a eommental'ios e por isso concluo hoje aquj, (,lluito be·m:

·uwUo bem,)

.

ORDEM DO DI,\
lllODH'!Co~ÇÃO NO l\EG!MEN'l'O !N~'ERNO

Discussrto uni,ca da indicação u, !, de 1013, propondo CJU
no Regimento sc,j a incluído um artigo pr•ohibindo que no rc·
cinto ou no cdii'icio do Senado se reuna qualquer oulra assem·
b!.éa, ainda que composta de Congressistas, si não ruuccionarem
no desempenho do seu manda lo leg-islativo.
O Sr. Ruy Barbosa (•)- St•, Presidente, por mais que
me custe commettcr a impcrliMuciu de aborrecer os meus
U10nrados collegas occupundo esta tribuna, sou foJ•çado a fazei-o hoje, acudindo llill defesa da indicação que tive a honra
de ap1•esentar ao Senado c con~t·a a qual se manifestou a .Mesa
.desta Casa,
A defesa é inutil; a guilhotina não espera sinúo o momento de !i.quidnr o meu projecto (nem eu lhe esporava outra
sorte; bnstnva elle ser meu); mas, ainda que inutil, ollu ·ó
ncccssaria, é forçosa, é inevilavel. l'anto mais inevitnvel,
Sr. P·rcsidentc, quanto a Mesa, no seu parecer, cm vez de se
limitar a uma exe~uçilo summaria contra minha indicacão,
dignou-se, como aliás lhe cumpria, de cntrat• em consideracões
]Jal'U 1'undu•mental', com uma súrie de motivos, a re.foirfío que
Pl'Opúe da mirl'lut id<ju,
•
Escapei-me, Sr, Presidente, de fullar a esse dcvm·, porque
~6 quasi ao sah ir de casa cm constou ae.hai'·SC nu ordem do
dia do hoje o parecei.' da Commissfio de Policia sobte minha
indicacilo,
(") Este discurso uüo foi l'evisto pelo orador.

SI\SR,ÍO E~l
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Sabem VV. EEx .. Srs. Senadol'es, que esta

ca(;ão tem

eal.1u!lo~ !JJ•an~o:-; .

.Fuz ,hí dois

111 inlln indimeze:-~ qUI~ t:u aqui

a apl'esonLci, dois mezf:s eom1llelos, sem que a. Cmnmis::;ão úe

.Policia til'esse até agoJ·a pr!J'ccltido a nrgencia de entrar o
assurnpto "ill delmlo e de l'esolvf!J-o em dois tempos. Mas,
an pns"o que pal'a p!·occdrl' no seu estudo solli'O a materia
JWt~essit.ou a Commissãú de Polida desses lou~ros dois mt1,ze~,
pam ·submettel' o seu pal'i•crl' a rlolmto o l'osolução desta.
Casa hnslnl·arn-Jlw ;;; homs. A uJ•genllin que nt1í ilontem nãG
exisl.ia J:ornf!çou n der:ol'l'CI' de honl!•m pum hoje.
!:\pL·o~wntndn

a inc.ac,;ão, nem no monos

a nós

so deixou o

quarto de hora de Lolel'ancia rnzoavel para Lodos podermos
ter n cel'lezn de r~hegnr ao con:hecimenlo da Commissão de
Policia o lexlo dessa indicar;ão, o que olln só corise,guiu depois
de dois mozcs, após longos estudos quando chegou a formar
"'''

..
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:\la:-?., ~r·. Pt'i•:-;idPntr", a mnlt•J·in, nnn ,.;t~lll]n, ~~nmo pnrecc
cvilh~nl.e dt~ UJ'gPtwia l.:unaulm, lnnlu qun ella pcwmittin tt
V. :K\". ;, no!-i uutt·o~ di~Tto~ memilr·os tia Comrnis~fi.o rln Vnlieia
011 dins \lUJ':t :-;nJ_~r·n t•lla itlLt~r·!JOt'etn [Jat·ccuJ', V, :mx., na Oon1ntiioisfio dP Polil·ia nfín de\'ialll l~ollsidt)l.'al' tfío e:-;tt•idn. nr~ees
sidade a ~tllw;fío, pat·a qw•, 1'0111 :.!.! lwnts apenas de puhlicn~.;.fio

no m·gfío dt~sln I:mm, J'n~~Pmo;;; lw,in nhrigados a resolver o
nssumpl.o.
ll'fiu se púde dize!' qtw a lwm·arla Commissfto 1Je Policia
!lS$\il11 o LPnlm J'eilo auLu n (~~~.·a ...;:-;c?. do tempo, por oslaP soln•t•eat'!'egacla de outros assumpLos vis lo como h 111 inlm mnteria,
quo traz o n. 1 desto anuo, pat'eec-me ser n unica nprc~senlacla
ú Casa na eol'l'üllle sessüo if~gi:;lntiva.
Devo, JlOi~, eoneluil.' que n lardan~;a do Jlal'ccct• da Commissiio de J'oliciu Joi devida, neccssuriumcnle, :'is difl'iculdudcs
que encontrou no exame da mulcria n ao,, J1I·ol'undos estudos
que o assumplo I'CC!llnl'ia de SS. EEx.
Dalli sou levado a ct'Cl' rpH', pm· equidade, a nús membros
desta Casa, eom o:; mesmos direito~ a. eonhücel'f!ln as IUfÜCJ'ins
solH'C que votam, se devi<t con1:ndet' mais algum lclll[JO pat·a o

'j:
.,

exame elo caso.

I

Sou t!\1 Jll'OJH'io o pl'illli•ÍJ'n a J'~!t:OilhL1 t:üt' quanto de in:;c ..
nuidadé van nr.:-;;so e:;\'ot·c-o pn1· llt'ts empt·t!gacln pnru del'cuder
eontm o ur/litl'ib, a Jli'CPOLI'III'ia c a 1'01·na: ncwücs ülemonlares
de ,iust.i1;a, dn le~·aJirladl•, rl1• morul, quÍ! cm lodos tempos so

I

1Em rim, Jllanda '1lWlll pi'llle e ohcdcce quem serve. V, Ex.
eslú 110 r' aso de- quem púile- c 111ís outt·os no dos que
ObCdi'CCIIl, porque O IIOs>O papel IÍ SCl'\'il',
S. Ex .. , a presidcueia de~lu Casa, manda, J10l'que a sua
fune~ito c o seu papel c man.dat'. O Podct' nesla tcn·a é Ludo;
lei nfio lm: lei ,; a \'nnladc aclual do !lOdnr,
O Sn. llllllliilD Goxç,IJ.\'Es- Apoiado.
ü S11. JlUY B<~Hooso~- Como, portanto, eslou no numero
dos que o]Jetlecem, limilar-me-lwi a gemct·, como passo, as
minhas queixas. CiDitto-as Dm viio, pot·quc a j10liLicn niio tem
cnlri.nllus e a aetunlidadr~ em nofiS:.t Lr~rr•a ~~ ~ruPI; os nos::;os
gemidos :razern rir i'1quelle~ quü ]1!'lclt~m.

consiclel'l\l'iam eomo l'Udimenlos os.<cnciacs nos aelos da viela
rmllliea o ,que l1o.ie su \'~>em nos mais altos secnuJ·ios deste
J•cgimoll dcspl.'czado~ e IJOIWU!earlos com o mais soberano desci cm
pelos ~onliOl'CS rll'sla l.i!l'l'U, dr>sLe S)',<].l'llla de g'O\'Cl'UO O ela SOl'lü
deste pniz,
O Sn. nummo GoNç.,IT.n:s- Apoiado.
O Sit. nuv B.II\IJOs,I-NITo tli~a V, Ex, que mo estou
clcvanclo muilo nllo pura malct·ia !.fio coJ'I'ifJtll'ii'a, tiio raslcil·a
como a ela mfnim jndit•,nc,ão.
"
·~fio, 81· . .'PJ'ü:ihlr.nt.c~, na minlln. inclienr:fio se envolve, cvidsntcnwnlc, as~Uinpto da mniol' J'elevanrdn, ]lal'a aquellcs que
nao Lecm o lln!11to elo ,,f;l.l~!\'tH' no oxame duti euusas, uuit!alllt.•!lt.c.•
peJa appal'CllCHl SU)JCI'JiiJJU] (JUO CllUS lljll'IJSOrtlum,
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}ado pareect• ela Comnliti::iÜO dn Polida.
Com isto eonLa\'n cm, Ht·. Pt·P~idcnl.c-, mas 1\ÜO flOI'que olia.

não a~sonlassn om l'umlamenlo:; it·r·eeusavei:s; sim, porque estamos nm uma !Jpnea de pat·Lidal'ismo exaggnrado I! violento,
Jlttl'a o qual ttãn lia eonsidPl'aetlO, não lia leis, não lia not·mus
du fli.'Ol~mlitneulo, sunão no inLot•ioJ' daquellr:; que nos goVf!rnam,
o seu amor pt·opl'in, e o ;;.eu melindre.
O Sr~nado niio Jll'l'l!isnvn da lllinlin inrlieneiio nnra snhcr
que os l'twtos nella eondemmulo;;, os J'aetos que ülln se deslinava n pt·cveni1' " a alnlhaJ• de 'l'ul.uro, são abusivas, iller;if.imos, eontmrios ao;; devm·es rlcsl.a Casa, c rluquclles que a
(iil'ir;em. (Jlnilo be·m!) Não Jll'Dcisava o Senado evidentemente
da minha indieaçiio pam qun ''sta Yer·clade fosse clara. Ella
t·csnlt.n, inenntestavf!lmcnte, da natm·rza das eousas. Na minha
indicação, <B seus mol.ivos, o seu oh,jecto o os seus fins se
aehnm deelaJ·ndos eom a precisão que não exigiT'ia f!Omment.ar·ios, nem admiltit·ia cont.rstação, porque o que nella );c
eontr',m, o fjttr nossa indieaçiio se dispõe, é que do erlificio elo
Senado, c, r;speeialmonlc r.lo recinto destinado ús suas sessões,
niio se podcl';í ul.ilizur· qúcm que!' que se.ia sr;não para sorvir;o
do Srnado. E' isso que na minha inrlicur;ão se acha estabelecido,
om sua parle inieial. Depois, ainda se uccrcsccnta :. «A Mesa
não podor:í consonlir que m•st.c recinto ou neslo edil'icio se
rcnna qualquel' onl!·a asscmllléa, ainda composta de Senudol'es
o Deputado,, si niio funcllionarnm no desempenho do seu mandato illll se~Rãn elo Senado Frdrral, do Congresso Nacional, on.
rlnR suas Comm issiícs »,
A mim se me afigura, Senhores, .lutvct' aqui nesln disposir;ão npcnns um !'rixe de vrJ·rlarlcs t1•iviacs. de evidencia pnlpavrl, üs qna,~s nrnhum rins membros desta Gnsa porlo.l'ia l'efngit•
srm l'ur;i1· ;i sua pr·opJ•ía eonscirncia. e renegar os srns maíH
fWirJrn!.Ps d!'Yt'l'PS. PnJ'IllH' ''ll não Pnmpl'f,hondo havm· ontl.'e

ntís qurm po:-;:-:;a,

Sllsl.cnlnr

CfliC

t'OJlJ.

:10I'iN!nllP. t•nm a mií.o na f•.nu:-;eicJwia,

o N.lil'ieio rln Senado sr rlrva nl.ilizal' fHll'a
·•
·
·
·
.do, Si ha em
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Quu n

~l,,a

do :;.,lmdo não L"m o direito

un l'I'Unqueur este

l'ecintu ::;enão pa1·n a J'eunião do Senado, pal.'a a rnunião do

CongJ·es:;o cm enrnarns reunidas e pai'íl as Commissõos do
Sctutdo quando houverem de J'unccionnr ?
Pois então, senhores, hnvcr:'t nesta emenda l'undnmontos
:com que a homada Com missão me venha rebater esses acertos '!
Sorin preciso, procedendo com mais l'ranquer.u, dir.er claramente aquillo que a minha inclirmr;iio neg-a, isto tl, dir.cr primeiro, quu do ndil'icio do Senado poder-se-1m utilizar para
servi~os que não sc,iam do Senado; segundo, que o recinto do
Senado podrw-se-ha fmnqucal' nflo sô pm·a as rJe!ebrnções das
sessões do Senado, do Conrgt·csso B das commissões scpatoriaes,
~mas

niut.la, para ouLra.'!l n~scmbléns que niio importem cm

Commissões elo Senado, nem do Congresso reunido, nem do
mesmo Senado,
Quizera ver, com a franqucr.a que o assumpto pedia, estas
duns proposições J'ot•mulnrlas e subscriptns pelos honrados
membros da Mesa; quizet·a vei-os sustentar que o edil'icio do
Senado ~o poclcr:'t empregar· cm sel'vir;os que não sc,iam do
Senado, c que este recinto se poclcr·ú ft·anqtwar· pura i'euniücs
do ussorn!J!óas que não so,inm elo Senado, das suas Commissões
ou do Congresso cm camal'as reunidas, porque, o parecer dn
Commissão de Policia, evitando as asperezas destas duas theses,
não t) senão a consagrnr;.ão indirecta, mas elnrn de uma c oult·a.
Da~u i cm deantc, si o Senado appmvar o pm'ecer da
Commissão de Policia, assentado J'icar:\ pela ,iurtsprudencia
{]esta Casa, primeiro, que o cdil'icio do Senado não se destina
privativamcn te ao servi('O do Senado; segundo, que o rccin Lo
do Senado S(' podcr:í :J'r•anqucar a usscmbléas que não se,iam
a do Senado e a das Commissões do Senado c a do Congresso
reunido.
Acl'edito, St•, Presidente, que V. Ex. niio subscreveria
nenhuma destas proposir;ões, uhcrtamcnt.e, dcelnrndamente, formalmente, mas :J'irmunclo o parecer que fit•mou, V, Ex, adoptou,
cst.a!Jelcccu, co.nsagi'Ou estas duns pt•oposi<;ões: a Mesa do
Senado t·eivindica pam si o al.'llitrio de franquear o eclificio
desta Casa a cousas que não se,iam do sm•vi('O do Senado, c n
franquear o t·ecin lo desta Casa a nssemhléns que não se,inm
as nossas, as das nossas commissties ou a do Congresso quando,
fundido se tiver de reunir• .no desempenho dos seus deveres
eons titucionnes,
Doloroso tí, St·, Pl'csidcnle, para um membro de nssemblén
tão nlla c venel'andu eomo esta, haver de vir desenvolver, raciocinai' c sust.onl.ar· aqui mnte1·ia de tão comesinhn trivialidade,
t.iio sol•'mncmenln negada em act.o ol'ficial pelos deposilarios
da conl'ian~a rio Senado no exercicio das suas funcções. ·
No ing1·ato desempenho em quo so viu de re,ieit.ar n minha
indicn~.flo, buscou n illrsn ovitm· as aspol'ezas da sua tnrofa,
esquivando-se i\ esscncin do nssumpt.o, isto t\, ao exame dos
pt•incipios em que se l'unda a minha indica~ão, para ir buscar
nlhm·es os Lres motivos em que estriba o seu parecer, trcs
sophyemns empanachndos, mas de uma frnnquetn que não rc~
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sisle ao mais ligeiJ•o examr! de quem quer ~ue sc,ia, que, com
ligeiras linlums di! lo:,;-ica, o queim examinat·,
'C1·es são, Sr, Presidente, os molivos em que a honrada
Commissão dó l'olieitt assentou o seu parecer. Lêl-os-ei, um
por um, :mceessivamenl.u, pura que se me nfto attrilma á malieia
minha as eon:dedt·açüi•s i"Jill que ll'allallmrei pum lhe rcsJlOndor:
«Não eneonlt·a- diz o parecer da honrada Commissão de Policia -não encon Lra clia .iusLificaLiva para
o dispositivo qué se tem pot' objecto acercsccnLar ao
Hcgimcnto. »
Perdõcm-mc SS. Fi8x. A minha indicação não accrescen.ta
nada sinão maLcrialmenLc, apparcnlcmcnle ao Regimento desta
Casa. A minha indicnçfto é um texto dcclaratorio deste Regimento em uma das suas altribilirJões mais esscnciacs c impel'iosas, ilquelln que obriga os rcsponsavcis pela eliJ•cccão dos '
trabalhos desta Casa a não pcrmiL!.it·cm que o edifício do
Senado u o seu rccinlo su utilizem pam outJ•os sm·viços que
não so,iam o serviço publico, o serviço da lei, o serviço do
Senado ou do Conll'l·esso.
Nunca cntJ•ou nos cascos dos autores do Regimento ou
:íquellcs que ali\ ho.ic o tcem intct·prelado ou examinado, que
esta Casa, custeada com o dinheiro da Nação, pudesse set• convertida pela sua maiol'Íu em logradouro do serviço dos partidos.
Os partidos leem as suas casas, os seus rcclll'sos c os seus orçamentos. Que vivam dellos, que se ag-uentem com elles, que
custeiem com cllcs o seu serviço. Mas não venham, sobretudo
·om umã. i)poca ern que com tanta solemnidndc se anda proclamando a ncccssiclaclc absoluta de moralizar' o emprego das
cousas publicas c dos dinheiros publicas, não venham sustentar
que um cdil'icio insl.iluido para reunião. da primeira das camarus do CongJ·csso, um dos !'amos elo Poder Legislativo, possa
abcrlamcnl.c vir a ser utilizado por aquelles a quem a situação
)JUssageü·a que occupam na politica lmbilita, unicamente pela
supcrioridnclc sua no numet•o, unicamente poJ.' serem a maioria
que são, a se servirem, para uliliclado do seu partido, daquillo
que a esse partido não Jicrtcncc.
- Porque, Sr. Presiclcntc, h a uma clistincçüo especial entre
o Pat•lido Ilcpublicano Conservador e a Nação Brn~ilcira.
Os Sns, Ummno GONÇAT.Vl~S !~ MUINIZ Fn!l!Rll- Apoiado.
!Muito bom.
·
O S11. llUY B.lllflOS,I- Pc'lclo sm• osso pai'Lido uma das
:frnc~õc~~ ela Nnt~iio, lllfl~ nüo t'• a Nnçiln, não_ l'CJ"If.•t!seJüa n. Nncüo,
não est:'t supcrioi' ú Nação, 11ão "" pé1elc utilizai' elo pntrimonio
da Nação, elos insLntmcnlos ela NarJiíO, elas pt·oprieclndes ela
l\'nr):io, clns insLi!.uir;úcs que são pcculiare;; no serviço ela Nni•úo
pm·a o seu scJ•viço ele pnrLielo. Eis o que a minha indicação
11uiz i!Vilni'; eis o que não fJUiz o put•cccJ• ela Commissiio de
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Mas, eonlinuando no exame das consiuet·ac•jr.s cm que clla
conl'irma o ::;eu p:H·eCctt, JmsnaL'oi ú segunda.
A Ht'~'tliH.la 1! essa.. Srs. ~nnadm·cs:
• Dcsdo n proclamtu)ão ela 1\cj)ublicn Lt•llt Hido vrnlicn
constante e aeccita até lw.ie sem rerJiama(;úo de qunlquor
espf.wic a rnuuiüo f(os memfwo~ do t~ongr.·csso Nacional
110 ediJ'icio do Semulo ou da Camura ilos Dopulados pam
em eonvencão wocedorem ú eseollm elos candidatos ú
Pt·,,ddcneia c Vice-Pt·esidcneia pura o quat.r:iennio sf!~·uint.e. •
iEst.a considr.l'ação apoia o pal'ccet· lia Jronrnda Comrnissilo
ele Policia simlllcsment.c crn um abuso que clla JWCI.endc Jcvtn·
a aHura de !c .
Os abusos repelidos não tcem força legislativa. üs nlmsos
i·citcrudos não importam cm rcl'ot·ma das leis nneionaes. Ao
r,ontrario, si ha verdade r!lcmcnlal' nc~ses assumplos ,; a do
que u nossa admin istr·ar;ão e a nosim 1•olilirJa c,.; tão el1eias do
abusos chronicos, envisecrados, contra os quaes devemos <~11!
penhar tanto mais diligentemente as nossas fol'ças quanto ma1s
invetorados !'orem esses abusos contra a nossa lei.
Que me importa a mim que desde o começo da Ttcpuhlica
tenha sido uso constante daqur,Jies que exploram a politica
J'epublicana o 1'azcl'em desta Casa a suu r'asa particular pam a
J'Punião das asscmbJ•Ias elo seu partido ? Qtw impo1·ta isoo a
mim, ao Senado ou :'! Nacão? (lur impot•ta isso sinúo para
tornar· evidente que o almso não •í de hoje, que o abuso ó
velho, e que pot· isso mesmo devemos h· eontra o abuso eom
mais gana, com mais l'ot·r•a, com mais rcsolur•.ão de o vencer.
Mas ;;i at•:, lwntcm contra esses a]Jmos não tinha ]Tavido
impugnar,.ão nenbuma, sabe hcm o ·senado, sahr. llnm a Commi~são de Polieia ~ue es~a J.olcrancin. essa indii'J'et•cnçn· ou
ahsJ.rnção daquelles que os podiam erit.icm, J•csullava natlll'almenl.r do faelo nolorio dr ~m nl.•í honlcm a Jueta rela conquisla
dO primeiro ]lOSJ.O da nepu]l]il!l\ nftn I'XiSLill nesJ.C pni~. 0~
rmndir.Jalos r!J•am designados no1' um grupo de politienR abonados
c poderosos cm cu.in~ mãos eslava o arbil.J·io de norncnr os
ehcl'cs ria Nar;ão. Nem urna s<'• vez houve siqucr um eomer:o
de conl'lieto, houve conll'aslc de naLurc~n alguma entre rJuus
opiniões oppostas que se hntc;;scrn cada uma pelo seu candirJnlo.
O pair. assistiu indifrcrenl.r' a essas ser.nns de nomeação rios
presidentes, ontristecido pela anscncia de organi?.nciio politiea.
na qual nodessr. cncnnLJ•ar r.Jcmcnl.os pnJ·a dar alguma seriedade a essa funcção elementar da vida nacional. E com()
não havia intm·csscs que se batessem, niio havia interesses IJUC
fnllasscm.
A impu~nnçiio das leis ruins, o rebate conlrn os almsos
nocivo;; resu Itum sem pro dos in J.eresscs oJ'f'cn di dos, in lcrcsses
puhlieos ou inteJ•esses inrlividuaes, inlnrcsscs de caructor privado ou interesse rle eamelel' ·nneional.
Os interesses nnrJionne;; são snrJril'irmdos sempre omqunnl.o
não se estabelece no JTUi?. n. conenrr~nein, n (lispntar;üo o n
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do lotlos os vidos que iu111 solatllliHio lcnlamenlo a polilil:a
!lacionul, ao menos se muutinlmm aR condic;iies elemenlu!'cs
de 01:dem e de g·ovm·no, que o puiz fosse {Jjrig·ir.lo por ctllidades
l!llpazcs do scmUmrnlo ele suas t•c•sponsallilidades, c que a
unnt·chia não :;t~ enL!tt•onizusse na adminisLl·a~,;.ão dos nogodo:-l
puhlieos, s:w1•.il'ieundo ns maio1•c,; inlt•l.·essc•s lwaziloit•os, os intcr·c•ssf!s do sua Jli'OJH'ia cxisLtmcia c ela sua honm, como aJ;OI'a
estão sendo sacril'icudos.
O Sn. fimEIIIO Goli(:.IT,\'Eil- :lfuilo ]Jcm.
O S11. Jluy B.1noos.\-"alural era, Sr. Presidente, que
uma vez euceludu a luda, houvcs;;o quem eomeçasse ,então a
so dai' ao t.t·ullalho de procedei· ao extunc allenLo dos vioios
da no,su situauüo para que, ú meditia quo cada uma opporlunidadu se apr·ose11lusse, oppor a cada um desses vicias o
COI't'eel.ivo indispensavel.
,\ssim J'oi, St·. Prcsidc11lu, sobre oslc assumplo, porque
do::>do que na olnit;fio passada, llil eampanha eleitoral que a
procedeu, comcc;ou onlt'o nós, a ~o pralicm· o reginwn da conCUI'I'CIIcia para u escolha dos pl'csidcnLcs, desde que tivemos
uma campanha clciloral pela )Wcsidencia da 11epulllicn, um dos
u!JUsos do quo :;;, fez arguic;üo immcdinl.amcnLe, foi, .iustnmenLc, osle, do quo o pnrLiclo p1·cdominanle na uclualicladc se
enl.onllcsse com dit•cito dr celf•hl'nl' no recinto do Senado as
:mas assPmbléns.
DL"sdtl então, que' se eondemnou esle uso e não sô o uso
do ~o abusar rio r·ecinl.o, do ediJ'icio do Senado, mas o abuso
ainda maio1• do se reuui1· a Cumn1'a e o Senado, de se reunirem
os dois J•amos do CongTcsso, Ll'ilmnal ,iul:;ndot' das eleições
lH'esidl'n~itH':'I, do so reuniJ'I!m us duaR casas do Congresso, cm
eonluio pam a apt't!senluçãn puhliea eh; um canclidalo, assim
UJll'esenlndo pop aquclles que lmvinm. poslcl'iormcnlc, de .iul·gur
a oleic;iio. A cslns duns immo1·alidndes grosseii'US, inconvenirmtcs, a estas duns immm·alieludes oppuzcmos Jogo a mais
franca i mpugnacüo.
Os uo!H·c•s membi'OS dtt Commissão de Policia estão muito
all.o papa tJsnrcm de at·~mnento do valor· deste a que deram,
•'nLI'o os J'undnmt•nlos do seu pa1·eee1', o primeit·o lagar.
Qual '' ngo1·u, sruho1·r•s, o se~undo 1'unelame'tilo rio put·ccot•
ela Commissiio ele Policia do St•nmlo?
«A in novaçii'o que st; pr·ctr.nr.le inLt•oduzir, altím ele impnPlttt' uma l'PSLI'Íeçiio ;\s aLLI'ilmit;õc,; r.la mesn do Senado, seria
11 c:omlomnncfin deiiln prulien como um nlmso rruo uiio convl-m
tolemr. ~
Natumlmrnl.e, srl'in n « eondemna~no desla praLicn como
um nhuso ~ue niio c:onvem l.olot'nl' ».
Oui.J•o inluilo não linha a indicucüo por mim npt•esonladn
seniio llOtHlemnnt• o abuso e obsLnr que o uhuso se t•eprocltnissc.
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Mas se ni,;lo mr! empenhava eu, sr• a isto destinava a indicação
por mim apr·e,;r•rlltHia, ú ,iuslarrwnl.e, Sr. .Pr"sidcnte, por·quc ella
vinlra innovar• o regimL•IIlO, 11fio tr·azet' :'t nossa lei m:;imcntal
uma innovac;.fin, .nws deelm·a1· es~a lei, nun1 dos seus elementos
rudime11Lares. Nfiu ha, por'lanto, ua minha i11clicação nada que
just.iJ'ique tt pr·oposir;fw da .\lcHa, quando ai'J'irma que a indi-

'ca,1ãn JlO!' mim :.tJH'08l.mLadn. hnpol'Lnl'la numa resll'icção :'ts

al.tr.·i!Ju il'õcs da Mesa do Senado,
E11r;arernus com at.le11çiw esta J':wc do assumpto: vc,iamos
qual ,·, a allribuiçfw da ~lesa do Senado que a adopção, pot'

dia, da minha indicw,;fto iJ'Üt

l.'t~f.itl'Íngir,

isto é, veJamos so em

alguma attribuição da ~lesa do Senado se continha a i'aculdadc
para clla de fazer aqui !lo que a minha indicação quiz evitar.
Vejamo.l se cm alguma allribuir:fio so conservava, para a iilesa
do' i:ienudo, o arbilt·io de empresta!' o recinto, o edil'icio do
Sanado para n cclnbr.'tl<)fto de a~somblr!ns de parl.idos,
Para isto, Sr. Presidente, lor·r!i pacientemente ú Casa o rol
das suas attr·ibuir;üos, que olla devo conhecer muito bem, mas
a r·ospoilo das qu:tes nrw lho :l'arú rel'r·cscar a memoria.
As :ütl'iliuir;õcs do presidente do Senado acham-se del'inidas, primcirumcnl.o no m•L, !G do nosso llegimenl.o. Segundo
elle, ao presidente do Senado, como regulador dos seus trabalhos, e !'isca! da boa ordem, compete, além das aLtribuições
especil'icadns cm outros lopicós do llcgirncnlo, as segui ates:
:l." Presidir ús sessões do Senado; 2", abrir c encerrar as
sessões nos dias c horas estabelecidas; 3", fazer ler as actas e
o expediente, ao qual cfarú o sou competente destino; ''"• assignar as actas das sessões e os decretos c resoluções do
Senado,,.
.
Eu it·oi lendo. Quando VV, :!!:Exs, toparem com aquolla
onde se encontro a attrihui(riio rosl.r•ingida pela minha indicação,
set·oi muito agl'adecido ao Cyrinc,u que tiver a caridade do m'a
apresentar,
G," Dar a p11lavm aos Senadores pela ordem da inscripção;
C.", estabelecer o ponto sobro que ha,ia do vcrsm· a discussitO;
'i", interromper o m·udor quando se desviar da questão que s~
osl.ivot· discutindo, eLe.; 8", suspender a sessão .nos casos mur.
cactos no Hcgimento; D", pu r em votação as muterias, depois do
cliscul.i(lns, r cloelnt·nr· o rosullndo; '10'', dar posse ao Senador
eleito e reconlweido; :11", propor quando ,iul·gar conveniente a
proro~;ação da sessão; 1~", clcsignm· a ordem elo dia para a
sessão seguinte; 13", convocar sessões exl.raordinarias ou secvPLns Llu l'antn a

~o:;;:-~ilo

legiRlnLiva; 1l1u, 110moat• as

commis~ües

especiaes r mixlas; 1\'i", aprcscnl.ar no Senado, no comeco de
carlu sessão annual, o l'rlnl.or·io elos tralmllros du sessão unl.e-

1'iol': ·ln~~. tlOIIIPIII' H:'! ~uhsl.ituLus pn1•n. ilS vng·n~

t\

impndimenLn!-1

que oecol'l'fJT'I'Ill nns Cornmissiies Pet•manenl.rls, o~copt.o nas de
Policia r dr. Pcdr.J·cs.
Eis, Sr. Pr·nsirlllnto, r!ofinriclas pelo uJ•I.. tG" elo Regimonto, ns atll'ilmic;ões do Pt·osiclcntc desta Casa.
No ar'!.. 17", di~ nindn o llegirncnto: • O Vicc-Prcsidentc,
que ó o Presiclonl.e da Cnrnmissúo de Pol icin, substituirá o Pro-
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quando na presideneia, sr'1 i.r"':'t " yotn dr. qualidade.
Paragrapho un ieo. i'odc•r•:'t oi'J'crccer JWO.i ectos, indicar;õcs
c requerimentos, diswtir n votar·, quando .iulgaJ• conveniente
ao exercício do seu mandato de i'lenador•, comtanto que, par·a
o fnzPJ', dPixo n

cm

pl'e:-~idc~nein

Pll1f!U:mLo

:-~n

tl•nl.ar de nssumplo

iolüi'YiUl' »,
l~is o que, solH·e as nttribuir;t"'' do Presidente e do ViccPresidentc do Senado, estabelece n llr;gimcnto nos arts. 15 e 17.
flUO

Agora, no arL . .212:

sob o titulo de Beouomht 'ii/lema tio Scliwlo e sna polida,
diz-nos o Regimento:
«A Mesa far:'l mnn ter a ordem e o respeito indispensaveis dentro do edificio do Senado ... >
l''arú maJ\lCI' a ordem c o respeilo imlispensavcis den~ro
do edil'ieio do Senado.
« • • • exemendo ... > (esta ,j a segunda ]Jat•te)
« outl'Osim a nttribuir;fw li" distribuir· o fiscalizar o serviço da Secretaria, empregando para esse fim os meio.;
facilitados no !lcg-imenlo da mesma Secretaria.»
Duas attribui(•úes, portanto, outorga o llegimcnto, no
art. 212, :í l\lcsa do Senado. A primeira, <i a de manter o
t•espoito c a ordem indispensaveis dentro do cdificio do Senado;
a segunda, <Í a dll distribuir c :l'iseali?.m· o servir:o da Secretaria. Em qual destas duns attrihuições uchur·-se-lra abrangida
a de empt·o:;ur· o edil'icio do Senado pm•a lo~;"radouro do partido
politico a que pcrtcnr;a sua maiot•ia ·?As raculdndcs aqui outorgadas, os deveres aqui impostos :í :li esa do Senado, são, primcir•o, mantet· no edifi.cio desta Casa a ordem o o respeito;
segundo o serviço ela Socrctn1·ia.
N'ingucm dit·:í que permitlindo r·euuir·-sc aqui a Convenção
do Partido Conservador, a :Ilesa do Senado estivesse fiscalizando
o S('t'\'ico de :-;ua Seer·etar·in. Lo~;o, se a minha indicncüo res ..
tringe as attt•ibuir:ões da Mesa do Senado, a attribuição a quo
aqui se nllude lrn de ser a que so t·el'ero :í primcim parte
do a1·1.. 21, isto ri, a ntlribui~,fio que o Regimento lhe outorga
de manter a ordem e o respeito devidos no edifício do Senado.
Serit por·ventura meio de manter a ordem c o respeito no
recinto do Senado, a J'nculdaclo que n Mesa se avocu de cmprestar o edil'icio do Senado ~~~ assembléas de partido ? Ao
contrario, se al:;unm cousa do art.. ~~~ se deduz, é a iustii'icação mais solcmno da minha inclicnção, pot•rruc con'tt-n a
ordem e n l'rspeito rH•eessal'ios :í~ l'unc(:õcs desta assembléa
no odificin do :,;ouar.ln, nada esl.:í "m <~onl'licto mais aberto elo
(JUe o uso cstnhrlecidn pf'!ns 1naior·ias desta Camar·a de reunirem
aqui as assemhlrías de sou partido.
N'ito coneebo que cont1•a a OI·dem cle~ta Cnsa, que contra o
respeito n ellc devido, so possa pri•pctmJ' nl.l.cnl.ado maior, do
flUO tl'llnsformnr o seu recinto, rlr.•sl.innclo u fazer· "· lei, cm
refugio dos interesses do partido.

HO
:\o lmlmll1o n

n1e vou dn11do. e0111 Lantu cunccl'ia, de
dr•monHLI'tU' o ch•mon:.;ll·ado, c.lt~ ,~,·ith•ncinl' o evidnnte (de tot·nat·
pillpawl aquillo que lm.los eslüo palpnndo, senlc-:;c o mesmo
incomlllodo a n1e;.;;ma l't~pu;.Jmmciu e a mesma diffieuldaclo (]Ut~
sentiria o malheJnntico a l'eriuzil' :t UwoJ•cma dernonsLL·ayel
CJUitiQU<'r dos axiomas l'ulltlamenlnt•s ria geometria.
Bslú na evidencia ('!'i~eneial da:o; ·eousas, que a ea~n. oudu
i'uncciona uma inslitui<;.fJo pulll iea. uma instituição nneional,
que a casa eJ•ealla cspecinlmrn le pnL'a ser a séc! c nnrlo üsta
insLituic;ão exert;a a sua func(:iio Ir~gnl, csHa casa pcrLcnce a
essa. in>llilui<;ito, esla casa perkncu ao scJ•vir;o ]llll1lieo a c!la
confmdo.
Pois scl'Ú JH'rcisn clcmonsLJ.·al' aos 1:5cnatlorcs da llr~puh!iea
fJIW n c:1sa do Senado Pl'PLt~nr!e t~xelusivnmt~ntc no St\1'\'if:.o do
Senado ? Sot·:í prcci;;o, Lmnllem, rtemonsLrur que não {, sct•viço
do Sen:úlo o se1.·vi<;o do Pni'Litlo Hrpuhlicano Consct·varlor nem
o de nenhuma das outras paJ•eialiclades cm que se dividem as
opini<i"s IJomlmlcnlcs desta Let't'<t?
l\lclhor se1·iu a l1onrada Commissiio ele Policia Le1· se limitado a pi'OJH)r pura c simplesmente a rr.iei1;ão ela minha pi'Oposta, do que ~e dar ao Lrllbalho de autorizai-a com :l'umlumenlos desla naLUl'C7.n, porque, de cada um desses fundamentos
resulta mais um argumento irl'ocusavcl cm apoio da minha
proposição.
En1 tcJ·ceiro logat•, R1•. Pre~idfmtc, n. honrada Com missão
de Policia,' J•o.iciloiJ a minha indicnçiw po1•que «não seria possível vedar aos membros do Congresso Nacional o ing1•esso no
cdifit•io ela rcspceliva Gamara sob o l'undamcnlo de não estar
clia funccionando a estas hofus.
l\·las o sophisma desta vc1. é dolomso, brada aos C1íos, csítt
cm eonrlido material com OR lermos da minha indicaç.ão.
Onde <í que clla pretendeu .iúmakvcdur aos membros do
Congt·csso Naeional o ingre,;so no edi!'icio da respectiva Gamara, sob o fundamento ele não estar ella runccionanclo a estas
horas ?
.Se 1nu 11fLO engn110- in~t·e:=;:;o- qum· cl i~cr- enLl'ada- c
r;flo ha, cm lodo Lcxlo du minha JH'oposi~ão, uma s<'> linha, uma
palavra s,\mcnLc, onde eu recuse aos membros desta Casa ingresso no ::wu rdil'i~io a qualquer· hm·a ern que ~~lla Rn acha
abel'I.U, :-;O]J o pn~IJ•xlo Lh• nãn esi.Ht' 1•nl.fto nlln no sL•t·vif;.o do
Congresso Nacional.
.
O quo a n1inha indieac;fin Vt~da, não 1! o in~·t·e~so aos
rnomhr•os desta Casll. sob csle p!•et.rxt.o, mns a r·enn ião dr assemhléas do l'llt't.idos llO seio destn Casa, o qun Y. l~x. Sr. Pt·csidcnlo·. nito p6clo conl'nnclir ahsolutamcnlc wm a hypolhesc
figUl'ada no parecer du Mesa.
'
0 SR. Tinmmo GONÇ.\LV!lS- Apoiado,
O Sa. Hm: RlnnosA·- Figum-sc no pnl'l'cer da Mesa que
a minha proposição tem o carli'icho ou a tolice tlr. querer vedar
a.os membros eles la Cusa cn t.rada no i!llifkio do Senado a horas
que nüo süo das suas sessõr,s, quando o que n minha indicu<)üo
fJLHJ
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que, em horas que não s.c.iam de sesão, o reeinlo
desta Ca:-;a pn~sa YiJ·, eom aulol'iz:u:.üo da ~ua :\ie:-;a, a. set'\'iL'.
para a cclelJI'aCüo do a,;sumblo;as narlidarias. (:llJOiudos.!
O que ncsln llypolllüsc se r](t o\ exaclamentc aquillo com
que o paJ·ccet· da )lesa m·~uhJeJJta eontra a minha indimu;üo,
]1!' aos momht·os desta Casa. não memhJ'OS du:;:o;e parLido, que
p:-;~,~ u~o nlm~i\'o
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desta Casa quando

elltt estiver ueCU!llHJa aqui <:om a eolcbl'ação das nsscmhléu~
rlc unt partido qu" n ellcR não pcrlcncn. Os nossos Jogares, os
lo;;at·cs desta Casa que não sftu membro,; do Pari,ido Ucpulllicano Con,;ervadm· a certas horas de um dado dia, de um
duelo uw~ do col'lo anuo, pm· aulol'izn<.:üo do presidente da
l\tesa do 81~nadn, se aeham oeeu1mdns 1JOI' {IC:;;sons que. JJÜO são
os donos destas caduit·as, ainda que so,ium membt·os do Congl.'t~sso, c poJ' pes:-;oas que aqui S!~ vôm sentar, não pura JuncciollaJ.'CJll

I'

J'een:-;n a enLJ'ntla no

eomo

memln·o~

do CongJ.•esso, não pal'il exercerem us

i'uncçoies elo Congresso, mas paPa. tratar dos negocias, dos interesses e dos assumptos rlos partidos a que pertencem.
Si numa occasião destas cu quizcr vir occupar n minha
cadeira neste recinto encontr·ai-a-lrei oeeupurln JlOI' algucm que
não sc,iu o seu m:cupa11le leg-itímo. ·EncontraPei sentado uo
Jogut· elo nobl'e Pl'csitlcnt" tio Seuurlu, não o presidente desta
Casa. mas o ]ll'esidcnle de uma convenção de partido; e o
pr·esidente Llesstt convcnçftO ,:, que me ha de clmmar a ordem,
fazendo-se rctirm· deste recinto, pois apczar de membro do
Senado não pertenço ao pal'lido que a convencão aqui reunida
!lestn. occasião l.'•CPl'Cscnta..
' Eis o fuclo, eis a t·calidadc. Esse uso immornl é justamente
o que nos veda a no.\s, mem!J:•os elo Senado, que não somos
membros do partido dominante, o direito de :L certa hora
entrm· neste recinto c nos sentarmos nas nossas cadeiras,
oeeupndus rmlüo por pessoa que n cllas nenhum direito Icem.
·Nfto ,; de ho,ic que ncsl.r~ pu i~. Sl'. Pr·esidcnto, ha partidos.
No anl.igo t•~:.gimen os ftou\'e e então pnt'Lidos vcrcladniros,

p:H·Lidos

l'l':t!'S,

pnl'\.idos etlnseiPnlt•:-i, l)Hl'\.iclos <mrai%ndos nn

opiuirlo, pat·iido,; l'o'conheeillo,; pl'lo po,·o, partidos que deram
a cSS<J pnr1. mnh de meio scculo elo :;ovm·no or;;nni~ador c
mot·al izndo. H avin então purlirlos. Esses partidos se achavam
1't'PI't\:-;enliul~ls JW!-ilr~ mnsmn l't'e.intn, ne~tcR mesmos Iogarr.:o; hojo
n~·:etq.ntdn:-; pu~: wls r 1nnwa PSS!\l" 1mJ•tidos se lcmhrar:un dt~ so
npt'U\'l!ilaJ' da s1m po:-;it.;f'to domina11te, da Htltt ~iluadio passa-

.,

g'(!iJ•a na pnliLi!·a do pai:., pt~t·a se

:-Wl'\'it.' des.ta Casa, PtU'R us~u·
tiP~\0 I'Pt'llll.n Plll JH'O\'i!l\.0 tiH COI\f;H:-i C\ d!J 11Üí!I'PSSC!5 (jllC UaO

"'·

i'ussPm os inlc:l'·C:i5t'3 o as cousaf; ela Nru:iio.

Ni11:,mcm imng:inaria nest.u tempo lul' de succeder a elle
uma (Jltl1'tl (~p·.H~a, na qual es~n~ nm:ücs de censo commum nn
r,oJit.kn sr pa:1snssem l.oclns ellas "m debate c so entendesse
11o :-'!'io cln. mniorin dl1 ~1.tt C!a~a. 110los seus ot•gúos auLorizados.
tlllf' o ~·(H:t.r. dn se t•tmnh·etn aqui n maioria dos votos, mniol'in
nef.'it!Pn!ni o 1Ht~~ag~irn nomo toda::i as lWUsas humanns, lhes
<:l:í o rlireili.r ''" >W JlOI'<'lll nhe!'lamonle um lut.a contm n lei,
com'el'l,mdo rs\n casn da Nn<;ão om casa do sou 11nrt.ido.
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l!:mm então ·grandes os homens politicas sentados nestas
cadeira,, g1·and"s vultos cu.ins sombras ú minha imngina~.ão
parec'J [,g vezes vel-as reunidas cm· torno deste recinto, contcmr,lnndo com curiosidade. o espectaculo actual desta Casa,
t·cduzida ho.io a maclliiHl de sanccionar· os interesses de um
Jl!tl'Lidu.
Si nessa úpoca alguem houvesse com a coragem <>U desequilibrio mental bastantes para suggerir o alvitre de se reunir
no recinto do Senado uma assembléa do partido liberal ou do
parLido conservador, os estadistas do partid-o conservador c do
partido liberal se reuniriam em unanimidade para repellir essa
suggcstão como indigna de si alvitrada ent1•e homens conscientes de suas responsabilidades c de suas posicües no governo
do paiz.
VozEs -Apoiado.
O SR. UUY B.~RCOSA- Mas, isto, S1•. l'J•csidente, se pratica
actualmente, mais do que isto, isto se defende presentemente;
e, quando se tenta oppOr a isto um remedia, nos vem accusar
a nós de sermos os que se revoltam contra os principias ela bOa
autoridade, incarnada na Mesa desta Casa, restricta -.Is atlribuições indispensaveís.
Não, Sr. Presidente, sou eu, é a minha indicação quem
defende este principio de autoridade, principio que se não deve
tornar uma ef!'eclividade senão pela seriedade daquellcs que
o praticam.
A autoridade vae beber os seus elementos de vida, obter
o prestigio de que necessita para sua forca na considera~ão
publica, •na confiança do paiz, no respeito que inspira ú Nação,
e a Nação níio se póde sentir prestigiada c respeitad[l pot· um
Senado que se julgasse com a autoridade discrecionaria de
dispor do recinto consagrado ás deliberações legislativas para
uso de uma parcialidade polilica no interesse restricto dessa
parcialidade.
O SR. FMNC!SCQ GLYCEmo -l\lesmo ainda que seja paru
as opposições?
O SR. Uuy BAIIDOSA- Ainda que seJa para as opposições,
porque V. Ex. me permittirú em primeiro lagar observar que
nunca as opposiçücs rcinvidicaram essas faculdades; quem as
tem exercício são sempre as maiorias.
0 SR. FRANCISCO GLYCllRIO-Aqui jti se reuniu o Partido
Republicano Federal, quando cm opposíção; sob a minha presidencia.
O Sn. UuY BAHBOSA- PerdOe-me V. Ex. Eu não acredito
que os ahusos percam n sua natureza c a sua cOr unicamente
pQrque so praticam cm utilidade das opposiçücs. Nfio fnlt.am
nesta cidade edii'icíos com todas as condições neccssarias para
se reunirem as assembléns e as convocações de partidos.
Não é moral, não é' admissivel que os partidos se sobt·eponhnm ao paiz, julgando-se com o direito de converter ·em
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cou~a :;ua, em l'a\'or de ;-;uas exploJ"ar:üe:s, olJ,it!do:-; que, Jll'i\'ativamente, pertencem ao "~l'l'i(;o tlo Estado.
A que não fit!arin rodnt.ida si, a exemplo do que as

maiorias lf~um pr·alieado, n da IJI'Opl'ju oppusir:ão algun1u v•z.

segundo aeulm de lemLI'tll' o honrado ::ieuatlo1· pot· K, J>aulo; a
que uão J'ita!'ia l'eriuzirlu eslo. Casa, si, a exemplo disto, todos

os pat·LidoH poliliens, mais -ou uwno:í ·nwuor·o:;u:;, eada qual por·

sua vez, reclamasse1n da :Ilesa desta Casa o direilo de se utilizm•
para suas assemblr)as, pai'U suao convenções, do mcinlo do
cdil'icio do Senado? Pois haveria cnliío respeito o Ol'dem quo
nesta Casa se pudessem manter, quando a mudam de Juncr)ão
e de emprego, transfOI'Jllando-a de casa do Senado cm casll
de partidos?
Pergunto cu, pergu n.lo ao nobre Senador pelo Estado de
S, Paulo- não rtum·o si não argumen lar nu melhor fé- pergunto cu: mas ·Onde estú para nós a aulot•izar)ão; para nós,
memb1·os do Senado, maiol'ias ou opposiçücs, onde é que csl;\
nu lei, onde rl quu esl:'t no J1cgimenlo deslu Casa, u outorga dessa
J'aeulciadu que exereil'iamns, tol'nando este l'eeinln logmdoul'o
commum aos cxct·deios politicas de lodos os pai·J.idos que aqui
quiwssem vil' r.Jchalcl' seus inlei'Csses '? Si a Nacão entende
que se deve ncol·o~oul' dcstü modo o s)l01'l politico, o (oot-ball
pal'l.idario, si entende que se deve desenvolver· lambem pot·

esta mancil'n. a raça, creando pm•a i:üo logal·t~s pui.JJi,eos, ondr.
rstejamos sob o:-; nuspi!.! io:; tia. JH'olec~,;ão do E~ tudo P dt~ onde

assistamos n. f!S:·m nova espocie de
se
I

'';,·,

I

I•

Ol'gani~em

j.ogo~

olytnpicos, então que

a:-; cou:-;ns eorno devem sor e eumo se orgnni:mrarn

as linhas de tiro c as instituir;õos uteis em clel'csa elo pode L'.
Demos lambem alguma cousa Jllll':l os poill'fJS dos ·par·lir.Jos.
]~um dia o Pal'lidn llupu!Jlieann t:onsol·vador·. .ouLt•n dia o Pm·liclo llL'Jlllblieano Li]H,l'lli, düpois o i'al'lido Jtadieal, o Par·Lido
.Tacobino, oul.l'n dia o Partido 111onur•cilisla, quu lüm o~ me~mo~
direitos constiludonaes que nós temos, onde cada um vcniltl
suce(~ssivamonLu J'f!UIIil' suas assemlJléas e disculit· ü deliberar

sol11'n o jntm·ossu ~commum.
l\fas não aqui, na ensn. do

St~nado, nem na casa da Cnmarn.
EsLos dous ecliJ'ieios ·lliio nos pet·lencem ü uinguem pódo
sem licença de seu dono dispOr do alheio.
E' .o que fazemos, J'acultando ao .Pn1·lido Jlopublicano Consot•vadot• ou no Pat·lido Jlopublicano Libc1·al, J'aeullando, para
seu u~o. o rl;cint.o do Senado.

NcsLc caso, Sr·s. Sonadot'PS, não lia

simplf~smrnlr~

um phr-

nomcno circumsel'ipto, um Jlhenomeno local, limitado ao poalo
que aqui so tem em vista.
E' um caso pal·lieulat' ele um phenomenn fltll' so> •'sll\ genoml ir.ando cm lo da a J1opuhl ica, 1'111 todos os nossos servir;os,
e denominando este regimen como a lep!'ll domina n suporficio de um organismo arruinado.
Notem VV ..El~x.: ti JlOI' lodn a pal'i.e os ln inclinacfio quo
se vac cslnheler!<'IHin no l'unceional'io pu!Jlico para accentuar
que a sua fu·nccfio não é o interesse do Estudo, mas um nmplinmanlo do sou interesso particular.
. .
'I.
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Yt'.i:un '\'V. EEx.: ainda lm

JlULit'U

os

.puhlieidu~~ a urua üll.urP:;sante e:-{l.albLieu
tu:; ú di~J.HJ::dt;üo do sel'\'ü;o offkia1.

.ior•nat.·~

daqui davnrn
de auLoJno\'L•i:-; JlUti-

O Stt, Ftt\NCl~co Gr.YcEnto -lllas isl.o ti Ulll u!Jusu e a!Jusu
quu imporla cm uma grali(Je dest1eza.
O Sn. HU> Bo~nuos.\- Eu rcs]JOntlcrei nu liom·ut.lo Scmnlor·.
E' u1n abuso dn mesma natureza que o ahu~o p1·ati!:ado vela
Mesa dcsla Casa quando vcnnille que os que del\a nfio sfto
donos dclla so uLilizcm pal'a set•vif;,os que nüo ~fio da Nur;ü.o.
O Jnclo é o n1csmo e si a dcspeza Plll lllll ea:;o ú maiut• do
que no outro, níio importa, porque. [ifto ú a importuneia da
sulll.ract;fio que eonslituc a gt·avillnllt) ,jul'iclieu do :1\IJ'ÜJ, 1\'olu
.a Jwnrado Senado!'. Com u mesma pena se pmw uquello que
furla um pão ou um lenço, ou nqucl\c que 'Illi'l.a milliües elll
um ehequc, cm um Litulo, que HC esJ•onrle na nlg·iiJeit·a, ou de
outm qualquer modo. u que imprime o camuLet· nu ado ú a
sua moralidmle, é a natureza do llit•eilo que elle viola, ti a
inunoralidadc da aberravüo que ello retu·csenln; não tí a imporlancia do pre.iuizo material qut; ellc causa. Não SfJ gmduam as pnnas impostas úqucllr!' que sulltmcm os dinheiros t.lo
Eslrtdo, segundo a impot·Lancia dos dinlwil'os su!JI.l.'ahidos.
l~sta é uma questão dislinela- tí a qun,;l.fio da responsa!Jilidadt.!
ei vil !lül' pe!'das e damnos. A lliOl'UI idade do di'l ido, a sua
penalidade, cslú 1m natut·<!~a Hwral do ct·imu pmlicado. Um
dclnpidador, gmnde ou peqtJenu qu" seJa a clelapit.la<;fw JlOr
clle C·Ommettida, ,; o mesmo el.'iminoso, üslú suJeito (t expiaç~o
da mesma pünu.
Esla casa i'oi adquirida com os dinheiros do 'l'licsomo;
esla casa é cuslcada pelo orr;amcnlo da Naçüo. Todos os recursos que se consomem na sua conservação c no seu custeio
devem sahir e sahcm das arcas do 'l'hesomo. Si cslc rlispcndio
importa cm centenas de contos, cm ecrttenas de mil t•éis, ou cm
centenas ele toslõcH, ú momlmcut.c a mesma cousa.
No caso' dos aulomoveis, sfto immcnsos .as pre.iui~os pccuniat·ios causados ao Estudo; 110 caso elas eonveiH.'iies de pal·tidos aqui reunidos os Jll'C,iuiws )lecuuiarios núü siLo avulludos,
mas, cxislom. O gaz que aqui se consome, a elcclrlcidadc que
aqui se gosta JlUm illunünar as assemlllt'as do Partido Republicano Conservador, ou ele qualquer out1·o, reprcscnlum um
desembolso pura o ct'flrio pulllico, a que ninguem, cspf•einlmcnlc o legislador mwional, tem o direito ele dar desUno d ii'i'el'cnte claquclle a que por lei Jlle pcrlcncc.
Scnliorr!s, o caso moralmente e o mesmo. O funccionar•in
publico, o dlc1'e de repartição, como os ouLt·os empt•t•g·aclos ele
categoria mais ou menos ult.a, mais ou menos ln.I\•J.•ioi·, a qunm
ho.ic é pcrnüllido o goso dessa eomrnorlidade- a eummmlidade
immensu do nutomovcl- o !'unc~i·onario publii~o ullm pam o
que nós out1•os SeniJ.dol'cs Ja~emos fJ di~ lú r! e si vum eom,ign:
«~las, vamos " venhamos: tumbem a Cusu do Sena(] o niin
P'~l'f,Qnco aos Srs. Settaúot·es, eomo este automovcl uüo nw
jJerLence a mim nem (t miuha J'amilia; mas, si clle,; usunr da
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o~ nc\:..;·oc·io ..; do sr!U parl.icln, JHH' q!IP Jrll' Hii·cJ l1c•i

r\ousa nfin sfio

de ul.ilizttJ', rntt'a uwu coul'ol'lo, dos uul.omov"i" qtw n J<:.;Lad"
me fornece?»
dil-:í,
Enlfto vemos isto. Vemos. Nfto ti de lto,j,,, Lambem
l1a bom tempo que csliio em uso os uulmnovcis nu"La quuntidurlc franqueados e lmralendos não sei si ai.lí mesmo a set·vcutcs das rcparl.ir;ücs publicas; lm bom Lcmpo qur'. e; tão cm
uso, sem que nin:;ucm contra esta Jll'aUca Lenha rcelamarlo,
porque silo de a:;m·a as primeiras rc~elamnçí:íes, ineonlestavelmenli~. nem por isso a:-; reclamac.ües são menos ,iuslns.
1\ras, senhores, que t! o que sn d:í. ·eom o en:-~o do .. ; aul.omovcis? Isto ri do JlOUt:ns annos. Quattdo cu Livc a irnmerceid:t
honra do presidiJ.• a í)Sta Cnsa, houve quem um dia tiw~~se a
irl•'a pecenminosa elo que o Pt•e,,idrnle dn Rcnarlo podia i.f•r· lllll
aul.mnovd pal'a o ~f~U u~n. ~~ o alviü·r~ foi "J•er,ehirln com espanl.n
o J.•epulsa pOJ.' todas as in l'ilwncias cll'sl.a Casa fJ\11~ são as mosmas cio lto.ie. A Loclas ellas se afigut·ava que uma lihorrlarle
eomo ~~sta podia parecer .iú um poueo exce~siva rnn J'elaQúo ~~

"c

i.tUS:i.I~I.'ÍciilcJO flUO 0 St~IIUdü, 1'01110 g'Ultl'da SOI;Ut'(l rJo:i rJinJWÍI'O:i
publieos, eleve pmliear, c desso espirita drmoera/.ir'o a fJUI! a
nrisl.oer·neia desses Yc!llieul-os ·JI0\'0:-l !' ear·os llill'ec~e oppôl'-SI.!
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cvielrmlomenlc, Srs. SenaeloJ·cs.
Pouco depois de \'h·ar eu as co:;las, pow~" depois de 1.11 1'
eu voltado aqui ao meu logat· obseuro de simples Srnarlnr·
(uúJo a}JOimlos) todas as cou,as mudaram, o Vicc-l'rcsiden/.e
elo Senado. sem difl'iculdudc, teve a commodielado que as suas
funcçõcs lho indicavam; ct.•a o palriarcha elo pudido, cm rclar;iio a cllc niio podia havot• suspeita que cm mim, eomo
anf.Igo e.oHsollrPir·n dos tempos do omüwso l'Cgimen, a eousa
podia despertar,
De 1ll'Oc/w c·n Jll'Oc/w_, poueo a pouco, lavt•ou a molcstin,
de mune it·a tal que nos quutm ou cinco unnos, 'i tanto, ficamos
ala:::ados pelo automobilismo nl'J'icial. (Riso.) Então vct·iJ'irmm-se noo o tantos aulomoveis que, segundo os calculas, por
mais bnrnlo que tenltam sido (.iú se sabe qne os automovcis elo
Estado, de ordinario, são rmros, porque sfto hons, porque siio
r:ompt·ados com habiliclaclo pum niio sahircm muito baratos,
·pois não fica bem ao 1:1wsouro) (rlso), eonsLaram 20 :OOü$
cada um, ou um lotai ele 12.000:000$000.
O Sn. Fn.1xcrsco Guct\tllo- E o eusto ·r
O Sn. RuY BAnBOSA- Estt\ avaliado em 7. 200 ·Conl.os pot•
anuo, ou a um conto do r<;is JlOr mez um auLomovcl. E Ludo
isso, nu sua :;cncrulidaclr, -na sua maxima parte, em proveito
elas J'amilius e do,; amig-os elos desl'ructadm·cs desta saborosa
nommocliadc (riso), que é a mesma eommorlirlarle de que o
.Partido llepublicauo Consorvadot· nüo precisou, como nôs uul.t·os q11o tivemo~ occusiiio do andar hnl.cndo :i' portas do~
Jtartiuulai'OS Jlara obleJ· um J•eciuto onde ccle!Jt·assr.nto:s a reuuiiio
do nosso partido.
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Ao pa~so CJUt! uús vituos f'•!llinu•tJUI-stJ-1\0S as JtUI'I.as dos
edifícios que l.eem eonl.rucl.o com o grande lltunclo ofl'icial,
como o 'l'heatro Lyt·ioco, ondt!, da vc~ pas~ada, o Civilismo
cele!Jrml a sua :;mude eot!Vont;ão, dando o exemplo de serenidade, tle corte~iu e de dignidade em toda aquellt~ eet•emonia
mcmomvel, ao passo que 11ós, ia t!U clir.•mclo, os do Pat·lido
Republiuauo Li!Jeml, t.ivcmos ele it· batendo de pot•ta em pot·lu,
acabar uhi em um úos llwul.ros menos gt•audos, menos importuute.
O Stt. lo'tt.\Nutsuo GI.I:.:JJI<W- i:'olit:il.at·um o rceittlo do Senado'!
O 811. lluY Bo~tmus.t- Perdoe-me V. Ex. EuH]uunlo CJUO
isto comnosco se dava ...
O Sll. .l•'ll.\Nt;tscu Gt.tcmuu -A neguliva seria Jlel'fcilamentc iujustifícavel.
O Sn. HUY BAHBO~.\- ••• cu nüo quero, Y. Ex. deve Ler
percebido, estabelecct• a qucsl~o nesse tcrJ·eno. Na minha opinião não temos o direito de usar do rceinto do Senado, do seu
edifício, pum assembléas de JXll'lidos, ainda fJUC a medida se
generalizasse, eslendendo-so ús duns pureialidades, trcs ou
quatro, quantas houvct• neste paiz.
Digo que ao passo que comnosco isto se uava, o P:ll'litlr•
Republicano Conservadot•, .iá de ante-mito cel'lo de que nisso
niío encontrava difficuldades, pot·que os seus ehcfes eram, ao
mesmo tempo, clwfcs do pal·tido, ar]u i se assentava, representado pelos membros do Senado o Camam dos Duputudos,
que aqui não podiam eslm· nen1 no ear•uclt!l.' de Hmntdot't" !ICitl
de membros riu outra Casa do Congt·esso. Emrn eidadi\os que
vinham invadir ess'tJ reeiulo c nccupur esta~ eadeit·as fHll'a
exeruer i'uncção a que cllas nn.o fomrn dusl.iuadas.
Digo eu que e.sle eXI!tnpJ.o $0 eDJll[Hll'il an PI'LWt•Liimento
uaquelJcs l[Ue, i'CCebcndo OU pedindo aul.omowis plll'll l.l 81'!'\'Í~O
do Estudo, emp1•ega cs:-;e~ alllomovi.!Í:'i uo ::;ervi(:o seu, no dl!
sua i'amilia c ~I e seu ti amigos.
Mas, 81•. Presirlente, nito ,j s(t nos automoveis. Quer V.
Ex. um easo maior, mais clamante, mais estrondoso? V. Ex.
viu a mutinéc oJ'l'cl'ecida lm dias ao noivado )Jresidencial 11
lJordo de um dos navio~ guerra.
Di:;a-rne, V. Ex., Sr. flr·esidente, si o que J'er. o Miu.istr·o
da Marinha, si o que fizcmm os outt•os responsavr!ís rwslt! :l'twlo,
quem quer· qurl e\les seJam, si o que fizeram não foi do mesmo
modo ulilir.ar-se de urna pro]ll'iecladc publica, dr• um instrumento do Estado, para a satisfu~.iio dos seus inler.·esses, elo:;
seus sentimentos r! dos seus nngoeios !HH'tieular•es? (.'\pnioi/os.)
Ningumn ignora, Sr ..PJ·esid(ml.e, qno nas ~uns visilns a
.puí?.es cslrangcil·os, os orricínüs de marinha c!JJ urna na•;fio eiviliznda são uma cspccíe de reprcscnlunl.es, m in istt•os, embaixadores ]JUssagcir·os de sua let·t·a u uhi obt'ii.;ados a r·el.r·ihuit•

tllUitn:-; vu~t'S aeOllLnePl'Ú. \'t!l'lllll .. !-'in 'l'l'anquem· os navios Llc guctTa ti Yisila lln soci~t.lnde rnnis clisLincla
finezas com

fine~ns,

l
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rlos po1·l.n,; pnl' orlili• lmusil.am, l'''""l"'ndo seuliot·a,;, aJ•Lblus,
t• toda esll'anha ús
J'iuw,;ües diJ navio de combate.
"las, não
di,;l.n que aqui se t.rutavn. Desla ·eadeil•a Live
occasião de emleL'el;nJ· uu pai~, poL· meio do .Snnado, o meu
pi'OI.esl.o eontra a eai·all!.l,l'izuc;ão of'l'iidal impJ•ímídu pot• um
cnpi·íclio do Pl'esídeul.e da ltepuhlícu u um acto úe sua vida
pat•Liculnr, que o '"'' inte1•ess" impunha a elle mais do que
u n inguem o deveJ· ele r;uai·dut· 11o reento de sua vida intima,
nlc., uma ee1·cmonia ITWl'UIIlClllf! ~oeial

"''U

:-;um o expt11' •i't et.IJ'io~idncle e ú PI'OI'amu.:fio dos olhal'e;.; c•slrnnhos,

cmiosos de malignos.
1B1~m :-;aiJia cu, Sr. Presidente, quu as~umillllo es~a alt.i. l.udt~, e t~J'glltmdo-nw ~~otltt•a es:w nbu~o, n:1o l'a~ia senão o que
u!Liruamf.•nle ~·mm
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e:-;lamos Jazt!IHJo Lodo:; os que nos

oppomos aos abusos da aetualirlarle, islo

,1,

contl'iilllil' pum qu"

nfio so dr~snnvolvalll, )lOJ'qun a h~i dm;la siluu~,;.tto ··~ o capl'icho,
ii o amor Jli.'Opl'io in.l'anlil, ,·, a imonseiencia dc~equilillraua.
~Do ~apl'icho em cnpl'iello, di! cxt:esso Plll PXee:-~:-~o, do de~wn

vollura, chegamos altí e:;St! exli•ento nunca vi~lo m1 hi~loria das
marinhas de guerl'a.
Pouco antes cs~üs navios linliam saliido cm cxet·cicios miiltaJ•es, e o que conseguii'am demonstrar Joi qu11 não estnvam
appariJlhados nem para se collocarem na ordem necessaria a
sahirem decenlmncnte rlo pm·lo onde se achavam Jundeados.
As nutoridudes tcchnicas, ouvidas sobre este assumplo, se manil'eslui·am torlns ellas •COJJl grando tl'ister.a e acanhamento, como
brazileiros, ao vet•r.m quc tiio longe eslavam ainda os nossos
navios de guerra do podcJ• suLisl'awt· aos seus l'ins naluracs, de
serem instt·umentos do nossa c.ltJI'esa, tlr. \}Odorem guardai-a
0ontra o est1·angeil·o, na li)'pothesc, l'olizmentc, nfto provavel
de uma aggt·essüo desta natmer.a.
Poucos dias untcs se acabava de lct· esse e;;pectaculo. Os
exet•cicios militares '!'oram o que se salte. Delle sô se apurou
um !'esultado- o sacril'icio dos l10brr.s immolados pelo nnuJ'ragio do Oua.rm;u, viclimas da iiwomp"lr.ncia nn administJ·ai;üo
B -ralla d1~ :;et·iedade t!Olll quu tnu·a se suti:51'Ull~t· um ca!H'icho

pessoal do S1•. Pt·esidenle da 1\epublica se estendeu api•essnt•
acrtwllas manolH·as, clancln rnse,io ao tl)rl·ivel d<'sast.t•r. que consnmin tantas vidas innocen.trs.
Pnii!'Os dias r[,~pois, <•Iti.I'''lanlo, dr. mo~LI'lll' ;t sua lneapn~
eidadc~ pal'a a:-~ l'mwt;.üNi Uü navio~ dt' t.•omhatt\ potwo~ dia~
depois dn luto q1w aealmvn do eolwit• a m;u·inha " n pairo pot•
Ps~r~ dPsastL·t~, nfin 1l'a pa;.;~ndn ainda um rrwz, ,i:í o eonvr~ do
S. f'nulo s1• eoJJI·ia de 1'lnmmulns, galhardetes, !'ltl!'Cii, para ,.,,_
1

nt~heJ'

·.

,,

a rrol'isa

~oeiNindl\

o

t~seol

da al'iRlonr•twin J'Ppuhliennn, a

'"ir!." do l'I'''sidenLI•, as ,ioins dn que r.lltt ''' esmalt.n, as 1'lot·r.s
ria !Jcdleza, os \'olhos );r.ne~·nes r. almil'atll<•s t'IJI.il'ndos do set·v'ico, o todos ,iubilo~os ·lli 1 S~f! dia t'flll10 o:-~ noivos no :;;üu h~·
mineu. N<!HStt oi!Citsifio, enlt'" muitas outt•as eir·cumstallllias
felizes, um dos memhi·os mais graduados mililat·monto nesln
Casa teve ense,io de t•ecnhrr elo l\linislt•n da ~lnt·inhn umn furlla
reil.a em oil.o rlius,

ANN.\ES DO 5E:On0

?\ão J)ül'Lrneo, 81·. Pre:;;id~_•nle, :í nl'i::;lr.et•nt·ia t't•r•nldit·nnn.
figut·a far;o Plll.t.·t~ a..;; lllfH.:as ·I.Junila .. ; ~' tl:-i rapazt·s ,L;·a-

J~t'nca

lan tcs.
Velho Senadot.· ria nevu!Jliea, o Jn,;u Jogar lll'i'"' r! ia urro.
era no eonvc7. do t/rl)rulnou(Jht, os nwus oeulns ri" aleun"" niTn
chegam a ]1odcr apnnilaL· de fjjst.aneia lmnaulta eomo a minlnt

os 1;pisodios cul'i.asos rlaqucllu J'f'stn:
tnaLograpilos, Li\'o oceasifto,
dcmoerati~tu;.fio

;;-ra~:as

ma~.

J'n•gLH'Z rlos f!illl'-

a ell0:.;, de n:; ...;i;;!.ir a

c:-:~a

que se ~~sl/l eX{!l'eondo, ~nin·dudn dt• n...;:';j:-;Lit•
a nxhibir;ão pu!J!iea ele J'e:;l.a nupl'iul. Vi c!esl'ilnt· o f'ol'l.1•,iu: vi
o honrado Senarlo1· pelo J~stado do A111awnas, que pt'itwipio
se nrn·cscnlaYa du cosla ao lAiblieo, oiJrigndn, JHJJ' lllll manc'.in
de mãos gentis, a vollaJ•-:;;u pnen JliJS em loda a b1dt'ztt d1~ sua
velhice re,iuvencscilia pela sua :t'l•licidndc. (/li.l'o, I E, quando
esses epi:wdios se desenrolavam i't v.ista do:; r.~:-;puduüo!'C•R, as
gargalhadas r-w succcdem, rcr,f~Lidn.:-~ uma~ ~~ nutt·a:-~, f~nn1n sl

,,
'

I
I

;t

se cst,ivcsse rl1~nnte de :;t•.<·nn de nalltt·eza muil.o rliYI!I'sn.
Era ao que se eslava prestando um nayjo de guPl'!'a ]H·azileiro, um elos 1Pes rnaim·r.~ ittsf.t•nnwnl.ns rl1• l'omlmli• quo
ho.ie possuimos, adquiridos :\ custa de tnnlos milltües, l"'la
neecssidadc que aqui se Jll'oel:unnva c• a f!lte ,_,u nnqnclla ""easião JlH.\ as~ocíri ~uppondo liavrl' alguma seJ•i,!dadn llt~~~~Ps
reclamos c nossos ]Wogrammas, pela neeossidur.ln df~ oL·gnni%acfio
da nossa dc:t'esn naval e dar no pni7. do lado do ""''ann 11111
eseudo qno 1ws gnrnntissn NHÜ!.'rt a :invasão dns nos~os i nirnigos,
'ri vc então opporl.nn ir!ndc, conl.rmtllando aqur lia l'i I n, tln
ver que r-w e-on l'ir·mava n fJtW 11w hn\·in. eonLado, ha sr~ i;; nnno:=t,
na minha volta rle l!aya, um ol'fit•ial de ~Jarin!Ia, dllf'anJ.,. a
viagem do transallanl.ieo r.m quo romo;; companhoirns.
Contara-mo ossn mo(;o, mcmhl'o da ~ommis.-;fio enl~m·t·('l
gndn na :J~uropa dr~ :l'iseali~a 1 · a eonsl.t'll!!t:ãn dn:-; llOs~.nn llrtYins
e que por eil'emn;;laneias ligarlas a p:-;sn. Inissfio f•r·a nla·igadn a

•

I

voHnr no J)UÍi':: ·contm·a.:mo ps:=;n mnt;n qnr iJJdn, Jlllmn dt\ suas
visitas ao alnlit·nnlc n quem t~sl.ava eommc•LUdu a dir't!t't.:fin dP:":w
st~J'Vi(:.n, 1!Jn J'P rH'P.Sf~ll!.at·a ns tlf~ I' c• iIn,-;, ns v il·.j n..;, as im pP r· !'P it..'til's

li!I

11ossos navios. O nhnir·nnte ouvja eom tlesdcm as l't~t~lnmn(:lif'R

i

r. I

rio J.od:t a ordem

~ue

csl.nvnm oeent'l'l'llllo .na t:onsii'UI!I.:ITn rins

rio .invotl olOJ'iein!, ali) que em-rim, alJOI'J'Ci!ido 1!0111 a insisl.ett.,in.
f/Oil Sf111~ CSI'I'Uj)U/OS, nea]IOU jlOl' JJtn rJiU'I.': « Ül'll, lnOC·O, /)r•ixrSO rlosJ.as eousas. Estes Havias sfio para mnli1111es (riso) n
nnt'J'rgava no â_, :'t l10J'I.uguezn, eorno sn Tll'ri.PJHlfls~~~ c·nrn is."in
rln1.· mais !'orça :'t sua clmlncn ('l'isn).
lsl.o mo f!onlou nm oi'J'ieinl rJ,. tnarinltn, 1'111 f!pzrmllf•n r!n
:I.OOi, no meu rc:;t·csso de Hnya, A pln·ns" 1!1':1 Jil./.f't'aittwttln
est.a: « Orn, moco. Deixe-r-H".\ drf-1:-~n:-~ ef.Hlf-<n:-:, E~ I (•.~ navin.-.; :-;ii o
pm•a mothn:es ».
Aenl.HH·arri-sr f.Jo (~nnstJ•nii· .n:-; navio~. YiP!'rtlll an Jkn~il, f'

log-o nas pl•imflil'UR PXlrihi(!õe:; rla :-;ua llLiUdatlP, tJ IJIIP t•ll!•:.; nm:
mo~Ll'nrnm j~ fftlP Linha raziin o Yt'illo nlnliJ':tlliP qunndn riPelnJ·avn quo n\lr~s niiu n1·am l)nn~L!'Uidns :oiP!liin pnt·n ~I'I'Vil:ll:-i de\
'11111/iudes ('l'i>·o),

Com isto, Sl'. Pl'csidcnlc, perdoe-me Y. Ex .. quiz

mo!-llt·nt· eomo não

s~~

Lnlla

elll

nenlnun dos

11l):'i:'iO:-i ea~o:;

dü

011

11111

ell!-:10 f.!~pul!ial nms de uma modüsLia get·ul, t!UC lavra pot· LuLin

o nosso regímen e o csLú

eru·comt~ndo

Jll'Ol'undnmunle.

Si o l\1 inislro da. l\htl'inlm LiYcsse bem Sl~g·u1·a un :;ua ~~on
a no~fto do seu fttllHJI, a <:ornpreltunsão do ioinU t.lt!\"t'l', it

~eit.!JWia

']:·)
.
'
:

'.

·.'

: I

'

jn\.clllgcrwia do seu o!'l'icio, não ousnl'in., f~m saLisl'ru;ão dt! Slut:-i
inelinaljilc~ de amigo do Presitlm1lu da Jl(!pU]Jliea, nãu ou:;a1·in
rendN·-llle (_)~~a liomr.nug,~m :í. 1\Usl.n. da Sl!l'Í!'dUdt~ do um \':l."'u
du gtwrt·a eonvet·Lido cm ,-;ulfio de dílll(;ns ~~ feslc,ios JlH~I'UDI!'Hiu

parUeularcs.
l\';1o estou dizctuJo ntwitladcR a nitJ::;ttCtll. N;1n !ta nnttltttm
tlos ar111i pJ•c,;r>ntcs c r.los ausentes Itcsla Lf't'L'a, não ha nitti,;llf'ln.
a quem st•.itt dcseonhccida a vct·cludu ai.JRuluta das al'rit'IIUII'<it•s
•Juc aqui oslou fazendo.
·
.Pnt·a dar a importaneia

r~:gia

·i.l

situnt.~ão

do St·, PJ'l'sidl'llln

ua Uepublica, se tem querido, ú J'or<;a, tmnsforJnut.• llrdo quanlu

neste· pai~ existe, 1~m meio de Ju;.wt· :t.nmhains, ainda que :·w.ia
ú l!URla. das !:!ousas mais sagradas da admini:-;Lrnt.:fLO hrm:iltdt·a.

c

Amigo da nossa i\[al'inlm do GtWt't'a, habituado a defenrl...t-a
os seus interesses, a eslutlal-os 1\U sua l'Ntliclndt~, l.t~IHlo

~~~ltu.'

eSel'ipto sobre este assum11lt\ un:'i horas umat·gas do cxilio, tJ·a-

!Jalltos que aqui mcreccm a Jront·a t!<J :;er tt·ausel'iptos, eon1u
elm ieo~. f.!tll 'l'f!Yh;l.as

llUVtlC~,

l.o!-

eom!H'ehr!lldündo sel'iunwnto a hn-

pol'i.ant!ia da i\Tariulm do Guena, ú que ou, eoll"cantlo a cansa
nat!ional C!UC clln. l'O[H'cseula acima. dos inlct·esses dos t~ot·Lezflo::;
do easuea ou de farda, que luem invadidu a Jtepuhliea· o qut~ a
t~~Lão tll'l'uinando f\Ompletnmente, tJ que eu UJH'O\'l)ilo a priweil.'a
opportunidadc para clamar da tribuna do Scnaclo contm o•;;Lu

..
!

crime que \'ao accresccnlar, no cstrun:;cit·o, a innumcros oui.t·os
reunidos para servir ele fundamcnlo ú scntent;a ·eom que a
opinião do mundo lodo ho,jc csltt casligauclo a pol ilien ]Jr·a~.i
Jcira pela sua falla de eivismo c de s<~rieclade.
O Sn. nnmmo Go:-:çM.YEs- :\!ui to bem.
0 Sn. UUY B,\UDOS,\-Não quot·o, Sr. l't•csiclcnlc, ir mais
longo. Alostl.'oi com cstr ultimo exemplo que não se tr·uta\'a de
um caso rcgimrmlal. E' um easo moral, ú um caso ele alta
moralidade.
A nepublica lcm noccssidudo ubso!ula dn corrigir os seus
eostumes. l'recisll de respeitar u opiniã-o nacional. Não sunponhnm os pt·occrcs do nosso regimcn que as llt\lavt·as sonora;;
protot•idas na ll'ilmna ou cscl'ipLas nos ptu·cc<Jt'es, que os so·phismas de oceasião cegam a opinif\o puhlica, c nos ,iuslit'ieam
deanto daquclles que nos toem de Julgar. A opinião pulilicrt,

..closprcsndu, inerte. de

hrac.o~ cruzatlo~

aLô agora, vae rormandn

o seu ,iuizo e prol'crinrlo as suns scntcnr;ns ..IA niío são pout•,os
<lqucllcs que clcnnLc dclln, uo son tr·iJmnal, so neltnm ,jnstir;nt!rrs.
Quo so salvem, no n1ono~, Srs. Senndorc~, que se salvt~m an
1ncnos, n~ granclos instituk~tjes do regimrm. Não vr11lm n 11nçfio
u convcnccr-so elo quo ns ·novas instiLuir;õcs nfir, são siniío lllll
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ninlHi de interesses pal'liculnr·cs. inli'Unsigcnlcs c enfezados,
conLr·a os quncs nfio lm r·erner.lio nenhum, ncln na logicn, nem na
Jjalavrn, ,nem nns manil'r!sln,;ües ger·nes da opinião.
Peço perdão aos nobres senadores de os lei' occUJlarlo por
tanlo lempo. A impr·ovir.ar;ão me !f!\'OU nt1i estas altm•rts. 'J'inha
Jtecc,aidudr. ahsolula de mostJ'aJ' o aleanc1• dos "xr.Jnplo;; r!ados
nesta Casa, o caJ•ar•LrJ' prl'ip;oso elo seu conta:; io. Eitnmo~ cnsinallllo os J\mccionaJ·ios do Estado a eonsideJ'ar· as ;;tms funf!~~ües aomo um mrio d(' sPr·vir• nos ~ens inl.rr·r·ssPs, aos jnlt!J'0SSt)S
·do seu partido.
:Eslc contagio neaha de chegar, pelo !'ado lantr•ntavcl a
·([ue h a poueo allucli, at1\ o seio da alta adminisli'llf;fio militai' .
•J:i entJ'C os J•esponsavois J!OJ' e!ln nüo lm aquell" Sl!l!timunto
antigo do mclindl'c, da srl!'iecladc dos df!veJ•es ncssn !'amo do
sorvir.'o publico. Os automovcis, os navios de gueJ'!'a, n J'Ceinlo
do Senado, tudo são lot;r·mlouros desse intm.·csso, aos quaes se
acha nvnssalucla a .llcpuhliea, o pai1., a holll'a ela Nação.
Si nüo pm·armos neste caminho, :í sorto dostas instituições
não lhe aut;uro dcsl.ino muito J'nli1., e si ellas acallm·cm pJ·ccipjLando-:;;o no abysmo a (Jllt\ l'npidamenle, e:.;ses abusos as vão
armstanclo, nint;uem onlão eai'J'O/l'UI':í sollrc o:; lJOm!JJ•os responsabilidades mniot•es do que aquclla dns duas Canmt·as, tio podot•
Jcgislutivo, CJUf! a Constituição estabeleceu JIUI'a ser cnll'c as
duas a garantia do equilibrio, a wanclc asse!;'lll'ndom da autoridade, o refugio supremo do bom senso na l'lnhoração das
lois nacionues.
(.lluitn bem! muito lwm !)
O Sr. Pedro Borges (")-St•. Presidente, na ausnncin do

relator rlnsto parcecr, eabc-mc !'Psponclcr no illuslJ•c Senador
pela Baltia, aulm· da indicação cm debato, mau ll'J'ario as dif1'iculrlarles com qur lula todo aqurlln qun se ahnlan~n a rrspondr•p

a S. Ex.

O parecer da Commissão dr Policia, ora cm discussão, :l'oi,
com o maiot• cuidado, estudado pelos sctis -inr.mhros, f!lW nlio
encontraram no Hcgimcnlo desta Cnsa nrtig-.o al~um que taxativamente lhes prohibisse a atl.rihuir;ão a que sr. arJ·ogaJ·am.
Nilo pareceu :\ Comm issão de Policia merecer o nssumpto
.impot•tuncia, .nem tcJ• a gravidade que se afigurou no honmdo
Senador pela Bnhia. Assim, não encontrando a Commissüo, no
Hcg·imonto, Jl!'Oitihir;ãn que lhe vedasse a concessão qui! constitue o oh.iri!lo da' indi·cnção tlo illusi.J'ü Srmadol', pJ•ocm•on
no menos saber si nos l11'Ccedcnles desta Casá havia nlgmnn
prnxe, alguma cliSJlosiçfio que ,iustificussP o seu proceder.
Pm·cort•cndo os ,ior·nacs ü os Annncs do Cong'!'csso, encontrou ella que, rlcsclü a primeira elüir;fio n qur rngulm·mentn
se Jlroccrlou nu Hüpuhlicn. pnm Presidente c Vicc-Presidente,
as rel!m iões tivcJ·am lo~<nJ•, om na Cumarn, m·a no Senado c
ainda na Secrntaria do Interior.

(")!\'fio J'oi revisto pelo orador.

'

\

j~j

As ·primeiras ruu11iüe:-; para lanc.~ar n~ funrJamenlo:; do
Jtppublieano }'t~dt•J•a! l'ea!izaJ•am-St! Jlil See!'t~larío. do
'Jnler·ior·, ''nr H de .iullro riu IH\l:J, '"'rlllo ~linisl!'n o ~r·. Ca"iuno

~Pnrlido

do NasuinwnLo; a st~g-unda, en1 que Joi del'initivamen\.1~ OI'gan izado .r1 IHli'Lido, a ao du llll!~mo moz e anno, na CurnaJ'a dos

De [lU lados.

A ·pl'iJnrir·n r·t\nnifio da CcuJ\'t~lll_:,ão para c~se.olhn do eandidal.o

Pr·,:;iderwia u Viee-.i'l'eHidr,ncia da HI!Jrul.r\kn, no cdil'ieio do
Senndo, a ;;a de seLemiJJ.'O do mesmo anuo, e a ::;egunda, cm
quu J'or·arn eseolhiclos OH 81'S. i'l'udenle de illor·aes o Munocl
Viel.OJ'irw, nn mesmo edil' ido, dons dias depois, isto r\, a 2ri.
No edifi[!io dn. Camn.ra reuniu-sn n. Hi o a ~:J de Junho elo
1807 a Convenr;ão do i'al'lido Jlepublicano Fedr;r·al,. dr!elrtmnuosrJ ol'l'ieia\rnrmlu na pr·imeira rlellas a seisão do Pm·lido.
Na seg-unda l'eunião, em G de oulubl'o do mesmo unno, a
Convencão, em nome (\.o Partido llcpuhlicano Foder·al, apt•csentou as eandidalm•as dos Sr·s. Laura Sodr·r\ e FJJt·nando Lobo.
Na Cama1·a l'cuniu-se lambem u Convc111::.üo du pal'Lc cio
,Pnl'Lído Hepu!Jlieano Feder•ul, solidaria com o Sr· . .l't·udenlo do
1\lomos, em :!5 de selem!Jt•o di! J ~07, pnl'u l'eeonheeimenlo de
rrodrJl.'es dos delegados.
Em JO de outubl'O, Jltlt'a escolher os Sl's. Campos Snllos e
(L

Hosa e Si\\'a, eaúdidal·O:'! ú JH'Ci-iidetwia n ú vh~c·-JH'c:;id,mcia da

·!
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'".1

:j

j..
'
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'
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llepublica.
Na Cumat·a dos Deputados reuliwu-sc cm 20 drJ selombro
de I 001 u conven•;ão que escolheu os Sr·s. lloctt·ig-ues Alves e
Silviano Bl'undão.
No Senado reuniu-se a convcnçt1o ]rar·a a esr:olha do Marcclml Hermes Hodt·igucs da Fouseca e \Venceslau Br·a~ aos
car·g.os di! Pt·csidcnle e Virw-Pr·csidenlr' da Jlepu!rliea, sr!ndo
PJ'csidcnlo do Senudo o Sr·. Senudol' Huy Barbosa.
Em novcmbJ'O do üH O reuniu-se a con\'en,~ão pa:1·a a organi~açfio do Pm·tido llcpublieano Conset•vadm•, sendo l'r·esidenle
do Senado o Sr·. scneral Quinlino Bocayuva.
Ot·a, dcanlr~ desses JH'el!l~duntcf;, a ~lesa do Sr~naclo não ::;c
.iulg-ou autorizada pa!'a nr.gur· o eonsenlinwnlo de um a!!Lo que,
ali:'t~. no seu cl'itel'io, não ,julga um n·eonl.r~c~imento CJUP JIO:o~sa
pc!'lUl'bal' a ordem republicana e muilo monos deshonr·al-a.
Ncssr• sentido l'oi que a Commissão dr! Policia lnvr•ou o seu
pm•eecr. Enll'dunto, apezrtl' da certeza quo o illuslr·r Senador·
tem do flUO a ~ua indh~n~.fio RCI'Ú levada infallivolml~llle ú guilholina, eu devo dceinml' a S. Ex. que nirrdu assim r•Jia srJr·vir(t
de uma ndver·lencin mnilo salulat· r Jll'O\'avr!lmenlt.• mnilo twoveilosa. (Muito lwm.)
O Sr. Ruy Barbosa (')-St•. Presidente, duas Jmlnvras
nponns. A lf'it.ll!'a quo acalm de fawr.• o nnhl'n Snt•J•rtar·io tio
Senado não foi sinão um clcsenvolvimrnlo de uma das pr•oposicões em que o Jmr·ccer· estriba a sun cortc\usão mandando
l'e,ieilnr n indioa~ão por mim apresentada .
,
(') gsJ.e disr·n!'sn não l'ni r•evisto pelo J1J'nrlol',

--
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bemonsLI'Ou S. Ex. que a praxe continua da;; duns Cumuras tem sido a t•cutlião ora no edifício desla assemuléa, ora
no cdiJ'icio da oult·a, Lias convew;ücs que escolliut·um eandidalos
a l'rcsidcnlc da llepublicn. Com este J'aclo não J'~:z sinfto mos-

\·~

püdu eon:;ider•ar· 11a ,eJas:·H~ dn~ 11Jab ju\'t'tcrados cnlrc os invuLct·ndo; nlmsos da nus'<t poliliea u tla
tL•ut· quu o alJuf!o

:;,~

administl'UGÜO.
O SI\, ~lUNIZ FnEmE- PerJ'cilnmcntc; como Y. Ex ..iú
havia dilo.
O Sn. llvY B,1nnoso~ -A is lo .iú cu havia respondido c não
me lcvnnlariu, porLnnlo, si não :russo a eirrmmslancia de que
o hourado Sr. Secretu!'io do Senado dignou-se dtJ :wr~entuar·,
nfw tendo declinado oulr.o nome, o meu como mn dos .Presidentes desla Casa sob cuja Jiscali~ar:ão aqui so tinha l'l~aliwclo
uma ·convenção de puJ•lido pura escolher um eand ida lo.
Ora, felizmente o nobre Secretario accresecnlou que eslc
candidato era o lllareelml Hcri!11)S, Esla cireumslunfJia lJasla
l1Ul'a evidenciar eomo o enlão Viee-.Preshlunle de:.;ia Casa ,i:'L
se achava ulheiado intcir·umenlc da dircc!)fto dos seus lt•a]Jalhos
e não estava rcdu~itlo .ioú siuüo a uma siluar:ão tia qual pouco
tletlois trulou de se dcsent·Lat·, como se dcscal'lou.
Sabe S. Ex. que nfto J'oi uma se\ vez fJUC no Senado 1'0qucri a minha exonct·a~:iío deste eargo.
A escolha do ~larcchnl He1·mes, n dcJiJJ,,t'açilo adnpLarla

l

I

!lOS SI\

pelo pal't.ido do o UJH'esunl:u· ecnno

t~atulida!.n

ti

pJ·c~sidelll~ia,

delet·minou immediatumenlo n minha opposi!)itn. Aqui "" :wlm.
pt•r,sente o honrado Senador )JOt' S. Paulo, porlurlot·, com lllll
outro Senador agora ausenle, represcnlaulc tlc ~laU.o G1·ussu,
da mensagem do St•, i\lurechul Hermes a mim dit·igida eommunieando-mc o appello que a meu voto Jazia o n ai'llilt·amcnto cm que me constituiu a mim c ao btll'iío r.lo Jlio-'l}t'Ulteo
a respeito da sua candidatura. Em 2!, hof'lls J•.,spomli aos
holll'udos Senadores em uma eal'ta que J'oi puhlirmda, a CJUal
traçou immcdintnmcnlc enlre mim c essa cauclidalura um
ubysmo insuperavel de opposir;i\o. Claro csllt, portanto, que
desde este momento a minha posição na vicc-Jll'csidcrwia desta
Casa era apenas um neto do cm·Lezitt da pm'le dos honrttdos
Senadores, que .niio toem o direito do lançar sobre mim responsabilidade nenhuma por i'aclos de ordem politica aos quacs cu
cru contrario e opposicionislu, como uquclln' a CJUe' o nollr·~
Sermdm· pelo Cenrú acaba de alludit·.
Adversaria da cttndidnturu Hermes desde que clla nasceu,
desde os primcir.as momentos do srm apptu·ccimr~nlo no scena!'io
politico do pai~. si sob n minha vico-prosidendu di!sla Casa
uqul su passou unm reuniiw pura· f~scolhel-il, ,) elar·o f!lln .iú
me achava inloirumentc J'ÚJ't\ da polilicn 1101· r~nja responsa·
bilidado cor·r·iu essa candidatura.
Desde osse momento a minha silun~:ão Sll definiu eomo
uma situação de hostilidade ab~olul.a ú Jlülitieu cu.ios ltol'i~onlcs se comcr;uram u dcscolll'it'. Não li ouve mais duvida alguma u rcsJ)eilo da l)Osi~üo por mim assumida ~~ eslu posi(;úo
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nãn l.f~Yr mai;:; llo~llneUo a!/~ o momr:nln rm quo ~nnws elH• ..
gado.
Não posso, portanto, ser tratado como responsavel mt
reunião aqui da corl\'enr;rw que r.scoi!Jeu a eandidal.uJ•n. Hermes.

E' elnt·o que si a minha auloridadu nessa oecnslão tivesse :;ido
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ouvida, cu a isso me Leria opposlo. Não teria su!JscJ•ipto eôsc
tteto. De faclo, virlunlmcnlc, eu .itt não era mais ü Vicc-Prcsidcnl.c do Senado, cu não podia eont.inuar a sel-o dcanle da
maioria desta asscmhJ,]a, l.ocla clla dofínida, l.oda d"votada ú
nova candidatura eom a qual não cabia lt•ansaeeão possi\'el.
As nossas J•csponsabilidaclcs estavam separadas cÓmplelamcnte
desde aquclla occnsião. Entre nós não Jmvia mai5 si não rclacücs de intc!ligcncia e de eortezia de parte a pnJ'lc. Quem
governava de então cm dcanl.c os destinos desta Casa .iú não
podia ser mais o Vice-Presidcrrtc, que pouco depois doseia
dessa eade ira pot• não poder estm· de accurdo Cüm a politica
quo a maioria desta Casa representava. Eslava !1cm Jong,,
pol'lanlo, do suppôr que o meu nome pudesse ar;ora ~'!l' invueado pelo nobre Senador entre os cort•esponsavcis pelo abuso.
Quando, porém, l'ealmente nessa responsahilidmlc alguma pm·te
cu pudesse ler, seria, é claro, simplcsmcnlc a da negligencia,
u da !'alta de ulten~rw 1ws,;c momento ao cumprimento do,;
meus clcvcrcs contra a parlicipa~ão conscicrrtc no abuso que s1'
commcltia; porque e claro que cu não podia set· co!lnbm·ar!oJ·
110 nela que aqui rcunin. a asscmbléa convocada pat·a adopta!'
a enndidnlur·a do !\l"m·cchnl Hel'mns, candidatura cujo

earndt~r·

tlo odiosidade PU desde m Jll'imciros monwntos lonwi a mi111 a
respon;;nhilidadc ingrata de mostrm' aos meus conddadãos.
Quando, porém, nessa occ!asifío, em vez de ser· um n.dvm.·sacjo,
mesmo cm vez de ser uma eanditlatura J10t' mim eontlemnntla
J'ossc uma candidatura elo pnrliclo meu a que nessa conven~ão
se adoptou, ainda assim cu não l.r•ria acanlmmcnto nenhum cm
pcnilencinr·-mc do abuso commelliclo (liJWiarlns), do Cl'l'O pt•nt.icnt!o, pam vil', por isso nwsmo, com tanto mais autol'idnr!n
qnanln :o;el'ia

mni~

insuspcil.o, ad\'OI-\'nl' aqui a enusa

rnpt•e:o~t'll

tada na id(•a qun sn congl'cga na. minha indil!ac;ão.
Nunca, isso sim, nuncn a mmha eonseieneiu enconlt•ou
di!'fi~ulr!adc nos meus erros 11arn os confessut• o comDnlcr eonLI·n
olles. lião me .iul:;o isento de culpas, de vicias c do JlP.ccudos.
Como m·eul.um humunn, sou susceptiwl de, erro, nws ineapa~
do impcnilcnciu,
Nunca, isso sim, nunca, si tivesse dcunlc dos olhos, si
apontassem uma falta minha visivcl, um ct·ro inJ!onlostave!, cu
sm·in capa~ ele abrucur-m" a Pilo para o clcl'cnr!I'J', eollocnndn
o men nmot• J1l'Of>J'io aeinm da minlm eonscir.'lwia 11 J,os meus
tlevrrr•s. Isso nut1ea .
Si, portanto, ]wlo l'nclo de srt• cu ainda Vice- PJ•csic!cntc
dosla Casa na oecnsião cm que aqui sr reuniu a eonvcnr:fio que
adoptou a cnndi1!Ulum Hm·m<)S, nu J'osso um coJ'rcspon;mwl
1ws:~e Pl'J'll, lalvrr. tm f!S\.imusse essa oil·c·umslanto.ia parn rtnc
neste momonto, com mais uuloric!adc ainda, tmt!csse dize!' aos
noln·es Senadores, Jmtcndo no peito, que eu Linha ct•r•ur!o, que

,\NNAgs DO SEN,\DO

eu Liniln l'nll.allo ao:-' lllPU~ dj•vt'J'P.-;, e que pol' i::;so mesmo que
tinha l'altadiJ a Pi\f\!'i, e J!OI'quc não qucJ•ia a per!WI.nidade dc~sc
el'l'·O, J•eunido ans moll~ coll.-•gn~ (~11 vil'ia pJ•oeuJ'Ul' f'oJ'(:.as ::.;uHídenl.ps pam, dt'si.J·uindn m~:;e t't'l'o, I'Í!'it!ill'JllOS tlf~ nn~:o:;as pr·axPs
Pssu ahu:-;o i Jltlt''I'Pnsnvel .

.gi,;, Si',;. :-;,nnrlnJ'r", o que eu, movido pelas palavras do
honr·ndn l't.'Jll'NWntan\.o do CraJ~ü, me \'i oll!'igadn a dii~f~J' a nst.n.
Casa.
F~lizmcnlc S. Bx. ueabou pot· dee!ara1· que, nrro urmeilunrlo a minlta intlictu;rro como n•I'OI'IIlt\ do l'eginwnl.o, a i\lesa
a allra~al'iU como tuna atlvel'l.cncia pa!'n sru JH'ocetlimcnlo
i'tüuro.
Não sei então lWl'C!LW não quir. a i\Tesa l!hcgaJ.• t'1s conscQLWJW ias ualut·aos da enn !'is:-~fio qun essn. dnelaraçfio im [Wrta • ••
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O S1t. lluY B.tnBOS.t- Segundo a deelm•ar..fio do ilonmclo
Sc:naclor, memlwo da t~omtnissãn do PoJjcia, 'Lemos a solemnn
confi:-;i-iiín de qw~ o no:-;sn ~~lamnt' sobt•u Pi:íla prat.ka Jilr. d11~gou
ao 'fundo de sua eonseirneia, o que quer dizer que ha ,iusLir;a
nas nossas reclamaf;ões.
O Sr.. i\fONiz FI~EmE -1\!uilo bem.
O Slt, llUY BAnDOSA-Sendo assim a conscqucncia :forc;osa
em acceitarcm a minha indicm,ão, não eomo advm·tcneia, mas
como t.ext.o que fieasse no r•egiJnento, nrto súmontc ]1ara :;uia
ao procedimento aet.unl dos nollt'üS Senadores, mas pura o l'uturo, para ouLt·as autoridnclcs que podet·rro nrro cstm· de nec.ürdo
com os nobres ~'enadoL'CS, .i:í abalados nus suas conviet;.ües n que
qncrr.rfio t·rmovat• a pmtica viciosa.
· Em todo o caso, Srs. SenudoJ·es, alguma •cousa leremos
lucrado eom n minhn indieac;ão. Guilhnt.inada se PJ\ clia, não
ha duvida nenhuma, mas pal'a, depois de guilhol.inadn, reconhecerem os noht•es Snnnclot·"s, eo11'i'ormunclo-se eom o seu
COIÜPxto, verPm nrlla nm gu in, uma hat•t'l!iT·n. :í continun~.:Hn
(Jhdlo {Jf.'lli: u111ilu ht!'IJI,)

dr·s~PS a\Ju:-;o~

O Sr. Francisco Glycerio ( • )-Sr. PJ'cSiden le, pedi a
pulav1:a s6menln puni da1· os motivos tio meu vol.~ conLJ•a a
indicação elo nobre Srnnc!OJ' pela Balda, meu distinclo amigo
o um dos mnis dignos c• t•!c,·aclos ]JJ•azileit·os, eJ•eac.lo,; l!il :l'cí
dn mai:-~ pl'll'o liht~t'ali~mn, Pdtwuclo na:-; pJ•au,~as da lihPI'dnrln
e cu,i.os rsfm·~os pam rsla miss[o provir.lrn·eial rn nunr·.1 srl'ia
enpaz ele eoncot'I'PI' pum enfruqur~em•.
Pelir.mcnln a mtvPt·guclum moral, o pode1· ini.PIIPdunl elo
meu nobre amigo, siio l.ilo l'orles, srro I.Ho gJ'aiJdPs qur impN!em
do concurso ela minha collalJoraçii.o.
Creia, porém, o honrado Senadn1· pela BniJia qtw nu snntfii'O
o acompanho nos vol.os ela minha mais profunda r• sime!'n admit'n(;iin n da~ minhas l'iiTWüt'a~ homenagens.
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discurso não J'oi revisto pelo orador.
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Sr. Pt't~~idenle, eu sou, por as:-;iJil dizt~J·, o l't•spull:':t\·t·l
pela reunião t.la tll'Ílrll!iJ·a con\'ent;fío poliliea !\111! \.t~\'t! lugar· !ltl
edifício do Senado, a pt·inwit·a ·t!Ollvetu;ão poliliea que escolheu
para PrcsidtJnte " VitJe-.l'resit.lenltJ os i;rs, Pt·udenltJ de Moraes
c ~lauocl Vict.orino,
A,; l'tJUHii"lt•s do PuJ·i.ido llepu\tlieano FtJr\t)l'l\1 tiYet•atil Jogat·
que!' na ~eet·t~l.tu·ia t..lu E:;tado dn:-; X·t!got~io:-; lnlet·il.lL't•s, quet' ua
Uamal'a dos IJepular.\Ds, pot· minha incialiYa,
Tt•nflo, pol.' eonsequuncia, alguma J'e:-;pnn:-;nhHidade ue:-;seB
ado::;, os fJlHW::i 11w olwigam a f!Xplit:tll-os e de"J'endel-os .
";:;j, pOl'\'l.'UI.lH'a, J•eeonilueos:-;e os ineoJn'r!lliPJll.e~ apontado~
pr~lo nohre Hc~nudol' pela Bal1 ia, r•u não \'ÍJ'ia. dc('endül-us, leria
t.nrnbr!lll a der~isão JWt~t!s:;aJ•ia pa1·a os eonl'essaJ', mas t'• que eu
não vejo moliYo para legililllat• a:; cen:-iuJ·as do honrado Senador a esla pl'aLien. acloplada 1111 13t•azil. aeut·ca das t•euniút·~
polilicas e pat·tidat·ia~ no:-; c~dil'i~~io:; de:-~tinados (}lll!t' ;b set~rc
ltH'Üts ele ]~slado, queJ· ú l'eunifio do Pul'lamenlo.
O lioni·acfo Senudni' ptda .Uallia e:-;Lú em equh:ocn, quando
i,;cnla o:; politico:; do ltnpeJ'io dt•s:;a l'e:;ponsaiJilirJadll, :'>o
Imprl'io a~ J'eullltjes lltl!'a a c·on:-;liLuic;fí.o da :\1f~sa da Camat·a
dos Depuludos clavam-::H~ Jlt'eeisame·Jtlc· nesse l.'ceinlo.
Os l)n.l'Lidos :;t~ l'1~Ulliam quf~t· no edil'ido du Senado, qw~t·
no du Carnara pat·a t'il.'it;flO de suas nwsas o suas commissúcs.
0 Sit. :IIU:>:Ir. FIIEIIIE-Em Ulll t'XIli'CÍCÍO dr ,;uns fUllC\'Õt;:;
par Iam enla t·cs ,
O S11. PEilllll llonn~o::;- E1·a uma J'unec:iu pulilicu, Lauto
que as nppo:-;ic;õP~ nfin eompaJ'c•eitun.
'O S!l. Flt.\:\c:I:::co UJ.Yt:Etl\!1- :\la:-; ila\'in l.atnht•tu l'f!ltllitÍt'.'i
t!~eltt:;i\'a:o; do:-; JHli'Lidn:;, nas fJllUt~H nfln 1~1·um athuillido:; elt!menl.o:-; a c•ltr.•:-' toslt·anho:-;,
Davam-:-'t' J't~UJIÍtJP:-i poliliea:-; dP c~at't\Clt!t.' flrtl'Liclnrio \la:-!
í-'t~el'lll.tnia~ de Estado t! nos •~dil'ir-io:-; clu:-;tinados ús reuniões
do .Parlarncn lo.
O Sn. nuY 13.\1\Bu:;.\- Sinto 11iw pod"t' fallat·, Jllll'U mostrm·
qual a clif.l'ereuça enl.t·•~ um ~n:-~o e outt·o.
O Sn, Fn.\~C:J~r:u Cir4VCEnJO- ~lus, meu:-; eat·os eolll~;;a:-;,
rcunii)I~S JHlt'!..itlaJ•ias ~fto idt~n!.iens iÍS do:'l pnt•ticlos flUI.! J'ot·mam
sua cOll\'t'ltt;rw pa1·a ~~:-;eollm cln Pl'f :-lidenlü da llepu!Jliea.
O Sn. llt!Y 13.\llllUR.\- E' "ousa mui lo rlil'l'et•t•nl c.
O St1 • .Fn.\Xt!\Rf:o UJ.Yt:EIIHJ-;\s J'Pullit'u.':o; ;.;fio pnl'l.idni'Ía:-i
quet· f'Hl um, qtWJ' t)\ll nulr•n ensn, apnnns pal'U l'in~ Llil'l't~t·ent..e::;.
O Sn. 1.\li:O:Ir. FBI" III·:- ,\'s l'l'lllliút'" Jllll'll Pseolhtl elo candidatos, Dt!Jilllndn:-; " Kt•nndoJ't':-1 11fio pnrit'I1l t~lllllPal'l.'~OI.' enmn
tacs n eomo filiado:-; ao nW:-illlu JHll'ticlo. no L'OllLl'at•io sol'fiO
rou niür.1:; ·I·t~\'o lt.w ion at'Íns.
O Sn. }'tJ.\~CJsr:u Gt.YCJ·:tuo- Pel'Clt·,,~-1\JI~. A's reuniÜC':-i do
purlido conscl'VtHiot• do l.l'lnpo do lmperio podiam eornparcccl'
1
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os lilwl'l\es ·? Emm
parti do ·1

OLL

não reuniões de exclusivo inlet·e:;:;u do

As despezu::; eolll a illulldlltu;fío e com a cuJJset·r:u;.fiu dn

Jll'ediu, a quu allulliu o meu no!Jru mni~·o, occol'l'itun !~L
como itqu i.
O Sn. lluY B.\Hllo~.\- 'Essa~ reuniões :l'aziarll-se :h.; luJJ'a:;
do :->e::lsfio, ·em simple::; ).!;abinelt~:-; da::; CumuJ•n.s, sem a solcmni-

Liacle c :;em o eai'Uclet· po!iliw de eollVCll~úe; clelibet·alivus !lO
]H'oprio rueinlo.
10 Sn. Fll.\NcJscu Gt.YGimiO- As reuniões pulilicas no
tempo do Imporia lambem :;c J'a~iam ú noile.
~las tleixemos deslc estudo comparativo elas duas ,)pocas
c vamos comput·at· sôrnenlu us nossa:; reuniões reuli~adas !lO
pct·iodo republicano.
Scnhor.es, as duas Casa:; do Güll!l'l'esso são, 110 l'undo, duas
casas de pat•lilio. l'ul'U e !las vfto os ll\eltliH'OS dos pat•lidos

poliLieos que

Jllt~l'Oet~l.'tllll

a 1deil.;âo. Todas as l'llUniljes d1!

ear.·acler 1mr.·Udal'jo t-ie fazem ü!'dillal'itttllf!lllt! st!Jn jnLeJ'rupt;fio
110

seio lln JlarJamenlo, no

st~io

da:-;

CnllllllÍ:-i:;úps JlUl.'llJanunte:-;,

li0:-1 eOJ'I'edores do umu u ouLra Ga::~a do Uoug't'CS!'iO. Esle é IJ

fat:lo, Sl'lll

iltlt~l'l'UIH;fto.
a ilwonvcuit~JH~ia

·Qual
dn !'it! l't•unit•em os Il\Ptll!JJ•os dn 11111
ptu•lido politico, ou anles, o; memuros llu Lodo; os purLillos
politicas nas salas do edil'ieio ele uma das Casns elo Congresso 'I
Não CUXCl'g'O.
O Sn. nuy B.\IU30SA- V. Ex. não enxerga, c, para 1ni111,
não 1m maior abuso. Sinto que o llogimenlo Hão mu tlê mais
o direito ele 1'u!lur.
O Stt. FltiNCISCO GLYCEI\10- Não considero assim, Não
enxergo incoHvcnicnlc nenllllm, uum para a (!:lusa publica, uem
1•ara a inclepenclenuiu das duas Casas do Congresso.
Não vejo nenhum inconveniente nesta praliea, mas lambem
IJÜO mu Oflpot·ia a que !!I la Jossu abolida. Com o perdfio do
meu i!Jusll·e amig'O, considero-a como cousa ue menor impül'lancia.
O Sn. JliiJW\O Go::>Ç.IJ.I'I's-l'ois si uão 1m inlet•esse, porque não aho!ii· esta pJ·axc dcante uas J•eclamar;ões '!
·
0 :::ii\. FlloiNJ:iSCO GLYCEIIIO- Sr, l'rcsiclcnle, eu acho l]UC
a:-; duas Casas elo Congt·csso devem revcsUr-sc clu maiot· auloritluclc c da maior inelcpendeneia. !lUt'a. o desempenho normal
das suas iuncr·ües conslilucionacs.
Nesse Lcl'i·cno, o nobre Senado!' lem-so oneonLt·ado invul'iaveltnentc L'ornmig;o; lr~111 mu~mo, con(t·ariunLlo Sl!lllimcutos
do pr(<cet'e' do Pai'lido Jlupuh!ieano, J'eiln 11 euntpat•at•.fto Lia
inuupendenciu rlo Senado tlo Imperio cm rclur;ão ao SenÜdo da.
llt•publica; ll'nllo sido IIPslu ponto inflexível III\ ecnsui·a u aetos
do SL•nado, nwuos dí~nos c l!UL' lllcttos u t·ecummeuUeJu ~i cousiUvl'tH;fto Uu. ~tt1;üo llruzill!ira.
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O Sn. nuY B.1nnDs.1- V. Ex. li:t de me vermillir que eu
inclua no numero desse., o de que se !rala.
O Sn. Fn.1:-.:crsco GI.ICEniO- Desde que o Senado- cu
me refiro cxdusivamentc a esla Casa, porque dclla J'ar;n rnu·Le,
c num não infl•ingit· o respeito de1·illo :\ outra Casa do Congr.·esso- se desempenhe coJn independenllia, moJ•alidndc n assiduidade dos seus deveres, não SN·ão a:; rcmniõ1~:-i de eat•aüter
)mt·tidurio nus salas do seu etlil'icio que dcsvirlual'üo n sua
conductu c menos o rccommcndarüo :'t wnsidcrur;üo vublica.
O Sn. HUY BAnnosA- Penso de modo contrul'io.
O Sn. Fn.l:>crsco C:LICEIIIO- Jlcspeitc-se a vontade nudormi quando vet·iJ'icurmos os poderes dos r> leitos da Nar;ão.
0 SIL JlUY BARBOSA-~las como, J1erdoc-mc V, Ex. si
de ante mão nessas asscmhléas que os Srs.. ar1ui J'r:urwm, .i:\
se compromettcu cm favor dos candidatos que apresentam 'i
V. Ex. nr!t'cditu que n Na(:iío possa olhar com. respeito pum
unt Lribuual que! C!XN'ce desse modo as suas i'unceõest
O Srt. lrn>~Ncrsco GLIC!mlo-Ncslc pmrto estamos do perfeito aceürdo. Não sou pnt·tidario da indicar;üo do candidatn
:i Prcsidcncia c Vicc-Prcsidcncia da Jlcpublica J'cila ]lor Deputados c Senadores.
O primcko homem publico que dirigiu no Bra~il orguni~açüo de uma convenr;rro, fui cu. Os membros dessa eonvcnr;ão
indistinctamcnte Deputados, Senadores, os individuas estranhos
aos podm·cs da Hcpublica.
O Stt. ~!D:>:tz Fmmm- Por isso mesmo que nilo se deve
reunir nos eclil'ic ias das Camaras.
·
O Slt. Fn.l:>crsco GI"ICElllO- Porque c:;sc privilegio exclusivo do uso desta Casa, sómcutc Jm·r·a as funcçücs dos
membros de uma c de outra 'i Porque '/ Porque nas salas do
Senado e nas da Gamara elos Deputados não se hão de rcun it•
asscmblrlas destinadas ao debute de intrr·essc scicnlifico referente, por cxemrlo, t't hygicne !mblica, ú instr·ucção publica, :í
clifJ'usão do ensino ? Porque ?
0 Sn. RUY BAHBOSA- Nilo são inleoL'CSSeS parlidurios, SÜO
interesses pcssoucs· de ordem superior.
D SR. LtmPOLDO Dll BULHÜll~- Porque uãu se r·euucm no
Cattctc ?
O Slt. Flt\Xcrsco Gr.ICtmiO- ES>us me,mns ass<)mlJlr:•us inddcm na ·censure~ do uobrrJ Senador.
Os rpw n. eompúüJn1 não siío nwmhros do noug·r·esso, rnl.rrl.nnlo, podem \'it.· occupur· estas cucloira~. des!.inadas aos Senadores, súmenlo durante ns scss,ies legislativas.
O Srt. Jlr.;y B.lnnosA- Xiio concordo ~om o uobJ•c Scnatlol'
que islo se faca.
Eslou mostrando simplesmclllc que ha dil'J'crcn~,a.
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erro.

Sn ..Fito\:> CISCO

(Oi.WEI\10

O Senado tem uma missfio

-l'útle ser

<!Lie

eu esle.ia cm

llOII~litueional

élr!vada da qual
se deve desempenhai· :;r!m se pl'coceup:w eom este:; aspcclos
que J)C~.o Jieen~a no honi'aclo Sennr.lnl' pam r:nnsidemr sccundaz·ios.
A diseu:;~fw dos Ol'l:amenlos, 110t' t!Xf~Jnplo. t! uma funeciio
pl'imordinl das duns Casas do Cong.t•<J,;so. l~nll'clnrllo, desde
maio, nós, os lcgislndol'es ela llepulllicu, estamos funccionrmdo
c jtí nos achamos no penullimo mer. de sessão legislativa, sem
que ainda tivcsscmos recebido da outt·a Casa do Congl'r!sso
um si\ dos pro,icclos de Ol'l;amento.
·
J>ai'U alli rj que r.Jcve con\'CI'giJ· a r:enSUI'a do holll'udo Senador,
o Sn' nuy '13.\nBOS,\- Para (jUC '? l'UJ'a que os abusos
tcnlmm. mais força,
O Sn ..Fit\:-IGisco Gr.ll::muo-Jlnt·n nste lr·a!Jallw ,; que
S. Ex. com a sua eompetml!Jia devia colluborar.
O Sn, Jtuy B.\IlOOSA- As m.inhas op iniücs não sc1·vcm
sinão pum pt•c,jud ica1· as eau,as que defendo, Jlm· essa razão
é que me abstenho de falia!', porque a rcgm da ur:Lualicladc
ü cslu: sustentar abusos conlm os quaes a opposküo se manifesta.
'
O S11. FII,\:> Cisco Gr.tcr>mo -Perdão,
O 811. RuY B,\nBos,\-A opinião publioea não pcnctt·n aqui,
aqui pcnetmm os scnlimculos de pn1·lido.
O Slt. FII.\NCIHcu GI.JCillllo- Pc1·drlc-me V. Ex. Con1 a
111e.snm ·~ompelonchl, con1 a. mesmn. ft'~ com que o nolJrt! Senador· ]'1eln Bahia "' düs>,lllpCIIhn de um devct· .constitucional,
vindo apr~SPI\I.tll' no foínnado a sua imliew;.ãn t\ di1·ü.;-intlo ela
tl'ibuna, qun lflO ·IJnnl'n:.;a P tligua!nnnto nt~cupu, eonLt•a os
llosmantlos do poder· do .BI'a~il; eo111 a rrwsJJla "ompelcncia
S. Ex., tt"n.ria, como deve tt•azí~J' e ~~u espet·o quu o Lt•at•ú n.
sua collabomçfto iulclligonl" e aulorir.adu pal'll pwl'lignr ouLJ·o~
abusos, que nfto são poueos, pois o G'OVCI'tlO clit 11epuhlica llá
n sua eollabm•at~fio pat•n essa rJi..,-eussüo, quo ú mnis imJwt·tanto
pum a l'ida naldonul.
O Sn. J1uy 13.11\Bo~,\-E;;lou ennr;ru.lo lln twol'iigal' r'SSI'R
abusos. Quanto ;í minha compot.,nda, l'ssa mo ,; negada constantemente " sr'1 rer•onhecidn quando n minha vor. osLú do
nceJ)rdo enm os intJ~I·cssns (lo Go\'e!'!lo. S1'1 Pllliio ,~ qtw a minha
eom.potoncia se t•cc.onhoco. Desde qu" nsl.ou l!lll OJ)J)OSição me
:l'iquci rcdur.ido ao nivol dos mais inwmpctontcs o os meus
trabalhos sem valor algum nlr 1 pn1•n. St'l'i1n1 dolmLidos no Sonuclo,
Hn.ia vista n ~~rdeht'l! ~~a;o;o do .Amn:wuas em que so inventou n.
inconsLitueionalidado do uwu J)l'o,iccto fltll'l'L ctrforcal~o nn
minha nuscnciu, sem discussão.
~.

•

i-'11.1:-it:IHt:u t:I.II:EI\111-.\la:i tijll~'ill' disto O llOiH'e
d~~,·~~ l'l!llltrH·iar· a irrii'L'\'ir· rru:-; delmtP:-; pur·qtte a:;:-;inr
se dt·.~<~IIIJII~Illia dn d"l'"'' ,;ellaturiul.
() f-'11.

Seuador nfio

U ~11. ltllY H.\1\llUH.\ 1\(r. Ulll it]Hll'le.

l

!
'!

I

O ~lt. J..'tt.\NI:Il'it:o CH.rcrm10 -E~:;P J'adn a lJIII! alludu o
nuht·o Senadot• :·wr·ú urrr a!Ju:-;o Inur·c·eet:loJ.' das rws:-;a:; l!üiiSUL'US.
Foi por· i:-~so 1.11.11~ '~ll JH!I.'HUilLt•i Hi u."i no!Jr·e~ membr·os ··do
Partido Jlupulllieallo Lillel'ltl haviam solicitado o ruciJILO do
Senado ou tla ouLr·a Cu:-;a do Congresso para realir.ru.·um a sua
reunião.

O Sn. <lLIJY B.IIIIJOS.I-· Somos conLt·a usta praLica.
O Sn. J..'n.INCIHCO GLJC:Elli/J -JPm·J'e ittuncnLc: foi csLa a
l'OR[IORla que v. Ex. llliJ deu' :,ii, rtOl'\'CilLUl'a, li vosso lnwido
soll~iln(:iio, a ne;;aLivu. tiCI'Üt digua elo censura.
O S11. Jluy B.tnuo:;.\- Havia, 11ess" euso, além do abuso,
.
unm i11 iquidadc.
O H11 ..Fn.INCJHr:u GLIUimJO- Não lw alJUsu, lm urna prutiea legitima da vida dos lHU'Lidos, no meu modo de pensat·,

''

com o devido restlcilo 'C!lliJ tenho pelo nobt·e ~cuadm·.
O Sit. Jluy BAilBOSA- Ning-ucm rcspeil.a mais o noJH·e Senador do que cu, mas pe~o licença para divergir.
O Sn. Fn,\NCJsco G'l.lGEillO- Eu estou mu r•xcrrlnndn lllll
pouco mais ]lorquc, amigo velho ·de S. Ex., somos dos llOtwos
que l'csLam rios l'undadot·es e organizadot·es da llepublimt. As
nossas rclac,:.ü!~S 11ns~oae~ t(lem sido sem intort·urH:ão c ::-lão Lão
ai'l'ceLuosas que cu me PCI'tnillo cr•t·to lillot•dado qun Jwm todos
Lcem da l.l·iillllltt do Soundo !.t·aLnn<.lo do nobt·c Scnadot·.
O Sll. lltlY D.\IUlo:-;.\- Pr!t'dÔt!-lllt\ si !!U inLot·t·ompi, i' oi

(:

"Simplt•.smenlo poJ•que a diseussilO ~·~ unm sl1.
O S11. FltA:'\GJsco GI,JCmuo- E cu desejo ser interrompido pelo nobre Senador.
Mas, cu dizia estas palttv.ras pam ,iuslificat' a liberdade com
que oslou convidando o nobre Senador pela Bahia a ser mais
assíduo, a rlal'llOS com maior assiduidade a sua eollaboraçiio
cxLrnordinnria na discussão dos orçamentos, pol'qno cu tenho
o maior zelo JlOssivel pnl'll quo "slo facto pa.l'iamcnlar se
realize eom nh~'\11110. 1'Clgulru·idade. Vfí.o-mc fugindo, noJ·t!m, as
csporan~as ele Vt!l.' J•rnlizarjn e:;l.e sonho. Como en dizia ainda
pouco, o lJOltt•cJ Seuador ~~sl.t'L Vt~Jlllo, gsLa.mo~ no penulLilno nvt;z
da scssiío logislnLiva " nenhum orr;.nmenl.o chegou ao conhecimento do Senado!', quer (!izct• que ainda este anno ...
o SI\. nu\' BAnnos,\- ~las ele quem ú a l'CS]lOllSUbilidude ?
o Sn. FI\,\NG!RCO Gf.lGimlO- ... nuo lcl'ÍL o Senado [\ fnculdaclo do disouLil' os ot•çnmonlo;;?
O Sn. HuY l3.11UJOS.\- i\las niío ha l'<'sponsavcis por esse
a!Ju;os'i Do onde vem clle sinüo da po!itiea uctuul, do g·overno
Vol, Vlll
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que dirige com ab,olul.o 11odcL' o;; i.lesl.inos 1ln lía(:ilo, CJU~ ,:
senhor ela Galllal'U dos llepulndos c que lcm inrlucneia absolula
no Senado?
O Srt. FnANCJsco GI-JG!mJo-i\'isso nüo l.em rcsponsallílídadc nculmma o PollCt' ExccuLiYo. ,\ rcsponsabiliclaclc ,; elos
homens polnieos que dirigem as duas ~n.~ns do l:ongt·csso.
o Srt. nm: 13,\!JllOSA- Ainda agora nu Otlf.Pa Cnnmm continuam a apt·escntnr alvitt·cs r]uc augmenlam consiclct·ayclmculc
as dcspczas publicas cm uma :;itunçilo de e!'isc ·como esta.
O Sn. Jln.JNcrsco Gr.rCI\mo-Nno os acct•itc a oulm Casa.
RcmcLla para esta os orL;amenlos afim ele qur; Lenham de diôcuLir c votar a tempo.

\· ··'

rM1

m1
.':J'
"

'.1

(~

r, :"I

,· ,l;

./' ·'''

o· Sn. llm: BAllDOBA- A rcsponsu]Jilitlade ,; do PoLI"!' Exül:Utivo, pol'quo a vcrclade ü que o ClUe e:-5Lú regenúo cslu Jlt\ÍZ
é o syslcma parlumcnlnt· ~om os ôCUs abusos e sem as suas

:vantagens.
O Srt. FnA:\crsco Gr.n::rmw- Sem lluvidtt ncnhunm. Ncsl.c
ponta estou de pleno accôt'clo com o nob1·c Senador. Eslou
muHo longe de deseJar a modil'icar;üo da Consliluiriio pum o
estabelecimento do J•cgimcn parlamentar .• ,
O Sn. iRUY BAnnoso~-Eu não o estou pedindo.
O Sn. FnANcrsco GJ~tcmno- ... mas sel'iu prcfel'Í\'el rtue
cllc se inslaumssc e no menos fosse sinccr·amcntc executado
a termos o 1·cgimen presidencial lüo mal praticado.
'
O Sn. Ru> BAnnos,\-i'icsse ponto cslou de aceurtlo.
O Sn. Fno~Ncrsco Gr.rcr;mo-E aproveito a oc~asião pan1
·declarar o que ,h\ pot• yezes tenho declarado. Sem qucPCt' de
fúrma nenhuma intervir no debate cncorrado ainda ugom 1m
outra Casa do Congresso, não vc,io Jrcnlmm inconveniente no
~omparccimcnto dos Ministros de Estado (t clb;~ussr.o dos on;amcntos.
O Sn. RuY BAnnoso~-~\poiudo.
O Sn. Fru~crsco Gr.rCJm\0- Não t! ~úmcnlc não uchnt·
inconveniente. Acho que é o desempenho de uma funccfio constitucional.
O Sn. lluy B.lnnuBA- E isto não imprimo n•mhum caracter f\c governo purlamcntm.
() Sn. 1~11.\:\f:J ,.;co GLJCEJIILI- Neu lmm uh,;nlulan Jf'JJ l••. A'
r.ntBI.ituie:1n rlt•L•.l:tt'a qur• os Minisl.l'OS df' Estado se cnL••nrJm·rto
Jles~onlmcnto com a~ Commissõc~ do Cong·t·osso. Ora. uma
com.missão geral tJ o 1nosmo que uma ·COtnHti:;;s;lo permanente,
o porlanlo o eompur0.cimenlo nclla r.los MinisLJ·os f]c 'Esluclo não
infringe de fúrmn nenhuma o rcr;imcn presidencial.
O Sn. RVY BAnnos.\- V. Ex. dú liccnr.a pum um npnrlc ?
Nos Estudos Unirlos tem se Jr.vanl.aclo até insistentemcnlc ::t
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jiJ,ja de tomarem os ~linistms ]lartc nas disrms.>ües djl JH'oprio
Congrcs~o, uas sua::; sessões, ainda que sem volo dcltbct·aL}VO.
A Constilukão dos Estados Unidos não so oppõc a esse alvrtr·c,
que não <l ·contrario ao rc~:rimcn presidencial.
O SIL. J!'n.\NCISCO GLICEmo- E a nossa Constituic;l'io autoriza.
O Sn. UuY BArl.BDSA-Aliús o alyilrc ainda não !'oi alli
:wceilo, mas tem tido bem bons votos.
O Sn. Jcno~xcisco GLICflHIO -Aindtt mais. As nossas casas
do Congresso são como casas !'eclmdas à luz do dia. A fiscaliza~ão da opinião é nenhuma; do modo que a entrada dos
ministros do Estado, concm·rendo1 dando ensejo a maior solem~1iclado ús discussões, seria um mccntivo ú presença do povo,
assistindo as nossas discussões. Seria como que um arejamcato
destas salas escuras c r.xtJ•anlras tt intervenção da opinião publica.
VOZES -l\Iuilo bem.
O Srt. FMNcrsco G'LIC!lmo- Não vejo, portanto, nenhum
motivo pura que os ministros de Estado nfto compareçam pelo
monos, na segunda discussão do seus orr;amcnLos, ás sessões
desta Casa, debatendo os assumptos que a clles se lig-am, respondendo ús inLerpcllações dos membros do Cong-resso, dando-lhes
as explicações que descj arem c até mesmo fazer as requisições
que cntcndercm necessarias cm bom elo seus orçamentos, que
ufio são sinüo meios do GOI'Cl'no que o Cong-resso dá ao proprio
Poder Executivo.
O Sn. HuY BAnooso~- Obrigaria até a maior cuidado da
~scollm dos ministros do modo que reoahisscm essas nomeações
.cm homens que cnlcndcsscm cio riscado de suas pastas.
O Sn. Fn.INCisco Gr.ICEltiO- Vou concluir Sr. Presidente
c o !'aço ~~Undo parabcns ú minha fortuna pelo facto auspicioso
do haver ·chegado ao lel'mino do minha oração do pleno accôrdo
com o nobre Senador pela Bahia. (Mu'ito bcnn; muito bem) •
O Sr. Leopoldo de Bulhões-Sr. Presidente, considero t1
questão cxgottada.
·
O nobre Senador pela Bahia .i (t arrancou da Commissão de
Policia a confissão elo que a pratica que clla diz constantemente
accciL:1 desde a promulgação da Commissão sem protesto, niLo
podo continuar.
Admirei-mo, Sr. Presidente, que divergisse o nobre Senado por S. Paulo no tocante a esta questão. Supponha que
S. Ex. se levantasse para vir cm apoio da boa doutrina, S. Ex.
Jlrcfcl'iu defender o abuso, que a Commissão tentou justificar.
O Srt. FnANCisco Gr.ICEniO- Eu defendo praticas minhas
pelo V. Ex.
0 Sn. LEOPOLDO DE BUUIÕES- 0 nobre Senador por São
Paulo precisa atlendcr (L evolução politica por que passa o
llosso Jlaiz, c não devo contrariai-a.
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S. Ex. 8t~ r,~r~~L·iu a uma ,;poca em que, corno o uohrc :-:-;c~
uadot· ]leia Ballia tornou salíenle, uito exisLian1 put·Lídos, uito
existia ~OIH:nrt•encía pura os allos IJO:üos elo govet•no da llcpublicn.
Não podemos conLínuar a viver sem pm·Lillos.
Foi S. Ex., o nobre Senador por S . .Paulo, o primcit·o a
pL·omovor uma OL'!l'lllli%aciio p:H·lidlll'ia.
.
O Partido Republkano J;'ederal foi o 'msaio. Coube csLa
gloria a S. Ex. Esse parlido JH'cslou sut·viiJOS rcac; ao paiz,
ningucm põe isso em duvida.
U~lo\ voz- apoiado.
0 SR. LEOPOWO Dll But,UÜEH- Seindiu-sc, pül'IJlil, O Partido Hcpublicano J.ledet·al, dando logat· :i J'ot•tuuçúo de um ouLL·o,
que teve vida mais cphcmct•a.
O Sr. Campos Sallcs, cmllm·u conlll!cesse cm livros de
propaganda a necessidade de parlidos, dissolveu os que encontrou. Veio depois, Sr. Pt·esidenle, uma lontaLiva Jlat'cidaria
com o nome de Conccnl!'a~no Jlcpu/Jlicnna, cujo pr•og·mmmn
foi \anr•.ado, cm um banquete, pot· .Tonquim Thlm·linlto. A vida
da Conéentraçiio Hopuhlicaua l'oi ninúa mais ht·eve do que as
das agremiacões anlel'iOl'cs. A situar;ão que el\a ct·cou esboroou-se desde Jogo, pt·ovocnntlo et·isc, de que sul':;iu a aelual
situação.
Organizou-se o Pn.l'Lido Jlopubli~nno Conservador. Acaba
do organizar-se o Partido llepul,Jieano Lihcm\, sob a dit•t•cr;iio
qo illuslt·e Scnadot· poJa Balda, cm nomP de prinuipios e sohm
bases que lhe gru·mllctn esla\Jilidnde, vida longa e l'rwundu.
1~' pt·cciso que uma proi'undn. moclil'icação so OJWt:c nos
nossos eostumcs polilieos n as pl'alicas abusivas ces;;em.
E pl'eciso f\llf' n P:u•lido Cmtscl'vndor·. hn.ie sitnal!ionisln,
1ltLo conliuue a l~L\Xf~l·~at.· na oppmli1.:n.o u1n inimi~o l'lYt:iLemalico,
mas, no •eonli•at·io, um en\labot·atlor· noeessa~io.
O .Pal'lilio Con,;nt·nulot·, pal':t ""lar na allul'a de sua missrto,
elevo timlmn· om l'l!speitm· n librJI'(\ade eloilm·al, em gut·anlir o
direito lias minorias no Congresso o cm lutar com os Jli'OJlt'ios
recursos, dispensando os oJJ'iciacs.
O Stt. MONIZ Frmnm- Das minot•ia,.; não, !las opposi~õcs.
O Sn. !luY B.lnuos,\- Opposiçiles que :'ts ve~es são maiorias.
O SR. LJIOPOT.DO og Bur.HõllS- Estou mo J•efcr·irldo a nossa
minot•ia nesta ·Ollsn. Não 1í ,justo, Sr. Prosidont.o, que o Pal'Liclo
Republieano C:ons~t·vnrlor· se apt'I!Snnlo nos mrnieios sob a cg·idc

<1o ol'l'ieialismo, rnunn as ~uns t~nnvnnr:õt~s IIPSI.I! l'twinl.n, t!On-tinun a l'a%et· t·oulliilr" de SBUH PI'OeOI'ilS nrr Jlnl:wio do Callel.o,

sob a prosidoncia uo St·. Pt·e,.;idenl.e da JtopulJ\iea.
A ne~,fio narl.iclul'ia não se plidc conrnndit· ·r:om a acr.·iío
govcruarnenlnl.
O Sn. :FnANcrsco GLIC~nw- Ahi situ•, apoiado.
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O Sn. LEOPOLDO ng .BUT.HúEs- Sô assim eu acredito que
f.crernos t!lr..dr.ôt!:-1 J'(~aP~; t! o t.!!lmlida!u qlJt' fOI' vielnJ•ío::o.o nn
impor·:'t. au t'Pi'IJlPil.o LIP lodos n IPt';í l'uJ'(,~a u tH'esti~:do pal'a

desonJpr..~nllnt· n rnandaLn. Ktj nssim t'UIISt'g·uiJ·PnHt:-1 r·eui'A'llnl' n.
Ilopuhli·t·a do aJmlinH:nto nm qun ~t! aolla, levanlnr· o t•spiJ•i\.o
.PullliJ~O, Vt.ollent· a dPSJ~I.'ew:.a quH luvJ·a pl'ul'llnrln no r::~pil'ilo do

povo rwla Jni'J inLul'PI'clat·.iio qu(~ so tern dudo an l'~"tdmen.
(Nnüo bem. )
'
J~ueeL·t·ada

n di.~cussão.
O Sr. Presidente- Não l1a

voln~iio.

llliiii·''~'O 110

r,•dnl.o

i>Ul'U

a

Vou mandar pt·o,eeuer ,; elmmadn,
l'l'oeedendo-s'J (,. "'liamada voril'iea-sc a uuscncia dos
St·s. Gabl'iel Salgado, Laura Sodt'''· Tndio do Bmr.il, .Tos,] Euzóldo, Pi1·os Fot'l'Oira, U1·bano Santos, 'l'aml·es de Lyra, WalJ'rcdo Leal, Jiuymundo do Miranda, Bueno de Paiva, Bet•nurdo
Monteii.'O, Felieiuno i'cnna, Adolpho G'ol'(lo, All'rcdo Ellis, Brar.
Ab1·anto:;, .Tosú illul'linilo, He!'eilio Luz c Villt.ol·ino Monteiro

,(,18).

O Sr. Presidente- Hcsponclcram ú clmmadn npctln.~ 1G

gJ·~. ~on:Hior·o~.

Não lm numero.
Pion áclinda a votn~·.ão.

PENSÃO A 11. AUGTJR'l'A :\fTnANDA ~lfNJlTnO
I

"

2" cli;;,mss;io rln p!•opnsir;iio dr~ Cnmnm dos Dcpul.arlos,
mero :JGO, de l!ll~. llOIWodcndo a D. Augusl.u do Mi1·amln
ncil·o, mil() do l'ullr~eiclo ali'I~I'IJS da Fol'f,'ll Pol i1oial Pecll•n e
tonio dll ~I ii'Unrlu Mincii'O, uma pensão mensal do liO$,
PI'IJ,iuir.o do meio soldo que uctuatm.entc percebe.
Adiada n votação.

nui\!iAnsom

Clllllll'l'O DE ií00 ;000$ AO J\IINIA'l'F.IUO DO JlX'l'JlRIOD

3" discussão da pt·oposiçiio dn Camnt·u dos Deputados

n. 2:17. do J!lJ:!, ntllol·izandn o Pl'f!Sidrml.e dn llcpuiJiiea a abrir,
pelo ~linisLcl'in do l~xtol'iül', o el'Niil.o de GOO :000$, sondo:
:Jflll ;000$ p:na a acquisir;ão da hiblioti!C·cn o ob,ieatos de arte
que JlCI'lenecl'Um no BUI'itO do Hio Bmnco, IGO :000$ pnra atl.endl't· ;í~ llespc~ns ·com os seus funerncs.
Vom ;i mcsn ,~ lida, apoiada c posJ.a ~~on,innelnmcnlc om
fliseussão com a propnsi'~·ão a scguint.o
.,

'

~·

llMllN!l.\

Accresccnle-sr :
Enl.1·c os nh,inet.os de valo!' dn hfil'iio do J1.io .Bi•anüo, incluam-se os ol'iginac~ doH l.l'nbnlhos pelnLivos :i lli~tol·ia militar
do Brnzil o otltt•os estudos c ol'i~;inn,,s por ollo cloixnclos e

i3~
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que deYcPfio "C'' revistos pelo Hi,tilulo Hislorir:o " C:0ogJ·apllieo
HJ·aY.i!eir·o: sem aug-mcnlo do LlcspcY.a.
Sala tias sessões, 7 ele novcmhro LI<' lOJ :1. - Jlew/us rla
j\luwida. -I!aumnurlo de Mi.l•fiJI!Io.- Wal{rctln Leol. -Oli·ve'im Vallnr.hio. -Anton-io de Snnzu.
O Sr. Ruy Barbosa (')- Prrli n palnYl'a, Sr•. PJ•rsidcntc,
para deelnrar quo voto pelo ~:r·r•clito pedido pnm n<•CJUi~i<.:flo tia
llibliothcca elo J'inado Darilo do Rio Brmreo.
Procedendo-se assim, Sr. Prcsiclonlc, consullo a minlm
conscicncia c .iulgo servir llcm ao paiY-.
Nilo pertenci ao numero elos intimas do illuslt·c ln·aY.ilciro,
cu,ia vida se extinguia dcixancla nn nos'a hisloria rcr:oJ•clar)úcs
indeloveis, Tive com ello clivergencias profundas, que inl'luiram
desde seu começo ao calor das nossas relações. A principio,
vivamente eordiaos eomoçaram a estremecer ollas nmmrlo, por
occasião do ·'l'ratado dr Potropolis, mo apartei do ]weclal'O
l\linistro das Relações Exteriores, da maneira do resolver a
questão. c nas eonccssuos r~om que o espírito r!c S. J~x., prcoccupado sobro tudo com a solur;ão do problenm internacional,
buscava ohtcl-a com a maior celeridade passivei. J~cpois, ainda
mais profunda se tomou entre n(,s n scparar.•ão · qmuulo so
sentiram as responsabilidades que ligaram a ultima phaso
daquella vida ú policia militar; cu,ias eonsoqucneins de:<asJ.rosas
hoj o in.l'elicilam o paiz.
Nilo obstante, niio eessci nunca de fazer ,justiça ao merecimento cxtl'aordinario do iIlustre brazileiJ·o. Lamentarei a oxtincção prematura da sua vida, não sentindo sinão que a
ultima pl1ase de uma oxistcncia tão abençoada 1mra a sua tcl'm
se obumbrassc cm um ct·ro tão grave, r:omo aquclle rpre lho
.oscm•cccu os ull.imos di as.
Agora, portanto, rrue se L!•ata de uma mo.c.lida reclamada
pelo Ministerio das llelar)úes Exteriores, cm boncrieio r!c inLciresses superiores do paiz, acredito achar-nw enJJo,ado nas
condioões da maior insuspeir)fio put·a dar com Ji!JcJ'rlarl,·. ne,tc
assumpto, o meu voto.
E' esta uma elas oceasiões cm que a minlla pouca assiduidade
nos trabalhos desta Casa não mo inhihil·ú de sentir a noeessidado absoluta ele exprimir o meu voto c dr. assumil· uma
responsabilidade clara.
Ningncm mais do que cu npp!audc os intuitos hcmfaw,ins
da r.ommissüo do Finanças nesta Casa. Dou-l11o lodos o:; mnus
-npp!ausos pela energia, pela indcpcnclrmcia c pelo eivismo r•om
fJUC so dcsonha o seu ]Wor;rnmma de onposição severa ií delapidar;ão dos dinheiros publicas, :'t dissipaçilo que nos arruina
ao abuso· no emprego do suor do eonLI'ilminte, mas sou. dos
que não Jazem das rcgms de ceonomia, por mais rrhsolulns
que sejam, um Alcorão, a imagem de um ido!o, a cujos p1\s
nos devamos prostmr, abdicando a cscollm rle crite1·ios mcionaes quando se trata do uma medida r.virlenlomrntr ul.il •.
(')Este discurso nuo foi l'Cvisto ]leio Ol'(l(]or.,
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Si, o pai~ clJCii"Oll :i J'Uina al'"'lula, :'c l'all•·nr·ia JkelaJ•aJla,
si n. !JaneiU'OLa ,iú ~u uão lJÜd~~ lllnis P!lt~oht·ir·. nin;;·w·m JH)det~í.
1wgat· raz:Lo :'tqutoll~':-1 qut\ :it!tll t!.'lt~nllla, a [r.H'(tl ~~ a diJ•eiín, ~e
OlJllOlliJatH a toda:; a:.; despPZa~, ainUa u:; qUP foL't'lll dt: a/J:-:r;Jutu.
ueec.%id:uJe. ~las t-li ainda a uossa. t~l'i:-;~: nf"to lliu~gou a cssu.

uxlrcmidnde, si o r:rilesow.·o ainda pode :-:aLh;J'azm· os :-ieus cotn]rrwnisms rle lionl'a, si no t•mrrr.·"go tios diulJeit·os pulJlicos o

lc•gislaclol' nindn. pódc lev::tL' ·eu1 r:on ...;ideJ•ar;fio a::; ner:c~sidnrJcs

. ''
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'

•'·
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surrrH·ioJ'"' da uoss:1 cxislenda moral, rmt"nlio, seniJorcs. que
n mr;ditla t'eJJ]amucla 11elo }linislcrio rias ll"J[u;úc.< Extel'ior.·c~.
nos ln pat'Le, ,; tlign:t de apoio elo Senado.
Nem me rrarcce que exisla hoa llarmoniu da parln da
honraria Gon11nissfio de Fiuanr;as quando :;o opnüe :í. aprn·ova•.'iio
do cr•edil.o nu pm•tc rc!Qtiva :i acquisi•;:lo do e:;polio inte!ler:l.ual
do Barrw do ltio Branco n annue a elle na parl.e corwN'nenl.e
aos seus funerues.
0 SI\. FMNCISCO GLICEIIIO- 0 nobre Senador csl:i, C!UJ
equivoco. Nós accciLúmos lodo 0 ercdito. A(lcnus divel'giu I}
Pl'esidcnlo ela Commissrro.
O Sn. Jloy IHnnosA -l\csto caso clir·igi!·ei as minhas J•efercncius ú al.tiLudu assumida pelo honl'ado Pr·Dsidcnte da Commissão tlc Finanças. Si cm alguma pat·Lc o credito ele que trat:t
é criLioavcl, é cxaclumcntc na parle concc!'lJcnlc ús rlcspc~as
IJUIJ sr. allcgam J'cilas com os funcraes.
Ninguem neste paiz, acrcdil:t na rculiuudc séria dessas
rlcspczas; 11ingunm poclcrú conccJJcr que com os J'uncrur;s do
Barão do !li o Braneo se despenderam lGO contos. Nessa li'islu
solemnidade !'ui dos que Lomarmn parLe assídua o sintcra. Posse>
aUPstnt· eorno tesLemunlln. ~obL'C o faclo a. quu nssisLi, nem 20
cmllos ele rúis, Sr. Presidente, mo é possiye\ admittir que rc:>.lmento custassem aquelles funct·acs, se, cm vit•Ludo se si Quizessu
J1Ut;UL', ou que se liYesse pago aquillo cm que elle realmente
impm·tava.
Ninguem, ft'rt·n. desle pniz, aflrcdilar·:, que as dcspczns Jcilas
com as hon l'Us runc]JL'OS rendidas a um homem ominenl.o so
pudessem cleYar ú sommn :l'ahulosa ele mais 2::i0 mil francos,
como uquellu que J'igunt no credito pedido.
Allr~gar-sciJa, ncsLr' easo, que se trata de saldar clcspezas ~~om as qua.P~ o nnvPt'no 1'1•rtlmenLl~ .Íií se uc,lln. compromrllido.
L::unenlo fJUC a lul clcspcza o Governo se r:ompromctlcssCl
SülU lür a principio rxaminudn a sua ~ocicclade, !lUC realmente
nlJi se aflha cnvoiYirlo o ercdilo da udminisl.raçrto c que não
lla mui;; meio ele oYilur esse "ompromisso, que ollu se pague,
que se ·não l'U~·rt n sael'il'idn~ .iú qun nfio ha mais l)OssihHíúaflc
1wnhutna de IWi!al-o. ma:4, (\lltlllúo ::;r!,ía. e:-1ta u oceasiúo para que,
nunnrln se IJOllcrL!cnelo o ct·editu Pl!didn 1m sua parle mais con.ie,;Lavel, naquclln que por lodos,; rccrlrir.lit eom l'CJlU::;ntmciu, ~c
rocuso o nosso apoio cxaelamcnlo na CJUU uuconlt·a cm Lodos nus
ns mollJot·cs sympulhius,
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Nlnguom ignora, SL· . .Pl'osldünl.t•, o nmm•, o zolo, n rlrvo(:.üo
com que aquello all.o Pspirilo se e11lregava ao c:;ludo em <JUt•
empreg-ou o melhor da wn vida.
Como gcogmpho, <:omu llistoriadot·, como homem publico,
llU sua carreira inlormwionnl e nacional, o IJI'oclaro ll:ll'fiO do
ill·io Bt·mwo el1cgou som duvida nenhuma, a J•eunit· um espolio
do aJLo valm·, núo :-;li pa1.·a a ~ua fatnilia mns .Pnl'a o m·t!ldvo
publico da Nação. Alli se eneonLt·am l'eutlidas, cviclcnl.mnenle,
altas pl'eciosidades, unms ele valor 11 ii;l.orko, oul.1·ns de vulot•
goographicb; umas de vulot· diplomaLieo, outl'ils do valrw administrativo ele politico, na sua COI'l'espmHiencia, nos seus livl'Os,
nos ob.icdos de :;cioneias, de at'lc ele toda cspeeie, que dul'Unte
$Ua longa vida publiea " sdenLiJ'ica ello d~egou a rcun ir.
OJ'fcrecida uo Estado, como se ofl'm·e~eu uesln momento a
'OCCUSiiiO ele se i'UWl' l\ acquisi<;:io desse lheSOlll'O, não cülllj)l'C•11enclo eomo os repl'cseulanlc::~ dn. Nar;.ão se possatn rceu:;nt• no
sa~l'il'icio que, em nome delle, lhe pede o Govel'UO.
Adversaria intransigente do Govru·no em lodos os as,sumptos politi~os, mas sincero nas minlws opiniões, llcdllido
a não lhe negn1· o mr'u apoio scmpt·r• que a sua adminisLI':Ir;iio
se eneaminhm· no rumo rio hcm, venlto, 11iio r]uet'elulo limitat·-me
ao voto silencioso, tlildal'at· o mrm, solemuemenLe, l'untlamcnto.nclo-o r!orno aeabo dt~ l'azel-o, eom motivos agor·a exrlo:;Los c
apncllando JIUra os uollt·cs IIIIJIIJ.Ilt•os desta Casa para que não
.deixem ditlJWI'Stn' esses valore~, que, uma ve:t. üS[HJl'SO:-i, esLtu·ão
[Jerdidos e nüo mais se pode1.'tlO reunit• e adquirit· pam o
palrimonio rht :'lar;ilo a que pertencem.
•
O Sr. Presidente- Fica susplltlsa :t dis~:ussüo, voltando a
proposiQfLO :'t •l!ommissüo l'eS]JCrlLiva pum llat· piu•cect· sollt·e a
emenda.
Nada mais havondo a tl'utar, vou levantat· a sessão.
Designo parn ol'l!em elo dia cln seguinte:
Votaoão, c,m discussão unica. ria indicnr;ão n. t, do 1013,
propondo que no n,cgimcnlo sc.iu in~luido um artigo prollibintlo
que o recinto ou no oclil'icio do Senado se rouna qualqum· outm
asscmbléa, ainda que composta do ,con:;rcssisLus, si nfto !'unccionarom no rloscmponho do sou mandato legislativo (corn

,Jareeer contra1·io dtt Cmmnis.~ão de Pol'icia) ;

Votaoão, cm 2" cliscussfio, da l>l'Oposkfio rlu CamaJ'l\ dos
iDeputaclos, n. 1~0. de ·I!H2, conGoclonclo a D. Augusta elo Miwanda Mincii'O, mfin dos l'alloeirlos all'oi'CS da Fot·çu l'olieial
a>edro o Antonio AI iranda ~I inoiro, uma pensão llllli!Sill r] I) Iili$,
sem pt•c.iuiw rio meio soldo que :wl.ualnwnto ]IIJJ'c"lw (rHnn

71W'fJt:el' t~rmlrario r/a Cmnw.'is.wio rln .F'i'Jum~~as);
eonLinun~fio

da 2" diSilUSSilo da ]l.l'O]IOSil;i\o da Cnmarn rios
n. Ili~, dn Hll2, WIHleclenclo vitnlieinmonte lis viuvns
o 1'ilhns solteims elos oi'J'ieiaes o ]il'ar;ns dos Col']los dn Voluntnrios e Gunt·dn Nacional, quo J'ali<JtliJL'lllll em ~:onsorpw1win de
ferimnntos J•r•eebit!ns nn campanha do Pnmf(uay, o mr.io soldo
Deput~clos,

:[37
r.m ·ignn.ldndo fle t:ondit.:iiPs an!i das l'atnilias dos r.lo ExfiJ'r·il.n

c da .·\J·m:uln (cmn JIOI'I'f'I!J't'S f{, fuJIUnis.wio 1/r! PiJIW/I,'tls euutl·w·ius t.i JH'n}Jflsi~·tio t: 11 I!JJWtHiu. tlu Sr. /'it:,•s Fl'l't'r!it•o,)

.
GnnLinJUH.:~o da :!H di~t·u~sãn da [ti'OJh.l:·dd"ttl da CanmJ•n. dos
.Depuf.adtJs, IJ. .I \l, tlt> Hill, qtw r·elc.•\'a a pl't':-it~t·ipt~fi.o em quo
J)OS~:t {.(~]' ÍlleOJ'I-'ido o

dir·níto

dP

D. Cícilía

rrígn~

.\loss,

YÍU\'0.

{lo a.iudanLP da Jn:-~tH~t:lnl'iu d" 'rt~J'J'tli-i ~~ GolotJiza~.:ão All'rtJdo
TaJ•gínn ~loss, ao lllUJiicipio in:-;LiLuidn pelo ;o;Ptl mal'idn, pagas

u~ couLt·i!Ju i1,:õc:-~ n!.l.'a:mdas. (Cow. JUU'r!ei!J'os ti H Commlsstlo tlu
PlHlf'II(!OS uonll'lli'Ün: fÍ JH'OJWSil:do r! a rUJU'IIda tio~'/'. GUeei'Íu);

zn Lliseussfio tla pr.·opo.-;icfio da Ca'nlni'U do:-; Deputados, numoro d:!/1, de' l!JOU, qw~ l'uleva dn. Jll'e:-ltll.'i)IC.ito em que ineort·cu
o eonLJ•iiJUinlo do monl.epio dos

funeeionnc·in~

publien:,; Dt· .•To,;cl

.Tulio de PrdLns CouLinllo, cx:-pl.'ntieanlu do::; Gol'l'üio.'5, vara o
1'in1 de poder eonLilltJ:ll· a eonll'i]JuiL', pagns n;; quota.-; nLt·u~ncln..s.

contrario da Comw.issao de Fitlfii/~!W.;);
zn cliseussfio da pl:nposif.:fio da Cnmat·a r.lo~ J)Pputados, nu-

!j

(Com

';_l

mero 1, rlo HlOO, coneerlrndo no Dr·. Cnr·los Domieio dt• ,\ssís
rrlcwal;fio da JWf'~erip1:fin 1'111 f\l.lt"' ini~OI'I'f•tt, t~omo eontl'ibuinl.e dn mnni.Ppio eivil, na qualidade dr• pc·nematlnt· fiscal
dos Peilos da Fa~r.11da Ka!'innal. 1'111 Jliuas Ut~t·acs, sati~rr.~iLo o
pagamento das eouLl'ibui(:'it~ .. ; dp:;dn 1 dP ~PLc~mbm ele tsn.'J..
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(Cmn Jlctrecur IJonlrario lia Commis.w1o de Fi'IIWl('lls);

Discussão uniea do pat'f!t~l'l' da Commi:.;sfin de .Finanças
n. lOi, de IOI:J, opinando i><'ln intli!l'>>t'int>•nlo do t'I!CJUet·imcnLo
em que Hc•ru·iqur lluppP pedn l'>•IPvnnwnl" da [ll'f'Srwipcão cm
f[UC incor·t·r;u o sen dir·eilo, pura o rim dn poclrt· receber u
impor·Laneia do::; l'nl'tiPt'illlt~ul.os fPiLu:-; de J.;t~Lll~t·os nllmcnticios,
:feito cm 18!1.\, no '10" r·e~imenLo de t•avallaria enLiro em operações
110 Eslado dr~ Santo. Crülnwina.

Lcvaulu-se a :--;e:;:5ão th; ii hot·ns

f'

'10 minuLos.

li'i l" Sl~SS:\0, EM 8 DE i'\OVJ%1Bl10 DE ln!~
Pllll~llllmC:JA DOR SJ\S, l'EillllllllA CIHVl,S. i" ;u:GilWl'oll1TO, E
i>ElliiO llOilOJ,S, ;]" SllCilE'l'olllTO

A' ·i htwn rln tarde. J1rrsrtllr m1mern legal. nhrc-Ro u

R~~fio n qun cOJWOI'I'fllll o:=; ~'t•s • .Ffll.'I'Cil'll Chave:o~, PPdl'n B.Ol'""
g-n~. ·anln·it!l Snlgndo. lnc\io do Br·nzil, Lnnro Rodl't'•, .loSI'~ Eu ..
zt:•hio, Ur·hntlt't Ranlo~. ~londr~ tln ,\Jmeirln. 11iheiro G.onçnlvc~ •
.Pil'(~s Fel'r·eil'n. '\.1 nVnt•rs dn Lyl'n. Antonio du ~onzn, Cunhil

.Pnrlr·o,n. Wnlf'l'cclo Lr•nl. Ri!!ismnnrln Gonr,nlYe·.'· Hnymundn do
1\lit·nncln, nuillrrJ•mr Cnmpns, nu~· Hnrhosn, ~lnniz F't·eh·o, .T,ofio
Lni~ ,\1\'PS, :\leinrlo Gnnnn]tnr·n. BtH'll•' rir l'ntl'n, Bcmnrdo
l\rnnLPil'n, Ji\•Ji,~inno Pt~lllHI. All'1•etlo Elli~. F1·n1wi~t·n Cib'.f'P-l'iO,
Aclnlplro Gor·rlo. Leopoldo c]r, BlllltiiPs. Bl'nz Aill'nnlc•~. Gnnr.ngr~
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.Jnymr, ,),.,,,,; ~flli'Linllo, Xnvil!i.' da Sil\·a. Alc·nem· Gui1nnrücs;
He:·,·ilio :.11z e Ykl.orino .\lonl.eil'O (:JG),
,n~.·ix;,m dt• eompnl·peet~ eCJm {;nusa .insLi.l'icntla os ·Sl'.:'. Pillh c~ 11·o Jlnt: !ln do,_ :\'t'ill.IJP Ut.lt's, l\leLello, Sj 1vet.· i0 Net·y. •rcl'fú,
Ayllutr -, 1-;r lllt!s, U
t!l.'\·a~J O., _Pn:=i::ilJS, _YJ•nnc is eo :~ú, '.I.' li omnt. .Ae1

C,JOlr, l~ptltU'l,U .l
~onu~'

l'."i:-'f!il,

.but!l;alvt~s J/eJ'J•tdra, Hibeir·n dP .IJI.'itLo,

filhen·o, . OI!V•Ill':l . Yallndií.o, .Tos(• Mmerl!l ino, Lu ir.
\ Hllttm, Ht;'.t'JHtr'dllHJ .\hHt!.t;Jt·u, .l.~out·t~n(:o DapLiM!a, HJ.•atwiseo
l•orlulln, i\ !lo l'ecnnhn, :-;a J!'rl•li'<l, Augnslo lle YnHeO!wellos
A. Jlzei·r•do. Gencros.n ~l:u·ques. Fclippc SehimiLIL r Ahrlort Bn~
' l a 1~lí
' I ') ,
p LJti
.E' lida. JlOsLa en1 tliseussiío o, sem debato, npprovad:t a
neta da scssao müct'lLH'. s
O Sr. 3" Secretario (se1•o{ndo de 1") d:l conLa do scf;u inle
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Ol'J'ieio do Sr. C. do l\!oracs, socrelario do CI311Lt·o dos
Dcspaclwnlcs tia All'unclr;;a ela !tio elo Jnneü·o, 1).\'l'ot·euendo
um exemplar iii!Jll'esso dos eslalutos do rcl'er·ido centro. rll te irado.
O Sr. Alencar Guimarães (S'IIJJ)llcntc, sCI'IJindo de 2" Secretario), dr.elarn <JUC não lm par·eccr.es.
O Sr. Alfredo Ellis ( ·) - S!'. .Pro;;idculr., fosst·m oul1·ns
n~ IIORsa:; 'llÚT'mn~, iives:;emos nô:; adoptado o regímen parlamentar o '"''ia !Jem vossivel que ho,ic. cm lo:;nr de vit· occupnr
a tl'iln.liHl do Scnau.o. Jml'n clisculit• um nssumplo de tanltt ~;ru
vidade, eu o rize:-;:;e, ut1o ]Wrunto os meus 11:wcs, slmplcsrncnLe,
lnas, inLet'JH:>llaudo o respceLivo minisL1·o, qur, naLuL·altnenlc,
'LJ'tll'i:t an I!Xanw Llc1 Srnnuo e no eonllccimenlo do pai~ as r·a-

~ije.'i, .o .. ; moL'iYO:i o os i'undamenLos que o levaram a dcclnt'at• t'L
jmpl't'll:-l:t de:-;lu Capilnl ,"if'L' a sua opinião :ravnravcl iÍ enean1pn~ão

ou eompt·a da S. l'aulo Hnilwn)•.
.Pm·t•ec, :-'>r. Pr·csidcnlo, f]l\C o re!,;'imen par!amonlar, usando rks"•s Jil'O!:essos, resguarda mr:Jiwl' os interesses pu!Jlieos,
pelo I!Wil.os os minisi.J·os lcem mais cscrupulos e acanhamento
""' 11luunat· n si a dcl't:sa elo uclos que nem sempre r.esgunrdnm
u vOI'l'espo!l(lem no inlnrosso nacional. Este ü um delles.
Eu não vida ú tribuna, St·. Pt•osiclcnlc, depois elo rwoLesL~
que lnneui na emenda passncln. si, porventura, l!s m~õcs que
apt·<.:seul.oi. outras, cm opposiçf~o. não Josscm adduiidas JlCIO
l.il.nlar ela pnsla da Viacfío cm uma conl'crenein. que eonecclml
:t um I'I'J!l'escnl.anl c rlu um .i ~t·nal do gmndc eircular;ã() desta
Capital t• qun luv:mtou n qnesLfío <10111 o nmim· pnlriol.ismo.
Ah\m disto, Sr. Presidl1!ll.1!. na ouLm Casa elo Congt'r'sso,
o ex-ll'III/J:,· da bancada vaulist.n, que conhccu )Wr!'cilamcnlo
o nssumpLo, t!cllo se -oecUJJUU na l.ri!Junu; c; si o Jo2, !'ni por,(.) Este cliscurso nüo foi revisto pelo orador.
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rm pl'ÍJWipin;; di! n!wil, qtwn.do a iu!JII'Jef!.;a 1] 1·u o
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Ex .. • 111 (~onl'ul'l~!ll:i.a.
t~om os f.JI.ul!U'I!S das pa:-;las da Vitu.:iio e tht .Fa:t.roruJa, oblevc
<iel_le,.; a pO:'If.iva " JonnrL] t!J•J:!nr.·a~:ão di! (Jlle. a/J~olulalnenle,
Jnerr·o l'f'i.HILI.~ Sltltr·n P.;.;~a I.I'Ull!'ill:f.:iln, ~.

1

o Ciovi~J'IJo 11fin eogílava. d1~ SI'HWIIwotn OpL'I'nr:iín,

O
. O

Apoiado,
fllr. ,\r,FI!EDCJ Er.r,JR-Essa. rler:lnr·nr:iio, Sl'. Persirlonlc,
v~~m l;l'f?.lltlllllit7.aJ' o ~~~ptl'i!o JHlbiJeo elo Jl11'1l R·dado: P wln Kú
o_ esprt·JI.o pnhli<:n do mou ]":;Lado, 1mr:> u espi1·iLo publico naeJnaal, porqrrr:, llJ'twle tlns tlifl'iculdad,s dn C:nvr•J•no: rlcanl.c
da bn llnll'dia t• mwJ·dda q1rn reinam cm lodos o;; dcpur·lnmcnf,os :da adunl admhlislt'iu~ün puhlit~ft, não cL·a rnzoavct não
er.·~t J.o~ir:o, nflo SL' podia f•spena· qnP o Go\'t:J.'no vios~o :-;c irn ..
Srr. ,\DJJLPHO GnaD:l -·

JlllS'CLllJ.•,.,

O Sn. PnAxcrsco C:LYG~f\IO - Apoindn. E' o termo.
O S11. AI.rnEDo ELr,Js - ... na n"~fia c na ndministra~rro
d:) lillla ''sLrucla de feno que é modelarmenle r.liJ•igicla.
•
O Sn. Ru\· .l3AnoosA - ,\pOiado. O C: ove mo cslt\ dando
pt·ova' da sua capacir.ltHic pat·a admiuisLrai', com o que se
pa.ssn na Esll'ar.ln de l'cn·o Ccnlral do .Brnzil.
·
O Sil. AnnLPI!o GOHDO - O Govcmo nfro pódo Jazer n opclil\ção sem nulo!'iznção JcgislaUvu c cstn núo existe.
O SH. nm: B.IHUOs.l ~Não pódc :l'nzcr, mns, si n J'ixcr
cs!.ti feita/ que r! n !'cgrn.
O S11. Vrc·.ronrxo MO:o>TrmJo O Govei·no não eo::;ita.
disso, ·
O Sn. AI,FnmJO :Rr,T,JS- Sl'. Prcsir.lonlc, !lO dia Z·l do
abriL 1wln. pl'imcira vnz, vitn oppc)t·-mc n. rssc <ml'ranjo», eln
lran~eJ:on~nc..lo ll/11 tt•el'liO dn ,'-il\j"!fl}emenl.o finallt!Oit•n do ~J'-j ..
LJ'lliiS(ll'f!Ye!ldo um lrel;ho do supplemPtlln l'innneeiro J.!o 2'i·
mcs, que irrl'ormnva que. mt J•cuniüo do nr.eionistns, mnrcnd:t
pma ao de nln·il, o Jli'OSidonlc dessa tlOmpnitltia. no sou_ rola·
Loriu, ia tlecnpnr-se da situa~íio oxaela dessa cotnpnnlnn, n.
'''''Jieil.u rJ" bo:nlos que ci!·eulnvnm sObre a compt'tl. pelo GoVf-'1'1111 da UnirlO, de~su etnpl'm:n. Ar:er·cser~nlavn n :n.uws que
a~ eo:tldit:üL•s pliL'i\ a eotllpJ.•:t dn. t~ompnnhtn .. em '.lp2ij qtm11d0
l~

possi\'L!l u Govet·no l'n:t.t!t' n

mu~

encmnpa~fio, na11 Sl~l'lillll

ns

Inc~

pma a eomrtJ'n ndunlmcnl,., em que o prcr;o sc1•ia cn\,.uJado :-'Obre n pt•t'r~o aelunl {las nc(;úcs .
. O p;nane'ilrl. l.mt.nndo da. S. ]'nulo llnilll'n)~· diz que essa
t•rnpPPZn •' at:Lualnlentr. a m_nis l!I'i15JlCl'n rJu'~ extslc no muntlo
11 I!UP

a Hlltl

~iLHnt:ao g'i!J'tll

t'

J11llllU \'tl!li.tl,JOStl.

A' visl.a dcsl.e l.elu~;l'nmmn, eu vim ;'t l.l'iiJtllill fundameul.m·
nm J'c'rJUi'J'Íli!J'Illo subsnripto lnm]Jcm ]'elos mr,us ltorrr:ulos
.\·.olle:;ra:-; s~.~nndnt• }'1•nrwi~.cn ,Glyeot·.IO c meu pra.nLenllo mn1go
Dr. Camps Balies, subsLlltu'Lio ho,JC, trcsl.n encJerrn, pelo meu
nuhm collu.L;'n o n.migo, Sr·. Arlolpllo Gorrlo.

'.j.Q

Al"N.II':H 110 Hl·::>.lllll

.Pnila a r:q1(~•·d~:nn .. ~tliJlw fiU~"' n J\l1 1ni:;;LJ•n dis:wra que,
:_l,lrsnlulnnH•_lllt•. 11an ~~~,..~-l!a\':1 dt> ....;rnl•'lltank npt.•r·:u.:.fío n qutl o
ttnyt'l'l!tt n:ttt pr·;•l•'lllll:t t't•IIIJI!'ll!', 111'111 t•rlt':\JIIIt:tl' a :.;,

Paulo

.11111111 11,\'.
.
. E:-;/.n\·n, pn,·L:~IIIn, J~wr·L:~ n rpH•sl.ãn, l\lns, l'onJ'oL'I1ll~ ~u
disSe \llt~ JJ1t!U ull.rJntr dJ~I~UJ·~tl, :1 I'Hpu:-;.n l~ um nnimnl ll~t'J'ivcl
c nstueJu;-;n: I~UJ'!'t', oeeulLa-se, I'OJlln ns paLotn~. llilJ'a, nfinnl,
chugnl' e iiU.lngit· o g-allVuhci,ro.
O qnc p111'1.'l'C, prla exrosir;;io do nobJ·e l\linisll'O da Vinç.ão,
ê que ~. Ex:. vw~ se illeumhiJ•, fli'O\'ltVI'lJJJcnlo, du abrir a

porLa do g·:t!linl!Pit·n n ofl'er•t•et~J' n gnllinhn mnis gor·da :'t cspct·ta J·apo:-;tt. Nfio st'l'tÍ o ~~aso dP vt•J·i l'it•.at· a .,,'l'l'dadn dn di-

eludo quo di~: «ngun moi lu em JWdJ'n dlll'n. l.nnlo hnle nlé
i]UO J'u r·n~ ?
!l'iJJ:;·t.wm 1nnis rlu que r·u ·enul'in nn lwnnl~tbilirlnrlr! pessoal do illw;I.J'" rlrd.r. ulüi' da pasl.n da Vín(;iin. ~1;1.<, :> •.Ex. que

n1o

tH~J·rlc'tc•, Jtãn possn t~J·ôr·. ·depois dns nrgtunPntos rmprega~. Ex .. a nfón se1· pOJ• um «tOtddln», vies:;n doelaJ.'rtl'
:l'nvnJ•nvt~l :í. t•nenmptH:fin da S. Pnuln-Hn.ilwn.y, nprê-

.dos, que
que rJ·~,

sClnLndn o:; mol.i\'O::;.que f'U vou

t•xanJillnl.'

e

nnalysaL·

em

hr·r.vi·_:. synLhn::-P, pnJ·a ·dPmornstJ·ar CflJP S. Ex., do :ra~!lO, como
HonwJ•o, lrnm!wlll «eor:hiiOu»,
Mais uma YI'Z, sobro essa questão, ncccnl.u';l-so bem o

pensnnwnl-n r.lu um ::a·nndc csm·ipi.OJ', qunndo rli~in qun uma
nn\:;1o não p6dc J1l'Ospri·m· e muiLo meuns sr! o:ousidet'nl' livre
;dnfio qtlilndo o:-; ltnuwns do C:o\'Prnn n os J'PJli'I'SL'lltnnt.Ps dn.
r~nt:ãn SiH:l'i rir·n m

.ns ;;ous

ao~

in LCJ'PSSt'S pu!h\ ir:ns .E, nestr mnnh!IILO, 81·. PN•sidenl.r, nnstn quc~Lãn pJ•incipalnwnf.e, o CJUtl St \'ílO 'f'ílZOl', O Cfllf! l'W J1l'Of.rncJe fazCJ', Ó
(, snet·il'ien1· u iulr•I'J>Hsr. publico, snJll'iJ'icm• o inl.el'ussn do 'eün1

tribuinte r.'lll proyeil.o cxclusivnmrnl.n •dos :u:eionisl.ns da ompro~:t c dos <:OJ'J'<'LOJ'r:s que se incumbiJ•nm dP rmcnminltnr e

J.·rnlizaJ.• a trnnsncf:ão.
Nr:o !JnsLn, St·. l'residcni.P, lr•r nmot· :\ JustiÇa e :\ li!Jcrdndc; rl prr:ciso sot'frct· JlOl' clla.,,

Par·a discuLit• c:-;ta queslão, Jll'Cci:=;amos ~~xaminnl-n. sob
val'ias ftu.:e:; . .Pt·.imeirn: lmverü a·ttloJ•idadP lltl eonl[H'U pm•
lHll'l.tJ da C!tiã0'! ~·::.;·urula: Ju:vur·:'t YnnLng•~Jt~ pnt·a ~ )~st:uiO:
flp ;..;, _;Jaulo~! '.l.'i!I'CI_!JI'il: Jun·t•t·a lnt:J•o ..; pnt·a n t•nmpnnhtn?
O ~11. YH:'J'utUXn :l\Ju~Tl~\1\0 ·- O Gr,vnt·nn dfl\'ll t~nagil-a
n 'J'nduzir· a:-:~ lal'il'as, put'fJUI! c•Si·itl eompanllin .i:í d:'t :.!0 %.

n

Slt. .:\14FIUm~~ Et.LIS -

a ltt•jmllir·a fnec
Di~ o ~linisLro,
tdistlulLuJH d nHsttlllJd.o, qw• a ui tlHI·ade t· pa!t•tllt!, por·que n
Uni;ln r.otlt•J'Ú 1'ir:n1· ~:nn1 n pt·inll•il':l r•:;lrntla r!n mundo, sl'm
ria 'lll''·'l.ito-lrrrl't'I'IÍ ·ulilir/ru/,•

·UII11S,

Vlltt I'XillllÍllnl'
JirJI'l!

.

a Uufrio?

J~xnmi11l't1lll~ e~lr plild.tl: t:nmn t'• !Jll·!~ a Unifin,,TlOdt•J'I't fiem·
1'l'1111 ttr 1m t•·:o:!J'ndn, nu nn!t·~. t•OJJIJII'HI', piwqw~. n!tnn.i. I'Jwnm·pnl' ~~ um ullpltt'lllisnJo, pur· ·l-~ milllüns I'Sl.PJ'linos, som. onns?
t~nmpJ·n 1 · :-;Pitl dinhPir·tl, nfín c~ cnmpl'lll', Nn,.;;~n nnsn. nrl.l.ura} ...
j

H!

l11l!UL1!, O l\liuisLt'O j)/'cf!~tlde lii'UI' a :-;úl'lu (/t'Uiltlc Sl'/1/, r:u/1/jJI'tl'/'
I.Jillwk.
EmilLil· !'r lrdl!Jür•.:; de JilJt'a.-; 1.':-i/el'lirt;t;:;. r~IJI II!Jlil quadt':t
du::;la_,, juundaJ:-ut't::i t.:Olll u.':"lt•::; tiLulu.~. qualldu o;-; 1111:-i;;u:; uulloet,u.lu:; na J~uropn ,_.s!üo etu J!•utu:a baixa. quandu J'r_oiua tru
c:del'iur a du.':il'.ll'JJ!iau~a :-iul.tJ'e o nqs~o J'uLtlt'u e o deseJ.'t!dilo
lnaitl JlUluult!, Lanlu que ~abt•rno~ r!lll que !JI.'ecarht siLuar~~;1o
su

eueouLt·a

.~·,

~\HlliSLL'ü

dn .l<'nzr~nLia lJi\J'a ::;ntisl'azur paga-

IncmlO;o; Ur~ peqneun:; u Íll~ig·niril~:tlllr~:-i LJUU!lLin:;! .E' vura
admirar·! .Puis ~~ tw:;la quaLir·n lJUt· ú Uuyr~t'JJii• su kllllJ!.'a de
la! tle:;pt'OJlll'.'1lo ~
O f'n. VIGTOit!Xu i\lúX'J'I-:t!IU•- U uuvet'tlU 11iio l'i!ll~tt a~sim.
U ::;11. AI.Jo'lllmo Et.Lis - l'i!uSa um uwmlH'(J do G"vemo
o quanüo assim falln I'Olll luntu t.k.-;n':i~OtnlJrú ú itnVI't~usu é
du nee•)l'tlo eom ulle, unlumhneute.
O SI\. ViCTOlli:\0: J\lu:-:•t'J·:JII(> - V. Ex. tum toda a l'llZÜu,

ma .;;

o l\linislJ·o nüu .l'alla 1:omo Governe·, mauifc:::La npcna.s
pessoal. V. Jêx. nw;;mo ,i;i disse •lll·•: um oult'ó• J\liUJslt.·0 n~/f:J e.uneordül.'a.
O S11. AJ.FnEno Er.t.ls - Emil.l:iut.io: l \ milhüu;; de· HJlUliee::, o I\lí11i~l.ro suppnr~ quj• o:-; ,itn·o-; e naLuJ·alrnunle :t amnrlit.tH;ii•J clcllas ~u:·fi.rJ png-ns emn '-" cxec::;sd da l'Prtda tJLH1 a
Jug·ic%1 osL;i iudcúila c illil:ilnmGutc :u·rc•t:nclnndo.
· A Jll'Dpllsilo, Sr. .l'rusideule, lciJll.H'tHne de um I'Oer:il'll
111eu ::tmig:n ~~ atú muu l!(impadi't\ euLr~ucUdo· na llülilit·a o douto,.
· de {'Hf,L•llo ·etn 11taLoJ•ia niC'ilOra!, qu.u linha ~idu. t'J'eill, até
juiz du par. da Ji)cnlidadP, lJtlC crn convcr::n nw disse eu1
iJpini~.~~

.,

cul'l.u

tJct~a::;ião:

1mií':,

po't•quu

Sr. St!nnc.lol', Jtfio: pó:4:=;.t1 t'lllllJl!'t•lwnder- t~SI.t·~ pl''':lllema.
Os ,ÍOI'IIIICS faliam tnd11. " muJul~ l'alla quo •l Uo~·et'IJO eslti
em el'ise pnt· raiL:'t ti•~ rlinlteim. ~la,;, St·. s,•JJatlt'J·, nn.~ ,·, u
GdveL'llll' quem fnht·ieu ,., diniHdt•n·! CllJn(l ·~···. pol'lunto. que o
GoYel'lli.l L~stú t'lll t·t·i~~~·! ~~~r·ú puJ·qtll! ltWJtda hntH'ÍtlliJ· :-;t'lltll•tllt\
uotns peqttt!lla.s·? Si t_•\1 'l'o:-:su Go\'f.lt·no sú mandr\.\'a illliH'hnir
nota' gTandcs. (lUsos.)
.Eilu nii.u p~tlia eulnprt•lit_•nder, St·. Pre~dc·nle, que a nUla
et.'a JJma pJ·otrws:-;a tio dillltl'ir.·o.
() ~Hni,Ll'" adual, l'allanrlo em 11111i1Lil' 1.1 milliút•s de
liiH'as Psl.el'lilla:5 cm titulo~, Jui!-!·n qttP. i...;sn Jtit.L~ t! un·us pat·a o
-

I

"

esLt·adn .
O Pn. Ttuy

a

Uni:icr,

BAliDOS,\ -

fnz('nt!n

es~a t!miss;io, l'il'a L'.Olll

De gmt;a.

0 Sn.

ALFI\E!Kl Et.r..ts ... dt1 ATrlf:n.
~h.~, ~1·. Pl'n;O;idJ.IJl!.fl, 11 fllJf.l ~~ lanwnl.jJYPl

~~
flllP ~. Jo:x.
I!XI'I'SSO dt~ "i.:~ <;~1 f[llü

vr.l.

'

'

a.

n

([111~ ~·~ irwr'i-

]J:I:-ii';JdJ~ n~ ~"![:-; t•n]elt]OS :"'0]11'1' O
f'l!l!fi'P/,:t 'lll.iiJ 1 uítf~_• ~~ '/11~0. tfel 1 1~ t•tJ/II'fll',

f i\'1':-i!-\f'

a

pnt·a u pn.:.mrw•n]lt t' ,;;aLi~!"nl.:~~~ da.-: I'I'~JHIJL·'aht.lHbHl:• ...; dPt~t1T'
l'ülllt•~ tJa t•O]n:-;:-;;Jl 1'1\li:.;.;,;[n dP f Íflilfl~; til[ :ljtll]ÍI;I'S,
Tt•n!t.u aqui a t't.lpi:t d.tl-..; t·f.all:1tlin.-l. ~" ,, rx:• dn pl'inli.L\y
eonlrtll~fn-, l'lausnlu."i 1':-i~a~ qtH! ltw:ntt t't!..;L:llwi~"I~Jdil~ t'lll Hi~;..~,

quanclo .o illutilt'u Sl'. l't·udl'lllu tlu

~lnrae;

wuovou a euUt:t!:':Juo.

,,

'

i,, •\
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I .~l'1
1.'"'
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i·i::
'I'
'li,
'I

•

I:
.1:

,, .
I

',,

l~ssns elau.:-~ulns, S1·. lJl'e~:idrmle, eslãd cm ludos n.s ecmlrnetq::; u 11111 tnda~ n~ conccss1ie ...; l'~JiLu~ pelo UOY!.H'ttó t'u:; ~oru

Jll.l!llllíl~

geu·a::;.

du eslrndas de

Ü!i't'i),

qucl' tml!iouacs, quer osLrnn-

«Os luern:> u disLribui~ão' aos ncci.unisLa>, quer om
úolltts ou ae('ries úenu(idaJ•ia~ serão eonsidel'ado,; et)n,innlamcnto eDm o:< lucro's pn~os om dinheiro
wmo d ivldt'ndo.
Clausula 8" - Excedendo os dividendos a :l2 o/o,
dul·nul" dou~ :nmos t~ünsermLivo~. o Governo lerá o dir,•ilo dr: e.~ifdl· tal rt!duwã 0 ele tarifas que fnon entrar
os referidos dividendos ci'cnlt'O elo muxilno de ·l:.l '/'o.»
Enlt·ctnnlx.•, ~r. Pre;;idcnlc, é o Jll'Dprio l\linislt·o que vem
clcclnmr -- cormn Jl''JJ/llo - que a cmpt•cza ]H\ muitos nrmos
Lira :.lO o/o dc renda liquida, scm que o Governo pos;;a impodir
OLt cvila1' cs;e abuso. J~ '' ,iustamcnLc sobre esse abuso
Sr. Presidente, sobre o excellcnlo de 12 '7o, que o Ministro
baseia os Jueros da operar;ão.
·
O Sit, Hm: BAnuosA - Pant que ô·crvc .entãoi a elnusulrt
dn eonli'tll~lr\ que dú n cliroilo da rcduecão de LarifaA, dr'sdrJ
quo os lucros passam de 12 .% ? 1
O S11. ALFimoo Er.r.rs - Outt•n consider·ncãü, Sr. Prosidunlc. Si o GrJI'Ol'llO consente quo o conlribuinLe seja espoliado c que essa cmpl·eza conlinuc n rclirar mais, mu'ilo maiH,
der que lhe pet·millo o contracto, ]lcrgunto: pro Lendo ou não
o ·Güvcrno l"nzer uma «sociclns sccleris~ para espoliar fria o
eonscienlcmente o contribuinlc? l'relenclc ou não o Governo
usn[1·nh• uma parte da cxpropriar;ão illicila, indebila, que a
eümpanhia csUt, clcspuclorndamente. :vrrecaclando?!
O St:. 11m: Ihnuc]3.\ - 'l'ransfcrir-sc-ha apenas co gow
ela espoliação. 'Deixa de ser feila pela estrada pura ser feita
pela nclministrnr;ão publica.
O Sn. Al.F!1EDo Er.r.rs - E' cünsolidnr o crime; é U)Jplnudil-o; é affirmar que o allcnlado deixou do ser aLtcnludo,
porque o Goycrno o homcrlogou, r:cçcbendo c embolsando um[\
apara desses proventos mal ndqu!l'lclos.
Os Sns. HuY BAnnosA, FnANcrsco GLYCilrtio ll AooLPIW
Gonoo - Apoiado; muilo bem.
O S11. Ar.vnr.ilO Er.r.1s - E' o contribuinte que trm\ do
pn~·nr os H milhões estcrlinr.s, ú custa de tnxns c tarifas
elevndissimns. :Ylio lwvc1'lÍ mais us]JCI'anças da "J'cilucçiio on
abatimento de tw·i(as!!! E' o proprio Gowrno que :fica mtcrPSSado no r,mh'\ é u proprio Governo que fie:t interessado
na. espoliarão!!!
o Sn. 11m: lhilBoSA - Quando se fizer o nrrcndnmcnto.
essa ospo\in(;Üo ~er(t, como V. Ex. disse, consolidndn no no':o
eontraeLo u prm\cr-sc-hãrJ de todo as espcranras dos contr1-,
. t es.
··, ,,,,
. '. -. .' .=.·' ... ...l. '...1' ·.·í·~~·n
1lUlU
/ilulos,

H3
O Sn.

(J

~
'

..'

I,;
,:·'.)·

•
'

'

' 'l
),A:j

<

I'

i 'l
c

j

!

:!

lil]

I

'l'

.....

'

Ar.PrtEJJO Er.r.r~

-

:r,:xar:lnnwn(, ,; <'si c ,-,

11\é'll Jll:n-

samcnlo n ~_; ~~rnJ!.t.·a 1~sLn aU.1!11!adrJ lJlH! f•u llH' rr~wd!n, I'Otll(juanLo eu niio l..t•nlm n minirna c....;peraw;n d1~ eon."it·guit· qnal-

'iLWt' 1'0Snltado.
S1111 dos que e!'f;<•m que a situnr;.ão ,; de l.nl nrd<•m. a d<•liquesccncia de car·nr:tcr é de la! unlnrcza e chegou :t l.nl
ponto, que a alma rir. um velho t·cpul>licano csmor·ccc, por·
m:lis NJt':r,joso que ''".in. pM mais cnllmsiasta que cllc lenha
sido. da SUJWt'ior·idade dei governo r!crnocralico c elo 1'uturo da
Jlepublica.
•
· O fJU<) mni' !ll<J npn,·nra no J'li'C.scn(,, ,j o J'nlur·o, d .o 1'utur·n
<lcsLc pniz. Quando o mr•u illuslrc c!Jefe, o St•, Sonndor.· pela
B:r!Jin, di'"" d<'.<l.a lri!Junn. irn rlins, que !Ire Jt:li.'L'cia que cllc
vinha :fnllnr tias 1'1/ÍIIas JWI'" o desur·fo, '""' nada mais 1'cz do
que inl.r•t'flt'rlar· o scrrlimrnlo que eu lnm!Jrm sentia, \'l'nrJo.
como cllc, o desmol'onauwnlo das no.-;sa~ iusliLui1.:ü~~s, o rslr~
l'~'!l,y[J:rrrrlo eom a maxima cxaeLidã<'< o secnario da nossa· pohlrcn.
Sr. Presidente, não lla mci!JOr ·propagandista c!ns irlr]as
lll<ltJal'l'hicns c rla rcstnur:rçfio elo que o actual Govcnw.
0 Sn. nmEI\10 GoxÇ.Il.\'ES - Apoiado,
O Sn. Ar.I'IIEDO }:I.T.TH - O ~ue ·csl(t torlo, tol'io t'ien; o
que cslü rlil'eil.o, p!'llnrrn-sc cntol'i.nr.
St·. l'residrnl.c. não !tn utilidade ahsolulnmcnle :rl:;unm
na eOrnJll'n .rJn S. l'nulo-llail\\'ny, c ni'ío !Ja ulilirlndc prnlic:r,
porque a União podcrú 1'azcl-n crn 10:!7. em condiç<ics muilo
mai::; Yanlnjosas, quando ~cm nu(uriznt~üo lcgis1nlivn. n u.x-t•·i
do dispo.silivo eonlr·:relun!. allendendo M interesse Jlllhlico,
Ri, JlOl'\'Cnlm•a, cnlenc!rr.· " julgar oppnrlnna a oeeasifio; mas,
Sr. Prrsidenl.r. <'• nO!H'C !\Jinisli·o da Viação, no al'an de resolver essa flueslão i'aym·avPlmcqtle, cslú vttlorlznnclo a 1Woprin
aslrnrln, ~no prr.londc cnmprar.
O Sn. !1UY D.11rnns.1 - Apoiado.
O Sr:. Fn.1xr:rl'c:o C:LYCEillo - ArJoinL!o; é um i'nelu,
O Sn. ALFilE!lo Er.T.JR - S. Ex. dce!arou :ro roprescntnnlc
do ,jrtt•nal que o r.nlrcvisl.ou, sobro as duns conccssüos da SoJ·oc:rlm o rln Mn:;ynna. «!JliC cllas ustm!mn caducas c denl/'O
da sua )Jasta>.
S1•. Prü~iclcn l.l\

.

.

sem eoncul'r~ncm dt!~sas-. du!tS lrnlln~. suhit•:'t nnlnrnlmcnlo n v:rkw da t.ompanlrra :-;, Pnulo-Jlatlll'nv,
Si. JlOl'\'L'JÜ!ll':l, na Europn, soubr~SL1 111 qur• o GL~vcrno 11fio pt•c-

''
·n

lL•udo l'C'::iln\wh•L'l'I' a t'OllL'L'!'if:i1o ria E~Lrncln. ele .FCl'l'O l\Iog·yntw.
ll:\!':t lH'nlLHJ~·:u· =-ua~ lin!w~ dt• n~_•;o;:l('ll a. Snnlt~~. e que o Gb\'l'l'llo .Fl'Lh'l':ll n:i1l ,Juria n1ai~ :1 l~··: 1'nl~L'~~tt~! ú :::i~WLJt~nhann. p~ll:i1

ü· l.:u1rlwm tt StrrHltls·. clni'O o:;lá qUt' Rt) !'n•mrtrr:l o monopolro

o ns IWf'iirs tln. S. Pnulo-Hnil\\'a~· nLling·it'inm gt·andc valor
Inniro~.· ng·in nlt~lll do CJlll~ ellns .i:i ter·n.t ..
!\[as, St•, Pt'Ciiiclf!nl.r.•, o.rroln·r• )lmr:lr·n avan<;ou unra pt·o~
]1osir;ã1S que demonstra. 0 ml.r!ressP~ 11:~0 dtl'et menos nohrc-;

'•

'·'

op~"l'ilt"iiiJ t!IW pl't•lp·JJdl!

lWJ:; a Yi\"11 1'1,\'1/l!lal//lii! C!lil' t.'Jit• f.t!lll j!!'{a

JHZ!!I'.

:--;'t\J'Ut~niHIIJ:I a K;h)
l'aullú ·IJit :-;tJa t'!IJH't~:-i:-~fíu Hfio t':il.aY:a i1whddn. 0 diJ•pjJn dt_o~:;a
c:sLl'iHf.a pt·o/t'Jllg·nr· :-;un:-; linha~ u,tt~ t-~anlos ·!
O ~ll. Ylc'I'UIII:'>•u :\lo·:'>'I'EIIIO - :,;,•111 du1 ida uenhun1a.
.

J:.r•J•;.:'t!Jdo:·

tiiUil.lHit.,

a Uni;iu Ylt'llliPLI

il

O .sn. Al.1•'llllilU :I~I.L1S- Pot·Lanl.o, ,;i )lOI'I'elll.u1·a ent.ltwon
OSSO dll'CI[O l[Liü flll]/a l\Cjliülltt l'Sf.I'Utfll (I ÜtJ\'1)1'1111 !J0/11'(/1/a.. I. I
'
'
'
11U!"I~{e·~ lli\1. Ia mn.1s -111 m a JaztL'.J.' dt~ qnu ad,iudle:w n 0 EsLOd 1LI
1
d,c :s.. au!o a raculdndc de que nsta\·n. dl' po:;~u a ü~Lmda; por
oeeaSJitO da Yend:t. A •I'O•Ilt'L'S:o;fío ill~drnptuJila\'il e valoJ•jzn.va. a.

!

cslrncln.
ü
O

O Sn. PIL\·>:,.CJRcn

f:l/'I'C!-:IIln -

]~

a.

c~ú~Jwessfit"l

nfio flsl:í cn-

ducn-: !.nnlo assim qnu ·no n1·cnmeuto Yi!-!'1 1ll.e l1n llll1n disposic-río
mt~ndand 0 Jll'flinlt~al' a ''"'''alia. "" f'<'l'l'o ~i<~f;)':111il nf.,·, !'antas.
1

O ~H. \tUY lL\IIllU:-1.\ -- No ol'!,;:llllt'nln d:t Yint,;fio '? }j O
1\liuisLr:u núu -~~~sn.l!loeL~ LS:;;:t di~pt~SÍt'iÍO• '! :1~' l.lon !
O Stt. AI.Pnlmo :E:J,r.J,; - Tn11lo mio i'Oulie,~e que tleelarou
no :rmhlico (j;HC a t•dnel'·''$iío 1!sl'rn~" l.'nduca. dontl.'(l dn1 ~un pnsl.u •
1

Bn::;l.a l!;onsidet'rlJ'·~ Sl·. PJ~0~idnnlt.P·, ()lW n j\x.pnt·tnr:fio tl'n-

zida pola ~lo~rYnllil,· si a :-;ua linha dn hi!nla PsLI 1Pit:n. rossu :üé
Snntos, ·nfitt'i· teJ·in nr.eessitltHk de sr.J' )Jnldencla 1!111 Gatnpinas
11nrn a hitoln largn.
O f;n. Vtr.'l'l•'n!S'o olo:->'J'gm<~ - E dr•ni(.J'O• rln pnu,~ns nnnos
1

inl(ll'rseinrJiv,cl.

O Rlt. Al.PltEDn l~J.Ll~r-:\lns·.' n •i BIP nl'!-~llnwnl.o iHlPtWI.nntn
qno 0 roprescnlnnl.u da ilnJ~J·rn:-;a alk:gfliU iltl 1\~.lbJ•n Mi~\lsü·o dn.
Vil:wfí(\ Ró'lwr. n conenJ'J'f''tWJn dr mnr;.; 1\un:-; l1nhas, IOl'cnndo,
'{JO•t,' nR;d rn rli7.C1', n rl i 111 i nu ir;ãn <lns •I<1Xns, R, Ex.. rrsponrl·rn
1

'

,,

1

,,
~

•.

''

I'
,.I•
"

I'

I

SiL. Fll.\':'o'CIHt:<l C:I,Yt:l;luo -

csLrad;t l'o,;sc atú o por lo de San los.

i~l.o <)

~:

'

,\poimlo.
SJL, llUY B.llllJOS.\ -.Assim ag<; quem PSltí. 1fu lJ'Ijn ré.
O Srt. :\Lf·'llfmo .ELI.JS - Em J'ldat~iir)l :í ?\Jogyana·; nfín foi
JIOJ' :J'aH.a dP vontade dt~s:o;a emprezn. que as suns JinlHIS ·nfio
eslão prolongadas n.Ló Sanlos; si essa ell111t·cza nfi-o conseguiu .J'tmlizaL' $;eU plano;, J'oi pOJ•que a S. Pn.ull)-flailwny ilnpccliu qu"' a rfíl'<•e<I.<Wín da !\fo.gyaua:. <'slrada do fel'l'O do pl'inlcirtu o1:dr.m llt~ um fnt.ut·o imnwuso·; lc\'antn~su na But..~ipa
os cnpUnes noet}·Sstu·ios ao lll'oinn:;nnwn!.o~ dns :-~uns linhas .••
O Su. J.'B.I:->GJSC'il' GI.Yf:Eitlo - lslo ,-, um J'acl.o.
n Stt, ,\l.l'ltEDo Er,J.IS - ••• impr•dindo· a,;,im •JLIO nquclla

..

i

i.

que ·"'I'Í:t mniln l'nt•il ltn\'rl' \1111 aJ't•<'ll'rln lnl'il'n1'10 Pll\.t'f! as
1
Ll\1'·.'1 f'ln\lt'I'Z:ts pnt'il 11Ja11ft•t't'lll n~ 1111':->tllil ...;. f.axa.:-;. Pt~l't;unto t 1 ~l ..
Sr· •.PI•t·~idt)'til.l~ - nfio l1a dl.l\'ida ,.. pn~:;l\'t~\ 1:-1\n - nm~ nao
é muito rnuis f'adl eons<~t·vnt· 111111\ Lul'ii'<L espoliwlom por umt\

I.

I

u,niea cómpnnldu,,lliio ü isVú' nwis J'aeil do que cousoguit· elln

o. cOHcut·so de tnnts duas ·f..'"IlltJl'ezu:; pai·a o mesmo fim •! EsLu-

•'

,..

,·.•
.'

..
I

rta Rornvletumente unnu !ln.dll n id1!1l tla ·eotwut·t·encin si J'osscm~s aclmtUl.J!'. o _lll'lll~~p!il q~w lli'CYalefl~ no espit•ito do nobre
~ltntstt'o da ,.,Jaçuo. b posstvol ·que o ml-f;t·essr> de Lt·cs emprezas se.inm idenlieos '! Eslalwlecidn a coneut·r~ncin rnntuÍ•nlmc~le o eonlt·ii.Juintc nii 0 fica sujeito uu pl'ivilcgio ou monoP?lt.U: Eis a l'nr.ii 0 pe-la qual ella·, illicilamcnlc; infringe disp•i!stçucs uxprcssus de seu ,eonllt'UIJlo, bm·lando d.isposiciies o
mcnosp;·cr.andil a acçiic1 do Governo. Houwsse a .0 Óncurrcncia c cessa !'iam o innonJi.nawl ubust1 c a 'CXlorsüo.
l~xan'lilnntlo• les'l.c ponto,: S'r. Pt·csldenlu·,; voiu ü·atnr do
ó'ulr:a questão. Haverá vantagem pat·a o Estado d.c S. Paulo ?
. . lnl'·elir.mcnLe; nós,,-vassnllos da Eslt•ada de Ferro Paulista';·
.ltt conhecemos bem os OoJJUs de scmellmnlc opcracüo. lia nnnos; lm muitos annos~. a Oilmpanhia Paulista comprl'lu tl lliG
Claro Ra.ilway;' po1· dous milhões c 1iiiloccnlas mil libras,, depois de haver rejeitado a offcrila da mesma, estrada pot· sete
mil o tnnlos contos" ou mci•il milhão ·rslcrlino no cambio
nclual. RoconiH;c,cndo; lm·dia.mcnlc·; as vnrila:;cns dessa acquisição, adquil'iu-u, eomo diss.J!·;' <pot· rt.Sus milhões c oitocentas
mil libras cslc1·linas» ! ! !
Eu sei c lodos os lnwadOi'CS daqu11:1la. r.ona scn.L<;.tü, infelizmenlc·,' 0 •i!nus que todos nós suppOI'Lamos; devido a essa
operação. Sabemos que a Companhia Paulista csltl pagando n
cstmda ct•c ferro (t custa da renda, distdbuind.o fal'tos rlivirlcnclos o r.oln·ando taxas di'. hil.oln c;;t1·cita r.OI'l'CS!)ondcnlcs a
taxns cln bilCJin lnl'll'U, t.' niio rNiuzindn tnt·il'ns, P"'l'fl\lc pi'C<:iE.a
1)ngm· e fn~ot· 1'J'rJür. no~ t~·t.\ll1pt·nmis~o5 que asf;urniu. Enl'prcgn assim o mesmo pnúec•sso i'llW n Tnglc1,n c as DO(m.,. pam
compensar o ai1A1 P''"<;o porque eompt'•lu a llio Claro.
O eOnlrilminlo;, o pt1t1ductot•, al<!m de eoncot•t·cr pat·u a snJ.isl'açüo elos dividt:tH\•.ls e()r•t·cspond'cnlcs no cnpilal empregado
na t1Ctn:S~I·ucç.ão dns linllns, nindn t! uln·igaclo a pagar o cuslo
dn eslrnda nio Claro que, resgnlada, 01.1mo esl:\ sendo, angmcntnrú o pall'imoni'o da gl·nnde, t•ica c podot'o'a cmpl'cr.a.
Noste pai~ só se JloJt·seguem <.W• lwmens que tr·nbn.lhallt.
Vanta:;ens pum o E~tnclo ele S. Paul•il I Arrancar do contribuint.c a rrmrla Mt'I'CS]lLllldentc no juro de H milhões do
libras. quando n estrada niio vale isso !
O Sn. FnsN'ctsr.o Gr.YCEntú - Qual é o seu custo?
O Sn. At.Fntmo Er.T,rs - Si, ttorventum, o Governo dtL
Uniüo, cm lo~'ar de t.ratni· .i:i clüE·Sn nr.gocia<:iio.!, esperasse parn.
oncnmpur n. estrada. a dnl.n fixnrln no conlPneLo, ss restnbelcccs.~c ns ronncssúc~ :\ ~[OA')'ann c ú Surocahann ttnrn levni"em
c p110longnrem as suas linhas ntó Snnloo·, positivnment.c. em
iP27. o Go.1vornn poclcrt\ cncampnr n estrada pot• menos de sete
mi llt ücs estr.t· li nos.
Eu qunnclo nffir•mo, isto, SI'. Prcs·idcnle. ri porque tenho
bns~s .s.eguras para l'ar.el-o. O capitr\l ela estrndn velhn. c.om o
Vot. vrn
10

<INN;\llS DO SllN.\DO

act•J·rs,irno tln t•i<Lt·ndu JlOYll monLn a seis rnilltücs c G3~ mil
JIOLwns libt•ns.

sas

O Sn.

.~.lllt! ~c

\!f:'l't)IUNú

úzcrnm.

J\ION'J'I'II<O -

0

Incluindo as cslnrões luxuo~

Pois hc .. St·. l'l'üsitlcnl.c, pnrn

O Su. AJ,PIIImo Et.r.Js -

~SSD _eornp~ll.o g-lolinl, a cmpl't!Ut .'<llllllloa o w.;Ln de uiH·as que
Jtí nau cx~step1. «fJllC desnppat·clocemnu, cujas quuLas dcYinm
ser reduzJcln~.. do seu cnptLnl. EnLr.··~~l.nnto, cünlinuarn a :1er·
glnsatln~ o a l't;,:m·nt· nos snus bninn~os. Si :wLunlmonLo o Gu-

vet·no J<edcl'al. mnndn:s:-;u cxam!IHH' e nvaliut· as obJ•as e a JiJliw
eslou eouwmctdo de que u cnptLai da lnglezt:l que é de seis milhüc~· e üOU c p~ucns mil libt'as, ficaria redLJZiliO a pülll')' mais

de

f]UULI'O

milhões,

.

Etn 1\)~i n t•etJLla {J'a S. ]lrtttlo Jlail\\'ay deveJ'iÍ. ser· nwnor,
si. JlOI'Vt!ilLLWn so/'I'J·et• 11 euncut·J'eucia llns duas impOl'LnnLis:.
simns linlin~ da Sot·o~nha.na c l\logyana; c si •O Govc.rnn fisca-

lizm· a ,;na l'l'lllla e

t\lJI'i~;al-a

a enLr·•ar· denl.t·o do

t'<J~;inwn

da

lei, a Clllrlpl'iJ' o.~· diSllll:'liUvos elas dnusulas 811 o ·18 11 , a· Uni:lo
niiu l.uJ·ú net~e~sit.ladt~ de ~~miLtil.' mais ·d-u que a metade da
SOJJIIIHl í:l"dossnl do t.'t mii\Hjr.::; .PílJ'a fnzor o .t·csgaLe.

O Sn.

,\JJttLPilO

Gollllo - Apoiado I Não tem réplica

llOS-

sh'J!l csln eonsideJ.'ac;ão.
O Sn . .FliA!\'CJSGo GJ.YGJmiO - Sem duvida.
0 Sn. llm: BAIIJliOSA - Apoiado !

O Sn.

AI.FilEilfl EJ.I.IS -

Enliio, dennlü de uma siluaç:1o

túú cln t•a, por que rm:fío o Governo, antcE, do prazo, sem nutoriza<;ão lcg·islullva, mcdianlc Jll"O•f!OSI.a feila, aliús, por inlores-

saclos •••
Peço n palavra.
O S11. Al.l'liEDO Er.J.JS - ••• pOI' que mzão yac o Goycrno
anlceipal' es;O;u JII'H%0 de 10.:!'7, pnl'a realizar .ii't a cncnmpnçfi(l,
eom ~;·r·antkH s:wl'il'if~ius pa1·n os eJ'Niilo~ ela União e onn:?·
f'il••\J'JIIi:';;imns pal't\ u conLt·ibuinlc paulista l]JW niin mais podnJ·;í ~~onsuglt ii' ou r:1!1Lur· J•odtH'I.:fio de inxn~, desde ,que se de.~d0 ...
]JI'" o •·a.pilnl de o.noo.ooo li!H·a~. pura H.OO!l.'ll-00 W ovid'c•trl.l.' qtlt! t-Hí um e:;tti.r·ito dosorieulnclc,, on un~ tnlí..•.rt'ssc lnconfe:-isil\'PI, p(H.Ir! dit!LllL' 1H1 O(~•JnselhnL' uma meclu:la· clcs.~·n. ordem .
O Sn.

!\.

..

I

r''·\

'

'

,,'•'.,
,,.,,

. ·I

·~
..

' ~

YICTOIIIXO

lllo'l\'!'JmiD -

.lt'L exnm·inúm~~~ o ponk1 C\lW ::; cJ.•e'l'l~l'P (t uLi\idn.de l)~\ti\ a
P t• ..:lp nut.r·{, qtw nenho de esnwr.·ilhnr :;obre n.;; vnula,;,,ns que lk•eut·r·er·üo pnt·a o F.slndo Llo S. P.nulo !'.um a (lpera~fio qne ~e pl'eLcnc\'e l'i.lZLIJ' •• Exnminen_lO:S ns-~-'l'H N pnl·n a propi· ia eompunhin será lucratiVa e> neg01no.
f>r/1'('. H ·ntC''If. Es.'ru/ll, t.: ..~sa tJ}Jt~l'rtl.~ao Ll'a 11111 vcl·tladt•hh
4 ,.,;,Jto du vio.r,..io>, por~unnl.o, dennlt) do seu cnor!nD clrsenvol:
\'itn,.nU1 ~~ d·~~ nr·••t'f~ ... ,dtnt' !'nhnln-:-::) d(~ lr·afr.gn, nao ha um _so

1~11ifio

no 11 tr·ih 11 intj~ pntdi:-l.a qw.• u~o N.i/í•ja r.~twrnndo, n t'Orn
;J ,l'f~dtH•t'fLI~ cln.~· ~fi);US,

rnzao.

1H

·1,:' t1 Jll'tlJ.~~'i'.l .lli!li:-!1 1:1. qtll~ Yl!lll .ngn1·n. tlt:t~larnL' f{l/c n f!Jn1JJ't!7-rl ,lo llr.'l'llf !1·1' ·t•t·ilu:ulu lw uuutos f.unuís as suas ltt:JJas

.

'

' ;,f
·I

:-::.
I· ..

1''·,

J::llLI·d:llllo, <'fllili111'1a a cohl':ll.' ~IJ "i" :1:) !'<'Ilda liquiúa nuand:;
si IJ,tiU\'L'.~ ...;e. J'i:::t;:l.Jiz~u;fit~ .i•'t ú eunlJ·ilJuinLe estaria 'afll'Ovci~
Landn rhJ.-: dJ:i[JO:·dlJ\'1!:-i dn:; (~!ass-e~. H11 e 18'1 ,
f>ar·a n1;•s, J}CH'Innl \
~.'f·pi!.u, a opuJ~:H:fiLI J·enliznr]a, velo
JH'C~o de ,l·l 1n;lhucs, set::• um venladcn·l). conto do ?J(JUI'io, o
numa ma1s o J;stado de H. Paulil. eonscguirú obter a reducr.iílo
de l.n:ml. Pal'U a companhia SC!'Ú 'tlll/. JW(/OCiO da Clâna, e cm

poucas palavrüs eu vou ace.onlual-o bem.
. ::ii lm lllf!PI'Cim que lenha sido mais_anima~a pelos podc•ru~ JllllJ!Jeo~. P esla, pOl' t•e_:·lo, eum 1:-.iuJH}ao do du·oiLOs vara os
sPU:5 JlJ;_II.r~J·Jiw ....:, JHu·a ~~aJ'\'UO de pedra. !Hll'a dormentes. ele;.,
PL1~. :-:.emp1·u fll/1~ elln ~:w apJ·r~~entava pernnlc o GoveJ.•no como
solie.ilante .. a qucsl.iío HjWlWS urt\ de. fol'mulat· o ·Pcdidll .pura
s:H· nnwcrltalrturenlc snLtslell.o. Jam:us t•oclamou CJUO não J.oss"
a~Jundidn e :) JH'ova :J CJLW as u·.;lrada:; Moayana e :5oi·ocahuna
Hao eousc~guJt·am Jnvnr os seus pl'úlOugnmcntos ao parLo de
~·anJos. por•qtw a Companhia

Jng-Jezra n isso :;oJJJJH'o se oppov.'.
U ;·n.pil.nl de li,lll\0.000 do libras r~conlwcido pelo Go\'I'I'Jtu nfio dnvin JWlÍ:-i ser e~unputndo a r.s:;;a somrua. Ao GoYt~l'Jio

{'·i

I::
;

\~.'

i
f

l'.al1u YI~J·il'iear si as obrns velha~ d'n ~;erra do SanL0s
<:OIILillllam n :;o1· eusl.cadas ou si forurn completmncntc u!Jr.nd.onadas.
·
Si poJ·ven LuL'n, Sr, Presidenlc. as obras dosnppnrocermu,
si não oxisLcm mais, claro ó que não dcYcm mais i'axer parw
do capilul da empr·oxa.
Estou conYoncido, pOI'tanto, Sr. Presidente, de que, si o
cnpiLal fosso nnalysado por competentes, como não o :poderi(\
deixar de sm· desde que a cmprexa quixesse vender a estrada,
nnLut·nlmcnl.o :)]la devia ser examinada Jllll' Lechnicos, que
c:nmpulnsscm o valor das linhas. das suas obras acccssoi•ias,
elo seu mnLerial rodanLe c das suas condições. Estou •conveneillo, Sr. Presidente, de quo a somma total pouco excederia do
qual!''' milhões.
Vda Y. Ex., S1·. Pr;;sid:mL:), si :í ou não ncrJocio da China,
I'r:t:I'!J<'lll os aeeionisLas u os cliJ•eclor~:s da emprexu 11 mill;üus de Lilulos. lendo ella cm caixa, cm reserva, 'lndcb'ita•
·uu,ute accum.ulada, somma superior a dous milhúes oslorlinos.
Temos. p:li'i.anl:o. que os aecionisl.ns da ·S. Paulo Railw(\y,
J>Ossuind 0 uma eslnuJa do valo·r elo l]Lmlro milhões, pretendem
roc:!bct· .lü milhões. Do l':lt·mu que os J'clizcs acciomslus receberão com esses Ululas de ,juros G "I"• um •correspondente a
20 ''I" sem trabalho, sem :1/llls c sem JH'eocCI!JJaçao. E ... ficariio com a cslmda al'l'cndaclu soll a sua direcção. .
O Sn. FnANC:tsco GLYCEniO- Não são súmenLc '1.\ milhões.
Ri. sr i.léi' a C.ompanlJia Tn:;lcla posteriot·monlc no arrendamento, ella lrmí um luct·o nunca inl'erillt' u um milhão. São,
pot·Lnut.o, lG milhões.
O :-:u. At.Pnlma I!~LJ.ts - Lt>mbt·a muiLo bom o meu noht'o
coll:•~>n. Niío ,,iio sômeuto os H milhúos. A Uniiio •compra n
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esLrad~

e. depois onll·cga á

a~l.uul dit·e~Lol'ia,

De fót•mn quu

Ps acctomstas o os dl!'ccLores dn cmpreza recebem estes l,itulos, que ll~e~ asseguram um . div1clendo .cel'to de 20 "I".,
Altlm desse diVIdendo de 20 "I", amda vão obt.e·r luc•ro·s resul-

tantes da explOI'll!Gão da estrada.
Pergunto cu: .pois,. apeza\' 9u. má fé dessa empl'eza., que
aufere proventos ·mdcbttos e ·tlltc!los, pr.opüe-se o Governo a
fazer sociedade com ella e entregar a estrada a esta me~ma
udministra~ão que só tem lido pot• oiJjeel.ivo liurlat• o dispositivo relativo á t•cduccã.o de taxas, para usu!'l'Uir lucros, quo
não lhe pertencem ? I. ..
Não é estupendo, não é incrível '!
'V, Ex. porventura faria sociedade •Com um intlivhlti~
tendo a certeza de que esse individuo procedia dcshonesta·mcllte, adqui·rindo CllJlci.osamentc, c arn·oveitando"se do que
lhe não pertence, .porque o excedente de 12 "I" não .pertence
ú .companhia ?
Entretanto, 1i o Govot'no que é J1avoravcl a .()SSa opera~ão para depois entregar a estmda á mesma direccilo,
.Poderia S. Ex,, o Sr, í\linistr,o da Viacão, garantir n, honot•abilidade da cmpreza depois que fizer o nrrcndnmen~o.
depois que ella se incumbir de administrar do novo tL estrada ?
Que garantia púde S. l~x. ol'l'erecet• de que clla nãc>: coutiuuan\ u proceder tia mesma fórma. rctimndo uma somma,
uma porcentagem mai.or do que a que J'õr estabelecida no
contracto ?
E si tivesse uma porcentagem muilo superior .para satisfazer o Governo, seu sacio, dando-lhe tambem um quinhão
maior?! . ..
E ,; .IOIJL·c essas bases qÚo ,o Minisl.t•o vem decll);t•ar que,
tendo esse e;~:ccsso de 12 pam 20, u Oovcl'llu terá mu·is {acit~-.
tlaclc cm ,,•ctlu.:ir taa:11s. Mns isso é assombroso, é para so duvidar do critet•io de S. Ex.
Disse S. E.x..na intct·vkw •respondendo ;., inct·cp~c,ão
que cu lhe fiz desta Ll'ibuna, do' naLut•almcnte querm· S. ~x.
inoorpot·m· a S. Paulo Ilailwny á aanyrcrta da Central. que
nunca lho passou pelo espirita semelhante cousa, lllas, i:ir.
Presidente, como ú que o nobt·e Ministro pódo garonllr umtL
cousa destas, desde que a estrada fique pertencendo t"t Uniãp?
Naturalmente, ha de ficar incorporada á Central do Bruztl.
Bastará que a União deixe de nt·rendar a estrada, conforme.
pretende, 1~-. porvenlura. S, Ex, pó de sn eternizar no Govei·no? O Ministt·o que o substituir nüo pt\dc suppõt· que con''enha a ineol'pornção da S. !'nulo t"L Centi'UI?
O Stl, Fl\ANC!SCO Gt,Ycmno - Si elle púdc LH'L'endar a
S. Paulo, por que tambem nüo arrenda n Central?
O Sn. AnoLPHO GoHoo -·Isto é que seria conveniente.
E' umn fonte de dospczas e um perigo permnllentc.

. O Sn. :\LI'fiEf''' ELLI~ - O Grl_verno, di?. S. Rx .. não pódn
r!r.1Xn1· dr. !1gm a cssn lmhn um mlcres;;r rspecial. Mns · [iur
que .R: 1~x .. nãp e~tendP. es:·H! inlel'essu 1.-'SJJeeial :i Ceult•itl do
JWnr.il! All1 pude pcl•f',,ll.nmrnlc R. Ex. cxercct• a sun actividade, J'l!'OCLH'rmr,Io endireitai'. nquc!la linha. que 1l ho,ie, cm
Iwa I' do uma 1unte de t•cr:c 1tn. um so1·vcdou ro c um dos fncLot·cs. principaco do cno1·mc de{idl que nos nlrihula.
D1r. S. Ex. «({1111 •.r: offm•cr.e P.nsr.jo rí Uniii 0 de adqnlrir
a r:.<l!-nrla .<11'111 ouus: ao wolrario, c1 IIi '1)(11J.l'lli/C11s; ]11l11rt r:.<ll!
{adt, fl}l/1.'.! 'III/ia "JlJlfii'(IIUirlru/1: J'll{i; do q11c 11111 uov<• a·1·a.,,ame as fnwuças do JlGI; l,

O Sr. Presidente - Pe(•o liccn~a pa1•a ponderar a V. Ex.
que está finda n hora do expediente.
O Sr. Alfredo Ellis - fiequciro proror;nção.
O Sr. Presidente - Os senhores que approvam o requcrimenlcl do pi'OI'ugação queiram se levantar. ( Pausa.)
Foi npprovado.
O nobre R~nador pórlc continuar.
O Sr. Alfredo Ellis (r:ontinumllfo)
E ú pcrgunln qne
fi?.cram ao ll!inislro sobre si não ~cria mais conveniente dt'ixar findar c' pr·ar.o da concessão, S. Ex. respondeu: «Não.
A concessão. vae al•l .102i. São ainda 14 anuas de decurso,
rlurnnte os quncs não podemos prever o desenvolvimento que
tomm·ãr.• os Estados e as r·ogiürs .tributarias do porto dr. Santos, c, findo esse prnr.o. a estmda não reverterá a0 pntrimonio
da Nação. eomo sueccdcr·:t :is ouLl'as. Pica apenas no Governo
n fnculrlndc de cncumpal-n por uma sommn que a juros de
7 •J• produ?.n rencln igual :'t m•!dia da renda liquida dos ull.imos cinco mmos que precederam immcdial.nmcnte ú operação.
Sr. Presidente, é ,justamente o contrario: Em 1!127, por
umn clausuln rnnlractnnl. o Govcmo sabe mais ou monos,
qual a smnma que l.crú dr. emprr~nr pnrn a cnr.nmpaeüo dn
linha. ll!as, si não lho cnnvirr n cncnmpneão, que não é obrigntol'ia, desde qnc a cmprcza a administre dentro do contracto, bnixnnrlo tarifas, é natural que o Governo nenhum
inlr.l·cssc tenha rm ir JlCrturbnr n rcgularidndo do uma adminislr•açfin. po1•qun ·O intuito dr t.odM os governos ó facilitar os
trnnspol'l.r.s. Facilitando, barateando os transpo'1•les, fomenta
n pr•nr!uccfin. Eni.J•el.antA S. Ex.. confunde c bnralhn as cousas
·t: vne npp!icar ;\ S. Paulo natlway o mesmo processe quo
t.nntn arlmit•n<:ão lhe causou n pr•oposioln dns encampacões do
esl.1·nr!ns rir f•'I'I'O, fJUnnr!l'l Jl!inist.rn o R1·. Dr. ,TI)nquim Murlinhn.
·
Mas, R1•, Pl'rsidrnl.r, n> cnsos são completnmr.nte desscmrlhnnl.es. ;\s rsi.J•ndns f]l!O fOJ•nm rncnmpndns pelo DI' . .T!:!nnnim ~lt!l•l inho pr;mvnm s0\H'e n Thcsouro cnm as gnrnntrns
dr ,ÍUJ'OR ..r n S. Pnulo nnilwny nfi.o pesn nhsolutnmcnlo no
'l'hesoui'O, ,\o ennl.t•m·i~. Snhr-~r, Sr.. Prcsidenl.r., qur. \!c 1867.
,:por•n ''lll nnr n S, Pnnln nnrlwny JJHlli!!UI'I)U suas liJthns,. o
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n PIÜ~n pr·nyi111:ia dt• 8. Prmln p:l:..:,-:1\':l!n,

H g'fll'fllll ia

dr. ,jtll'l"l~ f'úJ'J'CSJIOli(h~!ÜC

~ "[", .l'~ssa gn1·nnlin do ,imos
dcndl~ o Gov6!'110 Tmporinl e a

n

:l

r:J

"lu

lornou-so cffcciivn, . dcspononLflo p1·.ovineia de :,;, .Paulo
uma sommn cOI'l'CspondcnLc a IJuinhcnLns c lnnLas mil lihJ•ns
cslerlinns.
De I87~ nlcl -1880 hiotn'c divisão elo lucros, do necclt'do
eom a diSJlOSi~iío conf.i·aclual, que dispunha IJU.C, quando a
l'onda dn c•;IJ·adn fos>c supol'ic.il' n 8 "[", os lucros fossem divididos. Em um mrio indircdn rlrt estrada restituir no GoW!t'nn as impol'Lnncins ndcantndns, c.omo gnrnntia de_ ,juro~,
pn·r·n. n L'OnsLnlCI)fio dn e~trnda c sua cxplc~·ncfin, rmcjunn~n
ella nií<l eonscg·uia um ltwro superior, a R "[". A companhia
devolveu nos g-overnos somma corre.~pci.Jdcnlc a 0:30.000
IilH·as.
·.Fnila rt LI·ansformnc•fío polil.ic•a rio pniz, o proclnmarln rt
nrpnblica, a rmprrzn rÍfío so descuidou dü; seus inlcJ•osscs.
Voiu. imrncrlinl.nmcnl.o, d·rsisl.iJ• cln garantia ele ,iurns ]lm·quo
f.'~!nva~r~Pl'l.n de qur• nfiAi pi'ceisnv.n nHtis clns~a gnrnnl.ia: dnclo
o rlosonvolvimrnlo do S. Pnul<l o o prolonsnmcnLo ele suas linhas, qno se intcJ·nnvam pelos .~cJ·lücs.
Desisl.in. St·. Prrsirlenl.e, d'a· gamnLin do Juros, n:in pam
allivim• o 'I'!J.osóuJ',,·,, mas c:om o Jilo fie cc•brnl' tls l.ncs ~o "l"
inrlnhilnmcnlo.
:
() Sn .•Jo.\o LUJz Ar.vE~ - Com essa tlcsio.J.cncia Linha ltHJ!'O,
() Sn. Ar.rrmno Er.1.1s - ArcciLa a dosisl.nncia dn garantia:
de ,inros, P<ll' parl.o ela companhia, cessou closdo Jogo a divisa.o
dn lum·os, o mns nindn, n. nbrig-ncfio c~m que cstnva n eomprt-

nhin ·rl'e mosi.J•at· M· seus livros atl :!'isca] do Governo, pm·n qno
p,:;:~c \'r~J'i!'iens.;;e

qunl a s·.'JJnma

:H't'f~endncla

o qual, ]1ol'!.a·nLo,

a quo tnbin :'t União c a•l Estado ele S. Pnulo. Onn. ,; claro que
niío hawndo mais divisiio do lurTos, o Governo niío linha mais
ll<'<:cs,·itlade rln cxnminnt· oss<.:.• liVI'OS. DaLn..daJJi o pl:lllll rir.
uspolin~~ÚtJ (I"Ía e bl'itanicftltlf.JUio
l~m -1013, vim clnmnJ· rli!sla

exenutnll·J ...

!.l'ilnmn, porque o faclo ó ronito dC\ novo -· rpw, twso ·pni:t., npeza1· dos elaros o Lü'l'lllinanles dispositivos otlnli'ad.uaes, mmen se reduziram tm·iJ'ns,
rrn ''il'lUdfl. dt~ rxet!Si:-u de I'L)nda, 1wm ns eomonnllins se pl·o·iloc:npnm oorn igJ,•l. A niio ser a l'<'JH!n Jiquirln, Jlt1Uoo lho imJi'''•l'la t:piC: elln sr.,ia nhl.idn pnr all!l'mrnln du l.t•n !'eg-o C•u nof.'l'rS(dmo rk~ l.nJ·il'as. Ali i. ~~st:t n J'azü'o pOJ' qun o inlorim• niit''
t}

pr·o~·l'idu, prli'(Jllf\ n 11ii1'J Sül'c•m N.!J'I•ns mPJ'r~nchwins n lWLlr.]ur,!.ns,
nnrln mnis so p,ícJn tWHJtl:u· y1nl'n o nwrt~1H1n, llOI'fJUO n.s l.nJ•i rns
inqwciPm. Com p~··Lo pt't)r.OsP.o, t! ('llRO dn l'i(!nr·mo~ CSilnnhnrros,

1:• qun Pl'ligr•t~rl'im'i:4, Em I.Min:-:; ns pn h:Ps, a pJ•rot·t~npneün
~~. jusl.nJtWIII.t~, n dn J'rdw•t•iin dt~ tnxn~. 11t~ S('Jl!idn ·d'u p1·nLrA'N'

t•ornn

n <'<'<nl.l·i]JJJiniP, Xn Fl'nntn. nn Inglnl<.'l'l"n, nos Eslnrlns Unic!M,

l.!ndn ti !'h11wza . ..-\ IWdl'ft, u nq.dJln, a mndrd1·n, a t•et·nmit~n. a
l.. n!Jn 1 n t•n r·viio, YPt•m do i n ttor' iur· tln li'I'1UII.:a. Jll'l't•n J't'l'lll gr·nndt~!"i PX!.Pll~iiP::;, t~t•niPnns de IdlnmPI.r·o ..:: P e!Jf•p:nm nt~ llWI't~nllo
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pnJ'n' srrrm Yrnrlirlos po1· rrnnnlins insignifir•.nnlr.', dcixnnrl•J,
il~"llt1,
llltHI.I d',

ainda

J\J:u·~·l'lll

d1~

!JWJ'Çt.

pill'a

t)

vt·uL!twLot· nu l.l'alm-

Enlt'L\ ntí:.;, i~to ,j iJnpnssivel.
O no]JI'O ~linid1·u da Via<;fio r\eclnrn. ·nl'inal, que cabe ao
Gm·Pt'nl), lJO:-iLL•t'IOI'/11enLt!, ~i n linha não puder d1H' vasiio nu

u·a !'Pg-t"l, dnt· nu n[to eunecssrw a outt·os cMwurrcnLus em heJII!I'ieiu LI" pulllir,o ..
O Sn. AllOLPHo GonD•\ - Islo '' Jnslimnvcl.
O Sn. AI.FitJ;DIJ Er.1.1s - Eslnheleeicla •n Socictas scclcris
elo Gol'cJ·uo ~,om a ClllJll'czn, n GuwJ•no ir:'t. JlOrvrnturn, un1·
lllllls L'(JI\tC~tsno n LHllt·ns nunosquoL· r.mpt·ezas?
·o S11 • .T•\.\o Lu1z Ar.vEs - O Eslado de S. Paulo não tem
dil'eilu do dar conccs;;õc,. dentro do seu Lcnil.orio ? Logo o
:ll'gTJmi!nl.o do SI'. :llinistJ·n não procede.
'
O Sn. ,\J.I·'lllmO El.l.l>l ·- De fnclo, a Unifto.lara nwo ser
wrull'asta, df'VHl \'1!1' que S. l>nu\o, sendo o maior contrilminte c
]lal'a a l'11l'luna pu!Jiien e o mais nplo e mai,. competente pnrn.
trala1· d•B '''us pl'Opl·io.l inlül'oôscs. devill tm· a ·faculdade ele
euneetleJ' ou nfio ns til'olougmncnlos elas suas estmdus u Sant.us.
O Sn. J'lt;\"CIRCO Gr.ycm1M - O nobre Senador repc.Liu u
opiniii<'< do S1·. ~linistro, dizendtl que. depois de l'eila il. eneampn~ito, veria si crll 1wcess:H'iO J'nzcr concessão do tmtras
linhas·? Dr• mr:clo quo pn~al'in actualmente os H milhões. quo
a esLJ·nrJn csl:í valendo, ]1a1·n depois clesvulorizal-a, clandil coneessõrs n outras cmprezns ...
O Sn ..T<:<Xo Lu1z AT.YES - Mas, isto ó um disparate.
O Sn. At.l'mlDo Er.l.JS - ?lôs estamos, no guc pltrece, no
reg imen do dis[lal'nlc.
1\lns. Sr. Presidente, ia-me csquecenclo do lê r umrv no Ln,
que me SL'<i entregue poucos minut•ls untes do subir (t tribuna.
J1UI'a discutir cslo nssumplo.
: . .••.
E' intr:·cssnnl.isshnn esta nota: «Xo wmo atm;arlo a casa
Xol'lrm, .1/eoaw & Corn]l., 1'1!Jll'Cscnlantc ria S. Paulo Railwall•
offm·qr:ia .rís Otllnpanhias M.•1(11flllla ~ Pqul~~ta. a ..vcndq ela Seio
Pau!o-Jta·llll.'fl//, 1•r:la qwmtw de /I nnlhu<JS r: vO 1111l l1b1'as,
,y,stt: ueuocio t~llll'lWll la1111Jcm. n C<impanhút !Jraaantina. qua
'l'llle 300 mill iiJras. " wlo /W1'Ía a e>~llcessrí" vanln,iosn elo m·'I'Cil c/ 11'/1/ ('11/0 ,»

O Sn. :Fn.\NCJSC.•l Gi.YC:EI\10 - A d'iffm•on<;a ó oxLra'ordinnrin.
o Sn. ;\J,t'ntmó Et.l.JS - De manciPn quo o Minislr~ achrt
a opnmr:lio n<ne;nil'ien po1· H millliics. nuanrlo :t JTI'Oprm ~n
J1l'i'Zll ol'l'c1't.•t•in a cst:·nda :'1 vond:t JlOI' monos de H 1111lhues,
sr.•m a et':nf~es:-:·.fí/, do al'l'rndnmrnlo ...

i' O
l ,,_
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O Sn. Fn.INCrsco Gr-Ycrmro - B a sua prop0sln não foi
accciln.
O Sn. ALPnEDo ELr-Is -.,, não tendo sido ncceiln a proposth I
A 'IJOnccssão foita pelo Govet~no Federal ú Mogynna l'tnln
de !SDJ; ú Soroenbann, rlc 1802; u ú Paulista, pnJ·a ir n São
Sebastião. dr, '1803, I~ estas só J'Ot•nm J'eiLns nl.l.cndcn.(JO justamente no desenvolvimento enorme do Estado tle S, Paulo,
. Essns concessões, logo que foram feitas, apavoraram,
lançaram o terror enlt·e os directores da S. Pilulo nailway,
Foi cn tão que nos metLernm n fncn no peito e cronram a
Cl'isc dos li.•anspol'tcs, pt·cjudicunclo o commercio de S. Paulo
c o consumidot• tlnulista om somma superior a o\0 mil contos
para for·oarem n mão. E a prova de que a cstrndn Linhn·capacidndo muito superior no LI·nJ'cgo então cxislonl.e <í quo os engenheiros Brunlces c l'llSSOs haviam declarado, cm exame
feito por nt·clnm do Govemo, que a cnp:widadc da linho. era
de deus milhões c meio de tonelndns - um milhão, 250 mil
de exportação c um milhão 250 mil ele impOJ•Lação.
Pois hcm. a companhia não linha !altingido n metade
deste Lmfcgo o crcava n ct•isc de tl'ansporte. Dizia a empresa
que nãu podia tt•anspot·Lni' ntais de 20 mil suecas de ~afé por
dia, mas, depois de obtida a nevação do contracto, com os
rncsinos elementos de que dispunha passou a transportar 70
mil snel.cas di.arias. fazendo dcsappnrcncr a crise de transporte.
Mas, fOi justamente cm virtude <!esta crise de transporto
que o Governo Federal. impressionado fez ossos concessões
:í Mogynna, ;\ Soroeabn.nn e ;\ Paul isl1n c autorizou a cm[lrczn
a fazer a linha du[lla.
Fosse passivei tl Companltia Mogynna c ;\ Sorocobana ln:varcm suas linhas n Santos. e cllas .h\ o leriam feito. porque
si a Ing-leza tem ainda o ml)nopolio d'a impO!'laoão. a Mogynna
tem n sua renda, pelo menos, garantida pela .~xporlnr;ão de
sua zona, que é enorme; o n Sot·o~abnnn, to r! os sabemos. ntravcssn uma zona de um futuro immenso, .:olo~snl. po<toqd 1-se
rnosnto assegurar que não existe no mund_o in.lcit•o uma ~.s
tr~da que eomo esta pct•cot't'a um;l ~om tao rtc11.
0 Sll. FIIANCISCO GLYC•l~J', ··- Apoindn,
() Sn. ALFREDO P.r.r.I•: •· Ao; f•sl.m;·las do fc•t•ro, pnrn n,~s.
cm S. Paulo, lcom n•írJ hn rluvidn nonhunw. roneoJ•rido muito
paro. o nosso deserivolvimento; mas si se !cingissem nos lucros
liciLos c bnixnssem as tarifas, ~m·i11 oxtrnol'dit.:H ''), incnncebivol o nosso pt•ogt•esso.
A provn de que cllns cuidavam mais dos seus dividendos
do quo ·do l'uturo dns zonas <"JUc nl.ravessnm. lcmol-n no oxr.mp!o frisante dn lal'il'n movei. A Inglcza vciu arrancar• elo Gtlv,m·no unan novncão de conLt·n.clo logo que percebeu a possibiltdado do uncnmnacãO; as outras dcnnto dn quédn do cambio
cstondcmm immodinLnmonto n m~o no Governo, chorando m1-
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seri,t c pedindo n lnril'~ movei, que cm média lh1•s ôeu um
accrescjmo de .'JQ
de nugmr.nto 1dü fJ•etcs.
0

seus

)"

A Tn~;!eí:a1 qLw jú nlennç;ím isenção de dircilll.o.; pnt·n n.;,;
m~let·iacs.

lollns ns l'n'eilidndcs. o direito de expt•Opt•in;
çãn, eml'i111, l.oclns n;;; vnnlagcnsr secundou ns cs!Tndns nneionnes c eum a sun saenla pediu lnmbom o nugmenlo de mais
1,0 "I" soht'IJ o;; J'J·eLe,; ~tw então cobrnvn. O Governo lh'o eonccdou ••~m n dil'l'ercnça ele que. cm vc~ de ser em tarifa movei,
J'oi em tm•iJ'a fixa. Obteve elia, portanto, MAIS DO QUE AS
NAC!ONAES.
Quando o Gover·no coneedcu a tarifa movei mandou porvenllll'n examinar as condiçües economicas dessas estradas ?
!\';1o. Simplcsmcn lo o J'tJZ pot• despacl!O.
Não m·a ,iuslo que o Governo, atlcndendo (L situação do
conlribuinlc, não concedesse esse fnvot• (ts emprczas sem um
exume minucioso, som n critica solirc a economia que cllns
poderiam l'azcl' na cxplot·ar;.ão ci'as suas estradas ? Não, nbsoJul.amenlc não.
Com a mniot• indil'l'ot·en•:n pat•n a sorte do produclot•, deram-lho por causa do cambio bttixo esse aiJCl'escimo sobre os
!'J•cl.cs. Começaram onlito a idadtl de m11·o para as emprczns de
csl.r·adas dc !'et·t·o o a misr•rin para o produci.Dt• nacional.
0 Sn. VIC1'01\INO MONTEIRO - Em que período presidencial?
O Sn. Al.l'Rr:no Et.r.rs - Em 18fl3 e 1801.
l\'ãQ houve um simples exame. Sr. Pt·csidcnl.e, não houve
um inqucl'il.o solll'c n siLuacão cconomica dessas cmprczns.
Com o cambio baixo, St·. Presidente, t1s cmprczns em Iog•nr de
queimarem r:arviio de Jledra. começaram n devn~Lar ns mattas c· n queimar lenha. Portanto, poderiam l.ambcm empregar
Dulrus m'"didas economiens nn exploração das estradas, de J'órn1nii n v i\•r!J'·(~·m dt~n Lr 0 das ::;uns rendas. Os acci'ân.istns nruluJ•almcnle·: não J•rctlbct·iam dividendos ·colo"nes,, coma. disse; I)
Minislt•0 1 ri":' ~O "I"'. rlividcnr!Os supol'i•ó't·es aos que os pra.prteLar.io~ das mina~ do T1·nuswanl et:d1srgtwm,, dividendos supeJ•iOl'Nl ao~.;; ~que eonseg'ttr~m ,e Lnom 0 s lWNpl'iotn.rios das. minns
de Kimbot·Joy de diamantes. Poderiam tCJ"·, S;·. Pres;d~nlc;
divid.endos de seLe tlu oit 0 por ceubó'.
.
. _ ,, .
Por\'eJtlura 1 essas "'mpt·rsas ,. cconom tzanclo, na.o pod wrry,
se eontentnt·; .r•m uma épocn. critica d•1 cambio ~atxv; cqiT!·'
aq,unll;t qtw ·nós n<lt·ave~snmos,. com uma t•r.clucçaO· rle d tv tclcnclos c lucros ? O G•t>\·ct•no nãc se tweoeeupou nbso 1u1.amente o~'om 0 Jftinimo nxamc, o mínimo inqnct·ilo stllJJ•c as
conrlic.ües iflt~Ün!Ntn iens dns r.m pl'rzns. Con,er·dNl ,·~ d'n vez~ prot

dignmt'nLe,:

nnhn}WSI'.l\ll10ttle, ~0

olo.

:ia t'•pocn ele misrt'ias pat·n a lnvCiura·, ns esl.rndns. do
i'Cl'l'o J'au•m as suns t•c•St'J'vns eoiM:mcs. A lng·ll;zn l.rm mais~~~
clous milhõ•<'S esl.l•l'linos elas suns m•rns. A Pauh~l..n, a Mogya '
virnm ns suns ne1;ÜL'S subit•em .. . '
. 0 Sit. FtuN•r.ISCo GJ. YCHill'li' - A

I, 00$0110,
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O Rn. ,\J..Fnlmo .V.i.LIR -- E ::1 G00$000,
E ngo.r·n ~ '\'-t'·tu 0 -c(tl\'1\l'llo n: qunt•et· J'azet· nmn op()t'nt~ão
desta ordem, penosa. c desnsl!•dsa p:u·a os eonll'iliuin.Ln" p:ÍuIJ,[ns, porque IIJI'H tJI•a n. niLunn~ I!HJlOJ'nncn·, o ull.iJJii\ raio do
estrernn(•n, d? .ohlcr·cm a rcrluc(:ao de laxn.~ em vir·l.nrlu do
I!XCf!SSO r/c r/ll'tclondü.
Si-nlü'-m': JnUgnclo~ Sr.: .Pr·cs_iden!.ci o ercio cruo mats do
CJlll1 ou cslnrn o ~cnnclo (1111ú apotal/o), com oslo dcsnlinhavndu
rlisetu•s,·,, !1unBi sem nexo, Jll'O\"Io'enrlo mais pela .indign.nrno 1
por•qtw \'C,iO• que o Gü\'OI'IIO; pelo menos, ,,., nobre Ministro d~
Vin~~fi,·,:i sobro t.m.in. ltotn·tv.loz,, S'b'b!'O eu.in hono::;Lidndo o ,cnrU-

cLnr, sempN:~ tr·nho roi 110 juf.IU1;a nq.ui n0 Senndo·; nstú s;r.· d'ci-

:.:nnüo Jov:u· pül' uma eorl'l'lll.o qno ,; p•dsil.i\'llllll!lllc eontrn!'ia
nos in l.~rcsses cln. un.iiit'•, ao~ i'Ill.ot•cssns do Es•lncl 0 de São
Paulo o npcnus fnvó'ruvoJ nos n.eeionislus da S. Pauli) Ra.ilwuy,
D.u ultima vez que 01~eupei a I.I'ihunn.: S1·. PJ·esiden.Lc· ou
pedia n V. Ex. qno nos clé·ixnSRc em par.. 'ií'ôs nfi 0 JIPI'Lul·llnmos u. Unilitl, nós CfU•CI'Cmos npenus quo n Un iíiD nfio no;; JWI'tmbo nu ml'ssn l'n.inn de llrnhnlho, Jll'Or.tn·nnclo·, JlOI' !Nins ns
l'tli·mns·;· hom·nJ• 110ssas lrnclit;õrs d.c po.,· 0 lnlJüt•í,lso c honJ•nndo
o n<ó'sso Eslndo,, clignil'icnnrlo a llrpublien .. Que lll'•s deixe cm
paz·, <í 0 que, prl 0 .(!lllü<t' dr• Deus·, eu lhe pu~o. 'Que nos d'cixe
em pnr.,. pllJ·quc S. Ex. snbc'; com 0 J•io-gmmlonsc, <plc Jim•a
m•oar bc:c1,.(,1 li Jli'Cciso COUIJH'OI' vaccas. Ntio (a(•rt li c S. !'c111lo,.
a vacca. r/a Unltio!!! (Muito· vem.; muito bem.)
OlflDEM DO DIA

g• unmmemtla n y,O].nçiio, cm rli>~ussãci unicn, cln indicnI, de 101:1, Jli'OptJ!ldD qn.r. no Hcgimcnlo seja ineluido
um artigo prohibincld c[uo no rceinL!i on nú oclificio elo Senado
SI! rennn qunlrpwr· ou t·n· as'scmblén, nincla que eomposln ele
eoni!'I'•J'sislas. si nRo ftmceit\nat·,;m no clcsr,mpenht'l do seu
~liio 11.

n1n1Ídn ta Jpg·islal.i\'o.

O Sr. Prceiclent~ - Vi.>ivelmonln niio hn numero no rcdinlo: vou mmtrhu· pnnccrlm· (< elmmndn.
PI·occllenclo so li clwmnrla vol'ifi<m-so n nu\scncin elos Rrs.
Gnlll'iol Sal~aclo, Lan1·0 f:úrii'í\ Indio dr' Brnr.il, Pirc•s Fei·roit•n, Jlnymunlio de ~I it'Ullcln, :llonir.· FJ•oiro, A•clolpho Gü1·do,
Gonr.a(l,l Jnymc, Br·nz Abrnnles e Hol'oili.o J~uz (10).
O Sr. Presidente - nosponrlornm :'i elmmncla nponns 2ti
Srs. ~\IJntHIOros. Niio lm numol'O; i'icn ncliadn n Yotncii(ll.

J',I\'OililS

,\s

p,\,\rJJ.l.\S DOR

~\[011'1'08

N.\ CAMP.\NJT,\ DO p,\fi,\OUAY

Coul inuncffo cb ~" ri i'eussfiri cln propn(~ i~•i\o. ~n Cnmn\'il
dos Donul.nrlr,s n. !G2, dn 1012, coneoclcnclo Vll.n!ICJnmcnlc ns
viu1·ns 'c filhos ;O !Loiras do;; oJIIlicincs 'i.' prncns elos Corpbs do

1' I'
1",,

Yo1lillll.:1i'ÍC!' ~· Gu~nln :'\:WÍllllal, fJIII' l'nl!o•L'r'l'nrn rm ''''lllil.'i{lto•l\t'ltt.

dl\

Jc•t·tnH~It.tf.'s

1'eet•btdos

na ean1pnulta dli Pa!'nguav o

nWJ(o ;oldn f'lll uguldnd" de eíindio;oje:; aris das J'amilia> 'do:;
do Jo:x<;J·eilo " da Al'llm<ln.
O Sr .. Francisco G!ycorio ( ·) - Si', PJ•esidenl.e, LrnLn-sc,
du um lll'II,Juclli que visa IJene.J'icinJ· ns viuvas o J'illw" so!Lcit"lS
t(ns. oi'J'kial's e /ll'aça:; do;; Cl~l·pos du Volunlal'ios c C:uarila
:\net(ílln 1 qur, l'a leer:r·am Pm conseqltl~neia d1!. r~~:t·lmeutos reee!Jidj)s ua enmpaniJn {jo1 Parnguuy.
E' umn moolesl.n r·••.e,umpcnsa que ,.,. nuLnr do pro,icclo

~ug

got·e nu CongTes~;:, que dU (t:S viuvas e dt:seeadenles de~. 1wJ•(H~s quo dcJ'cndüNln1 a pntria; mas, nLtendondtJ ús círeurusl.nnroi:t> .l'innnetoi1·ns pt•cscnl.u.', n Commissiío ele Finnnr;ns, eom
uppro\'n~_;ão do Sl•Hndo~ aenusclha a rejcir;ãO dn medida. ·
d~

Enl.relnnlo, St·. Prosidc•nLe, ::wabo de Jor crn urna vnl'in.
.lomal i/.t., Comme;·d!ii de hoJe a noLidn de que hüntcm. ml'

J'l'nr;n .,llnu:í .. J9i lnn~ndn, eom s~lemnidade, a pedra l'nndnmnnLnl do ud1J 1e1o deslinnclo' :í fnsper:toria l'et!Nnl dos l'urJ.o,;,
Hin~ r~ Cnnnes .. ,
O Sn. J o.i.o, Ll!!z Ar.\'"R - '!'cm V. Ex:. toda rnzücl.
O Bn. J?nA~CtSCll Gr4ycgnro - ... o que n c~sa súlmmüdnde r>rcsicl:in o St·. "l'inisLroo dn Vinr:ão.
01·n, 8r. !.>t·c-sidenlc, ntto ha eonLt·nclic~ão mnis J'la·.;'-'ante.
"\o nwEnW tr;mpn cm qurc re,ieiLnmus eom c~s nos.,os voto> c
eom n nússn t•csponsabilidnde pequeno, fnv,l'ot·çs n viuYns e
dcsr·endrnlos rios hcr•úcs que del'endcmm n patt•Ja, il Govcrn6
dn l1cpuhlicn, p•;lo OJ·gão d(o seu Ministro, autoriza a etlnstr·ueçiio rir• um pnlncio pnm que nclle se inslnllo uma rcpnrtiçãll
qLw Jll'oclú. modo•Lamcnlc, c(•nlinu:w a t'unccionar no cdiJ'ieiu
Pl1l t]ti<J nL•í :tJ;OI':\ tom 1'unecio1tndo. E il que é nindn mais
mhnil'fiVel, Rr. PresidcnV• ,; que o proprio .TOl'llal do Com?IWI'cio, rle llo,io, or:;itO. éu.ia autoridnc1c ninguem p!ídc po1;
rom duvida, oxalt.o. n conclucln do Guvcrno por se collocnr ti
n't'lmlo cir,, nelog de cetmomia c e1\t•te~ JH'OÍUtHl<~s nas clcspnzns puh!ieus, clcixnndo ao mcsmu tempo que publica n mnt.cl'in
t!cs"a ;.olcmnirlade. sem nenhuma úbsct'\'n<;fi/0, som ncnh11rn
rJommcntario r>sa flngrnntc contJ•nclicr,ão·!
Est~et·o qne <• nolu'n i\[inisl.t'O ela Vinr;üo, segníntlol 03 C011S•' lli os JH'tHlcn tos o pa Lr in I icos dr• P rcs iclcnlc ela nepll~lll~n.
~u LI ignm·:l ndiat• e5sa dospc~a, suspcndcndo'-n 1)nra nma ~''t)r.~·,n.
cm

I

..

(j,lr.,

emn

mais J'o\g·a e eom mnis dircit.u, pns:-:'nllll"'l.o; "~"a

zcl-1 ...
O i',n. Ptmi\D DonogR - o nt<'lilôt' é l'icnr nn pcclm funclnmnntnl.
O Sn. Fn.ANC!sr:o Gl-YCEl\10 - ••• fi~nnclG, como diz o no]Jl'e Sonndnt· polo Cear:\, na pcdm fundnmcn!Jtl.
Ainda mais, St•, Pt·csidcnlo, tenho lido nos jot·nmos n nol.ic·ia c n conl.rovcrsiu rolativn no prolong;1mqnlo do cncs pnt'n
o Cnlnl.touço. Esse projcelo inverte o nnlct'IOr que mnndn~n
pt·olonJ;nl' o cnes do porto pnJ'il os lados do Cnjú, Mns o mms
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inlcrcssanlc. -: c far;.o ,cst~ olJsct:vn~iio com o :devido respeito
no nOilJl'C Mmsrlt·o da \·rn~.uo- o que S. Ex., o nobre Ministro, d~clam que osso projecto não <l de smt inieial.iva nem do
sua rospousnbilidndo, O acLunl ii1spcctor de Portos, nios o·
CatHI•)S, •J • Sr·. r~·. _Dclvecch!o~ .lnn1bcm dcel~t·a 91w scmolilanl.c pr•O,Joclo nao " de suu IIIICHll(\·n. O nnlrgo d'lrcclor das
Obras do J'OI'tn, o nolnvcl cn~;enhcn·u, Sr. Bicnlho, JlOt' sua
vc1. r.umbcm dcelnl'lt que scmdhunlc projccl.o não é do sua
rcsporlsabilidndc tcehnica ou indiv:jd,unl 1
. Mas, então. a quem cabo .a responsabilidade dcssu proJOclo quo vJsa uma obra que 1mpot·ln, segundo estou inl'ormaclo, ''m ccr·r:n de 20 mil contos?
Não hn duvida que se !.rala de uma obra repudiada pelos
compclenles, ieclllrica o udministrn.tivamcnte.
O Sn. Lrwpor.oo rm·- Bur,Hürcs - E npcznr dista nt:aba do
ser coutrael.ncln.
0 Sn . .FII,\:<: CISCO GLYGEIUO - ]~ npczar disto, Sr, l'rcsiclcnLc, como bem diz o hOnrado Senador put· Goy•nz, essa
obr·a acaba iCle ser contraclnda.
Contrucluda, porém, cm virtude ele que lei ? Sob que
nutoricladc se chamou concurrcncia 'i O que li ccr.:.to c quo
pi•oposl.as ror•nm recebidas. escolhendo-se dentre essas umn
para cxocur)ilo dessa obra, cu,io Jll'Ojccl.o c cuja coillccpclio não
tem pne conl'essavcl I
Desta lr·ibunn, Sr. Presidcnlc, nppcllo pnrn o nobre MInistro da Viação, e. aind~ mais> para o nobre PrcsidC'Ilie ida
Republica, afim de que ·,:oncort•nm comnosco. os legisladores
cln Nnr•.ão, nos côrtes de cJespczns inuLcis o ndiaveis pahl melhores· tempos. Do conLt•ario toPemos o direito de dizer
que :n•\s, Icgislatlot·cs, temos n cxncltr comprchensão dos nossos deveres c dclles nos dcsl•mp•mhnmos cnbnlmentc, mas que
o Poder.· Executivo não tem corrcsponuido nos reclamos da
opinião publica c ús cxigcncias, cada vez mais imperiosas,
d!t si !.unção fnnnceira apertada cm que nos nchnmos.
i'i'fío lwgo pensão a viuvus o não rejeito outros projectos
de dcspe~n. mnchinaln1entc, aulomalicamcnt.c; dou o meu
voto, n Commissüo Jdc Finanças dú o seu voto; o o Senado assim tem procedido intc!ligcnLemcntc, porque lodos Lemos
comprehensão dos •nossos devores. Mas de que serve essa
communhão de vistas si o Poder Executivo não secunda esta
nllilude do Jlodct• LcgisluLivo?
Estou fn!lando assim sem ira, sem arlificios. Ao tempo
cm rtuc o Congr·csso pr•occclo com esta civilidndc, o POd'er
Bxccul.ivo fnz dcspczas aL•l sem nulot•izacüo legislativa. A
duplieaeão da linhn da Estrada de Ferro Central do Brazil,
do BrMín i't Rat't'n do Pirnhy, que. segundo uns, custa 20 mil
contos, c seguudo outros. muito mais, roi feito. e cstú sendo
conlinuncln sem nuLorizur,,üo legislativa, sú por ~lclibornciío
do nobre Mit1isJ.ro da Vincüo o do disLinct.o Sr·. Presidente cta
nopublicn.

11i7

G_eralmentc, costuma-se diz•~r· que a r·osponsabilidade dos
esbanJamentos cabe ao Congrc·sso, Portanto. seja-nos Iicitu
drzer que, si lemos culj)n. lnm•burn a tem o Poder· Executivo.
Nós estamos actualmente resgatando os nossos pcccados, no
passo que o Poder Executivo o;; cst(, duplicando.
Estas observações são feilas sem ira; não estou armando n (Jopulnl'i<lnde; si as cslou J'nwndo •l l'Or estar• .convcncrdo de que o Sr. Ministro da Viar;ão c o Sr·. Presidente da
fiepublica attenrlcrão a essas circumslancias.
Não !devo sentar-mo. Sr. l'rcsidunlc, sem render a minha modesta, mas CO'Ilvcncida homenagem ao illustrc Sr,
Miuisko da Fazenda. Moço de allrt distineção, j(L tem Jc:;itinmdo a su;a ncuiio J]{Jlitica pela sua conduça moral c administrativa. Si foi um digno Ministro do Interior, csl{L sendo um
superior Ministro da llazcn,dn. Este. sim, tem a exacta comprchcnsüo dos deveres que incumbe a nós homens politico~,
O Sr. Uivada via Cor•rea ú, na verdadeira nc~CMÜO da
palavra. um vet·dnclcit·o homem de Estado.
O Sn .•Toi\o Lutz· AI.Y~CS - Com csLn declnrar;ão de V, Ex.
dispenso-me de pedir a palavra como pretendia fazer.
O Sn. FnAl'CJSCo Gr.'YCiliL!O - Ellc tem sido, t\ frente do
Thesouro Naeionnl. um verdadeiro Colbcrt. Intclligebtc, maneiroso, mas no fundo encn;ico, tem sido. segundo me consta,
porq~w nun ando <nos seg'!'cd~s adrJlinisLmtivos: um real o convcnctdo comclhoiro do .Prcstdcnlc :da 11epubltca, seu chefe, o
lr.m sido um leal companheiro dos seus [collcgas da achninisl.t•rv)ITO federal. dizendo-lhes a verdade, pintando-lhes n situação financeira e cconomicn 'doo puiz com cõrcs não cxaggerndns, mas verdadeiras.
·
lDssc homem, rettlrncntc, Sr. Presidente, se rcuommcnda
ri csLima. c, qncit•a Deus, que no suffragi,o da NaçflO Brnzilcirn. (Mu'iio lHnn; muito bem.)
Adiada a v otacão.
1\ELEVAJI!IlNTO DE PRESCRIPQÃO A FAVO!\ Dll D. CECILIA

l\!QSS

Continuaciio da 2' discussü,o da JJJ'Oposiçiío da Gamara dos
Deputados n: Hl, de 1911. que releva a prcscripçuo cm quo
possa Ler incor•t•ido 0 direito de D. Cecilia •rigrc i\!oss, viuvn
do a.iudnnLc da Jnspccloria de T'crrns c Colonizacüo Alfredo
1'nr:;ini 0 ~Ioss, ao montcpio inst.iLuido. p.elo seu marido, pa[tns
n~ contrihu içõcs nlt•nzndns.
Aclincln a vota,~,ão.
UllLEVA~lllNTO Dll Pl'LESCIIIPÇÃO A I'AYün DO Dl'L, F!\lll1'AS COUTINHO

:l" cliseussiio da JH'Oposi(,ií.o du qnn1,:1ra dos 'Dçputaclos
n. 124, de 10•()9, que rcl~va da pt·esct·rpçuo .cm que mcorreu

o contribuinte do montepio dos funccionarJOs publicas Dr.:

WB
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Josl\ .TnHo de FrciLns Coutinho, cx-pJ•aLicnnlc <.los Correios,
pal'a o J'im de poder conLinuat• a conLI'i)JUir, pagas as quoLas
ulra~adas.

Adiada u YOlnt;ão.

nl~LE\'.1:-IE:-i'I'O

DE l'llESCiliP();(o A 1'.\VOI\ Do
DE ASSIS ~'.OI.EDO

DI\.

CA11LOS Do::.!JCIO

2' diseussi\o da proposi~fí.o tia Gamam dos Dcputnclos
n. J, do .J !lO O. concedendo ao D1·. Cal' los Domicio de Assi•s '!'oledo relevat;ão da prescrinm cm que. incorreu, como con!.rilminln do monlepio .~ivil. na qualidade de !H'Otml'ador !'iseu! dos Fr.il.os da Fu~enda Nacional cm Minas Gernes, saLisf.Qil.o o Jla 0amcnLo <.las ·conLt•ilJtütyjcs t.lesde 1 de ·;elemJH·o do

J.

180·L

Adiada a vola.t;ão.

l\llr.E\'.IMENTU DE J>llESCllii\Ç,\0 .\ FA\'01\ DJ~ HJ~NI\IQUE HUI'!>

Uisoussií,o unica do J1al.'Ceer ela. Commissftú du Finannas
n. Hl7. de 1UJ3, opinando pelo indcl'erinwnto llo requerimeÍtlo
cm que Henrique llupp pede relevamento da Jll'eseripoão cm
que incOL'I'CU o seu türeilo, pura o Jim de podet• !'·oceber a
illlJlOrtaJ].cin dos J.ot·n~eimcnlos Jeilos c,Ic gencros alhnenUcios,
em ·J 80·1. no J0" rcgimenLo de cavallaria, cnLão em operações
n 0 Estado de Snnln CaUJUrina.
Adiada a votat;ão,
O Sr. Presidente - Nada mais havendo a Lt·alat· vou le-

vauLur a ~r.ssão.
Desig-no rm1·a ordem elo dia da scguinLe:
Yotn,cão. em discussão unica, da indicação n. '1, de Wl3,
propondo que no Regimento se,ia incluido um arLigo prOhibindo que n.o recinto ou no edificio do Senado se reuna qualquct· outra, nssemlJI!\a, ainda que composta de congressistas, si
não J'unccionarcm no dosompcnho elo· seu mandnlo legislativo
(com Jlltl'eccr contrm·io dct Comm'issão de Policia) ;

Votação, cm 2" cliscuss:i.o, dn Jll'OJJOsieão da Camttl'a elos
JJopulados n. Hi9, de 10'12. concedendo a D. AugusLa do Miruuda Mineiro, mãe dos fallccidos alfrercs da Fot•t;tt Policial
l'edro e Antonio de Miranda Mineiro uma pensão mensal do
üll~. sem pl'ü,juizo do meio solçlq que acLunlmcnLe por~ebc

./

I
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I
I

I
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contrm·Jo da Conmnssuo de F~1wnças) ;
Yol.nçfio, cm :!!' discussão, da pl'úposiçüo da Camtn·a dos
Deputados n. !G2, de l 012, concedendo vi Ln! iciamenlc t'ls
(('01/l 1;w•cce1•

vi uva,; o J'il lias sollcim,; dos ol'ficiaes c praças dos Corpos do
\'olunLnrios c Gum·da Nacional, que i'allecornm cm ~.onsequen
eia dil ferimentos recebidos na campanha do Paraguay, o meio
soldo rm ig·ualriade do comlil;õrs nos dtlS fumilins dos do
Exereil,o e dn .'l.rmttdtt (com par~Mres du Cou~urissáo d~ 1<'1-·

•
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110nr.as con/J'ill'ios á Jll'oposiçü'o c rí emenda tio 81•. Pi,•cs Fcr-·
l'eirÍt) ;
11
Yoln·~.:i'io, cm :! disüussão, da .ptoposivão da Camara. dos

DcpuLnclos. n. li?, ele 1'1!11 1 quo releva ~~. pt·cscripr;li,o cm .CJuc
JIOSsa Ler l!JeOt'l'ltlO o dll'CII.o de D. Comlm 'l'J:;ro r\IOss. vtuva
cj,, n.imlanlu rla JnsprH~I.oria de 'J.'ierras e Colonizar;ão AU:rodo
'J'mg·ino. !ll~s~. no m.onlepio insl.iluido JlC]ll seu marido, pagas
as conl.rJ!mJçucs aLrazada' (com pm·eccr11s da Comm.is.l'tlo r/e Finanças cont1·arios â Jli'O)JOSi(:úo e li cuwmla do Sr. GluccJ•io) .

Vol.a,;iío, em ~" diseussão, da .proposição da Cumm·a dos
pcpulndo; n. ·J;;.I, rJu JOOD, que relen ela Jll'escJ'ip,;üo cm que
LIHJO!'I:Ou o conl.rihuinl.c elo monl.opio rJ.os J'unceionarios puhircos. Dr. .r os1l J u lia de Freitas Conlin!JO, cx-praLicanLc dos
Gorrcios, ro:tra o fim de podei' eonlinuar a contribuir, pagas
ns quotas alrazndns (com Jlw·eccr conl1'lcrio da Comntiss~io de

Finanças);

.
Yolação, em 2" cliscussão, da p1•6pusicão da Camnrn dos
Deputado; n. I, elo 1000, cocwcdr.ndo ao D1:. Carlos Domicio
de Assis 'J.'oledó relevação ·da pt·e.,crip,;ão cm que. inconeu,
eomo contribuinte do monlopio civil, na rJualidad'c de procmudoc•J'i.qcul dos F1;il.os clal'azenúa :\acional, em ~linas Gcracs,
sa\isl'eito o pagaiJlunl.o dns con\ribuil;ücs desde 1 de setembro
de I 801 (com JIW'f!ccr contrario lia Com.missao de Pinauças);
. . Votação, r;m discussi'io unicn, cló parecer ~a Commissüo clu
J..'tnancas n. '107, de J913, optnando pelo mclofcrHncJüo do
l'Cquerimcnto cm que Henriquo nupp pede relevnmcntcl da
pJ•cscripeão cm que incor·rcu o seu rlit•cilo, para ·o fim ele
JlOdet· reeebcc· a impoJ'Lancia dos fornecimentos de :;encros
nlimcnlicios, l'oitos cm ·1801, no '10" regimento cio cavallnt•ia,
enLiio cm OJlCI'nçõc., lllt Esludo çle Sanln Calhnt•inn;
2' discussão do Jli'O,icolo do Senado, n. -15 A, do 10'13, regulando (I Lcmpo do cmhal'quo J1Ura o;; ol'J'ieinos dn Armndn, .e
dnndo outJ•os providencias (com Jllli'CCC/' dn Commiss1io de
Piuawas, 'f(erceeudo sulistitutit•o);
~·~ fli~ens~ão do lli'O.Ít~do tlo Senat.Io, 11. JS, tlc Hl13, nHln-

dnntlo '"'"Jsirlet•nt• n c·doc·mn tOnccdicla no coronel Ali'l'edo ]~r
nesta .T:wques Ourique como no JlOSL? de gene!'~! do. hrigncln,
dr. net·.<lt·dn e•'•m ns lc1s ·o tn!Jollns vJgonLcs (o(Je•·ceulo )Jcla
Cummis~fio

d1) ;llariuha e Guerra, c com Jlllreccr contJ•arco da

do Fillllll(•lls);

::·• tli,cussiio elo Jll'(<,jodo do ,Senado n. -H, de 1010, nutoJ·izando " i'rc•sidonlü dn llepullllt·n n ~:ommlss10nnc· annuallllo•nle oito mrtli"~'s cnilil.nJ·es, elo Exercito c da Armada, pa·!'a
nuompnnhat'Pttl os CX(lJ•t'ilo:"- da Frnnr;n, cln. Allemnnhn c dn
Jn~lnl•'t'l'il, clm·ant,) os i''l'iliH!es t.nanobt·us (com parccc!'cs con-

il'ltl'ir•.\. !lns c•·uc!lliSSÚt'S rli: ;l/rtl'llllill t' Gut:rl'll ()de Ft.nanças).

Levnnln->t.' n sessão tís 3 homs c .fü minutos.
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Jií2" sgSS.\0, EM !O DE l\OVEl\ID!lO DE JDJ3
PRESIDENCU DO SR, l'INHlliUO MACHADO, YICE·PilESIDENTE

A' J !Jom da l.aJ·dc, Jll'Csenl.e numet·o legal, nln·e-se rr sessão, a que eoneot·t·em os S1·s. Pin!Ieil'O MaclJaclo, · Fcrrcim Clmvc8, Arau·,io Gtír.s, .l'cdt·o Bon;es, Melcllo, Tndio do Brazil, Lauro
Sodl'é, Ul'lHmo Sanlos, lllendes de Almeida, Hibeiro Gonçnlvcs,
.Pil·cs Fcrl'cirn, J.~,r·nncisco Sú, Tnvm·ns do Lyr·a, .Anlouio do
Souw, Cunha Pedrosa, WaiJ'J·edo Leal, Sigismundo Gonualves, GuiJ!Jormc C:nmpos, OlivciJ•a Vnllndiío, :Luiz Viannn, Bct·nnrdino .!\Ionlciro, Moniz FrciJ•e, Bueno de Pniva, Bornnrdo
Monlr.it·o, Feliciano l'ennn, AlJ't·edo Ellis, Fmncisco Glycorio, Adolpho Gordo, Gonznga ,Taymo, Xavier dn Silva, Alencar
Guimat·ães, !Iercilio Luz c Vicl.orino Monloiro (33).
Deixam do compat·ocer com causa .iuslificnda os St·s.
Silvcrio Ncry, ~l'cfl't'>, Gabriel Salgado, Ai'lhut· tomos, .Tosó
J~uzcbio, C:et·vasio Passos, 'l'homaz Acdoly, Epilncio Pessoa,
Gont•alvcs Fort•cit·a, RiboiJ•O do Bl'ilO, Tinymundo do lllil·nncla,
Gomes Ribeiro, José Mm·ccllino, Ruy Barbosa,· ,Toiío Luiz Alves, J"ouronço Bnplisln, l<'!•ancisco Portolln, Nilo Poçnnhn, S!L
Froir·e, Auguslo do Vasconccllos, Alcindo Gunnn!Jarn, Leopoldo do Bulhõcs, Braz Abt·nnles, A. Azcredo, José MurLinho,
Generoso .Mm·ques, Folippo Selunicll o Abdon Baplistn (28).
E' lida, posta cm discussão o, som dolm lc, approvnda a
uc.:ta da sessão nnLcl'iol'.
O Sr. 1" Secretario d!t conto do seguinte
EXPEDIENTE

OHicios:
•rrcse do Sr. 1" Secretario da Camnra dos Doputnclos, romeLtcndo as seguintes proposic.ões:
N. iíG- ·1013

O Congresso Nocional decr·ota:
Art. 1." Pico desde ,ilÍ rJt•ondo o logur de 5" procurador
do llopu!Jlica nn secçfto do Dislrielo Federal.
ArL. 2." Os serviços a cargo dos tt•es proctll'ndorns que
ocLunlmcnl.o ofl'icinm no civcl, cxceplo os iniciados no drlta
dosln lei, que serão continuados pelo Jl!'OCUI'ndot• inicinilLc, seruo dist.J•ilmidos onl.rc nquc.llos o o novo procurador.
~ :1." A dislrihuiçíio incumbe ao ,juiz, poronLo quem tiv~
l'Om do .oJ'ficinr os quatro procm·acloros mencionados nn prrmeirn parLe deste nrligo o scr·ú feita pelo mesmo juiz cm livro rovcslido dns formnli!]ndes le:;;aes.
. ..

~
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§ 2." Os vencimento>', pot·eenlnp·rns r emolumentos do r,•
procurndor ~ot·ão os mesmos qun percebem os ll'f!S aeluaes
pt·ocm·nclot·os, que sorvem 110 dvol,
AI.'L, :J," ncvogam-so as disposi~Ges cm eonlnll·io,
Camm·a dos Deputados, 8 de novcmbt·o de JD13. -Sabiuo
JJarrosp, Prcsitlonlc. - i\utnuio Simctio dos S;;utos Leal, l"
SccrtJlnrio, -- Jtau.l de Mo1•aes Veiga, 2" Sr.erolat•io. - A's
CommissGcs de .Tusli~a o Lcgislar;ão c de Finanças,

N, 57 -

1013

O Congt'C$80 líncional resolve:
AI' L, l." Fienm fixnclos cm G:OOOB annuncs os vcncinll'nlos
do ser:t·clnrio da Cnpilnnin r.Io Po1·Lo do nio do ;rnncit·o.
Arl. 2.' Fienm fixados cm 3 :GOO$ annuacs os vcndmcníos
dos encarregados de diligencia da Capitania do Por·lo do flio
de .Tnneiro,
Arl. 3." Rcvor;nm-sc ns disposições cm conlt·ario,
Camal'U dos Dopulados, 8 do nnvcmbi'O do lDJ3. -SaiJino
J1m•1•oso, Pl'csidcnl.e. - ;\utonio Sinwlio dos Santos Leal, J"
Secretario. - flcwl de Mm·acs Veiga, 2" Scerelario.-A' Comsão de Finanças.

•'
'

'

I
'

'·

N. riS -

O Cong!'esso Xncionnl resolve:
Artigo unicn, Fica o Presidente da Rcpuhlicn nul.ol'i7-ado a abrir, pelo ~linislcrio da Vincüo c Obl'as Puhlicns,
um credito cxtl'aordinario, na importnncia de 203:135$820,
para occo1'rcr lls dosnezas com n condusrto do cdiricio destinado a Col'l'Cios c Tolcgraphos cm Porto Alegre, Eslado do
Rio G1·andc rio Sul; revogadas as di.5posicües <'m conlrnrio.
Camn1'a :dos Deputados, 8 d<) novembt•o de 1013.-Sabino
Rw•J•oso, Pr·osidcnl.e. Anlowio Simelio dos San/os Leal.
1" Soct·clnrio. lla11l de Moracs 1'ciaa, 2" Sccrclnrio,
- A' Commissüo de Finanças.

. I'

N. r,o -

.,

I
\

,I

I

-1913

10!3

O Con~:;~·csso líacionnl resolve:
Arligo unico, Fica o Podul' Exoculivo •aulal'i7.ni.lo a conceder ao telog-rnplt is la do 2' clas;e dn Esll'nda de J!m•t•o Ccnll·nl :do Brn7.il José Mario Bello Lisboa uma liccn~n de 00
dins, pal'n tt•nlnnwnlo do stm sande, com o ordenado; revo·
gadas ns disposições om contrario.
CnmUI'll ,d\:!.1 Depulaclo;;, R de novembro de '1013,-Sahi:Ho
iJW'I'oso, Pl'csidente, Auloltio Simc<io dos Srmtos Leal,
Vol. Vni

11
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1' Se~J·ulnl'io,

~

Ranl da Moraus Vciua, ~· Secrelnl'io.
A' Commissão do Finan~us.
N. GO -

1013

O Cougrcsso Nacional resolve:
j\yl!, L" Fica o Govr.·!'no uul.oriznd\:1 a concede!', cm Pl'O!'Ogn~ao, ao nmnnuonsc da Esl.t•nda de Ferro CenLrnl do Bt·nzil Mnnoel Fcmnncl'cs do Pnulu Bns·los sois mcws ele Jiconf'.a, ·
com ordenado,
•
Art. 2." Revogam-se us disposicõos ·cm conlmrio.
Gamara dos Deputados, 8 do novembro elo 10!3.-Sabfno
Barroso, Presidente. - Antonio Simclio dos Sautos Leal,
1' Secrcl.nl'io, Raul de Jllomcs Vciaa, ~· Soct•cturio,
~ A' Commissão de Finunr:us.

N. 61-1013

O Congresso Nacional resolve:
Artigo unico, Fica o Prcsidcnl.o da Ronuh!itJa nulm·izndo. a abrir, Jlolo Minisl.crio das Rc!nçcjos Exl.oriorcS', t)m
croc!Jto de ü50 :000$, sunnlcmcnlm· (t verba 4" - ..Comrl11s-'õcs de limite&· - do nrl. 23 da lo i n. 2. 738, do '' dil Janeiro de 1013; rovogudus ns disposir;õos cm contrario.
Gamam ·dbs Deputados, 8 elo novembro de 1013.-SttlrhJO
Barroso, Presidente, - Antonio Simcrlo doo· Santo.1· Leal,
!" Socrclnrio. llaul de Mora;ç·s Yei(Ja, 2" Sccrcl.urio.
- A' Commissão do Finnncas.
·N, ü2 -

1013

O Congresso Nacional resolve:

Arl. E" lTI' autorizado o PJ'osidl!nlc lia RupulJlicn a alJL•ir,
pelo Mini.storio da. Fazcndn, o credito od:o li~ :GOO~, supplcmenLnr ÍL vcrba-Aifnndogn.s-do ·Or~umcnto vigcnLc, pam o
fim do pagamento u 20 guardas de nll'un,dl:!ga uugmcntados
1m AIJ'undcga de Porto Alegre,
Art. 2.' Revogam-se as clispos,içÕQS cm conlra!'io.
Cama1·a ,dos Dcputul)os, 8 do novombro do 1O[3.-Sabhw
1Jli1'1'0so, Presidente. AutoJI'io Shnctio dos 8a11tos L11!tl,
i" Sccrolario, - llaul da MoJ•acs Vciua, 2" Sccrcttll'JO,
~ A' Commissão do Financus.
N, 03 -

1013

O Congt•csso Nacional resolvo:

Al'L. 1.' E' o Prcsidcnl.tl da Jlojlublica mtlol'iwL!o a
eoucodor sois mezcs do Jioen~a, com ordenado o cm Ili'O~·ogní•iío, a Ludgoro. Ln1.1rindo •d'o Oliveira, foguiSL!\ do. i'
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classe do i' deposito dtl 4' divisão da Estt·nda do Fol'l'a Central do Drazil.
Art. 2/ llevogam-su as disposicücs cm conLral'iu,
. <.:amam ;do;; Deputados, 8 do novembro do Hl!:J.-Saúitto
llrwrosu, Presidente. - Antonio Simeúo dos Santos Leal,
'1" Sect·otario. Raul de Mo1'U~s Vciaa 2' Sccr8turio.
- A' Commissüo do JJ'inanças.
'
1

[;

N. ült -

Hl13

O Congresso· Nacional resolvo:
Artigo unico. E' o Prosidonlo da Ucpnblicn autorizado
a fnwr reverter ao quadt•o dos J'unecionarios dos Corrc.jos o
ex-primeiro ofl'icial da Administmção dos Correios do Mumnhüo i\lanool Vieira Nina, sem vantagens pecuniarias CJLmnto
no tempo durante o qual esteve• afastado do cargo; revogadas
as disposil;ücs em contrario.
Camara dos Deputado.s, 8 Li o novembro de '1 0'13.-Sabirw
narroso, Presidente, - Anta1rio Simeúo dos Santos Leal,
1' Secretario. - Raul de Mames Vciaa, 2" Secretar·io.
A's Commsisúus do JustiQa o Le-gislaçü.o e do Fina)lOas.

1.

N. 65-1013

O CongTesso Nacional resolve :
Al'ligo uniw. Fica o l'rcsitlcnlo da Uopublica nulorizndo
a abrir, pot• inlermcclio do Ministcrio dn Viacão o Obras Publicas, o ct•cdito oxtt·aordinario, na importa11cia do 500:000$,
Jlnm occorror ás despczns com a conclusão das obrns do cdii'icio destinado a Cot·t·oios e 'l'olegrnpllos cm Nitlloroy, Estudo
do Ilio do Janeiro; revogadas as disposições cm contrario.
Camam dos Deputados, 8 do novembt·o do 1013. - Sabino JJai'I'OSO Juuio1•, l'rcsitlcnlc. -Antonio Siuwao elos Santos Leal, 'i" Secretario. -Raul de Mol'aes Veiua, 2" Secrcla:rio.
- A' Commissão de Finanças.
N. G6-i013

o Congresso

\ lY

j

I
'.

Nacional resolve:
Al'ligu unico. Ficn o Pt•osidcnio dn Uupublitm autorizado
a albrir, pelo Minislcrio do Interior, um ct•eriilo exlt•aot•dinat·to,
na imporlunciu do 5 :.\:J0$112, Jllll'U pagamento do gratificar;üo
addicional ao pessoal docente do Intitulo Benjamin ConstnnL,
do muJo de 1012; revogadas as disposiçúes em contrario.
Camtu•a dos Depu tndos. 8 de novcmbl'o do 1U13. - Sabitto Bar/'oso Jtmiot•, Presidente. - Antonio Simetio elos Sautus Leal, '1" Sect·otm·io. - J!aul ela Mul'acs l'ciua, 2" Sccroturio.
- A' Gommissão do Fiuancus.
·
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N. G7- 1013

O Congresso Nacional rc~olvc :
Al'Ugo unico. Fica o Presidente da f\opublica autol'i~ndo
a nbrit•, por intermedio do Minis~et•io da J:'n~enda, o credito
cxtrnordinario de üOG$507, para occoTrer no pagamento dn
dit'ferenoa de quotas, no exercício de 1012, ao 2" escripturat·io
da f\occbedorin do DisL1·icto Federal, addic!o cm vit·tudc de
scnlenca ,indicint•in, Vcrano Alouso Gomes de Almeida; r•evo ..
gndus us disposic.õcs em conLI'Urio.
Camm·a dos Deputados, 8 de novcmlll'D de 1013. - Sabilw lJatrosn Ju.nior, Prcsidenlc. - Antonio SLnwtio elos Santos Loal, 1" Secretario.- Ilanl rle Moracs Yciua, 2" Sccrclm·io.
- A' Commissão de FimuH;as.
N.GS-1013

O Congt•csso Nacional resolve :
Artigo unir.o. Fica o Pmsidcntc da nepublica autorizado
a abt•it·, pelo illinislcrio da Fazenda, o credito especial de
:J :687$,.22, para o fim de indemni~at· o Cofre de OJ·phãos de
igual quantia recolhida >Í Co!lecLOl'ia elas Rendas Oet·a·es de
J\rroyo Gmndc, Estado do Rio Grande do Sul, cm nome de
dit'fel'ença de quotas, no exercício de 1012, no 2" esct•iplmario
de 1\JO!; revogadas as disposições em conlmrio.
Camnt•a dos Deputados, 8 de novembro do 1013. - SabiHo /Jarmso ,fU.11Í01'. l'rcsidcnle, - .1ntonio Siuwtio dos Santas Leal, l" Secretario. - llau.l da 1l!omas Ydaa, 2" Sccretm·io.
- A' Commissüo de Finanças.
Dous do Sr. Ministro da Fnwnc!a lJ•ansmit.Lindo as mensagens com CJUC o St·. Presidente da Republica rcsíilue dom
elos nulogrnphos das resoluções elo Con:;t•esso Nacional sanccionadas, que autorizam o Pl'csidcn~c da Republica n abrir, no
mesmo Minislcrio, os seguintes crcdilos:
De '•00 :000$, supplcmenl.ar ú verbn 5" - Inactivos, pensionistas e benel'icitu·ios do montepio - do m·t. 107, da lei
n. 2.738, de 4 de ,innch·o do 1013; c
du 7:200$, supplemcnlal' ít verba G"- '.J'hesonm Nacioua!
-pa1·a ocuorret· no pagammlto da diHet•(mça dos vencimcJÜOfi
tios solicilaclores da Procuradoria da Hopnblicn. - At·chivc-s,,
11111 dos nutographos c commtmiquc-se tí Camm·n remcllcndose-lhc o outt•o,
OuLt·o do St·. Minst1•o da Viar.ão c Obrus Pnblicus tt•un8milíindo a monsngem com que o Prcsidenlo rla f\oepuhlicn
J•rsti Luc dous dos ntJI.ogJ•nphos ria resolução do Congresso Nacional, snnccionadn, ~tw nlwc o Ci'Cdilo elo (jQ :000$, pw·n
occorrer its dcspezns com os Lrnbnlhos prcliminm•cs relativos
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nos estudos da estrada de fel'l'o de Piquete a Iln.iubá.- Arum dos autographos e communique-se (L Gamara, t·cmettendo-se-lhe o outro;
Oult•o do St·. l\linistro das Rclacões Exteriores transmil.!.indo n mensagem com que o Sr. Pt·esidcnl.c da Republica
J'cslitue rlous dos nul.ogl'apllos da Pcsoluc.iio do Congl'esso NaJ!ionnl, s:uH•t·.ionada, qun alll'e o ct•ndil.o de 200:000$, ouro,
Rllflllicmcnl.at• ú \'lll'im 'iü'' - A.indns de custo - do al't. 23
dn lei n. 2.7!JS, de .\ de ,jam•iJ•o de 101~. - AJ'cllive-.~n um
rios aul.ogJ•nphos c eommuniquc-sc :'1 Gnmnrn rcmctLr•ndo-selho o outt•o;
Um do SI'. Senndot· Gomes Ribeiro, communicando que,
pot· t.el' de acompanhar pessoa de sua familia para i'óra destn
Capital, deixa de compm·ecer ás sessões durante algum tempo.
-rnteil·ndo.
O Sr. 2' Secretario procede ú leitmn do seguinte
chivc-~e

f

Po~nr-:cr-:n

N. 200 -

11

I

1013

A commissüo de Marinha c · Gucrrn. do Senado, ten,!(l
ouvido, pot• intei·mcdio C:Oc seu Relator, a opinião do Govrr·no
sobre a proposi~ão da Camnrn n. 55, do l9J:J, que fixa a fOI'tn
11n.val, ú de pnrl~ecr que ella seja npp!'Dvnda tal comJ e~t:í
J•edir:ida, pois satisfaz plenamente as necessidades do servi~o
publico.
Em rclnoão no cffeclivo do Batalhão Nnvn.l, que tão gPanr:o
debate pl'ovocou no seio dn Camm•a dos Deputados, opina
que o Governo SÓ deverú completai-o si n nossa siLunçD.o· fi.
J1nnceit•a assim o permi!Lir.
Allendendo no estado nnormn 1 em que se nelm o Corpn
ele Eng·enheit·os Navnes c a pedi~o do Governo, apresenta a
emenda abab:o pelas seguintes r•azões:
I

A cxposicilo de motivos do Sr. almirante Belfort Yií'it·a.
que acompanha a mensagem do Sr. Presidente da Republica
nc Congt•esso Nacional pedindo nutorizncúo para reve1· .o re ·
guiamento do Co·rpo C:Oc Engenheiros Nnvnes, prova de modo
ii'I'efulavcl que ellc eslt\ sem regulamento.
II
'ro~os os ofricines do Exercito, dn Marinha c de todas as
classes nnnexns tcem compulsot•in, excepto os engenhcil'os nnv~cs, emqunnlo o PodQr 'Logislnlivo nito regular especialmente
n mnterin, eonfOI'I110. He vü dn lr.i n. 523, de 2ií de nowmb1·o
du 1808 (nt•t, 2") •
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III

A presente emenda fará cessar ]OS'<J as duns granc.'•e$
anomalias indicadas c provadas, além do que exige o pessoal
necessal'io no serviço, divido melhor as sccc;ões do corpo c,
sob!·ctudo, lraz diminuiçüo do c:<cspezn.
EMENDA

Art.
Fica o Presidente ela Republica nu lori~ado n
reformar o Co-rpo de Engenheiros Navnes, sem nug-mcnlo do
despczn, c sob ns seguintes bases:
n) constituir o fJunclro pela maneira srguintc:
Um vice-almirimte;
Um contrn-nlmirnnte;
Cinco capitães de mal' c guerra;
Cinco capitães de frngatn;
Sete capitães de co!'Veln;
Oito capitães-tenentes.
b) c.'•ividir os engenheiros por cim•o srcçõos:
1', construcciío naval;
2n, macbinns;
3', electricidade;
~·. armamento;
li', hydraulica;
c) clctcrminnr as seguintes idmlcs· para a reforma corr;·
pulsorin:
Annos

Vicc-nlmirantc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contra-almirnnlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cu pitão do mar o guerra . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitão de fragata................................
Capitão do corvo Ln. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cnpitão-tcncntc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .
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d) regular n admissão no quadro c preencher as vagas
aproveitando os nctuncs cngenh eiras esluginrios.
Saln cus Commissücs, 8 de novembro de 1013. - Ph·es
FcJ'J'Cira, Presidente. - Tc({é, Relator. - GabJ•iel Salgado.
Pl\OPOS!ÇÃO PA CAM.\llA POS P!lPUT,\P0-8 N, ú5, Pll 1013, A QUE
SE !\EFEUE O PA!\F.Clll\ SUPI"IA

O Congresou Nacional dqcrcta:
Art. 1.' A forca naval pnt•n o excrcicio de i!l-!lt constnrá:
1." Dos officiacs do Corpo da Armndn c clnsscs nnnr.xns
oonsinnlos elos rcspcc1.ivos qundros,

*
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'* 2.' Dos n.lumnos que ora compõem os quntt·os nnnos
do. curso de marmha da hscola Naval (r.;r.r:lni!lns os que o lr.•·-

rmnarern. c os que {orem eliminados, Jl01' qnalq1te1• motivo 1·c~
cru!am.ental') c de 30, 110 maximo, alumnos do curso de ma-

climas.

~ 3.' De G. 000 praças do Corpo de Marinheiros Nacionaes,
inclusive 300 para a companhia !'Juvial de Matto Grosso.
§ 4.' De 2.500 foguistns.
5.' De 3.000 aprendizes marinheiros.
ü.' De 800 praças do Balalhão Naval.
Art. 2.' Em tempo de guerra a forr·a naval compôr-se-ha
do pessoal que !'ór nec0ssario.
•
Art. 3." O tempo do servic.o dos marinheiros provenientes
das Escolas de Aprendizes Marinheiros será de 15 annos, a
conlar da data da inclusão na respectiva escola, c o dJ·s volunlarios serú de tres annos.
Art. 4." Os clnt·os que se abrirem no pessoal da Armada
serão preenchidos pela J~scola Naval, pelas Escolas de Aprendizes, pelo voluntariado sem premio, pelo sorteio legnlmcn te
rcgulamcntndo, nos tm·mos da Constiluir;iio.
Paragl'ripho unico. Na insuHicieneiu dos meios C:.eelamdos neste artigo, fica o Poder Executivo autorizado n recrutar pessoal por meio· de contracto.
Art. 5.' As prneas do Corpo de l\!arinheiros Nncionncs o
do Batalhão Nq.val ·que completnrem tres annos de serviço
r.om exemplar· comportamento tcri1o urna gratificação igual
tí metade do soldo simples da classe cm que estiverem, sem
prejuízo ()as demais gmtificnç<ics a que tiverem direito,
~ L' As que se enga,jarcm lerão direito cm onda engaJamento ao valor em dinheiro das per;as de fardamento gru,tuilnmente distribuídas por occnsião de verificarem a primeira praoa.
~ 2.' As praças do Corpo de 1\!nrinhciros Nncionacs avprovadas no curso de espccinliàades c as que cxm·ccrcm >OS
cargos definidos no decreto n. 7. 300, de H de maio de I 000,
tr,rão direito t\s gt·atificaçõcs cspcciacs cstnbclc~idas. nas tqbellas anncxas ao mencionado decreto, além dos C!emats vencimentos que lhes competirem.
.
Art. ü.• Revogam-se as di~posiçües cm contrariO.
Camat•n dos Deputados 31 de outubro do 1013. - Sabino
JJm·roso, Presidente. - llanl de Mm•acs Vei(Ja, 1• Seet'!ltario interino. - Juvcnal Lamm·tine de Fm·ia, 2' Scct·etnno,
interino. - A imprimir.
O Sr. Pires Ferreira ( ·) - Sr. Presidente, vblf.o de no~~
ú questão d<Js voluntarios da Patria c de suas vit~vas, que ,ltL
contam mllis de 00 annos do idade, o que cnlurnm .st'l! o
cutelo inoxomvel ela Commissiio de Finanças, que ms1st•l
cm inrormur contra tudo nquillo que aqui se propõe cm ro·

**

,.
I

l'I
i
i

(·) Esto discurso não foi revisto pelo orador.
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lacfio aüs bravos servidores quo llrixnram inscripl.os no~
Aymaes da no,;;:n historia mililtH' fados que ainda ho.io n Nat;ao eomnw1nora.
Os tempos mudam, St•. Pl'csidcntc, c com ci lo a opinião
(]üs homens ; nós não doviamos, JlOI'<Ím, mudar cm relar.fio •to.l
compromtssos que nos assumunos pnt.·a com os nossos ante-·
]Jassndos, pnt•n eom os CJtw so snct·il'irat·nm pela .Patt·ia.
Os osm.•iplot•es de então, os Oi'tHIOI'üS dnquello tempo, os
llOclas daquclla épocn como que cmmudecol'Um. Os /HJel as
<)uebt'tli'IHil lyt•as, cm que ean/.nvum liynmos "onvirlanrln os
pnlt·iolas t\ defesa do Brazil no csLi·un~;cii'O; os m·adores lltl
verbo ini'Mllm3do, que incEavam os mais mo~•os uo scl'~ic•o
da guo!'l'a, nt•J'fi;lnndo-os a se nlisl.nrcm 1m lcgiiio d{)S bruvÓ~
volunlnricb da Pa~rin, emmudccernm ; os cscriplorcs
com os seus ar/.igos magnil'icos, pt·ovando u necessidade da
lutn em tle!'csn da Pul.t·in, nbunclonnrnm a ponna. 1'odü o
ardor dc.~nppurccou, restando-nos como dolorosa lcmbmnc•.a
dnquclln !ll.npa g-loriosa os miseros scrvidot•es que nrrnslnÍu
n sua miscria pelas runs desta Capital o düs Estados.
Os oradores, St•. Presidente, quer nesta Casa, quer nu
ou/.m Casa do Congt·esso, quer nus nsscmbléns cs/.nc.luues ou
1wsscs .cornillios populares onde sú se trata de eleições, não
se lembram dos volunlnrios da Patl'iu, nem das viuvns daquellos qu;.• succumbil•nm nü campo de balnllta. No Congresso
.it\ não se discutem nom >c lêm as pt•oposlns feitas rmra reivindicnt· dii••Jitos sn~;t•ados, r:squccondo-sc ntú o Cong-resso da nelltlblica que.• no dia 15 de novomln'O de -JSSH, no nssi~;nnr o primeiro decreto do Governo Provisorio, o l\lnrr.chal Deodoro, do
~audüsa ll101llot•in, assegurou crue haviam de ser respeitados I.O·
dos os direitos dos cid:ldãos ln·nzilciros. Entre os senhores
rJcs>cs direitos, St·. Pr~sidcntc, eslava u velha paulista de
77 nnnos, viuva do valoroso eapil.üo Yicira; não só ella ma;
tambem as viuvas o orphilos daquellcs que succumbit·am nos
campos doJ batalha, conl.emp\aclos no Jll'Ojccto de lei qwl
dentro cm pouco vnc so:r votado.
Em favor dos bl'avos do Paraguay, cu uüo posso invocar
mclhm· testemunho quo o dnquolles que estiveJ•am nas mos ..
mas !'ilcirns cm deresa do Brnzil, c entre estes me ncódo ú
mmnorin, em Jll'imoiro logm·, o flrcsidcnl.e dcsl.a Cusn, o ex ..
eadele Pinheiro l\lacl!nclu, chefe, hoje, do Pm·lido llepublicnn~
Conservador, de cujas fileit•as snhem os batalhadores pnr ..t
degolarem loclns a~ ]Jt·etcusões que· se rcl'crcm a volunlario3
da Pal.ria.
~ecnho cm mãos um livro, oscripto pm• um paulista, livro
em cujas paginas o cscriplot• relembra muilns vozes o nome
cio nosso velho- cm idade c cm luta- collcgn, o Sr. general
lrrnncisco Glyccrio. Não posso, nem devo deixar Jlnssnt.' cm
silencio alguns topicos dessa obra.
Anl.rs, por•ém, dessa leilut•n, devo fnzcr notar que nindt\
ó .Pt•esidet,Le cln Commissão de Financ;ns ü honrado Senador
•
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por Mina;; Geme,, o St•. Feliciano Penna, o J'clízmentc, porque
foi d"vidn a S . .Ex, que Ulll pnlr-ieio llli!U, o S1•. D1·. AIVUI'O
do Bal'l'o~ OliveiJ·n Lima, vin lH!sla Cn:-;a o seu dit'üito gat·nn ..
tid<J. Então, o nohi'O Presidente da Commissfio de Finnn~as
dizia que, cmhot·a não ~~slive"'' r.lu nceônlo com aquella preton::~rto, I'OJ't;oso urn. conl'essat· q1w elln se eslt'iiJava em lei c
que r>or i5so mesmo devia ser votada. g desl.e mod<J, S1·,

:HjlWI!u nwu ilfu!o;Lt·t~ t•onLt•J'J'nlF!O viu o ~ou dil'i!iiO
ilH.'H'P,'Ilt':lLio llllliln l.tHllpn nnl.t!:-1 da ~ua ntOt'l.tJ. S. Ex. l.'üiW!!Hrmtn, püi:->, umn g:ll'nntia put·n o~ quu J't!~lnmam um dil't!il.o.
You IC'.I', St•. PJ'f•f-iidt!tüe, os tJ't!t'llo::; n quu hn pouco me.

.PJ•nsirloute,

1•orf!1'i, lnnto mais qunulo osl.ou convunddo d<! que o S1·. Dr.
Cub1·nl illol·ncs tios Santos nãn ,t um desconlweido
Jlt\l'a as !.JI.trns paulistas ...
O Sn. FluNetsc:o Gr,Yclmlo - AJloiado.
O Su. PmEs Fllllllll!ll.\ - ... não >Í u1n descon heJ:ido en •
L1·e nqu~llcs que coope1.·m·a1n Jlal·u o est.abelceimenlo do go.
vemo J'epubl ieano no B!·azil..,
O f;n, l'n,\NCrsco Gr.YCEIIIO -Apoiado.
O Sn. Pnms l'mmmn.\ - ... menos ainda cnll'r nrrnr:llt:•:;
fJUO olhnm r•.om Jlrll.t·i-oLismo pnm as eonsas do B1·nzil.
Yollnndo dos campos pnl'ngnayos os volunl.nrios paulistas
c r:onvit.l,ulo pnm snmlal-os, tlisso! o Sr. Dr. ~larl.im Cnhmi
Moraes do;; Suntos:
<Volunl.nrios patrlislas, fJllC hrazilciros tnmhcm
süo.
Nós csLamos nquí })rtl'n vos snudnl', pnra Rnudnr
esl.as blusas mod•:slns oncln dor•mirnm nossas vidns ~
vihi.'OU n nossa Pnlria.
O peso de vossas glm·ias ú dcmnsiad<l pm.•a cs.I.'J
povo, c é nceessario reparlil-as com a Palt•in, rcpnt'Liias com n Jlosteridnde.)
Ern tlmnn>indo, S1·. P!'esidnnlc, dizia nqunlle Ol'ada!', o
peso daquellas glorias, sendo preciso rcparlil-as com n Pnlrin,
eom n posle~•idudc !
Não sei bem, St•. Presiclcnle, si a posteridade n que tolludiu o orador é constituidu pela actual get·noüo, si homos nô>
que ainda hoje sozn.mos duque!lcs louros.
Muilo bem dizi·n o Dr. Cabral que tocava, tnmbcm t\ poslcrielnelc nquelln viclot·ia,
•Hoje, nós brnzileit·os, nós pnulíslas podemos mort•er· ]lorquc sobre nossos tumulos n poslnridndo ha do
vm· ele Jl(> vossas eslatuns-as cstatuas ela immorlnlíelndol
A nurcoln do Lriumphndor hrilhn lnnlo om vossn.,
i't•onl.cs que elln npn!<'nrin n lnz elo nossos olhos·
· Vedo estn muiUdüo ln·ilhn.nLo que se elnbt'UG.n solH'fl
as gnlorins c com respeito mcrle as \'ORS'.1R l'l·ont.cs; wrlo
~lal'liln

I
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·este povo que se levanta como umn só voz c ·encho r(
immensidadc com os seus vivas; escutar., voluntarios;
t9d.9s os Jabios os tal um nas vossas faces o bei,io da· gratJdao ...
O SR. Fn<~Ncrsco Gr.Ycr~nro - E' ainda o •Academico~.
0 SR. PmES FEnREinA ·- E' o Dr· Athaydu Marcoades.
Sim, mas ainda. que fosso acadomico, pois V. Ex. não subO
que do seio das escolas foi que sahiram tanto~ bravos, como
Marcollino de Moura c outros voluntarios? Pois V. Ex. não sabo
que não deixamos de ser guiados pelos impeles do patrio!.ismo o ele liberdade que mais ngitn n mocidade?
O Sn. FRANCisco Gr.YCERJO - Estou de accOrdo com V. Ex·
Eu ia dizer que este discurso foi Lambem ouvido pelo nobre
Senador por Matto Grosso, Sr. Mcl.ello, que ora lambem esl:uàanlc.
O Srt. PmEs l!)nn!lll~\ - Si V. Ex.. o om i.u orn moço, ú
bom .q11c o ouça, amda uma vez, na vcllucc·
O Srt. FnANCJSCo Gr.Yc!lmo - Eu ia dizer que o •Academico~ ora uma. revista do Pcçanha Povoas. Informo mais a
V. Ex·: Martins Cabral foi meu eollcga no Seminario E[Jiscopal, JlOis ambos cstavamos destinados (t vida ecclosias ica.
(niso.)

O SR. PIRES FErtREIRA - Ora, Sr. Presidente, como ás voa. mndança de profissão induz n gente a mlo ser perfeito
na cnrroi.ra pnrn que se foi desviado ...
Mas \'Ollcmos aos voluntarios:
•Vedo esta multidão brilhante que sP. debruça sobro
as galerias o com respeito mede as vossas frentes; vede
este JlOVo que se levanta como uma só voz o enche a
immensidndc com seus vivas; escutne, voluniarios; todos os labias es~nlam cm vossnR l'ar.os o beijo da gratidão ... ~
Naqucllo tempo cru o beijo da victoria, o beijo da gra..o
tidão. Hoje qual é o bei,io, qual ó o beijo que se dá nas propostas cm favot· dos voluniarios. das viuvas dos voluniarios ?
E' o beijo do esquecimento c da ingratidão, este 6 que tí o
hci,io do presente, que só rcconhcco os tiilrviços elos potentados
o dos grandes o esquece o direito dos pobres o dos pequeninos
c dns viuvas dos voluntnrios que cn tnnto lenho dül'endido
aqui, para qnc lhes sojn mantido o direito nssegurnclo no decreio do 10 de janeiro do 1865,
Este livro estava sondo guardado, como uma rcliquin,
por umn viuvn que m'o voiu trazer hn poucos dias. Esta viuvn
i• uma dnquellas a quem o Senado tem promcltrclo iantns vozes
respeitar o seu direito, depois que nqui vieram em commissão, c n que o Governo do saudoso Sr. Affonso Ponna mandou
dizer que os seus direitos haviam do ser respeitados·
Os nnnos se passam, as diffieuldadcs dessas scnhot·ns au-.
gmontnm, n miscria lhes bnic :\s portas, o ellns, sempre encrgicns, continuam n. nppcllnr parn os roprescntnntes da Nuçüo.
~cs
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· · O discurso que cu vinha lendo, Sr. Prcs!dcntc, termina
hssim:
«E, quando, voluntnrios, tiverdes de despir vossas
blusas para ganhar com o suor elo trabalho o pão que
n[LO pudestes ganhar com o sacrifício do vosso sangue,
sacudi bem sobre n eabeoll. de vossos filhos a poeim
rlcssas blusas c dizei-lhes: herdeiros d:,, victOL·ia e Llll.
immortalidndo - eis aqui o rosto do patriotismo.~
Emquanto o patriota paulista dizia, lm annos, todas estas
br.llcza~, todas estas palavras agrudavcis úquelics que se recolhiam no seio da patrin c dn familia, nós ho.i c, ás vezes,
nos rimos daquelles que ninda combatem por esse direito,
tlireilo adquirido com difficuldndc, adquirido com sacrifício
do snude, com sacrifício ele vida, com sacrifício do sangue.
No mesmo dia cm que se tr·ucidava aqui a proposição da
Camnrn que mandava da1· uma pequena pensüe: de GO mil réis
niensacs á viuva de um voluntario que serviu no tempo da
guerra como capitão, recebia. cu um livro esrripto por um .
coronel paragunyo, no qual são dcscriptos com muita verdade vnrios factos da guerra com aquclla Republica. Prcssuro.so,cntrcguci-mc :\ leitura desse livro,quc,cntrc outros cpi•
sadios, descreve o da ilha da Ucdempoão, occupnda na vespcrn
de iO de abril pelos volunLarios da Pntrw, pelo i!t" de in!'nnl.rLria, pelo ba.lnlhão de engenheiros o por nlt;Umas baterias
de artilharia, que foram na noite ele nove assn!lndos por cerca
de iO mil soldados veteranos do Pnraguay, que tiveram do
retroceder, cm clcrrota, cmquanto nús lcvantuvamos a bandeira
nacional na m·istn do parnpcilo ainda coberto do sangue do
nosso,; irmãos, c cantavamos a victoria, da qual ho,ic se z0mbn,
su escnmcco o se ridiculariza, pois a tanto valo n rc.ieicão
da proposicão da Gamam cm relaoão aos direitos que tecm
as viuvns dos voluntarios da Patria.
Scrtt isto, senhores, o p6 a que se refere o •'<lustro tribuno
paulista, quando diz que estes voluntnrios haviam de sacudir
as blusas, o dcllas haviam de cnhir sobro a cabcoa de seus
í'ilhos o pú quo hnvin de enaltecer o seu patriotismo?
Nessas condir;ücs, direi que ü pil a que se rel'ct·e o oraúll'
paulista é o da ingratidão, o do osfjuccimcnto.
Além do mais, pesa ainda sobre o direito dessas viuvas
a miio do fet•t·a. da Commissão de Pinanr;as desta Casa, que,
entretanto, cslà no seu C:•ireito, zelando pelos nossos intct•esscs
cconomicos. ·
A mai·Ot·ia desta Casn, ontrctan~o. tem o dever de dizct•
que applaudc o meu procedimento, npcznr de sct• obrigada a
cumprir o seu dever, isto é, o do. manifcslar-so de accOrdo
com a Commissão c contra o direito aàquirido por essas
rospcitavcis senhoras, portadoras de nomes distinctos do SCl'vidores desta Nncão,
Para csquccêrmos Lodos esses dircilos, ú preciso mandar
destruü· n cstatun do Mnnocl Luiz Osori(), o grande llcróc, o
guia aos volunLnrios dn PnLJ•in, cm tantos dins de pclc,ia contm
o estmngciro..
· · ..... _,.-<

!72.

ANN1\ES DO SENADO

).letiro-mc d.a _tribuna, pot•que, nesta questão, jtl me vac
clommando a pa1xwo, vendo o pouco caso· com que ú respeitndo o direi lo ndqu il·ido com tantos saerificios, vendo .o modo
por que e!lc ú reconhecido, assim como si se lmtasse de pleileni'
uma eleição sem elcilOl'es, um rcconhceimenlo sem nelas ou
uma Jll'etcnção nesta ou na outl'a Casa sem dil'r.ilo. Essas
scnhoms, pot•,im, toem quem defenda os seus direitos, cmboi·n
eom pouca autoridade, mns com bnslantc coJ•ngem pal'a dir.Pl'
a verdade áquclles que se csqucer.t•am de factos occOI'l'idos lia
"" nnnos, nn defesa da nossa queric!a Pntria.
Emqunnto o Pnraguay - o glorioso vencido, püde-se
assim dir.m·, porque glorioso 1l aquelle que é veneido lutando
até perder O· ultimo alento - festeja os seus herócs, ampara
a pobrcr.n de suas viuvas, nós, .os compradores de bib!iolhecas,
os gastadores de 150 contos em funeracs, deixamos as
viuvas dos nossos entregues ít miscl'in, morrendo sem o conforto necessario, c ainda dizendo que veneramos a bravura
dos volun tarios da Patriu I
Nosso proccC:,imcnlo niio nnima os vindouros, nnte;1 faz
Ct'm CJUC ellcs nunca se lembrem de um passado cheio c'•o
g!·OJ•ins,. nntcs faz com que n ft•aqucza c o desanimo invadam
o espírito da mocidade, quando não lhes faca lambem perdei'
n amizade c o r'!speil.o que elevem ít snn Pulria.
Vou scnl.aJ•-mc, Jusl.imando, entt•cl.anto, que o aclnnl Pt·esidcnte do Senad() da Republica, veterano da guert•a do Paraguay, pai•a onde foi ainda bem mo~o. c que Lambem arl'iscou
a sua v1da pela Palria, portanto avaliando os sncrificios nlli
feitos, venha presenciar n morte elos dkeilos elos nossos veteranos.
E1·n o que cu tinha n dizer.
ORDElll DO DIA
Votarão, cm discussüo unicn, cln inclicacão n. I, de 101~,
nropon(•o' que no, Regimento ~~.)n. incluirlo um arl.i@O Jll'Dhibindo que no recmlo ou no edlltc!O do Senado se rcun~ qual~
quer outra assemblén, ainda que composta de congJ•essJslns •. Sl
-não funccionnrcm n~- desempenh.:J r!~ •seu mandato Jcgtslalivo.
o Sr. Presidente - Não havqnclo numero para n votação,
vou manclnr proceder ít chamaC:Oa.
.
Procedendo-se (I chamada, vcl'ificn-sc n auscnctn dos St•s.
l<rnncisco Sti c Adolpho Gordo (2).
o Sr. Presidente - Responclc•rnm LI cl)nmado. apenns_ 31
Srs. Senadores; não hn numero. l<icam nlltndas n~ votlliJI!CS.
'1'1\~lPO D8 8:11BA!IQUE f>,\fiA P!IO~I.OQÜl~R N~\ •111:1!,\D,\

2" cliscussi\o ()o Jll'O,iceto do Srnndo n. 1,5 A, dr 101!1, rrgu!nndo o tempo do emhat·qtw Jl!lt'n os oJ'J'icm•'R da At•mm!n, o
dando outras Jll'Ovicleneins.
I
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O Sr. Pires Ferreira ( ·) - St·. Presidente, Y~.io que a
proposir;ão cstt\ em segunda discussão. Assim ~cndo, pergunto á l\lcsn: collocada como está a discussão pódc l•sta
r,rop.osir;ão ser emendada cm tcrceit·o turno ?
O Sn. PnEs!llENTE-Sim, Sr.
O Sn. PrnEs FErinmn.\- Uma \'CZ que a ~lesa me garante
que a proposição pr\de ser emendada em terceiro turno, apenas
direi ao Senado, neste momento, que, si não J'oi justa a
emenda, na opinião da Commissüo e de muilos collcgas, menos
justo c ainda é o que se quer J'azct• agora, tirando o tempo de
cmba·rque nos 1capiLãcs de ma·r c gucl'l'a, scm1 ao menos, dizct·:
quanto tiverem esses officiues cm outros postos, tantos annos
de embarque.
E tenho razão pm•a assim me expdmir, St·. Presidmüe,
JlOI'fJUC o Senado vac saber de uma verdade. E' bem passive!
que se pt•omova um •officinl ao posto de cupilüo de mar o
guerra sem que cllc tenha um só dia de embarque, porque
o Senado deve lembrar-se do grande espaço de tempo que
atravessamos sem navios pura que ncllcs tivessem embarque
os nossos l()fficiacs.
: .. . ~' .;!:
O Sn. Fn.~'-'Ctsco Gr. Ycmno - .Por menos que fosse o
numero de navios era impossível rrue todos os offieiues fossem
pl'ivndos de embarque. Entendo que sô deve ser pt·oniovido quem tem tempo de embarque cffcctivo.
O Sn. Pnms FrmHI~lll.\ - Acccilo a ohservnciio do noht•e
Senador, tanto mais qunnlo vejo que S. Ex. nün Jlct·do o
habito do scmpt•e cnLrclcr commiso 6ialogo, quando· occupo
u tribuna.
Mas, pergunto n V. Ex.: para que um capitão de mar c
guerra possa sor promovido ao posto supc!'ior, que tempo
rwccisa ter de embarque ?
O SR. 'Fn.~'-'Ctsco Gr.YcEmo - Não posso infot·mm· ao
nobre Senador.
O Sn. H~nCILJO Luz- A lei antiga mm·euva deus annos.
O Sn. Pm!ls Frmllllll\A - E a moderna marca um.
O Sn. HEncu.to Luz - O que é mnilo pouco lcmpo.
O Sn. PmEs l<'rmnmnA- Mas ú preciso dislinguit· o tempo
de cmbm·quc elos dias de mar.
·
O Sn. FnA~ctsao Gt.Yctmro - O lcmpo de embarque rigorosamcnlo t:rovc sct· nrrucllc cm que o offieial eslt't cm um
11avio do guerra, ammdo o rwompto n suhit•.
O SR. Prn~s FllllHE!n.l - Então qncm rsl!\ a hor·do de
um navio· nncorndo cm um po!'lo não devo •·onlnt• tempo de
embarque.
· :. .:~~ · "'
•:·' ,";:· I

(•) 1M o disctn•so núo flli rcvislo pelo orndoi·.
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0 SR. FRANCJJSCO GLYCERJO - Não foi isso O (JUC CU disse
o. que eu disse c_ repilo é que, como tempo de embarque, n~
l'I(;!Ç~r. ela cxprossuo, deve ser consirlernC!o aquclle cm que um
ofJ Icml esta a bordo Ide um. vaso ele guct•ra, armado, embora
ancorado cm um porto, mas prompLo· a pnrLir n qualquer
momcnLo. Como tempo ele embarque não deve ser considerado aquol!e om que ,a officinl se entrega (L commissilo elo
terra, exercendo o mandato de Deputado ou Senador de membro da casa militar do Presidente ela Republica, 11ot•quc esses
offieines1 promovidos, prejudicam nos seus co!lcgus que estão
cxercenuo commissõcs vcrcladeirnmcnte de mar,
. O Sn. PmEs FElli\EIRA - St•. Presidente, quando discuti
aqui a emenda npresentndn, pelo nobre Senador pelo Amazonas, o Sr. Gabriel Salgado, cu chamei n ,aLtcncão do Senado parn o J'acLo, ele muitos ofJ'iciaes rJuc, de n1nrco deste
nnno n agosto, não tinham um só din ele embarque no posl.o
que ·Oilcupavam, foram promovidos no posto superior; entretanto que nquelles que tinham j;í cinco, seis o nove mezes, por
consequcncin, mais tempo de embarque elo que os seus coilegas que foram promovidos, devido no novo decreto que
lhes tolheu esse direito,
·•
Onde n justiça desse Ptoeodimonto ?
Eu comprehendo, Sr. Presidente, que um capitão de mat•
o guerra possa ser 'elcvndo no posto de almirante sem exigcncia do tempo de embarque, quané!o. c!lo altinge u esse
posto jtí cheio de serviços elo mar, com -JI1 ou 15 annos de serviços prestados desde o posto de 2" tenente; mas promovei-o
sem essa exigcncia, a de tempo de embarque ali.\ ao posto do
capitão de mar c guerra, nada mais· representa sinão contribuir-se pllra o anniquilnmcnlo do almirantado.
Espero que a imprensa o a opinião publica se manifestem
n rcsncilo deste caso, para cm 3" discussão uprcscnLm· a minha õmcndu, na qual, estou e01•to, sct·oí secundado pelo illustrc Senador pelo ~;spirito Santo, que .iii clcfcnclcu, na Conuni3süo, a emenda nprcscntacln pelo illustrc Senador pelo Amazonas.
· Declaro mais que a mataria principal !'ai clcsprcznda pela
Commissiio de l!'inanc.as. J~ssa mnterin cogitava de mandar
contar como de embarque o tempo do serviço de todos 0:1
officiacs de marco a ugosto c não se cogitava elo dar tempo
de embarque nos capitães do mnr c gucr.rn pura chognrmn a
ser promovidos a almirante. A mntcria principal foi rlcsprczndu, o rogin1on lo não foi considcmclo neste ponto. Nn 3" discussão pt•ctcndo perguntar ú Mesa o que foi flUO se )lassou
com este caso pum quo fosse rcnchida 11elo Scnarlo c pela Commissão do ].linanuns nma emenda desprezando n matcrill pl'inci1Jul. Nessa occasião Lrnt•ci os meus dados Lodos e mosLt'lli'Ci
quo osta cquipumc.ão uhroukn que se qum· fazet• 11a Mm·inltn
com o ExrciLo, cmbort\ Lenham mnbus o mesmo :fim, cleJ'osa
nacional, não pódc chegar nLó ·osto ponto, som rcstricr;õos, sem
~xigir elos oupilães de mnr o gu.erra o tempo nccessurio pnr~
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sot•om promovidos a oontm-almiranll:, emhol'a osso lirocinio
soja JH'ostado uos 11oslos ·lle segundo ou primeiros lonoulos, llu
oapiliios <.lo o01·vola ou de eUJlilão:; do 1'rugaLa, ou rnesmo dtJ
ea[Jiliics do mar o guoprn. 11~' JH'eciso que os capitães do mat·
o guerra appcsentem tir.ooinio do mar, do contrario estamo:;
perdidos cm relação aos almirantes como verdidoR J'icamos com
rolar;ão aos suhallct•nos .que enooulrcm grando di!'J'iouldadrJ pat·u
chegar ao lombacliloho dos navios.
· Sempre ouvi dizer que os segundos lonenlos não tinham
commissão cm terra, quanto mais os guardas-marinhas. Hoje
as commissúos são dol!os. O's «jovens lmcos » ·dominam todas
as situações; os velhos vão sondo encostados pura .que a ,juventude vú tomando o Jogar JH1 defesa nacional. Thlas é nccessario que nfta se dosvrcw a oxporioncia c o conselho >dos velhos.
Espero pela 3" discussão; veremos o que hoje st\c desta
Casa.
Se para pt·omot;ão o o!'J'ioial, do 11Iarinhu, que tem serviço
do março a agosto, este temvo 11ude ser contudo para que soja
olle promovido no .posto immediato, ú ,iuslo Lambem que, pal'[l
uquellc que contava G, 7, 8, O o 10 vozes mais o lompo ut,j
agosto, seja respeitt~do o dect•of.o do março cm tod'a a sua plenitude. gsla é a ,opinião do Congresso o da Marittha Nacional.
O Sr, Victorino Monteiro ( •) -Sr. Presidente, não ma
foi passivei, por motivos l)e fot·çu maiO!', vir mais cedo no
Senado o mesmo passou-mo despercebido que entrava cm ordem
do dia o pro.icclo que truta do tempo de embarque para os
officiaos de 11larinha, sobre o .qual acabu do J'ullar o nobre Senador pelo Piauhy. Neste momento entrei, ü das palavras do
S. Ex. apenas pudo deduzir que combatia o projecto sobre o
qual immcreoidarnente dei pat•ecor.
·
Portanto, reservo-mo pam depois da leitura do Diario
do Con{J1'esso saber o que disso S. Ex., 110is não tenho o dom
de tulvinhar, Apresentarei onlúo as razões pelas quaos nós formulámos o parecer subscriplo pela Commissão.
Etllrelanto, posso al'l'irmar dosd'c jú que jamais um Mto
illegal póde gemr direitos, equidade, ou qualquer sentimento
do Loloranoiu. A equidade só póde sot· diclada pelo principio
do jusLka; a um acto illegal é, ]lOI' si, nullo c utó suscepLivcl
de punir;ão (apoiados), não podendo nunca gcrar,'!lOis, direitos
o equidades do qualquer natureza.
-Gosto sempro do dar resposta immedinta ao illustro
mostro, .da •quem fui soldado na Commissüo ele Marinlm o
Guerra, mas S, l~;~:. úão perdert\ nada cm esperar 2.\ horas,
J'rc~iso lür; preciso saber quaos os at•gumcntos empregados
por S. Ex. Podem sm· alies do natureza la!, teclmico como 1j
S. Ex., ~u.iu comvctoneiu immansa todos lho .reconhecemos,
principalmcnlo cm assumptos de marinha, ·quo ú JlOssivol quu
eu mo convença a venha .amanhã, ·cm Jogm· de O!lpôr argumentos oonlrurios aos elo S. ~x., Jmlot·-lhc vnlmas o veclk-lho
porcliio desta pequena divergeneia nos lo momento •
.(•) Este discurso não foi revisto pelo .orador...
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O Sr. Pires Ferreira- Si'. Presidente, JlCdi a pnla\'l'a
para declarar apenas que :l'oi cm consitlcmcão ú 11essoa do
honrado rcprcscnlanlc elo Hio nranclc do Sul que ou deíx"i
de apresentar uma emenda nesta discussão, aguardando a Lercoira, ú qual espero f]ue S. J~x. eslar·ú presente c dig·a alguma
cousa a rcspcilo elo seu parecer.
Adiada a votação.
õ.\lELHORI.\ llll 1\El'OfU"l'A .lO COf\OX Br. J,\CQUllS OURIQUE

2" discussão do projecto •d'o Senado n. IS, de 'l!ll3, mnnUundo considcr·nr· a rcl'or·ma concedida no cm·onol All'redo J~r·
ncslo .Jacques .Qmique como no posto de general de brigada,
de accôrdo com as leis o lallellas vigentes .
•\di ada a votação.
~flill!COS
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2" (Jiscussão do pi'O,iecLo do Senado n. 11, de 1010, aulorir.ando o .Presidente da Hepublica n commissionnr annualmcnlc oito medicas militares, do Excreito c da Armada, para
acompanharem os cxcrcilos dn França, da Allcmnnhn c da
Inglatcrrn durante as grandes manobras.
"\clinda a votação.
O Sr. Presidente - Nada mais havendo a Lr·ntnr·, vou levantar a sessão.
Designo Pill'U ordem do dia da seguinte:
Yotnção, cm discussüo unicn, dn indícnção n. 1, d1~ 1013,
pt•opomlo que no llcgimcnto sc.in incluido um nrlifl'O pt•nhihinclo que no recinto ou no cdificio do Senado se rcunn qualquer oulm nssemlllén, ainda que compostn de congl'essitas, si
niLO funccional'em no desempenho do sou mandato legislativo
(com )Jarccc)' coutmriu tia Comm'issao de Policia) ;
Votação, cm 2" discussão, da proposição da Cnmnra dos
Deputados n. 150, de 1012, concedendo n D. Augusta de MiJ•nndu Mincir·o, mãe dos J'nllecídos alferes da For•ca Policial
l>edr·o c Antonio de Mirnndn Mineiro, uma pensão men~al do
QO$, sem prcjuir.o do meio soldo que actuahncnto percebo
(com )Jm•c,:cr cOi!tmrio ela Com.udssüo de Pinanças);

Votação, em 2" discussão, da Jll'OJlOSição da Cama1·a dos
Deputudos n. -JG2, de -J012, concedendo vitalícinmcntc ús
viuvns c filhas soltcit·as dos ofl'icincs iC prncns dos C01·pos do
Voluntnrios e Guarda Nacional, que fallcccram cm canscqucncin de ferimentos recebidos na campanha do Pnr·al'(un~·. o meio
salda em ii'(Ualcladc de condi!'.ücs nos rlas fal!lilíns dos do
Exel'cito ü dn Armndn (cmn. Jlfll'm:ci'CS !ln Cmnm.issr1o dr:. Pi1W!l('!IS

7'Cl1'(1) ;

contrm•ios li 1li'OJlOsit'üo c ti Clltolldtt tio Sr. l'ircs

Per~

77!
Votação, em 2n tlist:ll:-1:-ifíO, dn J.ll'Oposir;fío dn Cnmnrn dos
I !I, dt! I !I I I. IJIII' 1'1'11•\'il dn p!'I'St:r•ipr,;fin r~m que
possu l.r!l' ineut·r·ido u dit·l'ii.IJ t.h~ i.J. r.:t·ellin 'rit.:·r·t.~ Mu:-;~, viU\'a
do n.iudurrl.e da iu:;pl!el.ttl'iil d1! '1'1~l'I'HS n Colouiza1;fio AJI'r•ndu
rrarg·iuio :\Joss, ao uwul.epiu iu;;ULuido pdu sr:u m:ll'idn, pagns
us t!onl.r·i]Juit;Üt!S nLr·azadas (t:om JWrec,:rus tlfl Cummisstio da
Piull11('as cuulrarlvs ti Jli'OJwsi~~ao 1: ti cuwmla du Sr. Glu-

Depulado~ 11.

cerio);

Votar;ãn, ern :.! 1' discussfiu, da [H'Opo:;if;fío di! Camara dos
Dopulado:; 11. 1.:!-'1. de ·J !lU!), que r·eLt!\'U da vr·eseJ•ipr;fw em quo
int:Ol'l'eu o eonLL·ibuiulr: do rnonl.epio dos l'unedonnl'ios puhlic:r:rs D1·. ,Josr; .Julin de l•'J•eilas CouliuiJO, eX-IH'aticunle dos
Correio:;, pul'a o l'i111 de poder· f:oulinuar· a euutribuir·, pagas
n:-; quotas att·uzuda:; (r:um }Jltl't'CtJI' r:vnlrario ria Uommisst1o rlt:

Ji' iUWI!~llS)

;

VoLat~ilo,

ern .:! 11 rli~f~U:jsfio, da lH'Oposir.:_iio da Cl.llllill'H dos
Depul.adus 11, I, dr: I!JIJ\J, cOII<!udr:ndu ao JJt·. Cal' los JJumiein
de .:bsi:-; 'roledn, r·elüv;u;lio du ]JI'e~cr·jr)c;iio ~~m qtw irwor·r·eu,
COIIIII <!OIIi.l'illllilll.e do lll011ll1)1ÍO civil, lia rJUillirJlll)l! de 1)1'0l!lll'ili.IIJt' J'isf~al dus l•'eilos dn Fazenda Naeional, 0111 Miua:-;
Ue1·ae~. ~~~ J.isJ'ei ln u pngamenlo das conLi'ihu i•;ül!s desde l de
s<!L,nlhl'll de 1S!J.I ·(cu m J!W'ccu r r:un lrw·io da Cu uwtissiiu de
F iuauuas) ;
Yottu:ão, em disl'ussfio unica, tio put·r.•t:ul' da Couuniss;ln
d1! Finnn~a:oi 11. JD7, i.le 1HI:J, opinando pelo inc:J,lJ\~r.·inwnto dQ
l'r!()lllll'illl•.!lll.u r!lll f)lll! llr•UI'il)li<J llupp pr:de l'<llevamenlo <.la
])t'l'."it!r.·iru:il;J 1..'111 qw.• ineoJ'I'I~II o SL'U dir·uil.u, pat'H o fim d~'
)"UJdl.'l' l'l'l!t!l.ll.'l' H ÍlliJHWLarwitt 1/u:-; l'tH'IWI~ÍIJII!lli.1)S dt! g'l~liUl'Oa
ulirnc!rttit:iL•:i, t'l'i!.o:-; ern lHD-'1, ao JO" l'eH·inwnlo dn ea\'allur.•ia,
t•nl.fin e111 npel'ac:ül·~ no Estudo de Sa11La Cul.llut'itm;
Vul.a~flo, l!lll ~~~ di:-~t~us:-;fw, do pt·o,it!cl.n dil 8enndo, 11. l.il A,
du I. !li :.1, 1'1.~~11 !nndo n Lt!lllpO dt~ I!JlliltU'fJtW Jlill.'il O:'i o rnuitu:s da
~~t·uwdn, n Llnndo ouLt.·ns PJ'II\'idellt~ias (r:um Jllll't:CUI' da Cum ...
miss•io t./.; /o'illtlll'.''ls 1!{/'t!l'"'"'"do suiJslilulivu);
VoLw;fio, I.'Hl ::!n tlisew:'sfin, du pt•u.ieelo dn 81!Wld~1, 11. L8,
'c:ln Hlla, nmnda11tln eon~iclet'ilJ' a J'L!J'nt'lllil ~~nltet.•dida no ~~or·onel
"\IJ'I'er.lo Nrut•sl.o .lacques Oul'ic:p.w, eomo no pusl.n cl" ger:el'nl
dr, )JI'igar.la, dr: :wr•r\i'dn e0111 as leis e labr!lln~ vi;;e1rl.r•,; (o{(.: ..
·rt:eido Jn!la eommisstio rlt: .1/arinha tJ UtWI'I'll, t: t:um Jlltl't:ee,•
rvnll'ario da de FiuWI!~as);

\'nUu;fín, f'lll ::u t.li~ell:-;:-:;in, du pt•n,kl'l.(l do ~~~nado, 11. ·t ·!,
dr.! lülll, aul.nJ•iwrrdn o lri'tt<irlr.•rrlr~ r.la ll<')llilrlil'n, ii t'OiillllÍSsionnJ• annualtrwnLP oHn lltl'tlieos rnilil.nr·t~:-:, tln EXI.'t'eito n da
~\l'JIHlt.la, paJ·u aeutnpauliur·c~m ns L'XI'I'I.'il.o~ da Fr·allt,:il, AIJn . .
lllillllln t~ da lllg·Jill.t11'1'11, dw·nnl.u as t-P'HlHles rnnno1JJ•n~ (r:uut
JWI't'''''l't's t.~ou!rariuó lilf'' t'o111111ill.!!'Út'S rle .1/ariuha e
r/e f!' illfli/I,'(IS) ;

Guerra. t:

:.! 11 cli:"iellssiín, do PL'tJ.it•lltn do ~cuado

·~!'~ando

o

~Ol'J>O

Vo!, Ylll

ll, :JS, • du I iiOH,
de l'icacluL'CS no ExeL·dlu, c dispuudo ~uurc
I~

m
n l'''~nrdivo )li::~soal '(r.om JJm•ccin'cs cnnt·1•irNos {lffil Corn.ml's.o
stks tle J!Hriu/w c Our:r/'ct u dn Vinm1rns);
2' discutisüo da jll'Oposiçfiu ua CamUl'U dos Deputados

GJ, de -1000, aqui parando em . Ludo os l'unccionurios da
lla:m tla Moeda e da Imprensa l'lacimtal aos !.lo 'l'hc~oUL'O Nacional (com }Jarcccr cvnlrariu da Cumuriss<io de P'i'ltttnçus);
~" di~cusHfin da JlL'OposiciLO da Camtu·a dos Dopnl.ados
n, !.ln, de lfll~. aulml~nndo o l'rcsidcnLc da llcnubliea, a
H.

aiiJ•ir·, Jw!·J ~linislfn·in ela AgJ•ieull.ur·a, ludtisLJ·ia e Conunurcio,

o ,.,.,rlil.o rle 110 :ooo~. JlUI'a all.end'"' ao rmgamcnl.o a que J'iZt!l'am .iús, no anno de l!lll, OH eultivadorns dr, i.l'i,;n rlo Estado do llio G1·anlie do l:lul, Guilhtl/'1111! Antonio i:llumpl c
nul.i'üH, r.ln act.•.,'ll'dn com o al'l.. iii, da lei n. Z.:J51\, drJ :Jl do
d•!WIIIlu·o de HHU (com JIW'I!CCI' coull'lll'io da Cvumdssüo de
Piii<I/I(!US)'

.

Lovanla-~c

a ocssão

ú~

2 horas c 40 minutos.

l5:J' 8Ei:IS;W, Ei\1 I I JJB NOVBi1113llO DE Hl13
PJ\I~SIIJE:->UI.I IJU ~ll.

J>l:ol!lg/IIU ')1.\Uil.IDO, \'IC!l•P111>~1D"N'I'F.

.\' l hom da Lanlc, lli'Usunle llliiiHJl'O legal, ullre-HIJ a
a .que l!Otwor·rem o!'i 81·:;. Pinheiro l\luc!mdn, l''UI'L'I!iJ•a.
At·au.io Gô<)S, P.edt·o Borges, Metello, '.rlll'l'<\ GaiJI'iul
fialguclo, lndiu do .Um~il, Luul'll, ::irJlil'<\ .losú J~uw!Jío, Ul'imno
Santos, Mendo:.; tlc .Almeida, '1\i!Jeiru U.ou~_;alve:;, Pit·cs J~'CJ'J.'eit·a,
;o;~~:-;siw,
Chave~,

Ft·mwisco

~~ú,

'.l.''avat·es tle LyJ'n, .Anlonlio. de Sou%a, Cunha

i'<Jd /'asa, Wall'l'"d" LtJJil, SígiHIIHHHio GOll<;al VIl H, Gui l•h<JI'IIW
l!tunvuo, Oliveil'a Vnlladfio, Lui~ Víunna, Blll'llUI'dinn illoul.eit·o,

Hueuo de l1aivu, Hermu·do ~IoiiLPit·o, rFelieituto J~PJIUU, FJ•nuoisco Glyet~r·iu, Leopoldo de Bul'lltje~. Gommga .laymc, Jm;i'i
'!\lurlinhu, XavílJJ' da ::iilvu, Ale!WUL' Guímut·ües, Hcl'cílio ·Luz
e Viclorino Monleit·o (3-í).
-Deixal'am de tJOIIlJ)ltl'ecat• eo/IL IJlLUSU ,iusLil'ieudu os 81·~.·
~ilvol'in

Nnl'~'. At•thlll.' r~unws, Gti!'VII~io .Pas:·Hii-1, '.l~hOIIIH~ Ae-

t•,j,,Jy, J•:piLaeio Pos!'Hill, ll!lll~.a.JVPH Ji,ut.•t•oii'H, 11iheiJ'O rle BJ•il.n,
lla)'lllllllllo de /llimlllla, Gnrnes llibuít•o, .Josu Mai•ccllínn, lluy,
Hal'l.<usu, Mu11í~ f.o'ruíru, .Julio Luí~ ..\.lvcti, LOIH'llll~·o Hupthta,
J.•'t'atwi~co .\.Jot•Lella, Nilo .Pe~~anlm, Sú l~.reil'e, Aug-uslo do Vas ...
.':oncnllus, ·Alei11do UuaHal.l:u·a, All'l'euu Ellis, ,\Lfolpho Got·do,
Ht·u~

,\JmwliJs, A. Azet'L•du, Generoso
i:leluniLIL e Abtlon Buplislu (~7).

Mat'l)lit~s,

.l!'·elipJJu

E' 1idu ,, poHla nm Lliscussüo e selll tlcuulu appl'ovndu a
aela da sessão anterior.
O Sr. 1" Secretario duelal'l\ LJUO não ha extJCdiunlu.
O S1·. 2'' Secretario dcultuu quo nüo ha [IUl'OCLil'CS,

•
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Vola•;úo, e'i11 discussão unica, da inrlicn~fio 11. ·J, ele /!113,
PI'OJIOIIdo que '1111 1\eginwulo seja ineluido um a1·Ligo prollibindo TJLW no redJtlo ou no edifkio do i:ienaclu se J'I!Uilll

qtlni!Jllel' uutL·a as~umbl1!a, ninda que llompos/.a de corrgr·cs~isLas,

Hi uiio l'umdouat·cm no de~cmpeulw do Hcu mandato legis~>
lativo.
ncjcilada •
Yola~úo, em ~· ·discussão, da proposJ~ao da Carnm·a rios
Depul.udos n. Jú!l, de I !li~. eonr~eclcnrlo a J). ,\ugu:;l.a de Mimuda Minoim, rnlie dos l'allecirJo;; alferes da FoJ••;.a l'olicial
i'edJ•u e 1\nlonio lllirunda Mineiro, uma pcus:io nwn:;al de
tiO~, SI! III prejuizo do meio soldo que adualmcnlc percebe.
Jlejcilnda; vue ser devolvida ú Gamara dos Derutados.,
E' anuuneiatlu a volaüo, cm

~~~ ~Ui::wu:;são,

du pr·oposi1,1üo

da Cttmai'U do~ Depulat.!o~ n. Jti~, t.!c l!Jli, concedcut.!u vil.aJieiamenle ús viuva~ c fillm; solleims dos oJ'J'ieiacs e Jll'a(:as
elos corpos de volunlaJ'ios c Guarda Nacional ·que fulleccram
em con;cqueucia ele ferimentos recc!Jiclos na I!UlllJlUIIIJU do
.l'umguay, o meio soldo em igualdude de condif;,ic; ao das
faulilius 'llos do ~'xercilo c ela Armada.
O Sr. Pires Ferreira (para CJU:a11/.in/r:ru· 11. vofll('<ÍO) ~:r ..l'rcsidenle, pedi a palavm simplesmunl.e para l••miH':JI' 11u
::iuuado quo a lubclla pela qual uu peco a pens:ío •' n d<>
187·í e 'llfiO a n1oderua; é a f,abülla ,quo dava, pouco::; venct-mcnlos aos ofl'iciaes, islo é, a lu!Jcllu que vigomva ao l.eu!Jlol
~Ja

LeJ·uJiua~ti.u

Ua guoJ•ra.

A despcza, quando ella se J'izcssc,

~cr·ia

iu~iguil'ieau:,c.,

,:\lt~lll t.li::;:;o, r~:u·e~e-llJO qtw o ~euadu, UlJ!ll'OVUIII.Iu
L'lll ~~~ discus::;ão, LeJ'Ú ainda a :.:·~, ua qual

a lJI'Opu::;it:ú.o

pothwfio sur.
.:;ugg·cridns algtunas nwclidas que venham J'avorceer üs viu\'US

,, li/lias dos vuluularios.
He.icilatla; vuu sel' devolvida ú CtunaJ'il dn:; IlpputmJus.
Votncão, e111

~~~ dist~ussão,

tia IH'Oposktio da CallliiJ'a dos

Deputados n. '1!1, ele '101 1, que rei ova a tll'Cset•ipt;:iu um quo
po~sn lCIJ' ineoJ•rido n tliJ·mto do I), Ct~cilia 'l.'ig'l'o 1\los~, vi uva
dn n.iud~tulu da luspcdut·ia de 'l.'eJ'J'iiS u Coloniziu:;i.o .AIJ'!'odo
'J'aJ·~·iu io Mos:;, ao moul.epiu iu~liluidu pelo :;eu ma !'ido, pagus
a~ euuLL·iUuit;úes alt·asadus.
HejeiLudu; vae ser ~Jcvolvidu :'L Canlill'il dos IJepulmlos.
VOliu;ãu, em 211 discussão, da PI'Opnsil'i'io dn Camn1·a dos
Dt•putados Jl. ·(;!.}~ d!~ I oon, que I.'OIL'!'U. da ill',esei'ÍJl!~~fiu .um quo

illllOI'J't'U o conlrJIJII!rtlo do monlepro dos IUJII:mou:ll'liJS pu/llieus D1·. ,/o:;t'\ .Julio do Jo'r·oil.as Coulinlw, Px-pr·alit,anlu dos
Uül'I'IJios, plll'fi o fim de podm• eonl.iJ!lllll' a conlJ•ibuiJ•, pagas
us quoln!i ai.J•asntlas.
Hn,iPt Latia; V:tt! St!J' dt~volvida l'l Cnnmi'a dos .IJopulado:;.
Vuli~t;iit\ tilll !.!" tli~wussilo, da fli'U1H.l~ikilo da U:unat':L ,dqs
LiqJLJlaLiuti u. I, til' 1VUV, c(>twellL'UUu uu L!r. Gtll'll>o l>otuJC.tO
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ele :\ssis Toledo relen11.:iio da pi'I'Sel·ip•;iio cm que incorrau
eotn<J eonLI'ihninle do llll\11i.l•pio tdvil, tln qualidade de pl'tl-

'mJ•adOL'

.Gel'ne~.

fi~eaf

doti

J1 'dlo:-~ da
pa~:;amenlu

.f•'nzenda Nacinual

~~lll

Minas

tinLitil'tdl.tJ u
dati eonl.r·ihui<;õeti t.lf!tide 1 do
sdemhl'fl de 1!:\!J.'J.
H.t•,iuil.míu; v;,w :sul' devolvida :t C:unaL'a dn:-i .De11Utadoto:i.
Vol.w;Jo, e1n tli>'iCU:StiÜI.I utlien, do !liii'I.Wel' Uu Cornwissãn
í:lc Fiunw;lls u. l!J/, de 1!11:1, opinnnt.lo pulo ind•oJ'•'I'ÍiliCttl.o úo
requui'Íilll'lll.u "'" que Huur·iqlltJ Jl11pp pede l'ulevaiiWIIlO da
pre~eript;iÍ'J l.'lll 1/IID ÍIWOI'/'eu o seu dir·uif.u /lill'a o filll du

}JOdt!l' J't!•.~d1er·.

a

inrpo1·f.arwia

r.loH _fOJ'IIeeillll!lli.'U:s

LlB g't~IWL'O.i

alirneul,ido::; feito~ e111 ·180-'l ao ·to" J•og·imenl.o tio cuvullaria,
.€nlãu '"" '·'PUJ'HI;Õeti uo Jo;,tutlo de Santa CaLhUt'ilta,

Appt•ovado.
]~~~ iiLHIUtwiada a volat;ão, L'J'll :;·' diseu::;~:nio, du lii'O,iccto do
Scuadtl 11, IG .A, de IHI:l, J'e;;ulaudu 1.1 tempo do t~ll1bill'que para
os ol'l'icia+'~ da Al'lnalia · u dando ouli'U~ lll'OVitJ•,lleiati.
O Sr. Victoriuo Monteil·o (J111la o/'tlem) Sr·. l'l'csi-

'I

I
.,'
i

,,
!'1

!'.

I'

·'·:!

ii

)I

I
ii
/1

li

li
ir

:I
I'

'dt!ulc, de tWet)rdu eom o ltegirneulu devia .sei' daLio ~l vota ..
uiio, 11/Jit!S do IH'n,jecl.u, o ;;uiJ,;I.ilutivo IIPI'e.>euta<lo rwla Comnli.~i-ifio dt~ .I.~' i na 111;a~.
l~ul1·elmllo,

a lllliÍOria thl Conlmi~~Õ0 1 islu ú, tHJ,Ut!lle8 CJU()
,,,su sulisl.il.utivn e I)U que rui () .ll;elai.I)J' l.in<I•J
:anno, depois de ouvi1· eer·tas pondet.••t~;.ües do .Podei.' .l~xecuf.ivo
SUUSCI'ü\'1'1'11!11

a este r·e~peilo, considet·amus mab eonveuienle au inlet·es~.f!
publico t•equtll'eJ' a I'IJlit•ada desse tillhsl.ilulivtJ,
Neste sentido dil'i.io a V. 'Ex. o uecessario requeriruenlo.
Gon>~lll ado, o Smmdl• cllll>'t!l!l.e mt l'cl ÍI'u<ia úo .,ullsliluf.iyo da Colnndsl'iào de .Fjqatu;.us.
E' npp1·nvudn o pt·ojecto.
O Sr. Pires Fcrroira (J":ln "''rlew} ''''li ll<' l' e u Senado
'cone'i,!du tlbpeu~tl (lt! inlel':•il,ieiu pa1·a que o pJ•u,juel.o enlrc ll!L
orclew Uo di'd da sessfio Sl:gllint'-"·
Yotil~·.rw, ~~JJJ :.!~~ dist!H:-iSÍtu, do pr·u.iedo do Seuado n. 18,
Uc HH:J, Jnandando t~onsidtn•at' a l'll.l'ol'lll:t cOIII~I~dida au t!l.ll'etne!
!A.II't•od<~ El'llt~sln .r:wques Otll'iquu l'l.llllU no posl.o dtJ geuel'al
d!e l11·igndu, du aeetiL'llo com as leis e l.u!Jcllas vigenl,e~~~.
flcj c i I a!lo.
\'em a Me~a c ,; lida a seguin·lo
JmGI•. \II,\1,!,\0

IJI~

VOTO

Dr,elnt•o let' vol.ndo euul1·n o pnt•eeet' do Commissüo rle
FinHil\:ll:-' I'Pjf~iLnndn o Jlill'et:el' da Cnmlnissiitf.l de l\1twinlln a
Guet'l'il qu,~ ~~nm:~.~1k· l'Cl'tn·nm lliJ posLn tle ;.renernl ao cul•onol

Jucqucs Oul'ique.
Sala úus scosüus, H do novcmbL'O do. ·to iS, -

Tef(d, .
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Votn~~Üfl, 1•m :.!" di~.~·tl~!;;fit), do J)l'O.iedfl dn ~nunclo· n. ·)1,
de 1!110, ,f!JI.orir.anrl<• o 1•rr<id.-11i" da 1\o•pllilliPn n r-nmmi~
)olionnJ' nnn11:d111nllf.P oiln nJPdit~os milil.nf•t•:-o, dtt I~St'•l't•.iHI P dtt.
.Arrnndn, pa1·n tu•nJn,punhnl'PIII o:-;. t-xr.•J'l'il.os dn Fl'tiiH:n, ün Allémanhn

d1n !Ju.~·Jaftq'J'a citJJ'aole n.~ ).fl'HJJdt•:-; m:IIJOhra~.

1•

ne.ioilnrlo.
r.nnPn

nR

Pll~.\nonv.s

no

r.:mnr.ITO

~· dhw.n~~fín <ln pl'n,i,•Pin rlo f;,•narlo

c~N·nndo

ü

11.
:18, rle 1009,
Crll'pn rln Pir-:ldfJJ't'~ no gxt•J•eil o ,, disponrlrr ~.ohr~

v J'nspt·el.i\'ll I'~~'~Rflal
11 r•.i f' i Indo.
r.QUII!.\B:\Ç.\0

!lO~

ro:\r.C:J(l:-;"·,\l)J(tR ll;\ CML\ n.\

f•llENS·\ NM:!ONAI. MS

J)Q

'1'1·1 F.HOIJI\0

~ro~O.\

R IH IM.-

N.\Clo:<•A!.

2• disr:us;;fio rln pcoposi~iio dn Cnmm·n dos D!'ptltndoi
rr,: I 000, eq u iparnnrJo mn ludo os runccionarios da
Cnsn dn ~loedn e rln lll101'f,nsn Nucionnl nos do Thesouro Nac-'1onul.
.
Tle,ieilnà"; ynr SI' I' <J,,,·oll'iiln 1í r:nmnrn dn' Deputados.,

n, •H,

cnl':PITO llP.

00; 000~ M .\IJNIR'\'ElllO P.l AGnlf:fJ\.TI.IH.I

~· rli,r.ll'~r,n rln pmpn~i,;iin dn Cmnnl'l\ elos D1•pul.n110s
n. -1-111, fl,• Hll:!. nniNir.nnrln o p,·~Rid,nl.l> rln llo•puhlil·n.. a:
nhril', Jli'IO ~linisl.nrio fln Ai'f'if.'l"l.m·n, rnrln~l!•in /' GmnfllPI'I:ia;
o r.l't•dil.n <lo 1;11 ;()00*, pnl'n nl.lr·nrlr•J' no pn~nmr>Jll.o n qno fi.,
zr.I'Uill .ío'l~. no nnno rln '1\111, ns enll.ivnrlorr•s dr' l.1·iJ.(O do Es-'
tarJo do llio G1•:11Hh' ol'o 1"111 nnilllf,l'\111' Anlnnio f;l.nmpf '<l
onl.l~li\, rJ,. :welll·rln rom n nrl. ;;1 !.ln h•i n. 2.:l!ill, de 31 ele
dczemhro dr• 10 Ifi.
Tlrjrilndn; \'ill' Sf'l' flo•\'flil'ilin ;í r:nm:l\':1 rJn,; f1''pllindos,,
O Sr. PreRidonto -

lt:vmltnr n

:'<Jdn mni;· hnv•·nfln n lrnlnl', vot1

~w~Riín.

De'i~no p:nn or1lr.u1 do cllin 1ln segnilJI.e:
:1• dí,.•llfi<iín do pl•njo•l'l" do Rrmnrlo n. 1o A, rh•. 101.31
,,,,gnlnndn n 11'111]1'1 rJ,. romhn1•rpw pn1·n o;; nl'l'iein•'~ ol-:1 Arml\d.fl r• dnnrJn nnl.ms p!'OYiri'rnf'in.•- (1!111~111/n ri••S/IICIIrlrl elo,
2iJ'O)f'l!lo 11. ·1.1, rM J.'J/,'1):
2' di~r'.IIR~ion da pl'opn~ir:nn rl:1 r:nmnl'n 1.lns Drpnl adi}'!
n. 1í!í, <lf, I !li :l, l'ixnndn n l'n rcn nn vn I pu l'n n ,.x,•·rc i ci o d~
·tOt·~ (t~nm JUII'f!f~t'J' d11 Cnurm:isstír, ff,l Mnrínlw r. G-uol't'rt affet·c~,~~uln t!rtH!'IIrla) ~

2.' díR!!IlRRno dn p:·oposio;ioo da Cnmnl'll elos Dept!Lnrlo.~
n. 188, de 1012, nutorizundo o Pt•csidente dn Republica a
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~bl'ii',

prdn Minislrl'io do Tnlol'im·, o m•rrlil.o r.spccinl de
i} :HOO$, Jlili':l Oei!Oi'i'i'i' llil paf(nJnC!li.O ·d10,; l'illll"i'UCS do J)i•.
!l.ll'i'l'dn do Hi·il.t(}, I'X-dii'i!CI.(}i' da Fneuldadn de ~lrH!ieina un
lia!Ji:r, IHID.< Jllli' lli'dt'ill df! Urll't'i'IIO (com JWI'er.r:1' {n'Vul'f!'l!d
du Com 111 isstíu r/1: Ji'iwm~·rul ) •
.1..1~\·anta-sn

:-~c:-;são

a

ús '2 ,IJor·ns.

-lú\' 81':88:10.
:rrmr-nDENCT.\ Do

l~M

Fm.

.N ·I hnr·a da l.nl·dc,

1:! [lg NOVEMBRO llE 1!113

l'rNTTI~lltO MACH~\DO,

YTOI~·Pl~l~STDBN'I'J~

pr;e~u~ute nunwr·o lPp;al, alll'n-r;P n ::;0~ ..

Rfío, n qtrto t~I.IIII:IWI'f!l11 os Sr·R. Pinlwir·o ~hwhudo, .l''er·r·ei!•a
Chavt~s. Ar·nu,jo n~·~~·s, Pt:r.lr·o HOJ'!!t~R. ~ldPIIo, Ga.l11'iel Salgado,
.lo~H·! EuY.Pbin, Ur·hnno Snnlos,
llihr!ir·u tinw.~a]V, 1 S, Pir•Pl'J l~~rr·r·rir·n, '',1':111Lyr·n, AnLnnio dn Rnuza. r:nnha Pndr·n~n.

TnLiio dn Hr·uzil, Lnrrr·o Rndr·•\

Mc!IHir•:; dP Alnwida,
chwn S:í, 'Pavnr·Ps dP
\Vnll'l'rrltl LPnl, t.:orr1;;riW!S .1•\'r'r·eir·n, t.:uillrt!J'IllO Campos, OliVPira Vnllndfío, Lrliz Viannn, Bt!J'nar·dino 1\lmll.r•ir·o, ,lofío Luiz
Alvf·~, !'~iln l'l'1.:nnha, Hll!'llll d(• Pnivn, Ut!l'nnr·dn l\IonLnir·o, FeJiei:Jno PPIIU:l, l•'r·mwiseo til~'PI~r·io, Adolpl1o (ior·do, Lr!opoldo
dr Hrrllrt,(•s, ( :nnz:wa .lnynw, .ltl~t~ l\lur·Linhn, XnviPI' da ~ilvu,
AIPilr'ni' r:uimni·fir,~. Ftdippr• ~f'illnidl, !Tci'eilio Lu'l. n VielMino ~lonl.rdl'o (:ln).
Ddxnm dr• enmpm•rr•~i' nnm c•.nusn. ,inslifinndn ns Ri·s.
SiiVPI'ÍO NPI':V. ri'PI'I't'•, i\J'I.hur· Lrmnk, flrrvnsio Pns~n:-;, 'elrnllltl'l. Ar·ninly, Epilnr·in Pf'ssnn, Ri~i~mnndn Gnn(;nlvcs, llihci!'n
de Hl'il.n, llnymnnrln dr• ~lii'llilfln, (;onws llillril'n, .Tos<'• Mni'eüllinn, llrw llni·ho,;n, ~lnni'l. Fi·Pii'<', I.OJii'Pnr;n 13n]>lisln, F!'anc•isen Pnr·lr•lln. R:'t Fi·rh•r, Alll~!lsl.n dr• Vnseonc•rllos. Alr:indn
Üiinnnh:H·:r, ,\JI't·Prln F.llis, l'li'll'l. Ahi·nnlrs, A. Azrt'Pdo, Ocne!'Oso ~J:Ji'([llf'R, f' ,\hrJnn Hnpl.isl.n (~fi),
];!' liJa. ·pnsta f tn di~1~nsslio fl, Rl!m dl'bale, nppt·ovnda a
nela da SPH:-lnn Hlll.fli'ÍLW.
1

O Sr. 1" Secretario dú eonln. do sPguinlc

F.XPEDffiNTE
()J'J'ieins:
Um cJn Ri'. ·I" Rrrl'rlm•in rln r.nmnrn tloR ])ppnl.n.rloA, J•emf'll.endn ii Sl';!ll iii te J)I'OJ)OSiQÜO: •

N. r.n -

O

C:nH~Prs::;n

1n13

Nneionnl J'rsolvn:

Al'l.. 1." Fir•n o l'!'PRidcnJ.r, dn llPpublir•n nulcwi~iH.Io n ronccdet· nm nnno tle lieenr;n, sem vencimcnlos, no Si·. Godol'i·edo
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Jln!1~n~. Nmduclor· l.r.1~hnic~o dn 111 elnRS!~ rln ro.unr;Pt'V\If~.íto f!n ·1·:~

•

trnda df' l•'t•r·ro OesLt> !Ir• ~linas, n l'fllll:it· di' I tlf' lllilnhl'" dt>
HJI:I, lliii'H lt·nlnt· dP ~r·m1 ini.PI'f'~snf-i.

Ar'l., ~." rtr\'ogaill->"' as disposi•.;õcs r.n1 r'onlr·nr·io,
C:nmar•a rlos llt•pnlnrlos, li de novemlll'o dr ·I O13. -So/Jino 1111/'I'U.W, I'J•esideni.P. -Aolo;rio 8i111.1"io dos Smrtn,ç L1!11l.
1 SPC~J·otnr·io. - Jlaul de Mrn·tws Vdoo. :!,u ~c·c.Tctnt·io. - A'
Comn1i~Rün eh~ Pinnnons.
Um do Sr·. Govcl'nndoi' do Esl.arlo do Anrnzonns, l'mnc~
l.f'illlo nm exrmplar• impr·rsso dn. 1\fl\'\1 Gon:1lil.uit;fin rln Esl.atln,
Pl'fllllllif:mrln om ~O rle oulubt·o findo. - Tnl.r,il'ndo.
Onl.r·o do Sr. Pi11i.o Mnr,l!nrln, srr,rri.nl'in dn C:onfrdrl·n~fio Hl'nzilcir·n do Tr·nlmllro, t'OIIvidnnrlo n SPrrntlfl JlOI'JI H ionugumçiín dn Villa 0Jwr•nr·ia 01•sinn rln Fnrrst•t·n. rm Ir. tlf' uovemhl'n flr·nximn. - lnl.eil'ndo .
Cnnvilr rio Sr·. I" Lf'nrnl•• l'nlmyr·n 81'1'r·a l'nlf'lrrpio. par·u
a mesma snl•,muiúnrle. - fnf.rir·nrlo.
O Sr. 2" Secretario rler·lnrn qnn nnn li~ pmwrrrs.
11

ORDEM DO nTA
'i'!l.MPO D!l. fl~IRillQUF. DOR OPPif:LIF.R D,\ .~n'!IL\0,\

:l' r]isrnssão do pro,ir.cl.o rlo Srnndo, n. ·I r, A. do ·1013,
l'P~t!lnnrlo n tempo de rmhnr·qnt.• nnr·a o~ ol'l'icinrs rln Al'mnt\n.
r rlnurlo ontrns pl·nvirlrncinR.

O Sr. J·oão Luiz Alves (•1 -

!';r, l'ro~ürl•rnl.o, prr:o n·

V. Ex. o ohsPqnio cl·l\ mnnrhll'-mn l.l~GZ~'l' o~. prqwi~ l'.Plalivn~
ao projer:l.o em r.liscussno. (R' satis("'ito.)

81•. l'J'oRiciPnlr. qnnntln o pro.iN,Io orn mn (j,•hnl.t• l'ni
snlnnnl.l.ido no rslnrlo rln r.ommiR>nn dr. l'innnt;as. •"•.ntlo l'll
Helul.flT', opint i rwln :~un nppi'OV·:H:fin. 1!01 pnl'l.í\ dn :li!CÕJ'do
rom ns ini'OI'!llnr:i"'-' do Govr.t·nn. Fui wneirln na r:om1niss~o.
~~ em nmn fW:-"sfio ~o~ninl.o n r.nmmJ.;;~ão Ol!C'flilon r1 :-;uh~Utul.ivo.
O mr.n volo, qni~:í JlPla minl1n nu.-nncin nn se:;lnnrla
rmmifio ria f!ommi>são, r. o snhsl.iLnl.ivo nprt:~rnl.arlo, 11im lignl'nm nos J11lpris. YBnho, JlDl' isso. l'nr.e·l' nm pnqnm·inwnln
no R,t•nl.irlo dn Rl'l' o pl'o,lol'ln rlr.• qnr sn lr·nln divitlitlo t'lil
1

duns

h

pnt•fl~s.

·

j

"'

O SI\. PnERIOflN'I'll- J)r.vn inl'ormnr n V. Flx. 'f]nc •)
fnneciortnrio :do S••nnrlo inenmbitlo cltWP snrvir:n nr.aba dt:
dnelru·n1• ... mü C]nn não PtH~ünLt•nn Plll.t't~ o~ prqwi1.:. da Cnrnmhsfio o 'IIIJsUI.nl.ivo rln V. Ex.

(") Este dise.urso nl\0 foi revisto pelo orador ..
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J

l'<•t'l'o•ilntnrntr, nrm r·n r~l.ot1
fnzendo J•r.pJ·nrníH:fin niJ.:IIIIHl. F.~~f·:;; paJWif' :rm~arn por• m.im
O

f:in .•Tn,in Lutz

r.ni.I'Pg'IIPS,

At.\'E>' -

j"lf'R~O:l)llwnlt\ ao

llH~U

hOIJI'Udn r~nJJP~:l O ~!'.

St~

nniltll' Vil•lnl'inn ,\Jonll'it·o,
O Rn. Vtr:Tnllt;>;n i\fo~·t•tmto - Ti:'t rslnYnm: l'izl't'nm parle·
do~ pnpt•ii' dn Commi:;;~nn d... Finnn(~n.:-'·,
O Rn ..fn,in l.Dtz AL\'l~R - T;;~n não nll.r.l'n n qnrsl.ão, por·~
q1w, r·.orn o 1111!11 J'nquPl·inYf•n.l.n, l'ir~n .i'nnndn 111'!1'fni!~'lnwnte
rossn l:wttnn. Beqtll!it·o lllll' o fll'll,it•el.o RI! divida em duas
Jllll'i.n;;, ttlttn nl.'' tts pnlnnas- .f2 •i•· aoosto de ·1!11:1- isl.o
r<, «enttsirlt•t·nndo eomn c\, 1!111\mr~tll' JHlt'n os nl'l'it,in'~' da Ar~
mndn, 11 lí•rnpo cli•l!ot·r·ido rnlr·, n c\r•et'Pin n. !l,'dli, rh•t ~~~da
rnnl'l.:n d·f' Hl!:?, ') o flt 1el'C'to n. Hl.7:H, de ·12 :rli1) :l~O~Lo dt!1
1!11:1 •.
~lnni l'••slr.i-nw snht'" "·'\.a 1winwirn
pm·J.r, r\e nr.côrda·
com a,; iHI'or·m:wíi,•s rio hn111wlo Rt·. Pt•(•.<illiml.n rln Hr•pu~
blicn, Que diz: "
«Rn \.isl'nz..rtrlo :\ sn\ it• iLnr;l"tn t•nnsl nn Ir• da Jlll'hRn~
A't~m

do ~~.. nndo, rln .:?2 dr Rf~lem
lwo ti\ I imo, r\ c• ,•;wi:H'Pr·.inwn\.us ,,n]H'r• o J1i'O.ieeto
dnCJlWI\n r:n,n, q11n m11nd11 ""li'iril'l'nt· ''omo dn embnr~
qur•, 11nt'l1 n, nl'\'it,i:w< dn :\t·m11dn, n lt•i11t1n diJCOl'rido
rnlt·n o dr.•l'l'l'i.n n. D.!dli, rlt• ~ll <1<• mnren ri'o• Hll~. rJ o
dreJ'i!lfl 11. 111.7:1.\, i\1• I~ <ln 111-(t"IO ,j,., ·JDI:1, di!VO dedo

Vii'P-PJ•tlRid~··nlt?,

1'\!ll':ti' .. \'OR

nfin

1111\"fl/'

itH'OI"I\'f•llif'lllP Pll1

Ret.'

O Jl1t\'ill10

t·nm·r·t·lir\n rrn \1d, visl.n ,j:'t ''' il't'r•m npt·nvnit.nrln dos
hrru.•l'i:dns r\IH.'OJ't'l!.nf•••s v\o 11l'itneir·o dnqu·,J\ris doci'P.~
IM, vnt·in., ol'l'ir•ino•s. nl:.tutl~ n]1snlnlnnwnt." '''m l<Jmpo
''" rJmhnt•fJnr.•:.»
1101~ Pf!\1 irlndr, n ... Hunc~.ão rir nl~nn~
flill' niin :-:P npl'OVf'il.nNHnt et)tno seur-J
f'Ol!tlgtls, dn rlPPI'P.!O CJllP Rll!-41)t•!H\P n f•.Xi~PilCiil dn Pll1h:ll'fllll}.l
Qnnnt.o :í nnl.r·n pat•lf•, 1Wil:-iO qnr nfín t!nw• Sf.'l' npprovadu;
ttindon dr• nl"'til'do r'orn o St·. Pt•r,idrnln dn nr•pnhl ien, CJIW rliz:

Esl.n p:1l'l 11 ]1l'rvt•.
offiriat•s dn At·macln,

;·Qnnnlo :í siJgundn

pnr\.r rio r•nl'm·irln J1T'O.irelo;

rpH., .rllr·r~Jnrn drwrn· sr! I' ol:l~m·v:Hln, r.m l'ritH;âo no rmhnr-

pnrn promnr.:ito, o 1\sl.nh<•\r•td,rl•o no nl'l.. ·JJ r.\n rle~
nt·nl.n 11. ·J.:Híl, ,d'r 7 rJ,. l'o\'f!J'rit•n r\t• ·JR!ll, ,;;oht~,,. o in~
lnt•.<\tein ]101'11 ns pJ•omnr:ü,•s rios nl'J'ir:inr" tio Exerr~if.o,
fllll'

lWilfoiO nõn ~~nnviP n :o;qa ·nppt•n\'nr~ãn, l)Ot' ,inlA'Ill' PR~Hl.

nlNlirln not~i\'n P t•oni.J'Ill'iil an~ ini.P·J'O:=.I·i-'f.'S da 1\lnJ·inlln,.
\'i~tn ~;.·q· o Pmllill'fll\1'· n 1'tl1H't.::filn PSf-irmclnl do quem
nlll'n~:n n JH'ofi,.;:.... no rio lllill't nf'to sendo dndo n. qnn.lqunr
n)'l'it•inl ndquit•it· ns enlllt<'~·imm:J.os 1~!':\\._ir·o;; nr.•.el:;'lsn~
l'IOR a SI' \nt•Jtnl' IIII\ 1/flllljlf'\l'lll.ll jJI'O\tSS!Olllli, 1;;111110 [L
hor·tlo J]·ns ttnYin' dn I'Sf.Jiltlllt•n ,;:n :ll'i iYidnrln •

Nf'RI·ns l'flllrii<;iíl's, 1'\t·. Pl'rsiril'lllt•l opin:'tl'n mt nn Com~
misoslio de Financns o Yenlto agora opinat• )1Cl'nnlo o Senado.

IR5
Qllf\ pnT' Npl id:H.]P, dt•\'f\ SPI' n,ppl'rt\'af\a
}wnjreln (• r.·P,itdt.adn n s(!~unda.
J~J·n o qu1• Unlm a diztol'.

:.

O Sr. Victorino Monteiro ( • ·, - í':·. Prrsid•ml e, lnnHi
p:u·LP nn d•dml." simpl.,snwnl." PJ!l nl.l.ulH;ft!i nn muil.o f!IJI' me
mOJ'PI'I' ·o hnnJ·ndn RPltndtJl' JWln ·r.spír·íl.n Snnl.n,

·
rln 1:ommíssfin fi,, Fi~

Qunndn hnnl.tHll :•••Lír·r•í. r•n1 lli)Jllr
nanr;as. a nmrntla qur havin. suhmrl.lido :í r!Piihri'Ui:ãu dn flc·
nudo, roi nn JWJ•sunsfin dt~ qu~~ ngn,·a st~J•in apr·~·~M1k1da nma:
nut.J•n PllWIHla ~~nnsi~nando .iusLnmenl.n a di:-ipnsi,;rto rp1" n .il·•
lusi./'P ::.:~·mHlnr• yu•ln Espir·il.o Snnto !1nvia npJ•f:•SP111.ncln :1n ~r ...

nndo.
Rnpp111. l.nmhcm que S. Ex. hnvin ronrluirlo o M!ll pa~
,.,,,.,.,. '""' 1111111 ''lllf'Jllln rpw nnl.urnlmr~nl.o mnnrlavn r•p,iritm',
n ~~~J.nllldn pm·i•' do pr·n,iPI~Lo. E roi nssirn f1111' qunndn V. Ex.,
~I'. Pl'l~~idf•nl.r•, rlnr. f)Jll vnl.iH.:\tn o pi'O.i(~f·Jn, l)~~n~ei que se r·~

ferin lmnhem a r.R~:t Pmrnrla rio Renarlo:· pl'!n E'pi:•ilo Santo,

qne ~1·n nq:IPlln n fltl~ 1'11 rln:·ia fll'•·l'rrr•ncin, pol' sei' a qnc mais
sP llJlfH'nxirnnv:r do ilnllln 1\n vi;;l.n dn J)l'O!H'in Cnmmissno.
Modil'irplf'i, nli:'ts, n mm: modo dn pnnsl\l' r!;,pnis da~ in~
foJ·maçiies nnwlas rio ~linisi.J'o ria ~lnrinha, que entende não
prlfl••:· "'!' dispr•nsnrln ''''" I••I:Jpn d•• f•llllll\l'fllli'. sn]H'r•l.nrlo no~
ulf.ímn .., po~Ln~, po1· ~rol' nmn c·ondh:rio llrl~•~:-:~nJ•in no rommnndo
fins ntl~;o;;a~ mndPI'nns unidncles dt~ gnr~J'I'fl, ·t·nmo s~o o:;
dtemlnoHu/J '·'· p:r:·n '" qnnPs sr. r•xig(' -prepa !'O esper1inl.

:ífio podin ser· mais rrnlisln rio que o J•oi P po:• isso niiPndi
nn i!lllsl.:·•· ~linisl.r•n rln :u.nrinhn. w.in compel.enr·ía ·t.er.llllica

nn~f-i!•S n~~wnpt.ns l'oi ngm·n ntwimol'ndn. f•nm n ~11n J'er.enf.e
via~r·m :í Europa, como dnmonstrou no hl'ilhnnl." l'••lai.O!'io

qtli' npJ•r•;;r,:lim: an S:·. P:•r•sidentn dn. T\ppulllicn.

l':slnvn. pO!'Ianln, visl<l qn•· o vnl.o do illnsi.l'r Senndor pelo
Espi:·iln Rnnlo, q:w :·Psl.:·in~in a l'nt•nlrinde qw• '" q:H•r·ía dar.
p~ln p:·o.i""'"· l.nrnlwm l'nssn l:onl••r!l vol.ndo.
N~n hn niFil.o n monO!' ''r·n~m·n n V. F.x., 81', Pet\;;idenlri;
porcpw V. J~x. snhr. quanto '~11 n•~nt.o o r'onl!i•ninwnlo rruo
\'. Ex. illm r!n rteg·inwnln r• a nlln co:·:·rer.fin 1'<1111 q:H• dirigi.\
os lr·:rllnlhos d:~sl.n. f:nsn.
r
Em lodo "nsn o l'r.IJUCI'inwntn dn noll!'r f\onar!Ol' prlo Es..,
pi:·i!Jn f\nnlo "'':m snnn:· ""''' in:•nn\'i.•!lin:llt•.
'
Encm·rndn a disr.n~~ãn.
O Sr. Presidente- Os srnllo!'rs qur npprovam o rrcnwt·i~
mrnto que ncalm rir Sl'l' rm·mulndo pelo S:· .•João Luiz Alves
qur.i:•nm lovnnl.a:·-sr•. (Pmr.m.)
Foi npJ1l'OVndo.

.,

~-·--

(') Esle cliscurso não foi revisto pelo orador.
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AN1'/AES DO SENADO

E' jp:nnlmr.nl.e
TII'O.i I' elO :'

nppr~vnda

n sngninl.e primeirn parte do

<E' N>llRidt'l'ndn r•nmo "'' nmhHWfi.W, pnm os ol'f'icines da
'\rmadn, n l>•lllJ'Hl d>'•i'DI'I'idn enl.l'll o deci'CI.o n. (l,t.;,G, de 2!1
dn mt1 r~.:ü dn H112, o o dt!rwul.o n. ·I O. 7!14, de 12 de al{ostu
du 1!l'I:L>

g• l'n.ieitniln n sogundn, qnc diz:
«Dnvondo-Hr. ohser·vn1.· nm rulnrião ao ·emharquf) pnru a
promo1;fío o nRI.ah,!leeitlo no arl .. ·li do clmll'ld.o 11, L:J!:íl, dr!
7

1

tlt! l'uvt~l't'iJ•o

· ol'l'ieia"~ du

dt! H!!"! I, :;nbJ•e u inLeJ•sl.ieiü pal'a a pt•umor;ão dos

.l~xm·eito.»

O pro,iee/.o v:w :í. Commissfío do
I'OilÇA NAVAl. PA!l,\

nmJnet~fío.

1!li!,

2' discussão iln Jli'Oposição da Cnmam elos Deputados,
n. 55, dn 1!11 :J, J'i;~:nndu a l'oi'IJll naval p:ll'a o extweicio de
1911,.
Vrm1 a Mesn, '' lirln, apoinrln r. posl.n em discussfio cnm a
proposi~ão a Sl'lóll inl.o
EMENDA

Ao url. 1", ~ 2" - nccJ•escenl.c-sc depois da expressão
<dos alumiiOS», o sr.g·uinf.n: «'"'lilJII'Ioiii•!Hiidos os fliiVinleR»;
fieando o mnis eomo eRLií.
Sala dus sessões, 12 do novembm de 1913.- .Tost! En:cbio.
O Sr. Francisco Glycerio (•) - R1•. Jli•esidenl.e, a lei do

forea naval, c~omo a Jnj dB fOJ'fJU dn l.t~l'l':l Riio lriR dn ílnspt~l':n~.
Nfin sei :;o euuucio um J.ll'illoipio mnuns vrwdn.clt~il·n, 11111~ a
mim se nl'i~;uJ•n um :wt'.~l'l.o o liU!l:-iUI' dnH~t! mndo.
J<:m I'PI:II_•ãn no p!•njPelO quu Hr• úiHIIUI.IJ lia u/.1) wnn nmcnda
da Commi~~ão dn llln.l'inha IJ Guel'l'a an~mnlll.n11du do 21/ll pi'nens o .Ual.alhão Navnl. !Tn, J)OI'Lnnto, urn :weJ•esr•imo do

despezn.
O Sn.

PllllStn!lN'I'!l-V.

.Camnt•a doR Deputados.

Ex. esl.:\ equivocado. r.mcndn da

O Sn. Jõ'ltiNCIRcO Gr,YC!l/110 - Enl.ão a emendo não tí rlo
Senado, '' da Ctun:u·n; mas houve p!•oposln do n.ugmnn to d1J

dosrw~a. P01·qun euUio oHln. pi.'OpOAil~~ão não 1í sulJmcLI.ida uo
,jui~o da CommiHsiio de Jrinnnuns '/ Não desejo J'll?.i!L' illllllVIII.ião
JlOI' m,l,·n J'nnla~iu, lll'nl pelo desejo de argunwlllll!'.

O Sn l'lliiRIIl!lN'I'Il - Não lm i nnovneão alguma. 'l'odos OR
pl'Ojl!l'l.o.:.; pndl!l'fio Íl' :'t ComrniRRií.o de Finnr11:nR tl1~Rd'-' quo o

,( ·) !Me lliscu!'so núo foi revisto pelo orador.
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Senado Julgue eonvenicnlc e que linjn, pnl'n tal. l'''rJIIPI'inwnl•l
de um do~ fli's, Senado1·e:; .
. O Sn. Fil-lN CIRCo t:1 •.Yr.!m10 -.. _H•·qlll•il,'0· Jllll'l.nnln, IJII•• 11
Pl'O,Jet~Lo se,1a J'emellJdo a Lonums~au du J~ JlllliH;a~.
O Srt. Prti~SIDEN•m - Pcr.o n \', 1•::.:. qw• ITHIIII\1, o ''''I 1'1'qum·im••nl.o po1· "scr·iplo tL Mcsn.
Vem ú Mesa, ,·, lido, apoindo, c posto em cliscussão o
scguinl•!
nEQTmnr~mwro

llrrtii!Oii'O que n pJ•oposir;úo dn Cnmnrn dos Deputados n. r;;.,

de ·l!JI:J, l'ixu11do a I'OI't;.n uavul pn1·a o l'X(!I'flieio

dt.~ 1~11-í,

v:'t :\

Commissno df.! PiJJ~llJ~as.
Sala dns si!ssücs, ·12 de novr.mhl'O de I!l 13. -

Glucc1•io.
O Sr. Pires Ferreira - Sr. Pl·r.sidr.nl.c, nfto me oppouho ao
rcqucr·imenlo do illuslrc memlH·o da Commissfto du J•'inalll,•us,
digno I'I'JII'PSrnt.nniJ• do F.slndo 1\1' S. Paulo; ao t'OIII.I'nl'ill, tJ,._

~Sejamos, nôs, os dn. Commi~süo dn Mnr·iuha
lnl~~mu soja uppr·ovndo o que n Commissão

n GIIOJ'J'n que fJ
de .11'irraru;as ~n
cxLeJ·no a l'espcito da. pl'uposit;ão, pol'que se Lr·ala du rwg-oeiu~

qrw diwm eom o i n lt!J'esse publico.
Admir·ou-me, ]lortlm, o l'l'f!U<ll'inwnl.n 1.le S. Ex., quando ,·,
cerlo qun, ha J)OLWOS minutos, voLúmos um J.!l'o.icdo quu ''IJ(lCI'I'U midJ•r·in. n1m·nmontc l.ce.llnie.a, pt·njpef.n que dt\ dil'f•ito n
do J'ae.l.u dL•via ir· :.i. Cornmissüu t.le 1\l:u·iulm o Gut~t·t·n, u qun
lrão ~11eeodou, visto l.or· a Commissüo du .b'iunnt~:.M nvoeado n. ~i
esse dt!\'CI', dando-lhe pur.•cccr·, d1! moclu que l'oi submell.idu a
disens~iln t! app•·ovnUo. E não me rcvnllui, Sr•. J..tt·n~idcnte, t~0\1tJ·a is~o. por•quo l'iquci convencido dr• qnn esl.a l.'l':t a moda.
Não l'ôr·n o pr·t~suppnr· ('111 que t~slavn, e c•n l.nr·ia l't•qiiPJ'Ídt)
qun rllt~ fosse cnviudl) :'t Conunissiin dtt l\lm·iulw n G!lt'l'l'n.
~lns cst.ou de neetll'dO f!IH! I!SSf! Jli'O.inl'lo, or·n 1'111 discnssfio,
sc.in enviado :í Conunissãn do .l!'innnt;as, pm·qur•, qunndn Pst:'J
em ,jogo o i n Lor·e~sn go1•nl do pn i~. 11f'w l.nnh o mr I ind L't~s.
O pi'O,ir.clo l'elnlivo no tempo de embnl'qur dr oJ'J'i,.iars rlo

mm•inha J'oi appl'ovnclo com muita ,iust.ir;n. r• i~l.o nw lmsl.n
paJ'Il l'il'lll' sal.isJ'eilo tJOnl a minhn cOIIReilliWin JJão lr>nrlo J'f'itn
com que o pr·o,iocto 11 ~un me I'Oi'eri J'osse :'J r:ommissün n f!ll"
dev,~I'Ill lcJ' illo.
Eslus obser·vncues, pm·,;m, tivir.•nm um fim, qnnl o rJe r.slabolecel.' que cndu Uummissiio eleve cllamnr· n si " que lhe 1>0111·
pelo pelo Regimento, o não conl.imw a l.imhl'lll' tom prndJ'lll',

•••

eomo no I~IH:;o \'íH'I.tHÜt~, ~~m son1•n nllwin .
\'Oi.O, pois, j!I'IO I'O~UOl'illliJIII.O,

Appr·ovudo o J•cqnor·imonto; J'il'u smp,nsu n diseussão
afim lit! sei' ouvida u Conrmissúo de Finaw;ns.

iRR

ANNAl~S

r.r.Jmi'I'O P.\11.1

P.lr..\~fE);'J'O

DOR

DO SENADO

I'I:);Eil,\ES Drl nn .. IT.I'I1F.D0 DE Dnl'M'O

2 di~t:ll!'Sfio dn rn:opn~i,:ãn fln Çnrnnl'n dn~. Depn.\.ac.lo~
n. I RR, do• I!11 ~. :llll.oJ•Jzandn n I'I'I'Sido>ni.P rln Hrpulllll•a a.
n.hril', pPln ~linisi.PI'in dn inl.o•J•im-. o ,,,.,.r.lil.11 r·~po>odnl d~
r; :ROO*, pat·n OL'C'OI'ri'J' ao pngnnwul.n rln~ l'unr.l'al':-1 dn DI'.
AII"I'Piln ''" lll'il.l.n, PX-riil·r••l.of• 1ln Jla,·ulrlnd•• do• ML'flkiun ria
Hnllin, J'o•il.ns pOI' Ol'(i••m r!11 Un\'1'1'110.
App1·nv:Hin.
I
O Sr. João Luiz Alves (pela m•fi,•m) l'f'f]llf'l' r o Srnndo
COIIf't•do• dispr11so rln inlrr•sl.i•·.io pnm n :l" diS~•ussãn.
O Sr. Presidente - l~slnndo ,.sg-ol.nl!n n Ol'urlll rln rlin, vou
1
'

Jrvanfnl' n

::l1 1 f·u~no.

Do•si~nn

fJ/11'11 n1·drm rlo r! io r! a srg-ninl.r:
:1' Llis•·nssãn dn proposiPãn •ln r.nmn1·a rios Deputado~
n. 1HR, riP 1n12. nutrwiznnchÍ n Pr·r,sirlrnlr. rln Rrpubliea a.
nhriJ', prln ~linistNio rio lnl."l'iOJ•, o ei'Niitn especial de
5 :800*, pn1·n ocr:OI'I'''L' no pngnmcnl.o llos t"uneJ•ncs do Dr.
Alf1·rdo dr Bl'iiJo. t•x-rJil'f,dor da Fneuldnd~ d;,• Mcdicinn da.
Bahin, fritos por nJ•drm do Governo (com parece~• favoravel

do Comndssiio 1/c Finanças).

Levanta-se a sessão rís :J horas.

Jtir," 8-RP.S:\0. EM 1~ DE NOVE~mno DR I n13
l'Rl~Allll\XC!A DO Rll. T'!NIIInno ~!.IC!l.llll), YWF.·T'Il!~R!Dll:\1'E

A' I 111wn. da lm•tlr,
siin, n

fi\Jt•

]1J'r~rntr

lr~nl, nhJ·•·-~r n ~r~
Mnt~hndo, FPI'I'f~il'n'
HOl'g'PS, ~JPI.I'IIO. nnJ.wit•l Knlg'iHIO~

t•ouen1•r·r•m o:-~ BJ•:;;,

nnnwro

Pinhnil·o

CIHIVI~ .... .Ar·nn,jn nt'J(I ... , PrrJpo
lndio elo Bl'll%il, UJ'\111110 Snni.OH, MPIIlif'H ri" ,\lmcida, niheil•o
1
non~:nl\'('.~. Pii'P·~ .Ff'l'l'f!il'rt, Pl'll!Wi.~I~O F-ili, rl HVill'f\R th~ l.~yJ•n,
Anl.nnin tl1.• f\ouzn. \Vnll'l'l'rin ·Leal, Sig·i~llllJIIrin Gon~.nlvns, nonl;rtl\W F'"I'J'ei,·n, t"lnilhm·mn CmnpnR. Olil•••ir•n Vnllnfiiio, Lnir.
Vinnna .•"loiin Lniz Al\'f>R, Niln 1'1•1:nnhn. llut•no ri•• Pniva, B••rllOI'do ~I nn1.1•i t•t), VPI it~i nno P11n nn, J.•~l'n ne i:-~t•O f:l)'t~PI' io, Adolpho
Go1·dn, l.Popnldn ri" Bnlhõ,.R. Gnm.np;n .lnynw •• lnHi'• Mur'Liuho,
Xnvif•J• dn l"ill'n, :\ir•JWIII' f:nimn,•iif'i< r• Jl~lippr R•:lnnidl. (:1:1) .:
flrixnm rir r,nmpnl'"""l' r·nm ••nnRn ,inRI.i"l'iendn "-" RI'R.:
Ri\vr1·io Not·~r. 'rf•l'l'tí, .AI'IJtUI' tr•mof.l, Lmn•o Sodl't\ .lo . . ~·~ n:u7.~hio. GPJ'Vll'in Pa,,OH, 'l'lwmn~. Af',f\iOI~·. r:unhu PrdJ'ORil, Epitlwio Pf•ssnn, lliltriJ•o d1• Br·il.n, 11nymundn d1~ Mir•n11dn, Gomes RilwiJ•o, .ToM• ~lnJ·•·r•llino, llny Bn1•hoHn. ll•'l'lllll'riino Monteiro, Moniz Fl'eire, Louren•:o Bnplisln, FJ•nncisco .Pol'lclla,
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St\ Fl'eirr, Au:;usl.o d•~ \'u.;eotii~•·IJ"'• ,\\<:indo Uunnn\Jiit•n, ,\Jf!'l•do El\is, Ht·nz AIJI•nnl••s, A. .\ZPI''''"" t:,_.n,•t•o.<o ~lnt·ques
H•!t•eiliu Luz, Al>dun Unpl.isl.n " \'iei.rJJ·inu ~lonleiro (:!~). '
g• lidn, pu:-;La nltl di·:-'t'll-~ ... ;lu t', Ht~ltt dt~lmlL', uppl'IJvada a
ada da su:'i~flo auterior.
O Sr. 1" Secretario r.ltt eunln úo ~eguiuLe
EXPKDIENTg

llequr•t•imenl.o do :-;, .. '\lnuoel ,\,·:;enlino de Mattoa c ou-

tros, !'uw:ciolll.ll'io~ tlu~ Col't'•.>iut-~ de Po110:-:. d•; Caldas, r::olieilaw.lo
augm•.•nl.o nu:; :;.,us V•!neiLllL'IILIIs. - A' t:ornmi;sfto lh! Finunt·a~.

O Sr. 2" Secretario pl'oeuúu tt ll!illll'a tlu "'!;(Uinlu pnt·ceer:
N. !!lO- lUJ:J

Quando esl.ev•! pt•e:;enl.•! :\ Commissfio lfe .ruali~a ~ Legtslac.ão n. pr·oposil;ão (ltt Camm·a dos DL•pul.ados ru~ulando a
con.,essão da. aposen\:!1\0t'in dos J'unm·ionat.·ios pnb\ieos eiviH da
União, n~o 1\jra ainda submetl.ida ao seu estudo iL f\c n. .:!27,
tle 101~. que eonsLituia um nl'ti:.;o do primiLivo JH'n.i•!elo, dis-

cuLiclo IIBf!II'PIIi.L Ca:-;a, e II!Hrldtt eOilLttL' inleA'I.'allll't~Jll.e, flíll'll a
nposentadoJ•in, ns :;.t!l'\'Ít'O~ JWestudos em varin:-; t'(!J)nt'Li~·.õcs
pJ.•ovinciat~S e na:-; c•sl.adua·P:-i utü a Ol'g·anlziu;.fio con:;Litueional
dnH Estudos. IJesLe modo não pttdo a mosmn Conun is:;ão, pelo
est.uun Himu\Laneo das flua' J!l'Oposi•;lieH, frll'lnul:n· pat·,ccrco
que inleiJ•aJilt~llte se lH.ll'lllali~assem sollt·l~ a:ssumplo~ que· Hu
COIIlp\r•lnlll. Dahi a im·oJunl:u·ia iunbst•t'\':uwia do al'l.. 1~;
do rtn;.;iment.o do ~Pilildn, a que l'oi lo\'ada a ConnnisHão peln
dt~St~oiii!Pdnwnl.o dt.~ que ,iú nesta. Gn~a t.•sl.ivcsse o JH'O,icdn
dcsL:.u:ndn, e pela net~f!ssidade dt~ allendet· ao t·azoa\'L'I inlcre~::u
de cel'l.o IILIIIH!l'O de fllnceionut·ios.
As~im, a Co1nmi~sãn J'epoJ·La-St! ao que tiíH:;e no parecer
de ju\hn pnsstirlu, sobt•e n pt•imcim proposi~ão, quuur\o t'undamc;Üil\'a uma emenda nos :wguinl~s lermos: «Ao m·t.

tntlo~

zo,

proslndo~ ús atüigas .PJ·oviueins u aos Esr.espr~diva Ol't;anizat;rlo st~J·ão eontndos inte-

n. ·1. Oti :;,r!rvir;os

antes da
St•altulml.e, .,. oH JIOsl.•!t'iOI'PS na propot'1;ão du uut tm·co dos
prosLadoH :\ Unifin.» V••t·it'it:atH.ln, pot•ém, qu•: a su~;utlli:L 111'11JlOSi!:ão da CamaJ•a apenas mamla conLm· o lelnpo du Herviço
af.tí a Ol't;nn izauão dos Estado!-\ e atlendendo a qun a contngem
de sN'\'ir;.os posl et·ioJ'eH, ninda ptH' rrae1;iio, pOL\f!l'ia solll't~
caJ'l'('A'i\1' o 'r!w:-;out·o, pelo nmíor· numt'I'O de aposrmf.t!dorin'l
qw• SPI'ia passivei ohL•!L' denl.l'O Llos annos mais JH'oximos, ü
que sobJ•eludo uUillJH'o eviltu• uo ne\.ual mmnunlo, u Couunis-

stio limila-so u opinar vela ncuoitui)Üo dtL proposição n. 227,
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dr Inl:.!, nns lt~t·mos em que csLá redigida, ouvida a Com..;
lllÍ!-isfin d1~ .Finanças.
Sala das Comm issües, 1:.! de uovenliH'O dn ln 13, - JoãO,
l.l!iz ;\lvc.~, Pl'osidenLo. - ,\utouio de Souza, Bclutor, - J\dol)Jiul GoJ•tlu.- Cuulw l'utlJ'u8tt. -A Currunissüo de .l•'illlllll;as.,
O Sr, Tavares de Lyra (") - St• . .Pt·csidcnlo, em ,lulllu do
:lllllfl pas~ado live a ilont·a du sulü1wLLe1' ú eousiLh~l'at.:fio do
~h!lladu, em nornu da Cummiss[LO de Flnilll(:at'i, uma lnclictll.:ito
no Sl!lll.ido de set•em modificados o~ us. '1 e :! do arl. '1:!!!
do nusso n,:;i meu lo.
:l~ssa iudica~;fio não leve nudameuto 110 cOJ'J't'l' da ~essão•,
J'ieandu vor islo ·Jll'ejuclieada. EuLroLanLo, lraLumlu ella do
assumvto irnporlnnl.e, sobt•c o qual convem qur~ a Mesa l'ixu
a sua at.le11t;fio, permiLLn-mn n libcrdadu de vit• rellov;d-u
lwje, vediudo a \'. l!:x. rJUC a examine com cuidado c zelo.
O url. 12ü elo nosso llcgimcnlo diz:
<As pt·oposir;üciS ou pt·o,ieclos su,jei Los a oxamo t.las
. Collnni~sücs " quaesquer ouLI'OS assumpLos dopcndenles
ele parecer JlO<:ierão ser dados fiUt'a ordem do dia:
I", a rcquerimcnlo do qualquer Senador, som
rliscussfio, si o Se11adu rceonhceet· a w·g-uneia da maLul'ia
uu ~i as Lommissücs deixarurn de aprmwnLar os lltH'c-.
CI!I'CS 110 ]J!'IJW de J5 dias;
~u, quando cnLre a dala da UfH'OSt!Jllül;fio, uo St~Jiado,
diJ fll'Oposi~.;ües nu untcnclas da oult'a CarnuJ·a c o CIWI.H'I'illllcnlo das sessües elo Con~;t·esso lltLO nwdiurem mais tlu
oito dias;
3", pela ~lesa, indcpcndcnLe uc consuiLn no Se11ado,
as proposil;üs de annos anlcriot·cs o as mnLel'ins du que
lt'nlum os arLs. I.H e 70, pnr•ngJ.•apho unieo.:.
E' 1~111 ~UntieqLlelwia das disllosic.:ües duslu ar·Ligu que•, n.
l'l'l]lli.'l'illwnlo d" qualqulll' ::\unadm· o sem o valo do ::\enado, a
i\ln:-;a

t'\

oiJJ'ig-adu a üwluit• na fJt'dom do dia pt•n.iPelus soiJL·u os

qunu:s ainda niio ~w lt~.nlmm rnauil'eslnclo us CO!TIInis:~Hies a quu
f'oi'Hlll l'r~meLlidos. l.lalli,· ::\t•, l'rcsidcnl.e, o J'ueLo de, 110s uiLi1nos
dias fias IIOH:Sa~ l:iC,:ll'iÜüs,· \'Olai'IIIOS jllllllJ11Cli'OS pro,ie~~lo:-; :-iüll1
t!XII nw, S('lll eu !dado, som snbc•t· mesmo a quun lü aLLnJg·l~lll at-1
deHJl!'1:as tJUU em con~equcncia da l:iLIU

Ufll1l'OVtH,:ão

sm· J•~rlas.

Lct·ão Uu

No JnllUWnLo dil'l'icil como usLu em que u siLuar;ãu l'inaur!r~il'll r~xi~u de 111\s outros, tnnis diJ•eellurwulo l'Cô[!OIIsavuis
Ju•lo esluuo cu icladoso de todos os assumpLos (]LW di~cm J•u-.
spcilu i'ls finaJH.:ns do 11aiz a mnxima cautela e J)l'lldf!ncin,
Jlltl'l~eo de hom aviso vil· 11ovnmenlo solieilnr a alleru~ão do
::\r•undo pal'a esl.o assurnplo, a!'im de cviltl!' qtw na ordum do
dia. das suns sPssücs J'igurom, 110s ui limos dias de SIJSsão,
Pl'n,wto~.os que, uma vr•z ap[li'OVttdo.s, twru·t•clam ucsvozas gt•untles enm as quacs u 'l'lwsout•o uusle momento não púclo m·cur,
.

'

.(') EsLo diSCI.Il'ôO nr~u foi I'UVisLo pelo 0!'1\dor •.

SBSSÃO EM 13 DE NOVEI'I!BRO DE

1013

'h minha indicação é esta:
«<mli~o quo <.JS num.m:oR 1 c 2 do al'l. Uü do lkgimenlo se,1am assrm r·edrg·rrJos:
N. L ,~ l'e,querimonto de qualquer· Senador·, si, rmssados J 5 dias ::Wtn quo as Commissüus lenham aJll'c::;entado pnr·ccur·, o Senado· assim o r•csolvor.>
A modiJ'iea~ilo eonsisto no seguinte:
.i.'1!lo dispo:1ilivo do llcgimenlo, uma vc7. J'eilo o t'•!QUO.l'irn,nlo JHll' qualqm•r· Senndut·, u ~lesa ú obl'ig·mla a ineluit• a
tnaLoria na ord1.!m do dia. Eu {•xijo quo e~-Lu l'UfJU!~I.'inwnlo
se,ia, como é ua Cnrna1·a do.':! DcpuLudos, pt·üviatuuute votado
rwlo Senado, por•quc cssn \'ol.n inrJicut·it desde logo si os St·s,,
Sunador•es se 8nulem hahililudo::; a dnr o suu voto t:!Obro u
malel.'ia, independentemente dos pareceres rios org·ãos eonsullivos da Cu:m, que sii.o as CommissGcs Pm·muncntos.
Ao u. 2 l'i7. esta rnouificn,;ão:
•Quando, lml.ando-se de leis tl!lnuas, eJ•edito:;, JH'OnnsiJ;õcs delW~'L'enlos de ffil~flSag'j~Lll't lH'eSideneiaes OU
umf.mdasl da outra Camarn, Inccloiarem npenus ·oHo dias
tmLrc a dntn ela apresculru:ito no Senado e o etWI!t'l.'arncnlo das sessões do CongL'L'Sso. NesLes t:asos, us
Cornmi~sGes deverão inlerpuL' pure~eres vel'lmes.»
Adnulmenlc, pclns disposi';,jcs do Hegimunlo, lo.das liS
pi'·OlJOsi~.(jcs que vuem da outra Casa c. que aqui ell1~g'tlHI no:5
ull.imoo dins de sessão, podem set· ineluidas ua oJ•dem do din,
independente~ do pat·ecuL'IJS.
Essas proposi'G"s sii.o daqucllas
quu 1'icnm dispensadns da nudieneia da Uommissfto, cl'Ututclo,
unLt·cLnulo, pat·a as Commissüos lWt'manenles da Casu, a o}n·igaçfto de, pelo~ ~cus llelalot·us, inlel'[JOL'cm [lareem•es vet'IHHJS
mt oeeusião dn. discussão.
Hepi'('Sentando, enLJ•clonlo, a 1\Iesn n conl'huu;a da Gnsa e 1Í
pnssivel que r.nLI'e essas l1J'opn:.;if;.ües ou Ini!SlllO t~ntre n:-; quu
não Livm·nm o nalut·al andnm1~11to un eoi'Jinl' dns sessr,Ps,
JWl:i:m Jiaver alg-uma ~~u.ia llullut·üt se,iu inlplll'laute, dn.ixni
de moclil'icaL' a disposi~ito tio 11. ~· em vi1·Ludu da qual 11
!Ilesa podet•ú, a sou ct·ilol'io, incluit• um oJ•d,•m do dia l'I'UJIOsi,;õo~ de aJHID~ anlerioros " outros assumplus cu,ia impul'lllll"'
cia sujn

uuees~aJ•io di~cuLie i~nmodialumeule.

Bnvio ê't ~t.:Jsn a tninhn indic:Hjio, cerlo de quo V. Bx. e OH
hnm•mlns ~eel't~lal'ios a LornaJ•ão IIi\ devida con::~idet'tH;-llo o
dit•iio si lüulw -ou não ra~iio na pt•opGsla que J'nr;o [llll'a u ·modil'i:~a,;ão do llcgimcnlo. (Multo l1cm; ·muito IJcut.)
Vem iL Mesa, ú lida c remcllida iL Uouunissfoo de Pu! ida
a seguinte
·,
!NilJCAÇÃt:J N. ~ 1013

TJH!b' f!JII'. os us. I o ~ do ar!, I~G do lloaimonlo scjaJ!l
, .•.

assim t•edigidos:

'ANNAES DO SENADO

:\ 1. «A rcqucrirncnlo de quulquer Senador, si, passados
H.i clias, ~L'Ill que u:-; l!niii.UJ.Ü;sües lenham apt·est!IÜado [Hll'ecel',

I
'
I.

.S. H. Sala du~ :;c/:;süc~, 'i~ de nuvembl'O de 1ü 1~. - 1'aDw'es
de 1•UI'tt.
·
. .. ' "' ·'

'

OllDK\1• DO DIA

'I

.I

.

CllllOJ'J'O 1'.111.1 1\IU;\~l!ÍX'I'O Um; VUN lm.lllS llO IJII ••IJ.VIliWO

Ull

Olll'l"''ll

õ" discut~sfio da pt'OJJOsi~.;ão da Cnma1·a dos Deputados

11. 18H, de 1\JI:.!,
I'

aulori~audo o i'l'IJtiideule da flcpublieu a
abl'ÍI', pelo Mini~l.eJ'ÍO do lnlei'ÍOl', ,., ei'IJtiilo espeeial do
5:800$, JHU'a neeorr·er· ao pugnmento dns fltiWl'iiPS do D1·.
Alfrr.du de l:lrillu, ex-llil·eclol' da Faeuldade de Meuidua ua
lluhia, l'eil.os POI.' Ol'dl!lll do GII\'IJl'IIU,
Appi'OI'acln; vue :;e r :;ubuicl.l.ida (l sane~uu.
O Sr. Presidente - Nada mais lHII'eudo a lmLur·, vou it)-

;ynnlar· a Sl!:s:;ãu.

De:;i:;uo
~A

IHII'U

ordem do tlia da

se~;·uiule:

diseu::;sãu du pr·o,iee!o do ~~mutlu, 11. :!:1, de Jtll::l, lH'C-

scJ·eveudu u:-;; ~~uutlic.:ües e.111 qw~ dt~\'u ser· J'Pilu u ulh;tauwnf..o
cleilor·al " tlaudo UIÜI'as .IJI'O\'idelwius (uf/'crt!L'ido )lv!Jt Uulll-

·misstio Jli.l!/n tle lk{ol'nlll. l!:ldlol'ul, cum u .~~tbstitutico rios tlc
'/IS. 2, tlt! /!IUII, e li, de 1!1/0).
Levaula-se a ~e:;:;ih' ú 1 hom c .10 JUillulus ..

15ll'

81~88,\0, EM H DE NOYE~IBfiO DJ~ 1013
00 Slt. l'INHI~IIW M.ICH.IDO, \'ICil·l'lli~B!DENTE

l'ltEB!Dl~liCf.l.

.:.\' L llorn. da l.nt•dt), pr•esenln HUttwt•o legal, abt't!-SC a sosSão, a quu eol!liJHil'eer!llt us ~~~:-;. PinhPiJ'O ~laeltnfio, Fcl'l'nit·a Glln·~

,ve::;, Al'an.io Gltt!::O, Pt!dt•u Bnrt;"Cioi, ~lol.ullo, Ga!Jr·it'l :;a!g-nclo, lu-

dia do Bl'a~il, Ut·lmuo Snnl.os. Mendes de A'lnu>ida, .l'iJ'I.'S Ji'l.'l'l'CÍl'il, Franci:·wo Stl, '.PnYat·os de .Lyt·n, Aul.ouin du Sou:~,n, C1111lm
·PcdL·o~a, \Vall'L'I!do Leal, RiJ.;'isnnmdo Gnnçal\'e!'\, llu~·mundo do

"'

,.

'

I·'

'

o Senado a:-;::;iJn o t•csol\'er.~
N. :.!. « Quamlu, l.ralauliu-:;e Li1J leio auutm>, eJ'OLiito~. proJJOsicões decOJ'-I'enl.c:-; de .nw~nsu'!;'ens JH'e~ideneiat•!::i Olt cntenda13
da ouiJ'a C:tNlli.H'a, ,medein1·em apenns oito dias, PIII.J•e a dat.a
da tlJll'CsenttH:iío t! o enecJ'I'tLIIWtll.o do Cnugt·c:-;sn, N1~slcs ensos,
as Corruuissües deyeJ•ão ínl.urp,jJ• pat·eeL'·res vct·bat.o:-3,)

Mil'tludn, Oliveii'U Vnlladfio, Lui~ Viarnl'a, fl.I'I'IJal'dino l\lonteit·o, ,Jnãn Luiz Alve:;, Aldntlo Uuanabnt·a, Ulwnn di! Paiva,
Bcl'lln J•do ~lonl.ei t'O, Fel ie inno 1'1!11 un, Frn no isco Glyee!•io, Adolpho Gordo, Gon~u~;u SaymiJ, Jnsú ~lurLinl1o, Xuviur da Silvu,
Ail'ncur Gllimnrüc~ o !lcrcilio Lu~ .(32) •
.

:iEo:i.\0 E.ll
DL'ÍXUlll

J.\ lJE

:>UI'E~WHU lJE 1 ii 1:J

du l'tllrtpa!'Pt'l'l' eom en\1:-;a ,iu~lil'ir·adn us ~r·:.;, ~il

\'Ul'ÍO Ner·y, 'J.'el'l't\ .-\i'tllut• LenJOs,

Hibciro

t:on(:ntn~s, ne~\'asio

.Lnuro 8odrt\ .José Eu~t!ldo,
Thomnr. Aeeio\j·, EpilaPio

Pns~os,

Pessna, Gou1:nl\'es FN'J'eir·a, llibeit•o de Brito, Gomes llibeil'o,

GuiiiH!I'Ill<.'

Cnmpo~.

;ro":'

~lat·uullino,

Jtuy Hal'ho:;n,

Mouir.

JTr·eiJ·u, Lour·~~rJr;n Ün!tLista, .F/'aJ:eiseo Portelln, ?\ito PeenJI!Ja,

::-::i Freit·e, ,\ugusl.n de Va:;eone,llos, AIJ'r·eclo Ellis, Leopoldo du

BL1lll ÜQS, B l'tl7. Alu·rm t.cs, ..:\. .o\.r.eredo, Gonut·oso :'I af'ques, .l?e-

lippc Sehmidl., AIJrlon Bapl.isla o Victorino t\lonl.uit·o, (~!J).
E' lidn, posta em discussão o, seJn debate, approv.ucla a
acla ela sessão anterior.
O S1·. 1" Secretario dculm·a que não hn. expediente.
O Sr. 2" Secretario Jl!'Oecde ú Icilura elos ~cguinl.cs
l\\11ECEltES

N. 211- 'lOiil
A Gt)mmi:.;::;f'l,O dt• Finnnt.:ns npinn qun se,in indeJ'or·iclo o

·J't!-

que:·imento sob n. 7:.1, ci<' l!lll. rm que n. T.unidin i'N'eit·a
dos SnnloR, l'im·a dn mesl.:·r• do RocCO!'t'O Nal'nl, l'cdt·o Euacnio dos :':lllln;, solif!iln uma w·n~üo.
Os :WI'\'ÍI.:-OS Pl'C:üado:-; pelo l'PI'cl'ido nwsLl't\ eon/'or·nw sr.
\'fll'iri1·n da ePI'tid:i 1, nllllt!Xa p.or· eúpin, no l'NJlWJ'imcnto de sua
1

viu\'n, niio ~iid daquellP~ quu, J'IOl' 1-:·Ufl r·ole\'illlein, nlJJ'ÍgUelll o
f~nn:;r·,.:.;.~·,:~ :\'at•ionnl n \'oL:u· Ptn honnJ'kio de sna fnmilin. utnn
r~orwt2dt!!ldc't-llln pen:o;ão.
J>ctl' P~lt~ mot.i\'L~. P ninrla mrti~ por·qtlr n HiLtliH;iin
CI'il'n. nãt~ dt!\'1' ~~·r· ng-g·r·:wnda !1111 lJPt~td'il•in t·.•xeJu:.;h~(J·
clivit.luo:-:; nu eol!Pt~Livid:uh\ ~~~m pt'ü\'t:>iln al:.:mn pm·a !:1.

lei,

'finnndt! in ...
Nn(;úO,

é n C.L,nunissão de pnt'L'ec•r· que se,in fnclofer·ida n peliçfto.
Sala. clns r.ommi:-::-;iies, 13 dr. nt~Vt~lllht·n dt~ ·lnta. - FcU ..
ciw!IY Pcmw, .Pl'e~idPnt.P. -·· Ji'1'fl'ltdsr:o GlJJCerio, Tlnlalor. Fi'llllciscti Sti. - .fu{irl Lui: Al'l.lt.!s. - Tlwares de l.ura. - Viclol'iiiO JJ,inll!'ii'O,- L. de Jlu.lluks. - Urlw11o Srflll<M. - S'iyis'llllf'lido Go11~·olvus. -

A imprimir.
"

!'O

~·'

''I"
·<o.

""

-w•

·[nJ3
0/
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'rendo sido nugmontndoq os vrneimrnl.m: rlo pe.qsoal rln
Tnslilnlo Nnf'i<lnnl d~ ~rusiJ•n, ronfm·mc se v~riricn da t.nllelln
a que s rt·rfcre o n:·t.. 1:10, do l'ü:;nlnnwnJ,n n_pp,J•ovncln .PrJn
clcerrtn n. n.nr.G, cJ,; ·IR dr nnlnllrn rlr ·1011, "n. Cnmm:ssao
ele Finnnr;ns de pnt·rr!Pl' qur sr.ia inrlrfm·idn o :•rqtwt·imcnln
que ,,,I.J n. l\3, elo 1010, rliri,ir·nm no Cnn~1·rs~o Nncnnnl, •\1'tlmr Tolr.nlino -ela l)•sl.n r nnlt·os, pl'ol'r!·stl!'<'S c funcc.:nnnr·t9s
adminisl.:·nl ivos elo mesmo inslii.,.JLO, solicrt.nnclo cqurpnrncau
VoL, VIII

iS

iü4

o\N:);AJlS UU SEK\UU

do seus vencÍinCll L{;s uus dos JH'OÚJS:!·On~s e en1!)l'egado::; du
Inslilulo Benjamin Cou:;Lanl.
8ala das CotTlllli"sões, I~ de IHlWill!Jt·o de Hll3. - .Peu.·
eian:~ /'en.na, l'resi~cnlc. -,P.ranct'sco Sri. - Tavares de Lura.
I tclot'tU<>· .llo:nteii'O. - ::itutsm.u.ndo Gonual·ves. - L. de /Ju..
lhtics. - l•Jclu Lu·i:; .tlvcs. - Urbano Sanl'tis. - A impl'imit·.
N.

:!1~

-1!H3

A Commissão de Finunr;as examinando u rcqucr·imcnl.o
sob n. !,O, de 1000, cm que os cmp.rcgatlús da Alranclcga da
Bnllia solicilam cquipat'<H;ão ele seus voncimcnt..os at)S dos cmpregados dn AIJ'nndega de t;anlv::·, Yeri!'ieúu tJUe cllo não csL{~
no ca:;O ele met·t:eet· tlcl'ct·imcnlo, por parle desta Gamara Lendo
crn vi.':ila a nu:~sa siLunt•.ão econumien. c l'inanceira.
'
l'út· esse motivo opi 11u pelo inclefcl'irnenlo d:1 mesma
pcLit;tlO,
Saht das Commiôsões, 1~ de mwcmi.Jt·o de l!Jl~. - Feliciano Pcnna, Presidente. - Prancisco Gtuccrio, llclator. -

Pra11cisuo Sá. -

1'ava1·cs de Lum. -

Víct~ríno

JI:..;nteirú. -

S·ialsmuudo Gonr:alves.- L. de JJulhücs.- Jofio Lu i: Alves.
- U1·bano ·Santos, - A imJJl'imir.

N. 211t -

Hl13

~rendo cm vista unicamente a situação financeira do paiz,
a Commissão de Finanr)us opina pelo indeferimento ela petição
que sob u. 81, do '1012, dírr.iiu ao Congresso Nacional monsenhor· J?rancíseo Hildebrando Gomes Angclim. solicílnndo t·elevamcnlo Lia pl'eserivçüo cm que íncot•t·eu, afim de poder rceuber do 'l'lwsoUI'fl a eongrun a que tem díl·eílo, nos Lermos
do decr·eto n. Jl!l A, tio 7 riu jant!Íl'O do ·JH\lO, ú r·azüo de
000$ unnuacs.
Sala das Comruissúus, 13 de novemln·u de 'LU13. - lceliciano Pcnna, Presidente. - l•''t'Wtclsco Gtucc'l'io, ltelalor. Y.ictorino Montcú·o. - 1'avm•cs da L111·a. - Siuisnw.ndo Gonc.alvcs.-L. de Bttlhúcs.-Joao Lui:; Alves.-A imprimir.

N. 215 -

1013

.
O pt·o,ieelo ol'terecido cm 100q, soh n. 3G, P.clo saudoso
1::\enador pelas Alngôas, Dr. Jouqutm Malta, eqmpnrnndo os
vencimentos do inspocto·r c do sccrclnrio da lnspectot·ia elo
Sande do Porto de iltaeciú, aos elos i'unccionnl'ios ele igmtl
categoria nos l~slados t.lo Mnranhfio e do Conrú, augmcnla os
encargos do Thesou)'() de mais 7 :~00$, :mnualmonlc.
Convém, além disso, nssignalt\l' que nüo cxisLo nos portos
rlo Murnnhiio c Cearú, que süo de !!' classe, t\ calcgorin do

secretario, como por equivoco o pr:ojecto ll!enciona, c sim a

:IU5

do ajudante, no qunl Lnmbem o saudoso autor do projecto
queria beneficiar. A' visLa do expôslo, é a Commissão de parecer r]uu seja o proJecLo rejeitado.
Sala das Commissücs, '13 de novembro de '1913. - Feliciano Pcnna. - Francisco Sá. - V·ictorino Monteiro. - Ta?JaJ•c,ç de Lyra, - L. ll~ Bulhücs. - Siaisrnundo Gonçalves. João Lui: ,u·vcs.
PflOJgc•r,) Dü SENADO N.

3G,

DE 1900, ,1,. QUE SE 1\EPEflE O PAflECER
SUPRA

O Congresso Nacional decreta:
Al'Ligo unico. Os vencimentos do inspector c do secretario da lusrJfJcLor·ia de Suude do Porto de Maceió ficam equiparados aos de igual categoria nos Estados do l\!aranllüo e do
Cearú; L'CVogadus as disposil,;ücs cm conLrurio.
Sala das sessões, '10 de outubro de '1009. - JoactU'irn
Malta. - /'ires Pc1'1'eira. - Sâ Frciro. - Arattjo G6es . ....-!
Oliveira Valladüo.-A imprimir.
N. 216 -

1013

Porqu~ lenha rd•cfinilivamento !IClSOIViclo, omquanto l'Or
precal'ia a siluaç.ão financeira, nüo conceder mais favores
que concorram pura beneficiar individuas ou conectividades·
com n;;gmvar;fí.o dos cofres publicas e sem utilidade para o
Jlai~, ,; a Commissrw de Finanças de par,eccr que seja rejeitado o pro,iccto n. 3i, ele 1009, do Senado, equiparando os
vcnrlimenLo;; rio,, flln<lcionar·ios ela Directoria Geral de Saude
Publica aos dos J'unccionarios das outras directorias do Miuisl.crio da ;Juslir;a e Negocias Inlerior.cs.
SaJ:L das Comrnissües, '1:3 de novembro de 1013. P!!liciauo l'cnna, I're:sidonle. - P. Glycm•io, Uclatot·.-F'I'alldsco Sli. - 1'a·vm·cs de ·L'III'a. - V'ictwino Monteiro. - Si{tisnwndo Gonçalvrcs. -L. de Bulhúes. - João Lwiz Alves. ,ú'1·bano Sa11tos.
PROJEC'l'O DO SENADO N.

•'

,.

\

37,

DE 1909, A QUE SE RE!!ERE
llECER SUPilA

O

PA-<

O Congresso Nacional resolve:
Arl. :l." Em virtude rd'o decr•oto legislativo n. 1.:151, de
ü de ,janeiro de '1004, que baixou com o executivo n .. 5.156,·
de 8 de março do me.smo anno, considerando a Drreotorra Gel'lll ele Sande Publica tlllut elas directorias do Ministerio da
,TusLir•a o Nego~ios Inlcl'iores, ficam equiparados, para todos
ati cÚeil.os, c• vencimentos dos funccionurios do iguaes categorias ao:: das domais directorias do ci'ito Ministerio, visto

..

106

c1ue, por omissão, deixou de ser eonlempluda no deerclo
n. 2.0l'~, de 5 de agosto do correnlo annu, li t•eJ'el'ii.la Di-

I'Ct!Lo-r·~a

da SnurJ1e,

Art. 2." O secretario V·etwcrú 15:000$ c o arcltivh;la

s ',000$000.

•

Art. 3." A despe~a de .que se Lrala sct·ú deduzida da eonsigmll;iio «:\late'l'ial, conslruct•úos e t•venLunüs vura o scl'Vino
scml:o da Directoria Üt'l'ai de Saudc Publica.
'
At•L ·1." llcvor;um-se as disposit;ões em eontrnrío,
Sala das .;cssões, 20 de outubro d'c 1'J09, -Castro Piulo.
~ A imprimir.
·

N. 217-

I

I

'

I

'

'.i
•'

.:

1013

A CommissttO· de Fiun·nças ~pina que se,ia J'c.icilai.!Clo o
projecto n. !d, ci1J 1010, deslucuuo, u J'equct·iuHJJtlo dn St·.
Severino Vicil'll, elo pro,jeclo n. :!1, do mesmo anno, a que se
achava nnncxo ·t•ó'mo emenda, pelos ser;uinlr;s molivos:
1•, porque un pru·lc rela.Livn aós Scnndo-t·os e Dc[lulaclos
o assumplo j(t esLiL regulado pelo dcet•elo n. :l..iiG3, ele 10 diJ
janeit•ú' de 1\H~;
2', porque em 1•cln~·ÍlO no• Vicll-PI·e~idenle da !lepulilil~:~
P. mn·LeJria que 1 nus lnrmo~ d.a) Con~liLuiçfit)l, deve1·:í ~et· l't~gu ...
!ada em pt•o,icdo e~peciul e do qual podcrú lmlat· o Congresso na sessii.IJI do :ntono vincl~ut·o;
3 11 ~ po!'lqlle, quan·[ló' iÍ. l'ep!'esentn.J;fio tl.os !\linistJ·os de ]~s3'\ porque, qua.nLo :t l'epJ'esentat;.ão dos ~UuiHLL·os dt~ EsDepulado~. o ussun~plo IJsl:'t lambem providenciado pela lei

u. :!.G.U, d1f .', dJ~ ,]i.\llelt•d dt~ Hl'l2.
Sala ctns COHHHiss•i•;s,. 13 de nol'eltdJr·o diJ 1!11:1. Fdida·no Pemltf, Pt•e:-;idenle,- P. fll!11:erio, HelutoJ'.- Pt•mtcisco ,":;,(,- 'i'tWW'CS t/IJ f-fll'll,- l'iclol'l'llii JIIIIJ(IJil'll,- Si:l/iS•JJI.JtlltfU Oontilt!ucs. -1~. llc IJulhúcs.- Jmio Ltd: Jtl'vcs,- Ur-

bcmo Sautos'.

-

I'l\0.1 llC't>i/ llO ~ ~;>;,lllo N, !t ·I·,' tm Hl Ili, A QUI~ ~ l~ 1\lll''l~llll o P.\•
l\llCim SUPILI

'

"

,,
I
'

i'

'

O Congresso Nadót_m.l 1le1~t·r.Ln:
Ar!.. 1.' Ali',m de seus suhsidios, J1fll'ct•he'l'ftO'i nnnnnlmetlte, pnrtt l\üpresenl.nc;iio, nn vigcnci11 d.es•l.n lr,i·, o \',il,f'~PI·e
sidenlc da llepn!Jlicn, !8 :0110$; o;; Wnisl.t•t','s. dr. J~slndClo
24 :000$; o Vice-P1·esidrnlc do Senntlo e o P1·est\!enlc dt1 Cllmnra rios D•'PUI.ndo~. l~:non~ ~~ndn. um·; lJn~a~·,qs !odo·s r.1n
prcstíu:õ~~s nwn~ars,.
Pnt'ag 1·11 p!! 1â llltH:n.

.

Pal'n J~llíll l'itn, pPI'(~P\.lf.~l·fio; mr.nsalmcnLe, 1:0\}11$, dut'tUitu as ~~~~~üt~:-3 !P.gis!alivus. Os t;erwdores

Sl\RRÃO P..\l

H

PE ~ovr.~mno

c Dcputnrt.-,;; no CongTess 0

on nusente,;.

~ncionn.l ,.

nr,

lllt a

quando niio

10i
licr,ncinrl'o~

A1·L. :!. 10 O G()Yf'l'no fHI':'I. a.-; neee.-,.sal'ia:; ope!'U(:ür• .., de erf.!di!IJt. pal'll PXít!llll~\üt·, lin1 pJ•e:-:;cnf.p, lei.
~'lain das ;;r•ssrons, H rln nutuht'n dr I Oto.- no•a: Almollr.R.
J!rmrwl Gom1.•s lliiH•irn. __:_ 'Wa1(1'1!1/n Lml. -.lnr(lc r/" Mnrrws.
- Gnu:ar:n ./liiJIIIf'.- vl~l'tt!'Í1'(1 Ch.rn:r:s. __, J'm•ar•es r/(! Ll/1'0,-

lioi·u•!s. -

P ÍI'()S /•'t!l'rf!Í 1'11. - l'o!ill'll
Domíii(JI/1!.1 Cnrlwirn.- O!i7.1/!'ÍI'rt l•'i(lnl!irc!lo. Silverio Nt"'ll. - ./0110thos l'cdmsa. · Li!OJinlr/o ./ arllhn. - Peli Ji }111 Sch111:illl'. - J/e'mltJs de Alrnrrida.

- Oliveim l'allmhío.- José rl:'u:e/Jio.- Genc1·o.w Jllal'tJ1tcs.-

A imprimi!·.

N. 218 -

iOJ3

PD•l' haver dcliberndo não conceder mais nugrncnto de
vencimentos e outt•os favores de inlet'esse individual, sem
vantagem alguma pnm o pniz, é n Comm issiio de Finanças de
pnr.·eeet• que se.ia re.ieitndo o pro.ieclo n. 5, deste nnno, offereeido pr.lu ltom·udo Sr. Dr·. Alfredo Ellis, equiparando O·S veneimettlOt1 dos desembargadores e ,juizes de dir•eito aposentados_ e:r-vi do :u·!.. li" das Disposições ~l'rnttsi.Lo!·ius rla ÇonsLiiuteao, nos vünctmmüos que pm·eubnm o:; ,ltltzns seee1011UeR,
11101\eion:HinR lta nlinon .'J da l.nhell:t annrxa (L ifd 11. ·l,(i27, clü

2

d~

,inJWil'n drJ 1907,

o nJwjncJo-sB, pnl'a essn fim, o tWI·.ussm·io

vr·nf/ito.
Sala dns Commissõos, 13 de novcrnbPo de 101~. - Feliciano Pennrr, .Presidente. - F1•ancisc•o Srl. - Victm•hw Mrmtdro. - Tavares de L'ura. - Sirriwmum/o Gonçalue.~.• - L. de
liul/uks. - .T01io J.wi: Alves.
PnO.TP.C'J'O 00 SP.N,\00 N.

G,

OE 1013, A QUE SF. nRFEnE O l'AnECER

SUPM

•

O Congt•csso Nacional decreta:
Al't. 1." As pensões dos clcsembnrgndores r ,IUIZCS de dirnito uposenlnrlos c:r.-m: do urt. li" dns disposi~õcs transitarias

dn Comliluição da Republica ficam cqu1paradns aos vencimentos que percebem os ,iuir.es seccionacs mencionados na
nlinca f," da lnbella nnnexa :í lei n. 1 .ü27, de 2 de ,inneiro do
1U07. nbci'LO para esse fim o ncco.ssnrío credito.
Al'l. 2." Hevogam-se ns disposil;ües cm contrario.
Sala das sessões, 27 de maio de 1913.- til(redo Ellis.Bucno de Paúm. - R'ibch•o Gonçal·vM. - Lnm•o Sorll·d. - A.
A:rrrerlo. - Olivch•a Vallarlúo. - F. Glucerío. - FI. Lu.:. r;"'w.,.oso Marques. - Alencar Gwimawics. - CU?rha Pecl?·osa.
- A. Judio do B1•a:il. - Walfredo Leal.

l
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ANN.\F.S DO SF.N,\DO

l'i. 210 -

IOI:J

Com n mOJ·te da esposa de Tobias Bnt·1·eln r!1• Meno~cs
perdeu o seu obJectivo u proposil;fw _da Camn m dos Dr:JH!I.aclos
n. 10, de J 002, concedendo a revct·san dn quota que cnbm aos
filhos daquolle nolavel pensada.t•, omquanl.o monol'cs, na pousão conl!edida t't vluvn c a estes, ú mesma viuva, lo1;o que,
pot· cffeilo da maiol'idado, cesso o beneficio em J'avôl' dos
filhos.
Por este motivo opina pela rejeição do prodecto.
Sala das Commissüos, 13 de novembl'o de IOI~. - FeliC'iano Perma, Presidente. - Francisco Gluccrio. llclalm·. Fr•anC'isco Sá. - Vicfodno Monteiro. - L. 1k Bnlh6es. - .!oúo
Luiz Alves.
PROPOSI().~O D,\ CAli!AnA DOS DEPUTADOS N. :10, Dl~
REFERE O PARECEI\ SUPIU

1002, A QUE SE

O Congresso Nacional resolve:

Artigo unico. E' concedida a reversão. dn quota que cabia
nos filhos de Tobias Barreto de Menezes, emquanto menores,
na pensão concedida ú viuva c a estes, ;í mesma viuvn, logo
que, por cffeito ela maioridade, cesse o beneficio cm favor do·s
J'ilhos; revogadas as disposições cm contrario.
Gamara dos Deputados, 15 ;'lc Julho de '1902. - Urbano
Santos da Costa Ar·anjo. - Carlos Atl(fusto Valente de No1Jae.~.
i" Secretario. - Lui:; Antonio Fcrrcim. Gualbe1·to, 2" Srel·ctario interino.
N. 220 -

1913

Em rcumao da Commissito de Finançrts, J'crtlizada n '10
de outubro proximo passado, o Relator suhmcltcu ú consideração de seus collegas o seguinte parecer, sobre n proposição
da Camarn dos Deputados, regulando a nposcnladorin dos
funccionnrios publicas:
A aposentadoria elos funccionnrios publicas civis da
Unilío é regulada, de modo geral, pela lei n. H 7, de 1, de novembro de i892, que estabelece:
i •, que o funccionario quo contnr 30 nnnos de serviço
tcrú diroit.o tí aposentndorin com o ordcnnilo pot• inteiro
do cargo que estiver exercendo lm dous nnnos c, na hypothcso conJrarin, com o ordenado do cnrg·o anterior;
2", que o empregado que tiver mcnns do '10 nnnos de serviço não tem dit·oito ú aposentadoria, mns o que tiver mais
de '10 annos e menos do :10 aposentar-se-1m com o ordenado
proporcional ao tempo que lhe corresponda na rnziío do '1130
por nnno;

. :l', rrno. n qm tiwr· mni>< rlo. ~o anno;: do. .~crvir.n tem dir11'rlr•Jmrln P lllni~ ri 'ij da grnl.ifknr:.Jio, pnr
:nmo, qur f'Xt~cdr~J' dn::; :_Hl;
. ~". que llitil fienm ineluirlos nas di;:posic·ões eil.ndas os
me litures, o;: mngistJ·ndos. os pt·orcssoc·cs c Lodos os funcciol'rltn n11 J'n:;pPc~[J\'fl

-

J

I

•
,

~.

..

tj

rmr•cos cxceptunc.loii pm· leis cspccinrs.
~.'nn lns er·am as rJxecpc;i'ies que, em 1O11, um i Ilustre rcpl'cscntnnl.c dn nio Gl'llnde do Nrwlc na Crtmar·n dos Deput.udos houve poc· bem sysLcmatizac· n nml.cria cm um projecl.o que, precedidó de considerandos, submciteu ao exame do
seus collcr;ns, na sessão clr. :w do ,iulho cinquellc anno.
Eil-o:
~considerando que a Constiluic.ão da Republica, em seu
nrt. 75, ;:;nrnnle aos funccionarios publicos o diz•cilo de nposentndor·üt, cn1 caso de invalidez no serviço dn Nação;
Considcrnndo que, ainda por· preceito constitucional
(rcrt. 72, ~ 2'), esse direito deve ser igual pura todos;
Considerando que nenhuma I'a7.<1n, rlr. ordem politica ou
social, n<írln ,íuslífícar u permnncneia do cr•ilcJ•io dn maior
cínsíg·ualdade ntr\ agnm ohsm·vnrlu, quer cm relação no tempo
dr serviços prestados pelos funceionat·ios, quer quanto à nn~
hJre1.a desses serviços;
Considerando que csLn desigualdade <í fln:;rranle c notoria, desde que llll funccionnrios ituc pnd~m aposentar-se com
todos os vencimentos do cat·;;o, eonLnndo npenns .20, 2G c 30
nnnos de src·vir;os, ao passo que de oulr·os se exigem "O, GO
c mais nnnos de cxcPdcio;
Cor\.~idel'nnc!o que os mais fnvor•ecidos com a cmtc~a do
tempo são ninda os que maiores vencimentos percebem dos
coJ'c·cs publico,, o que torna mais clamorosa n injustiça da
de si gunldade;
Considerando i]Ue podem uposcntnr .. se:
I - Com 20 nnnos do scl'víços:
a) os ministros do SupPemo Tribunal Federal;
b) os ,iuizes de secção.
rr - Com 25 nnnos:
a) os officines de terra c mat•;
/J) os empregados do Correio;
c) os funccionnrins do Hospil:nl Central do Excrcrto.
rrr - Com 30 annos:
a) OA clcsemhm•gndm·es dn Côplc de Appcllnciio, ,iuizes o
mais J'nnccionario;; vilnlicios da .iust.ir.n local, no Districto Fe~
dN'nl·
/;) os funccionnr•ios dn ,iusl.ica do •rcrl'ilorio do Acre; .
c) os cmprc•gmlos da Es~rndn de Fe_;ro Centrnl elo Brnzrl;
cl) os dirnclorcs do 'l.'rrbunnl de t,on tas o do Thcsouro
Nucionnl;
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IV - Com :JO nnn<is do cxol'cieio t<I'J!i•diY<l, nn ~G rh! ~cl'
gct·nes, os lentes, subsLiLulos, ad.iuulo;. " mesLt'"s •h

vi~os

:E~H!Oin

Navn.l;
V - Com ao nnnos do set•vi"o efl'edivo, ou 40 ilc sct·vi~os
gomes, os lcnlcs, subsl.itutos oÜ pt·ol'essot·es dos csln~Jwlcci
mr•ntos de ensino supcl'iül' c sccundal'io;
· Conside1·amlo que os domai~ f'unccionnl'ios ]mblicos, CJllC
se invnlidaJ·cm no scl'Vil:-o da Nru;.ão, SÚ)11cnf.o Lcem dit·oilo
;i. apo~untado1·ia com o Ol'dcnaclo do ca1·:;o, quaudo contnt·ctn
mnis de :lO annos de el'fccl.ivo Sel'\'ir;o, o qw: os colloca •:m
siluneiio evidC>nlcmenle inf'el'iot· aos que, •:om monos tempo
ou eom tempo i~;ual, ohteem a sua nposonl.adol'ia com lodos
o;; vcneimcntos úo !ogat· que oxcr·eem, :wcrescidos, na mníot•ín.
dos .e:.lsns, do gralificar;<ics de. antiguidade '" ouLt·as vantagens
::dd1cronaos;
Consiclct·ando que, pura n mniorin dos mnp1·cgndos pubiicos alcancat· o abono dos vcnf!imentos totacs do car~;o
pelo nddieionamento da grnLíl'ir)ar•.fio ele G % sobre o ordenado pot• mmo que e:-:e.cclct.• de 3"0, r\ pt·cciso JlCt·mancccrcm
nc. l!.'ubalho err~ecLi\'o .1G, r.iO o mais nnnos;
Considerando que, al•\m de lão odiosa c:-:r)cpeão, l'csulla
d<1 lfio lnng·a pct·mancneia tlo l'uneeinnal·io no emprego que •í qunsi uma vida inteil'a - cvidenlc pl.'c.iuizo pal'a o
tiel·vir;o pulllien, prlo ae::umulo nas l'üpat•lir;<if'S pu•blir:as de
Vf!lhns " :dqu .. hr·:ulns set·virlor·cs, J•hysieanwnlo impossillili'lndos de all.rrrdr'l' :ís r,xigf!nroias do tl'nhnlltn, qur cnda di:1
Jlln i:-; st• dt~SPilvolvn n :w nvolumn r·rt~lnmnndo ma i~ Jli'Oil.lflla
Pf'f'ÍI~il:-'. ill~tiVitfndP, O q11n :-;{Í St! JH'ltle 1~1111Rng11ÍI' eOtn U l'C-.
uova1.:·•lr1 •lPH fll.Jndr·o::; ent l)f'J'iorlt,~ 11fio tnuil.n dilnlnUof;;
1

n

Gnn~ddw·nndo quP r•ssa I'PIIO\'iH;i'ín, do aeetn·do 1~nm os
SOlllil)Wni.oA "" ltU1111lllitli!dP, Hr't sr. Jll'tc!C OJlCI'Ul.' JlO)a iiJlOSClt-.
tadorm dos nmpL·e~o;ndm~ invnlido~;
O Cong1·t~RHO Nneional dN~I'ola:
.
,\,·1.. 1." 'rodoR ns l'unednnnl'iOs civis dn Utlião, que se

HI\'Hiidarr!m 110 ~('/'Vir;.o cin Nnt;ão, Lm·Uo dlrcilo ú apOSC'tlf.a-

doria ..

'

"'

'·

Al'i.. 2." St't·:í. upos•~nladn ~>Om Lodos os vr.ncimanlos tio
cal'i;O, que eslivr'l' nxr•t•crnrlo Ml'eef.ivnmanl.c o l'unccionnl'in
que contn1• 30 ou mnis nnnos da sci'Vil:os.
§ 1." O J'uneeion:u·io flue Rn inutilizar cm neto tln sm•vir:o,
nn defesa elos inf.cJ·csRcs ela União, ou cm conscquencin ele clc·SaRL!·e on nccirlcnl.o, {)CCOt'l'iclo no desempenho d11 l'uncefio ele
sr.n cargo, f,QJ':\ dii'Oito ú nposentadOl'i[l. com todos os vcncimcnl.os, qulllCJucr que seja o tempo de sal'vico.
~ 2." O :l'uneeional'io flUO contai' mais de Io annos de sct•vi~o 'e menos de :Jo l.rmí •Ji1·ríto :í nposr.nl.ador•ia, pal'ccbcrulo
f.nnl.os :w avos elos voneimentos tol.ars quanto~ J'Ol'am os mJnos
(/ü fH •l'V it~n.

*

:v A invn.Jídoz snl':'L pr·ovada JlDI' inspcc~üo de snude.
Al'f.. 3," i\'rro RPI':'L nomwdidn a npn"ml.ndor·ia aos l'ntu•cin!lUI'in~ ftlW f.ivm•rm mnnos do '10 nnnos rln el'l'cr•Livu set·vi•:o
Jllihlir•n, snlvn o diRpnsln nn § 'i, r]n nl't. 2".

20!
Ar!.. .r,," Sfio eonLatlns pnm a apnsmll.ndot·in o~ Rr•rvic,:.ns
()1.10 0

•

t\uweiount·io

t", 110

t>Xel't~íeín

ltntlvt~t·,

Ptn

qnalqw·t· Ll'mpo,

\ll'e:-:Latl(l:

th) ,;;~t•:;os J;l~t'ltrs ou feJet·acs, e::;Lipen-

clindos ]telo 'l.'ilcsoui'O !'íncíonnl;

· 2", nn Ex,~l'f~iLo P tm At't11iHin, f'omo ol'ri~inl ou prncn 1ln
rll'f'L, si n:io tivt•l.' Hidn ,iú induidu o ['L'SJH!t~Livo Lempo em ]'ll'-

:fot·llm miliLnt•;

·
:vt, nrn qurtt'Afltl0t' l'CpnrLif;lH!:-; Jedet·nr.•s, romo dinJ•isLn,

li

auxilint· de ''""'ipLa, eon\'rot'<!lllP, pt•nticnnle r'xla·aoJ•dinal'io,
pt'll\'i"'J'io, npt·rotH\iz e eomo aclcliclo.

t·~eJ•ipl.uJ·aJ•in

/lnJ'IIl.-rl'il[Jhn unieo.

'.r:m1lwm f-H'I'Ün eontnrlos

inl.ügf·al-

mrnl.••, Jlill'il Pi'J'Piln 1la npo,,•'ni.adorín, ns seJ·vil;os que o
fuuceínttat'ill ltllll\'1'1' pt·cslado nl.•; n r.lnl.a da Jll'OI1lulgac;ão da
L:onsLiLnír;.fio .FPdr•t·nJ, llilS anLigns sc~ei'Plnt·ia:-; dns pJ·esidoneins

de l1I'O\'Ílleiu!-1, tws

J'l'fHU.'ti~:,GPs dt~

])om eomo uns ho,k f'Slndunt!;o; e
!\lunieipal dn PX-C:t'1t'l.e.

Fnzendn. dns ex-provineins,
l11lHtiCil1rtr~::, e nn Cnmai'U

AJot. 5." Na liqnirlnçrio do tempo ele serviços se observnrú.
o SPf.\llinln:
L" Qunnl.o noB Jll'f'BLnrlos <'m repnl'liç.ücs gcrues ou ferlernes não se desc·onl.nl'tt o tempo lir. inLet·t·upr;úes ~
a) pelo IJXürcido de qunesqucr outms funcções publicas

em virtude de nomeação do Governo;
b) pelo exereicio de cargos electivo>, fcderaes ou estncluncs;
a) pelo desempenho de serviço gt•aluito o obrigatorio por
lei;
d) pnl.' ~ll~petl~fin ,iurlit~inl, :-ii n rwweiOtiJJ.I'iO

II
I
I,

i

..

I

f1i1• .iulgndo

innoermLü;
c) por fér ins;
{) por licenças ou fnllns por molestia, não excedentes de
ao dias cm cada anno.
2." Dos serviços prestados nas repartições provinciaes,
rsLaclunes o munieipnes ele que trntn o paragrapllo unico do
nt·l.igri nnLecedontc s<:nnonle se conLarú o tempo elo cxercicio
1•fl'ceti\·o, cxcluidns quar..squcr it1lcrt•upeõcs, licenças ou faltas.
3." A Jiquidar;fto dos serviços no l!ixcrcíto o nu 1\Inrinba
far-se-ha de acct'Jrdo com a legislação militar.
ArL. G.' O i'unccionario aposentado considera-se incompn1.ivcl para qunlquct· emprego publico c, quando acceite cargo
ou commissão eslndunl ou mnnir.ipa\, enmuUCJl'ndos, st•r-lhehão suspensos os vencimentos da nposcn\.adoria, duranto
o cxc!'elcio das respectivas ftmc!)úcs.
Art. 7." Os i'urrccionm·ios ,i(t aposentados do uccôrdo com
ns leis anteriores não Lcom direito tis vantagens consignadas
nesta.
ArL. 8." São e:\c\uiuos das disposicüc~s desta lei os mn::;isLt·tulos c os mililnrcs do Lel'rn e mar, cu.ias aposentadorias
t!onlinuarão a ser reguladas por leis esncciaes.
1\t•!., n."

r\nyog-arn-s4~

as

diSJ10sic~.ües

em eontrnrio).
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D0poi' de ouvidas sobre o nssumpl.o ns Commissõcs de
Conslilui,no c .Tusli~a c de Finançns daqucl\n Casa do CongTesso, este p1·ojr:clo J'oi incluído na ordem do dia dos trabalhos
purlamcnl.nrcs, sendo longumcnlc debatido c tendo recebido
um g-rande numero de emendas cm scg·unda c terceira discussücs. l~ sô nos ultimas dias da sessão passada foi, finalmente, approvnrlo n enviado ao Senado. Consliluc a proposiçiio
sob n. 1H, de 1912, ora sujeil.'l ao exame desta Commissiio, o
que ficou assim redigida:
O Congresso Nacional resolve:
'
Art. 1.' Scrú nposcntarlo r.om todos os vencimentos do
cargo que estiver· exercendo oi'feclivamcnto o funccionario
publico que contar lrinl.n ou mais annos de serviço.
§ 1.' O funccionnrio que contar menos de 30 t_erú. direito
ú aposentadoria, percebendo tantos 30 avos dos venctmentos
totncs quantos forem os nnnos .de serviço.
§ 2.' O func<Jionurio que se inutilir.ur, cm neto de serviço,
nu defesa dos interesses da União, ou cm consequencia do
desastre ou uccidente, occorrido no desempenho d11 runcciio
de seu cargo, terá direito :í aposentadoria com todos os vencimentos, qualquer que sc.ia o tempo de serviço.
Art. 2.' Silo contados para aposentadoria os servicos (!UO
o func.cionurio houver em qualquer tempo prestado:
:! ", no CXL'rcicio de cargos g-r.racs ou fedcrucs, csl.ipcndil-t·
dos pelo Thcsouro Nacional;
2", no Exercito c na Armaria, como official ou pt'a<;n do
pret. si nfio tiver sido j(L ineluido o respectivo tnmpo em rL'!'oJ·ma militar;
.
3", cm qunesqucr rcparliçücs fedcraes, como diarista, auxiliai' do eseJ'ipLa, eonfcrcnlc, prÜI.icanLc extraorrlinario, r.R·
criplumrio provisorio, nprendiz, addido c opcrnrio.
Pnra::;rapllo unico. O tempo de cxercie1"' cm commissiíes
scicnlificas scr(t contado, para cftcito5 de .jubiltt<:-iio e apuscnlarlorin, nos pJ•ol'cssores das escolas superiores da nepubli~a.
Art. 3." Na liquidnniio do tempo .-le s>J~v!•;o se observnrt\
o seg-uinte:
·
•
L" Quanto nos prestados em reparticões gernes Ot\ fedcracs não so doscontnrt\ o tempo de interrupcão:
a) pelo cxcrcicio de quwesquet• outras funccões publicas
cm virtude de nomcac1io do Governo;
b) pelo cxcrcicio de cargos electivos, foderacs ou cstnduacs, equipm·ndo n Estudo o Dislricto Federal;
c) pelo desempenho de sct•viQo gratuito o obrigntorio por
\~i;

d) pot• suspcnsrto ,judicial, si o J'unccionm•io fôr ,julgado
innocentc;
e) por férias;

•

~-

f) por licenr.n ou fa!Lus por mo\rslin, não excedentes a

-...

,

1

'I.,
''

••
11

f,I

,,
'

li

no rlins em cada nnno.

J1at·ngrnplw unicn. A

liffuid:H~~no

rJo.;; ,Ç;et-vit:o.;;;; nn ]~xetY~il.o

c nu ilfnl'inha sr1·:í feita de nec•il'do com a Jegisla~.ão militar.
ArL ..í," ~l'e!'ão direito tl apos•~ntudorin, inrlcpendenlcmentt:l
de inlcrsticio c com vcneimenlos inlcgTacs dos cargos quo
exercerem, os funccionarios publicas fcderues scptuugenarios
que se inva!irJal'em eonl.nndo mais de 25 annos de emprego publico .
Arl. 5." O ministro do Supremo Tribunal Federal que se
invalidar eonlnndo 20 nnnos dc e.ffectivo cxcrcicio nesse cargo
poderú aposentar-se com lodos os vencimentos.
Art. G.' A invalidez no servico da Nacão, imprescindivcl
pm·u a concessüo da nposen lndoria, sec·(t provada por inspecçüo
do saudc n que se procederá por duns vezes, com intervullo
do trcs mczes t>ntrc uma c outra, servindo na segunda ,junta,
medicas que não lenlmm f.eito parte da primeira.
Parng-rapho unico. Pcmntc as ;juntas servirá o procurador fiscal da Fazenda Federal, que podierit recorrer da pericia
medica pura a Directoz·ia Geral de Snudc Publica.
Art. 7." O vencimento de aposentação dos enviados cxtrnordinarios c ministros plenipolcnciurios, alLingido o tempo
maximo de scrvico prescriplo no art. 2", será o consLituido
pelo ordenado c p·atil'icação de seus cargos.
Pazong1·npho ~mico. Os enviados extraordin::u·ios e ministz•os plenipolenciul'ios que .it'• contarem nesta data tempo do
serviço que lhes nsscgm·o a aposentação com o VCUI:im•lzlto
cm o d•lCrclo legislativo de 20 de dezembro de 1010 (2'• con[{IS de réis unnuucs) não scz·ão atLingidos. pela presente lei,
JlUrrt cllcs continuando cm vigor o referido decreto de 20 do
dezembro de 1010.
Al'l. R." O funccionario c empregado aposentado fica inhillido do ncecitar emprego ou cornmissüo federal, estadual ou
municipal, com cliroito :i pcrccptão do vencimentos; pena do
pe1·da immcdinln rins vnnla,;ens da aposr.nladorin ou ,jubilação.
Pnrngt·apho unico. i\':io se tonsidez•a commissüo o munelnto
lngislal.ivo; 1\, pot•ém, vedado accumulm· durante as sessões as
va.nLngrns da aposcnlndoria com o subsidio.
ArL. 0." Para o calculo dos vr.ncimcnlos do aposentado não
serão lcvndns cm conta as ;;mtil'icnçõr.s nddicionncs, resalvados os direitos gamnLielos poz.· leis anteriores aos actunes
funecionarios, qlze ,i:'t recr.hem gratificações adelicionncs,
Art. 10. O i'unccionnrio já aposentado de ·accôrdo com as
leis nntcz·iores não tem di1·eilo ús vnnlngcns consignadas nesta.
Arl.. 11. Dumnte o pi'Occsso da nposcntneloz·in não se!·:! inl.crro.mpicln Jlat'a o l'nnccionnrio n pcrcr.tJ~ão elos respectivos
\'l.'llCIIllCnlos.
Arl. 12. Fica mnrcndo· o prnzo mnximo de LJ•cs mc~cs pnm
a Jiquidncão final ela nposcntudoria c expedição do respectivo
titulo.

. AI'L. 1p. Vi1:nm cxcluirlos dns disposieü•:s dr.•,;l,n lrd os rnihl.m·os, cu.1a J'cl:ol'ma, pot•t)m, niio poclet•ú sct• eonerdida cülll
\'üilcliiJCnl.os mnwrc" elo que QS pet·c·cl>idos na el'l'r•dividndt• do
po,l.o da re l'm·ma.

A1·L.

·J .; •

llPvug:lln-:-;o as Usiposit:õos em eonLJ'fll'iO.»

Anles d" di~"''· t:omo lile eliiiiJ11'<', solll·c• n JWOpositiio da
CnmHJ'a do;; D<!J1UI.adns. n C:ommiHsiiu d<• Finnnr:-ns dt:vu rui!OJ'Clill'

~1qui que o as:-;umpLo de.• qun ul\n LJ•nLn

.iú

fni, na ~(\~.;sii.o do

nnnü passado, ob,it!eLo clt~ suns t'Oi..dla(:,ciPs, qunnclo LeYl' de interpê>t' pat't"'"l' ~oiJJ•o um pJ'r>,i<•cln sJil.>nwLLido :'1 eonsiduJ·ac.:iio
do Senado, pelo enliio J'CtJI.'CS.,ulnnlc do Jlio GJ•nntl<J do Sul, Dr.
Cn~síano do Naseimenl:o, Es~n pr·o,ioclo era eoneebido nos scguHÜl!l!i lCt'HJOS:

«0 Congt•osso Nncionn 1 resolvo:
At·L. 1." Os funccionaJ•ios publieos. civJs ou militares,
quando passarem ü innclividnde, n;1o JlOdcrflo perceber vuncimrnL{)s maiot•cs que os que lhes emm abonados quando em
cJ'lceliYo exercício do posto ou e:1r·go no qual ha,ium sido aposcnlaclos, ref'oJ·m:ulos ou ,iullilndos.
Arl. 2." Tlev{)gam-se as disposições cm conlrnrio.~
Enviado á Commissão de .Justiça c Lcgislnc;ã:o, esta se ma:nileslou assim (J1at·uecr· n. 35ü):
<0 pt·o,ieel.o n. :17. ele 10J:l, offot·ecirlo ;í consiclct·nc;.fir. do
t~enaclo pelo SJ•. Cassh1no do Nnseirnent.o, ~!atrwmina. flUe os

Junccionnt'ios publieos, civis ou milit.m·r~s, quando p:lf.;:'lar·um (L
inaet.ivicladr., nfLO podcl'ão ppr·cehrn· vmwimentos mainr·ps quo

o' que lltcs eram abo·nnclos quando em ol'l'eeLivo oxm·eioio no
caJ·go ou poslo no qual ha.inm sido nposontaclos, ,iullilado~ ou
).'ü l'or·maclos.
Motiva a UJll'cscnlação do pJ•o,iecLo n siLunçfio crcnda por

I',I

aclo:;; JcgislaLivoi-l quo, st•m pr·ev·l!l'em ma\el'ieios o a .siLu:wíio
do 'rliPSOlli'O, sobroc.:H'I'I~gnm n. VuJ•ba cln elnsse dos mneLJvos
dcsmesu r·adarr.t•nlu o dPspcJ·i a ao Ju ne~: ioniili smo pu h I ico,
rnui!,as vet.e.~, pelo des~.~;in dt! n1aior• snmtnn tlu Pl'flVCTilos, o

uso imrnodor:•do ria aposenlaclol'ia, da .iuhilnc:iiv c clu ro-

fol.'mn.

I

ii
I!

I
·I:

.:i
·ii

1.!

O llomado Senador pelo llio CiJ'nrHin elo Sul, na 'l'nndamrmtac;iio do pt·o,i"clo, com razllo ai'J'ir'llln: <Cianlmt• mais na innetiYiLiadc do· quu no exoJ•eicio cl'l'oetivo dos cargo..s ~~ nb~ut.·do, ú
anoJ•null " twuio não se )l!'atica cm povo nenhum do mundo».
Do l'aclo, desde que foi oxpedirlo o I'I!S'Uinmunt.o J•f>J'ormando a !lepm•Liçüo dos C:ort·eios o sanccionncl!l n lei ~· 2,2\10,
do 'l3 do dezembro ele 1!110, iJlW no seu m'liJl'O dJs[Joe: «Os
ol'l'ieiaes do Bxercilo que se J•üi'Ot·maJ·om depois dessa lei pereoiloJ·iio LnnLas vigusimns quintas pai'I.Ps do soldo quanl{)s Jorem
os nnno:; dn sei'ViL~os e mn Li.; :! o/o :-;olH'n o t·cspec;Livo soldo aunual po1· !!ada anno de Si'I'Vif;o nect·eseiclü depois elo :!G annos,
sem clil'l'ilo ;ís t;l'J\Lifieac;.ões de flUi' traiam os .clcct:ol.os JOS A,
do :lO de clewmlli'O de 11:180, e 10:1 A. do :10 de ,lllllOil'O de ·J.sno,
nomo lambem as ennslantos closLn lei», ·oulms classes ncltvas,
llli<J eonl.immvam a prr.sl.nr bons n nJ.ciR Rerviços lÍ Nac;iio,

l

"
SESS,\0 Jl~L

H DE XOVE.:\lDIIU JJE 1U13

J•esorvel'~m

de:o;emb:nar.;adamcnLe o!Jlet· dn 1'1·aqw~za dos l•\:;·b1adol'e:-5 JJ;LHWs vaulageus fHll'll as demais clnssus de l'utw•:ionarios, sendo que UesSL! Jnovinwulo Jogo resultou a auLoJ·i~aufw
para a re.l'orrnú lia .l~slruda ele J1\!l'l'O l!eutt·al do Hrnzil, cÍ:11n
jguacs defeitos c iguulnH!nlc nllcntaloria da:-; boas pt•.aLicas du
udminislt·acão.
O l'ugulainenlo dussa uslrndu de ferro, n.ppi'Ovado pelo
decrcl.o n. H.lilO, lle .IG de ma1'1.:o de JOII, nl•'•m clu usl.ipular
no ai'L. G3 quu os umpJ•egndos Iilu.Jados ou ,iOI'IIU Juit·os IH'I'ee-

berilo, além ele seu.~ voul..tiJncntos ou salat·io~, utnn gL'nliJ'il!a-

I

i

.'

,.

....

ção addiciollal, l'i!lal.ivu no tempo du eJ'I'ecl.ivo exei'eieio na estrada, gt•atit'ica~~ão quu St!t'Ú C0118Jdül'adn, para lodo~ os el'l'eitos, como parto inlegt·mtlu elos mesmos \'eJWirnuulos ou salarios, is Lo 1~, ma i~ de lU annos, ·I O tJ(); du :!O anno~, :.W %; de
~ã annos, ao %, u do :JO aunos, .'d) %, dispnu ainda que cXt~
npplicavcl aos cmtll'Cf(ados da Estt·adn du Ferro Cenli·al do
Brnzil a lei n. Hi, do .', de novembro de lHO:.!, que rc~;uln
as aposentadorias dos l'unecionnrios publ ieos J'ecleraes com as
rnodiJ'icu~.ües conslunlcs do prcsenle regulamento~.
O art. 88 elo citado regulamento dispõe mais: <Pura os
effeitos ela aposentadoria, scrtL contudo o tempo de scrviiJO
publico, de conformidade com o disposto no ar L. lih.
O mesmo oceorre cm rela~i\o :'1 Rcpmti~ão elos Correios,
ele fórma que os funccionarios civis, nl•lm de adquirirem as
vantagens resulLnnles elo nccrescimo elo vencimentos, na JlroJHll'l;fio de JO a ;,o '7o no limilc ont1·e JO e :lO an11os de serviço, ~;asam, no caso de aposenLadori·n, dos 1':1VOJ.'f~s eonstnntr.s
do arl.. 5" do rlr!erel.o n. 117, du !, de nol'emlm.' de 180~, que
csLallelece: •0 l'unecionnrio que contar mais ele 30 a unos de
1Jf.l'ect.ivo t~xereicio lem dii'eilo ao rospeetivo Ol'denado t! mais
ú % do gJ·aLil'i!~n~fio pot.· anuo, que ex~edtlJ.' daquellt! tempo>.
B' evidrmte, porJ.anLo, qun o pro,icdo coiJl•}m salutaL' provirlcncia, merecedora de ncolllicla vor pn!'te do Senado Fedem!.
E' f~urto que na Cnmn1·n dos Deputndos se clisn1Le ag-oJ'i\
o JH'O.iecto u. !J.'J G, de H! I J, regulando a aposenladrJI'ia d•• todos os l'uncciomn·iris publicos civis da Uuião, quu se invalidnJ·em no sel'\'if;.n da Nat~ii.o: no emtnnto, nfío pm•e~.:o inoppol'i,uno que o Sen.ado JWOnlova n. solução do ea~o, que se eslnndo
J.ambern aos militares de terra c mat·, rna:t:i11W atl.endendo-so
·a que o principal e unieo ob,iccl.ivo do .pJ•o,icel.o •l eviLm• que o
funccionado 1m inneLividndn perceba mnioi·es vencimentos que
na acLivirlade.
0 parecer ele 2 de dowmbm elo lOll, do qual foi HclnJ.or o illuslrado Deputado mineiro S1.•. Anlonio Cm•Jos, d••vo
morceor a atl.mHJio elo Senado, l)Ois moslm. ~~m tnuitoK easnf',
pot• enlculo preeiso, qno l'nnccionarios milil.ai'PS percebem ua
mnct.iviclado maiores w·ncimcnl.os qne na nd.ividudc.
Do exposto so vm•i l'icn, pois_. qn,~ ••onstil.ncm J'undnnwnlo
JlU!'U SO!lHJlll[llllo lli\UiliUJin:
a) ~at'llnt.it• llrlH ftllll~t~itlniiJ'in:-; eivis da H.t•pal'l.it:~n dus t.:IIJ'~·cius u da Estr.adu de Ferro Ceul.ml du lll'llzil as vualngeus da
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ANNA~S

DO SBNADU

lei n. l17, do !1 tio novembro de 1802, além de oul~·as v:mLagcns crcarlns pelo regulamento;
u) •gilranLir· aos rriilitar•es :! '/o sobre o J•espeotivo soldo
annual por cada .anno de serviço aoorcscido depois do 2ú annos, além do direito de reforma no posto immediaLnmenLo suDerior.
A' vista do exposto, é a Commissüo de purecm· que seja
approvndo o seguinte substitutivo no projecto n. 35G:
Art. i. o Aos funccionarios publicos, civis• ou mililares
Que se invalidarem no serviço da Naç.ão, ser(! assegurado Ó
direito á aposentadori•a, ,iubilação ou reforma, nus seguintes
condições:
a) si conLnrem mais de 10 unnos de serviço, com tantas
vigesimns qwntas parles do ordenado quantos forem os nunos de serviço;
u) si contarem 25 nnnos, com o ordenado;
c). si mais de 2·::; annos, eom o Ol'denado c mais 2 '/o corrcspondcnles a cada anno que exceder a 2G, ntó o limite maximo de vencimentos recebidos na actividade, descontadas as
gr.atil'icações addicionaes.
Art. 2." A ·aposentadoria, jubilação ou reforma só podcrtí tet· Jogar no mesmo cargo ou posto que excrea •ou oecupc o funccionnrio ha mais de dous annos.
)\.rt. 3. o Revogam-se as disposições cm contrario ,l>
O parecer da Commissüo de Finanças (n. ·i02, de 1012)
é este:
·
«A Commi.ssfLo de Finanças, nttendondo, por um lado, a
•flUO ó indispensav.c·l aca!Jat•, quanto nntcs, com o nbuso, que
nada ,justifica, ele existirem p.c!a lcgislnção em v.igor·, J'unccwna.l'ioos qu.e na inactividade pcrcchcm mais do que no c.xm•r;rcio cffcctivo de seus cnr·gos, e, por nutro, a qu•e o subsLi.Lut.ivo
offcrccido pela Commissrw de Lcgisluçfo.o c Justiça no pru.ieeto n. 17, deste nnno, apresentado p.eJo illustt·o ht·azileil'o
St•. Cassiano do Nascimento, ele• saudosis.s.i.ma memoria, r·cgula
ele modo uniforme •o convenicnt0 n. mataria, ú ele pm·er.er tJlll}
CJ mesmo substitutivo enLre na ordem do dia dos Lrnballloüs do
Senado c seja por cllc app·rovado.>
Ao tcmJlo cm Que eram cmilLidos os pareceres que acabam de ser Lranscriptos, u!Limava-se na Cmnarn dos Deputados a discussão do projecto do que fnlltímns, razão pela qual
a ~lesa do Scrnndo ,julgou acertado não incluir na ordem do
din o que l'ôrn formulado• pelo Dr. Cassiano do Nascimento,
agunr·d•nndo, sem duvida, o ensejo, Que ora se depa.r.n, de serem
os dons debatidos conjuntamente.
Expostos estes antecedentes, passa a Commissiio n estudar a proposicflo da Camarn, rcrcl'indo-sn no correr des.s.e estudo. no luminoso parecer que, sob n. IOS, elo eo·rrcnto nnno,
formulou a Commissão de Legislação o ,Jusl.il;a, pelo· seu nclntor, o St•. Senudor Anlonio de Souza, o Jem!Jt•tmcl'o alB'llmtt~
Juodificu~:ües qun, a .sou v,et·, sã.o 1:onvunieuLc.~, caso o ~C11nrlo,
~rn sua ulla ~ubcdorin, resolva dn!·-Jho o seu usscntJmenl•O.
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]'ela lei ll. lli, de !, de novr;m]Jro de JH\1~. su pud•J nposr;nu funeeional'io que ermLar mab de lU aunn:-; de :-Jt:J'Yit.:o;
I! o a.t·L. ·lu do pr·njecto prLmilivo, inspirnndo-$e, ali:.'J.s, no Lexlo
cir, arL. 7G da ConsLiLui~ito Federal, !'azia indepcndet' r.la cu:1dir;ito de Lcmpo esse direito, embot·a, .conüudicLoriamcnl!),
HmuLives:-w a JIIU~Jua t~xigcuda no § ~", du ut·L. :.!, quando dispunha: O {ltitWcionario CJIIC culllat· mais l/c I O anuas de sct·'IJiQO c uwnos de :JO ••••• Esse put·.ugra.pho J'oi modificado pela
Cr.mara, que .supprimiu as palavras mais de /0 amtos c, ficancio
redigido desLe modo: O {uncc'iouw·io trtw cuulw· menos de ,10
annos de sc1·viço . ••.
Harmonizados a~sim -os dous tlisposiLivos, ,sul·g·iu unta
nova duvida.
O at·L. 1' crsLa!Jc]ecia: lodos os j'wzcciouarios civis lla
Uniúo, que su hwalidat•cm no scrvi(•o da Na(•ún, tc1'ÜO direito
ri aposculaclm·ia c a .rnu.itos se afigurou que a dhiposif,.\fio visnvn
conücdel' cs.;o diroil.o úquelles que, pela lcgislar;ão cm vigm·,
delle não gosmn. Dahi a ·emenda elo Sr. Bulhões ~La.t·eial.
mandando suppt·imil-o, emenda que foi appt·ovada, de accutrlo
('Olll o seguinte parecer da Commisslío de F.inanças:
«Convém a approvtwão da emenda. O disposto no art. ·1',
por ·c~cessivaznento amplo, teria ele originat· duvidas c cou1.rovct•sias, e onemria, JlOl' ·drcmais, "cm dcLido exame prévio,
o ~l~hcsom·o. Em ouLt•ns leis e t•cgulamcntos toem sido fixadas
quaes as classes tlü !'unecionarios ou de ·Jlunccionl1rin.s a quo
compete a aposenLadoria. O disposto no projecto genorali7.a
e amplia a Lodos os J'unccionarios pub!ifJOs a aposonLadot•Jn,
modid:o que J'ical'ia melhor cm ouLros Jll'o.icclos, não nesse, ·
cujo !'im é regular a !'únna o csta!Jc!cwt· os r.equisitos pa.ru
a concessão do t'avor.>
Apesa1· d[l bem acccnLmHl'O, pelu. aP•IH'OYtH;fio tia ·O.Il}Dnda
do Si'. Bulhõcs illarcia!, o inLuilo com que foi supprimtdo o
al't.. J" do· projceln primilivo, não ha itwonvcnicnt.e ·cm rcctll'.([ni' as t~onsidt~t·nt_;.õe:; quu, inl!idcntr.menle, .l'e1., .sobre e.sle1 poalo,
~n, Conunissiio de Legi.sliH..~ão e .Tu:-;!.i1;tt do St•ltndo ao .itt'lti:l'ieat•
l.ar-~e

.,

I

.

::·

a ente-IH.la (c {o1• coushle-rmlo iuvalirlo, uus lc-l'mus rlo ar~. a~~)

'

que ol'I:L'l'CCeU ao al'i,, i" LJa prOpOSi~ÜO. (::ÍCt'lÍ ll)l0SC11/lltlo COI!!
todos os 'Vcncúnentos do carrto que estiver c.vci'CC1lllo c{J'ectivauwntc o ftmcdonrtrío )ntblico que contai' 11'inta ou mai.1

amws de se1•v'iço.).
Diz a mesmtt Commissüo:
~si, ao cabo do trinta annos de effcctivo serviço, o J'unccio·nario fór julgad·o· incapaz de continuar o exet•cicio da funcc.üo,
podcr-lhc-ha ser concedida a aposentadoria com os vencimentos do ca!'g-o que estiver exercendo; do onde se devo inferir qtw. niiv sendo rceonhccida aqucl\u inearraeicladc, que a
ConsLiluiuüo exige, e que deve set· rigot·osiunenlt: vet'i ri cada
por inspec\•fio de ~aude, n possillilidado de l'ccebcr o favor

f

1'icnrú adiada, apezm· do Lempo de ~-~ervico. Sel'ia, 110is, conveniente que aos Lermos do arL. '1 ', demasiado taxaLiYos, o
pe~reccndo Cl'cur um dirpilo .crua só o tempo nüo d{t, ~e uc-
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et·escenLassc: -

<J fut• considet•at!o invalido,

JHJs

Lerutus du

::tl'L, G".

E rcfcl'inclo inciclenlcmcmlu os Lermos empt·egnd<~s pela
proposiçttO- •Lcrú dil'eil.o»- nliús .i:i usados pela \ÍJi do l!l!l~,

ní\:o seria talvez snm ul.ilidacle kmlwnr íJUD, JW\a Con;;Lil.uk-ão,
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não IHJ cnl.t•c nüs o dh•cilo {t aposenlaclorin, pula simples
prcsln(lilO dü sct·viços clut·nnl.r um vm·Lo tempo, ILI<Is tllll favor
que o patim· publico jJOI/IJI'Ii eonecdnt• :w l'uncckHial'io que SIJ
invalidai' no HLH'\'ir;o da I\:]l.:iin, «A ntlOfwnl.ador·ia, diz o al'L. 7G,
so podcrú.st•t• dada nos l't.UWtlionat'iüs pu!J\i<los t:lll enso de invalJder. no setviço da Na~;ftn». E' uma 1Hn·missão que a lu.i
fundamenlal eimeudc, resl.t•ingindo-a demais num enso unico.
Ainda no cnso da invalidor., pet•feilnmenl.o ,iuslil'icavel, c\Ja
sti set·i:t pt·opt•iamenle um dit·c!iuO· do 1\nwcionat·io, si a Consliíuioão delet·minasst~ - a nposcnLndol'ia sm·ti r/ada - com \J:-3
termos imperativos de que usa em oult·os i.ll'Ligos.
Alli, Jlot·ém, a intenção do pcrmil.l.ir um simp\t;~ f'avot' ti
evidente - «JlOdcrú» - ~i o poder c\lmpotenl.c o ,iulgat· ncccHsurio o rnet•cciclt., c, ainda assim, cm uma. circumslancia unka,
a incapacidudc de contim.H\1.' a servir.
Ao conl.l·ario do que se dú cm oui.Pos pn iius, como na A!lcmunhu, onde \l s_im~lu~ exet·cici-o- da .l'~nc<Jfin publica, cluranl.t;
CCI'Lo perwdo, da dit•etl.o a uma pcnsao, pola no~sa lct só a
invalidez obtem ou deve oblct· n J'avm· da aposenl.adot·ia.
E' o ca.sú dn lcgisJaoiio suissn, onde a pensão, aliiÍs
rcstl'il.:tn. aos ompt•ogndos dos Cot·r·cios o '.I.'elngt•up!Jo:;, sd pód1J
set· dada JlO!' occut'J'Cncia de accidcntc no <!XIJl'deio das :l'unecõcs c que occasionu cnl'ol'midadu gt·avo. ( Cat'[Jenliut· el.
Frere,iouun- ~Reperl. du Droil Ft·an~:li~». v o!. 30, Jll\[;'. 388.)
Nos pair.c.s cm que cxislc a insl.il.uiçüo 1\e punsii"~• com o
caraclcr de obrigaLot·iedude pnra a Na<;iin, ell:t <\ pat·llialnwnl.o
ao menos, compensada !'ela obJ•igar;üo que l.tm1 n l'nJH:Ilionarin
do conLr·ibuir, du\'l\nl.e o ;!xcrcicio, com ui!I'La JlOI't't•nt.agum r.Jns
RC'U~ vcncimenlos, direclamenlc JWI'eultida )te\o t.hesnut~l publko, como succadc no nosso monlcpio, pal'a at.l<Jtllllll' a despczo. que lhe cumpre. E' o que se dt\ na In,;Jalcl'L'a, 1111
Ft·anoa, Au~tría, Prussin, Be\girm c cm oult·os JlUiws. E
cumpre observar, pnra compnra<;úo, que, ainda no caso de invnlidcz no scrvir,.o, cm nenhum 1miz a \ihcralidnclc chega ao
ponto ele dnr no innclivo os vcncimenLos inlcgt·acs do cxereicio,
1\pczm· da conlribuiçfto do l'unceionario .
Na Pranr,.a, ctJ.in. minuciosa rr;gu\nmrml.ncilo admi,lliHLt·ntiva pódc serVIl' do modelo, pondo de parlo .o- cxccsstvo rogimon hnrocrntico, L:ln cnraeterislieo, a pcttsüo de inacLivirtndr• •\ fixnrln cm i IGO dos vrmeimonlos mt 1dios dos ull.imos
60is annos do <llWrdcio por en<la nnuo rln srt·vi<.;.o llivi\,IJ o fnnecionnrio st'> adquil'o di!'oiln n nl\n, por anl.iguicladi!, aos üO
nnnos de idade o depois do 30 :umos cn.mplel.os do set·viGo, po •.
ctendo npenns, fJI,mnrln se t.rntr. tio uxr•t'lliC!O dn nl~.um dos car~;os
dn.eln:.;sn rpw ul\1 r~lwmarn nd1vn, :-;Pt' obL1da ile!l'l.liH Lh.l :.!ri nnnn:-;,
com o nt'f'I'O~einlo ~~ ·liGO pot• t•adn nm1n t.\1~ i'il'l'Vi~o quu m:.t~t'dt!l'.

i\ll~m

disso, a pensfio não pudcl'Íl .em easo nlguru exceder u
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I.J'I~;o; IJLUII'fo:; dtJS \'1!1WillH'IIL1l ...; lllt'!dio,.;:, P 1\f'lll a ~~~~~·fos [illlil.t!:-i
1,n 11111:1 t:dJt!lla •.::-ipt!t:ial, UJH.It• :-;ão l'ixndns a:o 1111:dia~ dus \'t'll-.

CJJilt'llLos p:lJ'il

eada t·aLPgor·ia dt!

fUlli'CÍHt plll_tlit•.n.

·g• assiln

por· eXelttplu, pn([f.'t'(J :-it!l' tlad:t a IJI-'111:!.000 l'r•ntwn~, il!l.i lllilb'i::iLt·:Hins t' p!'ol't.~:;snJ•m;
tHI:-i ernpregndus do:-; Corruio:-; I! 'J.1t.:h.'J;l'i1JIIIOS

f]Ue no:-; f!lli!JtdxndnJ'P,"\,

sfin rnaxilllH de

n.uoo J'J•aru:o:-;,

-í.OOU l'r·:11H~os, aos das ndnlinisLr·nc-úe::; c·.t.:nlt.'iU!:-i, ruini:·d.t!t'ios,
ek., ti. 000 l't·atwo~. " qur•, ,;oiH'dudo l.endu eJrt vi,l.a a receila
dos Uous vai1.1~'3, t! um pouco meno::; do que uú:; píl:;amo:l,
Na ruglaLeJ'J.'U a JH!IlHão vnJ•in entr.·u Lt'cs iJ oito duoclucimos

dos ullimos veneimenlos pet·eebiclo;; pelo J'uuedonat·i.o
rn:lt1J tr·es wnnos, islo

~.~,

um qunL·Lo a

dou~ Lot'l~~o~,

du~

eoul'oJ'tne

o l.cmpo de sel'\'ir;o, e este deve sot' de de~ unnos para aquello
minimo t' du rtiiOt't-'tlla 11 clnco nnno:; par·a ü maximo.
Na Prussia a quota da pensão comprchondc-se ontt·c 218
e üJS dos Llllimos veneinwntos. rr.odcnclo o minimo set· ollLido
dr.:pois de JG unno,; de sorvir;o, e o maximo depois de cincoc·nta
unnos. (Dallot., <11apCJ·L de .Turisprud,», vol. 35, pag. 7 t, 5.)
Esses numeras Lambem ficam longe dos nossos vencimentos
ir•.losracs depois de ao c até de 20 annos de trabalho, como a
pensão dos embaixadores :l'rance~es se dislaneia da que aos
nossos plcni!lOtcnciarios concedeu ·O decreto de 20 de novembro
de J!HO.
Todavia póclc .set· lcmiJI•nclo, em ravor da largueza nacio~
nal, que naqueii<!S paizes a pensão p(rde ser· dada por simples
nnLiguidadc, cmquanl.o no Bra~il a uposeP.tadoria só pódo ser
cünecdirla lcgalmcnLo quando o J'unccionario s~ acha impos~
sibiliLaclo de Lruilalhat•.•
Is lo poslo, examinemos cuidadosamente o ar L. 1" da proposição, a saber:
«Serâ GJJOscntado com. todos os vencimentos do
carao qttc estiver exe1•ccudo e(feetivauwntc o i'!',Jtccio1tario publico que contm• t·l'inla ou uwis annos de SCJ'vlço.,

i

I

..
,

Eslo dispositivo decompõe-se cm tres parles:
:1 ', niio l'ixn tempo mini mo ele serviço Put'll que o funccionario tenha direito (t aposentadoria:
2', uniformiza o prazo para que todo o funccionnlismo civil possa gosar das vantagens ela inact.ividade;
3", marca o limite de 30 annos pum u aposenlndoria com
vencimentos inlegraes.
Sobre a primeira, do pc!'feit.o ·nccut·do, porque a ConsliJ.u.i<)fLCI .apenas exige uma condição - a invalidez - para que
a aposentadoria )JOssa ser concedida.
11elnlivnmente :'t segunda, deve observm·-i•J que ostal.ue
umu regra geral, a rruo n propria )Jl'oposição, cm oulros logures, abre cxcepr;rjcs, rJun serão ob,icclo de estudo qunnclo
tratarmos de cacla uma dellns.
Qunnlo ú l.ct•ceirn, r.\ nceossnrio atlonlier. pot• um lado, a
que se devo tel' muito cm vist.a os interesses do 'l'llesou<·u, e,
~.~u
"
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JlOl' ouLJ·n, a quu a concessão a fazer não pú1le i!' ao ponlo do
jusli l'i~at·. l'uLurnnwnle, novas reclamações.
Em 1DOü, as dospezas com as classes inucLivus, Ue uccôl'do com a lei n. 2.050,. de 31 de clozomllro de 1008, ct·am
estas:

Orçamento do l1Lterio1•

Funccionnrios do Senado dispensados do
serv1C,O ........•..••.. , •.•.........

17 : 800-~000

Idem da Gamara ...................... .
Reformados da Ji'Ol'Clt Policial. .......... .
Reformados do Corpo de Bombeiros ..... .
Magistrados cm disponibilidade ......... .
Servcntuarios do Culto Cul.holico ....... .

:Jü :700.~000

2~3:270$000

t211 :857$280
:100:000$000

t2o:ooo$oon

0>'('amento do E:rtm•-ior

Empregados cm disponibilidade ......... .
01·çamento da Jlfm·inha

masses inactivas

03G:472$021

•• o ••• o o •••• o •••••••••

Orçamento da Guel'l"a

Classes inactivas

••••••• o •••••• o ••••••••

2.905:322$35G

Orçamento da Fa:enda

Pensionistas c

apos~ntarlos ..........•...

ii 802:185$785
o

:l G. 75'1 : GG8$31,2

Foi nesse anno que começaram a generalizU:r-sc, cm leis o
regu\amenlos, as gmndes vantacrens e os exccpcionaes favores
que são ho,ie assegurados a varias classes de 1'unccionarios, muitos dos quaes percebem mais na inacLivirlade do que no exercício cffectivo de seus respccllvos cargos. A consequeneia desse estimulo ú ociosidade não
se foz osperut•: as despezas com aposentados c pensionistas .ele
toda ordem crescem a cadtl dia que passa, em uma progressão
assombrosa . .Ttí na lei ele areamento em vigor (lei n. 2.738,
de ·I de ,janeiro) as verbas votadas !lfil'U o seu custeio süo as
seguintes:
01•çamcnto do lntcrio1"

l!'unccionaríos do Senado dispensados do

scrv1c.o ........................... .

Idem da Cnmarn ...................... .
Rcformaclos da Forca Policial ........... .
Rei'ormados do Corpo de Bombeiros ..... .
Magistrados cm clisponibiliclude ......... .
fJ,~rvnut.H:n'ius do Culto Cal.holico ........ .

:I.
I

,·;

,I,,

!d :üü2$000

8~: OOit$800
ü"~l :GSG$35~~

2S8:G03$270
20\l:li00$000

11111 :OOII~OOU

IJI
\~

'1

l
2H

I
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~~}

i•
l.l

Orçamento do Bxtm•ior
l:'mprcgados cm disponibilidade ....... .
01oçamento da Marínha
Olasscs inacLivas
•••••••• o o •• o •••• o • o ••

i00:000$0UO
2.293:823$515

01•çamento ela Guerra
•••• o •••••••••••• o •••••

9.152:572$000

Orçamento da Fa::.enda
Pcnsimtistas o aposentados .......... , .. .

13.792:185$785

.Classes inactivas

26.605:927$822
,.

'

i]

;

"I

Em qualro armos, do HJOO a 1013, a difl'crenca de de~pezas
J)ara ma i::; com as classes inucLlvas é, pois, de n. 85ft :25U$·í80;
c i~lo sem !'aliar nos erodit.os supplemenl;ares que terão do
sor aucrlos no correr elo cxorcicio, sondo, como é, raro o tlcspncho collceLivo do Ministerio cru que não são assianaclos innumeros decretos de aposentadoria.
Para ·lOH o calculo da dcspeza, pela proposta do Govcmo, •l de cerca de :J2. 000: 000$00J.
Nenhum argumento mais suggcslivo do quo o que oJ'J'ereccm estes algarismos pura leva;: ao espirita de lodos o~ !'eprescnlantes dos poderes publicas a convicção de que é uccossUJ.•io
corrigir, quanLo nuLos, a prodigalidade 'de nossa·s leis, •acabando, ao mesmo lempo, eom a irrilanlo desi~uuldade !lom que
são lmladus al~umas classes de J'unccionnrios, que só aos 50
anuas do servi<JO podem alcançar as vantagens com que oulrus
são J'avor·eeidas quando contam 20, 25 ou 30.
A prQposição da Camarn, qu.c corln inconteslavelmeule alguns alnisos da lcgislaçito vigente, consegue, por·venluru, esst)
uesicleralum, rixando em 30 annos o tempo J)ll!'a a aposentadoria com os vencimentos inlegracs do i'unccionalismo civil?
Allsoluturnemo não. E, para t>:·ova, nada mais é pr·cciso
do que comparai-a eom a lei n. 2.290, ele 13 de dezembro
dL• J!JIO, que n todos os momentos c a qualquer ptlüpositl) é
cil.arla como te:-.;cmplo do no~m liber•alidadc. Por· essa lei, <Os mijilat·es que se !'ül~Ol'lllili.'Oil1 eom nmhi do ~5 nunos de scrvic.o
ller·ilO diruil.o ao ,~oldo por• iul.eiJ·o e a:! "I" acldicionuos de
ead:t nnno que' exceder· rios ~5. Niro ·1:os~o ler· sido manl.ido o
direito ü rcf'onna uo poslo immodialamoulc superior riam
nquellt:' que wni.n.sscrn mais do 35 unnos de cfl"cctivo CXC"Cicio 1111 unrr·eü·a das at'llHl•S, e o i'uvo.r dclla constante limitar<H'-ia, neste pmtieulm', 11 urna reclucção elo 5 a,nnos sobre o
1c·mpo exigido tios civi;; pela mais rigO•l'osa .rle nossas leis a
•respeito de apo~entndo.l'in - n do .', de novembro de '1892 qu•e• .nc:·mitte aos ~O nrmo•s de sorvi<•.o a inactividade elos fun>Cciomwi.as com o orcleunclo que oo:rresponde exacto.monte ao
soldo do milit,nr·.

2i2
O qne a Pl'vposi<;iio eotl~igna Yae JlluiLo al<!lll. Vejamos,

C~ü\11 pi i \'i etilldü,

Um enpiUiC• :.elll actunlmenL<• i;OO$ de ~o.ldo e ~G\J$ de
qunnbo l""'ce!Jt• Lambem um d1el'e
sub-dir·ceLol'ius do Co•r·t.·eio. ~up
ponh;nmos que amJ]()s contnm 30 •nonos ele set·vi~o. 1\cfm·mn·nd·o-sc•, pela !l!i de I!JLO, ·o eapiUlo LeJ'(t llit·cito ao soldo
gJ~aLil'icn~rtn. Ao INio, 75ll$,
d<) see~fi,o de qualque!' das

(ilOO$) e mais :; "]" de encla anno que excede de ~[) {GO$) ou
sejam 5ilOS. O di!.' i'P de :o;ee1.:-fuo .do Co~teto, ndopLado ,0 nl'l.igo
·1" .dn. pi'Opnsil;fio. lut'Í :1 dit•niLo aos ve1wimenLos integraes 7GO$.
OJJjci;Ln..t·-se-t'l que, de presenll.!', elle Lt:1ll1 di!'eiLo aos wcsrnos 750$ e 1nai.; ::w '!' addit;ionncs, flUe ~.o. cncot·poram aos
vcncimcntl)r; para n. apo.sentudol'ia, ·ou sc,inm 075$. Não hn duvida. que :u;sim t~ ·. tnas ,lusLmnentc p•o·~· isLo 1J que se IH'ocut·n.
l'C·modcla,..: ~L lcgislavão cm vigor. E, ~no faz.e~I-'n, não devemo,-;
dar n. n!l1:.11S clns:;os ma.is do que uquiHo que, mere~.;emlo reparos o condc:mLill!;too ]JOJ' parLe de muitos, foi assegurado a
outras.
.fla·L'tt wrri!l'il •Os ineonvcnicnles e defeitos do ar!.igo l" ela
"woposi<;üo, a Cc.mmissfio l'ot·mula urn snilsl il.ul.ivo n•o mesmo
rt:: no:; seu:; dous :~a~··n1 gt·aphos. assim l'cdiR"iclo .·
Os funccional'ios que se invnlirliu·em no servir;.o ela Nar.ITo
so!'flo aposcnlaclos, quando n <)S.Se favor Lenham llircilo, eom
1

1

1

ns seguJntcs vun Lng.ons:
Si contarem menos rJ,. 25 annos de scrvir;o, eom tantas Yi-

p:esimtts quinto:; partes· do o!'denado, quantos· !'orem os armos
de serviço ;

si conl.aJ·em 25 nnnos, rJo.m o .ordenado ;

si contarem m.ni~ df_• :.!5 nnnos o lW:tnus de :lG, l!Om o ol'dc ...
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nado r\ mais 2 "I" addicionacs, eot•J•espondml•c.s u cnrla. ll\JOO
quo c~c·eder de 2G ;·
si .contal'~lll .ma.is dn :3G, com o.s \'uneirnenf.o.~ intcgPilQ:5,
Jlarngt•trpho Ullicn. O f'unecionnl'io quu Re inutiliza!', t1ll1
ado ele set·vit;o, na dr·I'<!Sa dos ini,N·esscs dn Uniito, ou ••m consequencia de dcsnsi.J'u ·ou ul'~iclt•n.lc, oeeot·r.·ido. no desempenho
dn. funcçüo de tSl.!tl Cfl·l'bO, I.CJ'Ú d.iJ•t!iLo ú npo~.onLndoJ•ia eom
todos os Yenc·imcnlos, qunlquct' quo .;<•.ia o l!cmpn do SCI'Vi~o.
J~xnminudn (ISI.e substitutivo, ''ct·il'i-c!n-tH!•:
a) quo eslnbclc·ee t•omo condi~iio indispcn.sawl !HH·a a
concessão da .n.pos·ent.nclot·ia n invnl ido~. nns. ~cprnos elo cli.sposilivo consl.il.ueional ;
b) que sll ch't o0 .ri'ircito :\ uposo•nl.ndoPia, eomo l'aVO.I' que
é, (tquelies :c quem elia lenha sido n.sseg-mtula pelas leis o J'f!-

gulnmtotll.o~ (•tn

víg;rw. no LPtnlW ·1_'111 CJLHl LiYt:!l' dn ~1'1' l'equor·.idn;
c) qun Lot·na oxl•l'll~ivns· no~ runL•tionat·io~ civis, igualnnclo-a!'i, ns vnnLn.gens· em cu,io g-nso 81' adwm o~ milil.aL·o.s, twlo
<~rl. ·13, cln lei n. ~.~\lO, de ·1~1 tio tlt•tcmht·o de ·l!llO, quando
conlam m<mos do 3ii annos ele .set·vit;o;
d) qu-e. n.~..se.gul'tl. .nos que tive'/.'nm :Hi nnnos de .iiüi'Vil_,•o os

vonci.Jncnl.os inl.cgrn.cs, caso si invnlidem, conw fknr;í l.nmllNH
succed·cndo aos miiii.U<l'Cs, UllHI· Y·e~ ap.pl'Uvatlu ü n!'!.. 13 da

2!3
r~ropn~i~;~n,

.rustka. ;

com

tt

1•mendn da Cnmmís:-oãn dfl Lcgi:-;\af;.ãn e

"! qut•· nfio JHJI'Jll.iU i1·:'t fJIJtJ ·'" 1];, a hypoi.IJcs.e de um l'uneeionnl'in inueLivo J'ienr· pt~r·enbr~ndu mui:-; do que no üXereil!lO
eJ'J'üdiYo do tJal.·go (a pt•oposi~iw Ia miJem nito pm·milLe) ;
.
{) quu manl.nm, rtn p:wagr·npllo unieü, que ü rcpL'OÜLH!ç:i.u
fli)
2", do :IJ·I. \", tia pt•opo~if;ito, urnn CXCP\J"Jão ,iusLificn\'Pl
Jlnr·a ·O:-'· fJUt~ :-;1~ inuLiliznr.·t~IH um ndn de :-il!'t'Viçn, uxeep1•.ão,
nli:'u.;, .iú l'lll vigor· \Hil'.u. o:-; umprPgndos do Cnr.·r·eio (decC.oLo
11. 7.tiG:.:, dto \I df' nnvemi.H·n de .Hmn, ar·!.. .'Jtm'!, pnr.a o5 ei11JH·n~ado< do IJn<pil.al Cenlral do gXt'l'tJil.n (tleel'tJlll 11. H.Gn, "''
:J: dt mar·en d1~ IHII, nr·L. IGG), .para os L'IIIJll'CJ.wdos da E:-;Lr·;HJi.t
élu FtJI'I'O CenLJ•nl do Bmúl (dem·eln n. R.GI O, de Hí de mar;;.o
dü t!J I 1, nl'l., SI, n! inea 2 11 ) e piH'U os eom.muncluntcs, snr·g-ento-;
c pt·a~·n:; dn l'ol·t:.n. dos g'lHH'dns ,e .n pessoa.! das e.mbm·cnr.;tie.~

*
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"
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)

dos serviço das AlianclcgaB (Nova Consolidnçilo das Leis da.s
All'nndcgns c Mesas de Jlcnclas, al't. 72, nlincu 2").
O nrl. 2' da proposição dispüe:
São contados, para a aposenladorin, os s.erviços quo o
funccionario houver cm qualquer tempo prcsta(io:
i', no eJ'ercici.o· de cargos geraes ou fcderaes, csLipendindos
pelo 'rhesouro Nacional ;
2', no Exercito e na Armada, cmno official ou praça de
al!'et, si não tiver sido jú incluído o respectivo tempo cm reforma .mililar ;
3', em quaesquer reparliçües federaes, como d.i.arisla,
auxiliar de .escr.ipta, eonl'crcnte·, J1l'a.Licanlo, cxtru.ordmario,
oscriplurario provisol'io, nprendi~. addido c opcrario.
l'nmgmplw unieo. O tempo de exercício cm commissiJcs scicnliriens sPl·:í eonlado, pum ct'fcitos de jubilação e
aposenladOJ·in, aos twnr,ssmes elas escolas supct•iorcs dtt Republica.>
O nrl. ~.\ do cleerclo n. !"tG3, de G de ttbril de !SGS, cs!abclcein:
«Scz·iio consiclcz·arlos como sct·vif,•os uleis pm·u (lposent.udoJ·in os que o empt·cg-ado houver, cm qualquer• tempo,
prestado :
L" No exercicio de empt·e~os JlUblicos de nomeação do
Governo e cslipenclindos pelo 'rhcsouro Nacional;
Q ..
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3." No Exet•cilo ou na Mal'inhn, nu qualir.lude de officittl
ou ]H'nt;a de pt·et., si não liYet• sido ,i:\ ineluido o \'cspecLivo
tempo· cm I'<' forma m ililnr;
!,," Como atldido n qualquer rcpnrlição.•
. A~lplindo ]JOJ' leis o rogu!nmcnlos posteriores, o dispositivo 11ao J'n~ mnis rio quo manlol' n Jc;;islnção vigente.
. No· nl'l. ·1" t!o Jll'o,icelo primil.iYo, aprr.scnludo :\ Cnmnrn,
l.rnvnt um pal'agJ•nphO dispondo que <lambem SCI'tlo contados,
111 te a N1lmeu I e, Jlt'l 1'11

··'

o ••••

"fi' c i to do oposcu tmlo1'Ílt, os

SC1'1riços que

o f 111m:ionm·io hou,cr pr.:s/rrtln rrlf' o r/ola tio; Jl'J•nmlll(tliÇÍI~

da Con,,Utuü:üo Federal, 1ws mdiaas scerclm•Jas das 1l1'Cs>dcncias de JH;nvincias, nas 1'e)Ja'l'li~õcs de Fu:~?>~la das c:t-)H'Ov'incias, bem como nos hn;ic csladuaes c munte>pacs, c na Camm·a Municipal ria c:n-Córtc.»
Este pnrat:rapho inspirava-se cm Iei.s !!. rcgulamc~1tos, do

passado e do nclual regímen; c a Conmussuo de JuslJç.a, mtcrpondo parecer sobro a pt·oposição da Cumura, entendeu acertado rcstabclccel-o, modificado, offcrecendo-o como cmcJultt,
sob n. ;,, tí mesma propositJÜO.
Eíl-a:
•Ao nrt. 2": N. '' - Os scrvíoos P!'estndos ~s 11;_nU:;as'
províncias e nos Estados antes da J•especLLVa orgumzacao set·ão contados integralmente c os posteriores na propor~ão do
um terao dos prestados lÍ União.~
Justificando o seu modo ·de pousar, disse aquella Comrnissüo:
•A proposiçü.o apenas leva cm conta os serviços cstipendíados pelo 1'hcsouf'O Na<,ional, ainda os mais insignificantes c passageiJ•os, sem considCI'nL' os que lenlmm sido prestados nos Estados ou municiJlios, ainda os de rmLcgori11 mais
elevada, como os da magisLra luru c do mngísterio. O crilc~
rio da eontngcm do tempo J'iea, portanto, reduzido ao do
c.ofre pelo qual o funccionnrio ,1 ]lago. sem considcr·at;üo :t
natureza e imporLancía dos serviços. E' o extremo opposlo
no arl. 05, da lo i da dcspcza parit J O!J, que manda\'a contar «O tempo integral dos sct•viços pt·cstaclos cm carr;os Ioeacs, provinciacs ou csl.aduacs, r;erac$ ou fcdcrnrs iJlilislin~
dmnenle».
Seria lalvcz mais justo niio d0spror.ar· por completo os scrVICOS osf.ndunr.s.

nnl1~riores

ou posl.e1·iorcs ti OJ·ganiznc:fio l'(IJlll-

blicann, desde que fossem j(t incluidns em uposcntadoJ•In,
,iubHaçiio ou rcror·ma Iocacs. O funr,cionaJ•io que servo a um
Estado em cal'!;-o de mngíslralura, ele ministe1·io publico, de
mar;islcr•io, parece prestar ao paiz, do qual os Esludos siLo
membros, seJ•vieos mais consideravcis que os de um <pr·nticante extraordinaJ·io>, do um •r.sct•ipturnrío Jli.'Ovisorio», de um
<:auxiliar· de escl'ipta>, ou de qualquer outro dcss:t Iegiito do
supr•nnumeJ•nr•ios, mais vc·zcs providos por convonicncius politicas elo qur. por nr.cessidarlc da administrac.fio publica.
Quando se discutia na Gamara dos Deputados o projecto,
foi apresentada, outro oulrns, umn emenda sohJ'O contagem do
tempo, eslnbclr.r:endo um meio Lermo: «Ser{L eonLado pal'll u
aposentadot•in o tempo de ser·vic.o prestado aos Estados ou aos
municipíos, nüo podendo, vor•ém. o funccionario conLnJ• mais
tempo de se1·víco .estadual do que fcder•nl». Bssr\ emenda, pa!·cce
tnnlo mais r·nwavel quanto a proposíçtto, ncr:ei ln a couLa:::em
do tempo de exercício de cargos clecLivos pstndu;t.es o. a

'
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11i'io RPJ' pnlo f•Xt~t·s~ivo l'l'Hpt.dlo eon:;n;::J·ado tllenr•it•aJIIC'liLf• ao

sy.,l.enm l'rpt·nsenlalil"o, não "" púde admill.it· que os servir;os

de um nwmhm elo qualqu"J' C:on~resso r,sladual, servitos muilas vnw;; de simplr•s politica parlidtu·iu, Lenham mais valor• quo
os de um IMmbro dr, tribunal de .Tuslir:a, de um juiz de direito
ou de um lii.'OI"es,;OJ' do qualqur!t' esl.alwlccimeulo de ensinÓ

loeal.
Ao srt· exeeulnrlo o di:;poslo r1clo arl. OG ela lei da desr,cr:t
pat·a -J\111 nppnrer•I'·J·:mi r·.ens\ll'as ao ahuso das aposentadorias
eoneerlidas a Juneeionarios que a muito poucos nnnos de servito J"cr.lel'nl juntaram os rlaqucllcs que haviam prestado :t Eslados ou munieipios, Nesse easo, pm·rím, tomo em muitos outros, o abuso l.an!o não cslú Jll1 disposir;ão da lei como no
modo pot• que clla rí applicnda. Sr,i:t qual für o critcrio d:t conlar;cm do tempo, sempre que se livcr cm visla simplesmente
um determinado numero de annos de serviços, mais ou menos
valiosos, sem ntLendet· tt condir;üo essencial da invalidez, deante
ela qual uquella ú tlm mero aecessorio, ou dellu fazendo uma
simples J'ormalidurlc-haver:í abuso. Por isso é que, n[o só
depois da referida lei de Hl:ll, como antes della, sob o regimen
ela de 1, de novembro de -1802, foram aposentados indivíduos·
validos, capazes de Lt·ubalhar ainda por long-os annos, o que é
lnnlo mais facil de evidenciar quanto é sabido que muitos,
uma vc~ conseguida a aposcnl.ndoriu, se dedicam a outras profissões que nfio raro exigem até mais actividade, como o commcJ·r:io ou n advocacia.
O exame das normas seguidas no Imperio e, ainda depois
dcllc, na vi).(oncia da lei de 18!l2, mostr:t que o tempo de serviço prestado. cm t•cpartic-õos estaduacs foi sempre contado,
quct· integmlmcnlo, qum·, pelo menos, cm parte, para a aposcntudo!'ia nos cargos gemes ou fcderucs.
·E' assim que o decL"oto n. 2.313, de 29 de ,ianeiro de 1859,
cslaluc·: «Na nposr:mludoL"ia tlos empL"eg-ados de Fazenda poderú o Govcl'nO levar cm eonLa os scrvir;os que os mesmos tenham pl'cslndo nas repar·tir;õcs de Fnzcmla provinciaes, comtanto que o lcmpo de l.aos sct·vir;os núo exceda a um terce dos
pJ•estados na rcpal'liçfio g-ct·al.> (art. 10).
O dcc.rcto n. "-157, de G de abril de 18ü8, r•eorganizando
o Thesouro Nacional o as 'rhesourarias, estabelece no art. 24:
«Scrfto considerados como sorvir;os ulois para aposentadoria
os que o !"tmccionnrio honWI' cm qunlquet• tempo prestado:
2", nn Cumam Munici11al da CôrLc o rcpar•Licões de Fnzenda
pt•ovincincs, cm logat•cs rctribuidos, contando-se, porém, unicamente ;qm terce do serviço geral.»
A ordem do 'l'hesouro, n. 3(H, de 28 do novembro de 1871,
manda eonlu1· intcgrulmcnto pum -a aposentadori(l de um
funecionario o tempo cm que serviu como amunuense (l escriptm·:ll'io na Secretaria dn Presidencin da província do Maranhão.
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Soh o regitnuu t·epubli~uuo, a eit·euhu· do l\linistcrio da
l''uzcnda n. G, do 2G do Janeiro de 1801, determina que, para
o computo de tempo nccessnrio (t nposcnlntloria, «se,iam levuclos cm conta intcgmlmcntc os servinos prestados nas antigas
Secrctnrins d3s PL·esiclcneius de ProviÍ1cin, o ut<í um lct·r;o do
. total liquido daqucllcs que o llouvet·cm sido nas repartições
1'edcraes os pt't':slados nus oull''om provinciucs, bom como nus
ho,je r.slnduncs ou munit:ipucs, porquanto n lei n. :l17, de '' elo
dezembro de .1 Sü2, não l'C\"ogou expl'cssa ou lnciLamcnte os
nrts. !tO do tlccrcto n. 2.~13, do 2!! do .inncit·o do '18rí0, e 2·1,
n. 2, do decreto n. U53, de ü de abril de 1808~.
O clcct·eto n. 2.ft00, do 23 ele dezembro de iSüG, que deu
l'C!l1.Jlamento no '.l'l'ilnmnl de Gonl.ns, manda ill'Ualmentc, no
art. 57, eontal' para a aposentadoria os sorviç.os prestados nus
repartições de Fazenda das antigas Províncias e nu Camurn
Municipal da ex-Curte até um terço do servico geral.
Para a uposenlaeloria dos magistrados federaes o decreto
11.. i ,1,20 D, de 21 ele fevereiro de iSlH, manda contar pela
nwtadc o tempo ele serviço em outros cargos, e o elecreto
11. 113, ele 21 ele outubro de 1802, esclarece que nesse tempo
de «outros cargos• não se inclue o dos s~;t·vi~:os tt magistratura estadual c semelhantes, prestados aL<; a organimt;ão dos
Estados, o qual se:·li computado httcrn·almcnll:. E ele accôrdo
com essas normas .i:\ varias mngistmdos l'cdct•nus !.bem sido
nposentndos eom a eonLngem inleg!'nl dnqucllcs serviços.
Em visla dessas precedentes, l'undnelos em razões de cquidaclc, não pm·cec ,iuslo o exclusivismo da Jll'Oposição. SeL·vic:os prestados no Jmpcrio ou :'t União, ús Províncias ou aos
EsLndos são scrnpro sm·vi1:os (t Nnoão; toclavin, pnra nfio sobrecarregar nindn mnis o ~rlwsour.·o, racilitnndo ns t•poscnLnclorins,
seria equil.nLivo adoptat·, si não a mr,elida da omenela a que
acima se :l'cz r,•ferciwia, pelo menos a contagem do l.cmpo c.le
seryi(:os fH't!SI.aclos antes ·dn or·gnnif.nt~fio dos ]~st.ndos, ele nccÔ!'do eom o arL. !!5 da lei de 31 de clezemhi'O ele 1010, c
qunnto nos poslct·iot·es :'tquclla ot·g·nniznç:io na pt·oporç•iio ele
un1 Lúl'\.'-0 dos JWCstndos cm cargos fNleriWS.
Incidcnl.emcntc póelc-sc eonsignar que nem Lodos os l~s
tnclos rcconlwccm o ehnmndo dircil.o :'t aposcnlndot•in ou
simj)!esmcnl.t• a possi!Jilidnclo do olltcl-n. Uma mpida vista
sobJ•c as l'l~spcelivas eonslil.uif:ücs não elcixu ele apt·osentnr
ini.Cl'üSSl' j)llf'il O :JSSIJJU[Ji.O,
•
llluilns cloll-as, eomo as elo Amnzonns, Piauh)', Pernnm!Jueo,
Alngons. Sut•gipl', S. Paulo, Param't (emqunnto não for esl.nllcloeic.lo o monl.opio) e Santa Cnl.hnrinn, pm·mil.tindo n aposontador·i·n, r.JeLor.•minam

expressam!'~nLe,

eomo a da União, que

ella sr\ poc.ltw:'t set· eoueedida pot· invnlieloz. depois elo nm pc'l'iodo ele set•vit;o vnt•invel do umas para oul.rns. Algumas. como
as do i\lnr·anlifio, Cenr:'1, .Parnhyha ~~ Bnl1in, tHhnittindo a con-

t•.es~iin, ''nrtf'PJ't~m :'1 ]Pi

nr·dinar·in n ilwumhrmein cl1~ lhr. l'Ognlal' o '''ndo 11 nK L'.nndil.•i,Ps. A~ do ·~~~pil'if.n Snnl.n, nn~·nz n ltin
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dir.·oilos pur·vorJI.uJ·a adquiJ•idns pelos runccionnrios anlcs do sua
pt·orrntlgnt:no. Fitt:1lnu~nl.f~, as do llio G!'nndn do Norte, J\liJU\:"1 t :et':li'S t' :\lilll.o t_it•ns~o nfio udttliU.PIIl r~~:".c l'avot•
holt~t~tmt 11 motiLt~pio nlll'ig:tfnt·in, Ltunhrrn f'(Htsig·nado
I.J•ns disposi,_:üt~s das do .\mnzntw~, Pnr·ú, B:tllin, !tio de
Pat·nn:'t ~~ P.anta Catltnt·ina.

n eslnr•m ou.TnnoiL'O,

Or·n, <·onsidor·nudo qu" um Junocionnl'io csl.adual p[,dc ser
dwmarJn a r~XI'J't~l't' eargn feciPL'nl pat·a o qnnl a ~ua eompnh~twia n imliqut~. nfio Sf!t•in razoaYe! flllt~, snhindo ({e um daquoll<" nud'• o l'avur· pockr•ia ;;r,r· obtido, tienssc privado da
eontatwln, ao nwrw~ paJ't!ial, {lo:-; st~L'\'ir~os nnLf~riores pm·n a
apo,ertLacltll'ia rp.11, [101'\·<·nl.m·n pudc,sn vosl.er·ior·mr,nl:o oblcr· .>
A quosliio de t•onl.n:;em do tempo ele scr\'ir;o Jll'cslaclo nas

I'
1:,

anLigns Provineins e nos nduncs EsLnclos vem, de muito, pro-

oeeupnn·do os 110~sos legis\aclores e, em !008, a Commissão do
.Tusl.ir;a rio :o;enado l'nr·mulou um projeel.o quiJ bem mercc" ser
reprodu~ ido aqui,
E' este:
d. Cormnissãn de .Tustic;a c Lcgislacão elo Senado:
Cousidel•nmlo 'llli' o Congresso Nacional Lcm sompl'ü clofol'ido aos l'uuceionar·ios r,•dornes que lhe Leem solicilnclo, pum
o rl'l'<dl.n ela nposunl.nclOl'jn POI' invalido~. a oonlngcm do Lcmpo
eonsuruirlo t'tll empl't~g·o ou t~ontmi~são remunel'ndn, gcl'nl on
provirHdal, dul't\1\I.L! o Tmpcr·io, e eslnclnnl ou rnunieipnl, npús
<1 IIPpul.llien, S<'!;lllldo "' ver·il'ien, unl.r·o mJlr·os muitos, dos clcül'üLns us. ~riri, dt! 7 di' n!_.;'n:-;Lo, ~~ nm\ du t.', de novembro do
·lHO::?, n. t.'i:lr,, dr• :!O fle set.t•mlwo, e n. D2R, dn 28 de Sülembro
de 1\lüi;
Con:-;irlPt':ltH.lo fJtlP p:;;sr modo ele pt·oeedor do Congresso
N:winnal 1'• nfio t:1'1 ,iwün t•omn se eonl'o1·mn com o espil'ilo o n.
lel.l.r·n da Consl.il.ui<.:iio dn Bepulllica, desde que, deelarnndo esta
sti s,! JWtlt~,· ~~o!lt!ednr a fiJlOStmlmlol'ia JWI'

invalide: no serv'ioo
da Naçrio (:u·L. 'i5',, implieil.nmcnto roeonhcccu o direito t'i
npo~ontndot·in vct·it'icncln a dJ'(:UnlRI.nneia ,eslnbelccidn, e nem
uma di:;;litWI:fi(l ou Pxeiusfio Jet: qunnLo ú nnlut.·o~:a o ot·igmn
dos SII!'\'Í~tl:-i pttlllic•ns prostaclos, cb~\'endo, pois, sômonte nltench~J·-se ú enndiefin 'ildunl de j'acto t•xigida, islo 1\ a inYalidcz
uo R<'I'Vi<;o prrlilico;
ConsidPt'alldo que as~im sn en!.PtlflP P se pt·:üien nos demais E~lndo~. o11rl1~ o diJ•(dLo dt• npn~enlndoJ•ia ou d~~~eniH~O
eom pou:-;fio (l'r~ll'llif,~ on1•rJ }Jellsinn) t' J'reonlweiclo no:=; funccionnl'in~. l'onl'oJ•nw sP \'1\ pnt':\ nfio t·itnt• sinfio 11111 sô rxcmplo,
c l.'S\.t) I, i nH\o flp uma .Fedt>t'iH.:fin, n1ii't:.; d(• ]~stndos soberanos,
dn lt•i nllPllliL dt~ ~7 dP ,inth•ir·o de ·\Ri'i, nt'i.. t:Jo, C}Uü manda
t~nntnJ' t~íllllll LPIIIJIO dr• ~el.'\'i~o ·;lLt'• n dt~ logaJ•es que onLt•e nôs
~P

dit·in iundnJi~~i\·pJ: ~",

t!l.l!ll l'l'l't~it.o,

o t•f.d'pJ•ido n.rL. ·\!lO dir;-

2!8
Jlf'H.~: (,:X:l c•onlnAPIII do lt•nJpn dt! :-ii'J'\'Ít.,'O ~~· ineltliJ•:'1 o JH't!::>l.ndo
f'tn nmpr·ego do lnqwl'io, Estndn ou nnrnit!ipio du qunlqw•r· elo:;
]~stado:; da .Fr~cJpr·:u;fio, ns:;irn enmo o dP JH'Or:uJ·n.dnr· I'PdPJ'HI,

·advogado, laiJelli:io, ,i11i1. pai.J•imonial 011 lll'Oi'•'ssnJ• rir; fiiJ•eilo
ele nlg-uJml unh·•·l'~idndc nllcmfl>;
Con~ideJ•ando que, si ú eel'lo que n disposição tJ':ln,criplrt
da lr~i allt!mã se J•cl't~r.·n no:=; mng·isLrndos fedct•ne:-;, Lnmhem ti
cer·lo qun ·a ."llll t':lzfio ·dtJ st•r ~~ cvidonlt)Jllmlte proeodento

quunl.o aos r.lemni~ l'uJWJ'ioJHlJ'ios, no ]JOul.o dP vi~l.n riu que se
trata r• eonsoanto üs lt~is csrceinos iudieadns do CoJJt\Tesso Nacional' BrnzileiJ•o, de que não se deve disl.iJJ.~Ui J' entre seJ'Vi(:os
Jlt'uslnrlos :nqu i ou nlli, nesle ou uaquelle Jo;;aJ' ou Cillpt•cg·o,
dcnll'O (ia mesma .\'açiio, pnrn o J'im da aposenlncloJ•in, JlOl' invalidez no sm·vi<;o publico, pois que t.nl (]islineçüo não exislo
na Constilui('ilo;
Considernnclo, elo mais n mnis, que é de ,juslir·a distributiva conceder a l.od();; o que se tem concedido a cnda individuo
em casos paJ•ticularrs,. por leis espociacs, eonl'orfilC se Lorn
fcilo ontr.t' nó", inclicado l'ieou e ,; nolol'io; convindo, antes o
JlOr isso me~rno, dar :'t dclibera•:fio legiRlnl.ivn n cunho e cnrnct.cr que llie são p!'Oprios de hnpcssna!idad.c c oefiC1'a!idade,
abrangendo e rc;;u hmdo Lodos o.s casos semelhantes, sem laivos ele p!'ivilüg-ios individuncs ou dr elas~cs, tüo avessos no
!'cgimcn rr.publicnno;
Considerando, 110r outJ·o lado, que nenhum sor,·i~o sobreleva em impol'larwia c vnln1· no prcsludo cm virtude do mandato !cgislnlivo: e tanto assim que nos ol'l'icines do Excrcilo
e da Armud'n, como nos membros do mngi,;l.crio, ,iá li conundo
p'ara lodos os cfl'eilos l•)gaes o tempo do referido mandalo (lei
n. 1.388, df' 2·! do fcvcrr.iJ•o d1o 'IR!ll, nrl.. ·!": lei n. 31,, ele '1:2
de .ianeiro de IRO~, artigo unico; Cod!go do Bnsino, urt. 31, lll!l11C!'O

7);

Consirlcrnndo, pois, (]ne ,: consequcnl.c, de .iusl.if:a e eonfOl'lll" n índole do re!l'imon fJO!il.ieo vig-cniA•, que n prolcceiio
da lei, afnsl.ando-sc ria feição eslrcil.a c odiosa do ·pJ•ivile(lio
do elasscs, se eslendn por igual, nesl.e p:n·liculnr, a todos mdisl.indamenlc r.m idcnl.iea circ:umsl.aneia;
ConsidcJ•nnclo, nl,:m disso c finalmente, que é de ;;runao
alcance e de l.odn convenicncia J'irrm1r uma sô· disposição imJlCs•oal e :;cncl'ic:n (jtW J•c•gulc n mnloct·iu de que ~c LJ'UI.a c di.spr.nsc o Con;;1·esso Naeioni1l ele apt·ccim• e d1sculit• cnsos indivirlnncs dos prcl.endenlcs, eomo l.em fcil.o nl.•í nqu i:
i'J·opüe a mesma Commissiio no cxnmc c fi,elibCl':lção do
Rcm1do o scguinlr [ll'O.iiJcl.o cl" lei:
N.D-10~8

O Congresso Nacionnl rlr.crel.n:

Arli:;o unico. 'Parn n nposontadnria fiot' mol.ivo c!IJ invalidez, nos termos !lo nrt, 75 da Conslituiçfio dn Hcpub!iea, dos
mng-istrnd·os tl mnis !'tmccionnrio·s J'edcraes, contnr,Bü-hn. in-
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tPr.· 1·:tlnwntf• o I!'JilpO tJ,. ·"'~'''Yil~u qt~l' Cl:' nw:-:Jllf):-i ktllttun t'Jt1
f!L~ 1 1qltet' l'tll'go ou enmmJ~:ii"to Pul,!ll'a do:; Uon•L·nn:-~ Vedt~J·a\,
P~~:~dnal_" mm1ieipal, incln>h·n. n do lnanrl:\lo legis!alivo, Nesta

di 81 .'oc~il;ao

eompt·e!lend•;rn-sr' lguall:<enle os e:u:gos ou com-

01is-:!UrJ~ gH""!l'í\l'S,

prov1newes ou JnunJCI:pnus, exeretdtl!~ no LetntiO

do itnllCL'io; revogadas u~ disposi~.:iJeS em c.:onlrnrio.
Sala lias Cnmm i.ssües, ~o de ,i unho ele 1008. - Oliveira
PiottCIJ•cdo, Presidente.- F. de A. J/eira e Sá, llelaLor. -Martini•" Gm·cc~. -.r. J/. Jlctello.
T~sle pro.iel'.ln não logrou ser Upprovado, apesar do c:;fort:O feito em sua rlel:esa pt!lo entiio i:ienador· ~!eira e S'lt, um
dos lll'ais lueitlns e hrilhnnl.cs c>virilos que tecm passado por
{'~tfl Cnsa; mas, dous nnnos d'cpoj,, a lei n. 2.200, de 13 de
tlezeln}Jro ele ·. !ll O (ar I:. :li>), qtH\nto aos mandnl.os ]cgLs!ativos,
c a (\e n. 2.8c.ü, ele 31 rJo mes1no me~ e nnno (arL. 05), lle!atiy.,!l1enlc a todos os serviços Pl'estndos cm enrgos locaes, pNVincines ou csl.aduncs. :;cJ·acs ou fcdeJ·rnes, indistinctamcnte,
nclctilt\vam ú nossa Icgi~ln~ão os diSPOsitivos nrl!o consignados.
E, cnwndo fo: dchntido o projceto que é hoje a proposi~~o
·llte estudnmo·.i, a Camnra os mautmha nestes termos:
~AJ•li~o unico. Será eontndo intcgralm•cnl.c. para os el'fo.it.os ih · uposcntudorin dos funét:tonnrios puhlicos civis, o
l.cn1Po de sc\'\'I~os p1·estudos no e:-;:Cd'eicio de cargos nus secretnrias d~~ Pl'>:~sidt~m·jn::;, l'epnrtiQüü-i ele PaYond~ .c de Policia,
'>e.cretnri~s das ,\,srmbftlns Deg-iRia.liYns, inspeetorias de in~L1·(•cç,fto '.lu!JI·ea " map:isl.erio pu!Jl:co das anti:;ns província•,
elo MJJnieipio Nenü·o c ·dos Esl.nc!os nté a data das suas respee.u,·us orgnni~aç(i.c,s eonsLi!ucionacs; revogndas ns disposições
001 contrario.»
'l'.:nclo, e!1lrel.~nlo. " ouil·o rnmo do Pod'cr LegislaLivo
(],,;;f,t\cndo esl.a disposiçuo pura constituir pro,iecto ;, parle (pronó:douo n. ~~7. elo anno passado), a Commissão de l'inan•.:as
~Qfll.e.sc imr•ossibilil.udn nos l.t'rJnos do al't. l~i do Regimento.
naJ.':l di·~er, dc~de .iú. sohrt~ elln, aguardando-se para fazei-o
OJ11t1'1t·l.unnmen te. E' de notm· Qne ;;ó 11or inadYI!rLencia a Comn1iS''io de Le:;islnr·üo c .Tnstit;,a off0rcecu 11 emenda citada.
"'o nrt. :J· a Íl''O]losição regula n liqnidnçii•o do tempo do
>'t)r'''l'.'O dos 1't.nedonarios eles lo moelo:
~?\a liquid.nçup do tempo lle ISCrYiço stJ obscrval'tL o se!?tdfltP'
·1 u, quanto Uo:ii pi'l~sl.aúo~ ~111 t·epnrli,;ôcs gernes ou l't•c:l1~rnt~s, niio se\ Lles,~oulm·.ti o tempo (le interi'up~,;fw:
n) JW!o t'Xer·eieio rio í]Uaí•squcl', outras rurm;iins puhlieas
~111 Vif·lud•J da nomeação elo Governo;
b\ pelo rxor··ciein ele cnrg·ns nlecLivo.<, follcrnes Ott oslntluílü< oqui]nu·rH1o .n. EsLndo o DisLrícto Fcdornl;
c\ ·Pelo des~mpcnho de ser,•h;o gratuito e obrigntorio
lJol' lói;
d) por suspensão Judicial, si o funr:cionario ft)r Julgado
i11J10tJcnte:
c) por forius;
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O por·

DO d1ns

f'!II

Ji,·,nt;:l '"' l'nll.ns por· moleslia, não oxcJXIcntcs a
enda

illJIHI .

.Pnr·ng-r·np/in unieo. A ·liquidn.,::io dos

servi~os

no Excr-

~.ito e na M:u·inlta :-eJ•:í. J'Pitu de iW(~(',J•do eom a fcg!~lt11;ãÜ ·mi-

Jrtar.»
. ~\ I'Pr.!:w,;iio do nr·i.if!'O ':' cle[cilu~sa: lrn nello um n. 1', que
" unwo. ,_, Indo ~em cxplrear;ao. '.l.anl.n no pr·o,iecl.o primiLivr.
como nn lWOJWo:l,JIO da Camal'u mntHin vam-se eonLnr.· em· tos c
dül.crminadns srr·vi,,;ns JH'L'Slados pelos f'unceinnarios :is cxJ•rovinein~ ~~ nn~ E~tndo~; e dnlli n nPet~~:·ddndc de l'eg-ulnr a·
contngom dt• lt•mpo de~ses seJ·vko!-3. ]~ra o que :l'nzia o n. !Y'
Dr>:-;l.:w:Hiu, prn·1 1m, P:-11.1' lltlrn(~rn em vh•Ludc do
J'esolut~fio dn C:lmaJ•n, (JUI.':t ennsll!uit• pJ•n,jeeto difJ'nr·cnLc, CI'a

do :H·Li_t.rn.

indiSJlensavrl eot•J•igir· a J·edner;ão dn Jll'OPIISÍI;ão, o que se não
fez. A Commbsfin de PiJJant~as pr·opOJ'iÍ mnonda a t•cspciLo.
.
As ldtr·ns a, r:, d e 1.' eo11signam tlisposiçürs que njngucm

1n1pugnn.

Quanto :í JeliJ·n /, leem appm·cciclo ecnsurus, mais ou
menos nspcras, e que, :'rs vezes, demonstram, por parlo
daquelles que as fnzem, desconhecimento completo da Jcg-islnOão vigente.
Nii.o se trntn de dispositivo novo. .Tú em 'i8G8 o nrt. 25
do dccrctü n. ~. '153, de G de abril, cstabülccin:
«Na Iiquid~eüo do tempo do scrvir;n se observará o seguinte:
'i", quanto ao serviço prestado cm reparlir;ües g-eraes, não
se, desconlar:í o tempo de inl.cJ•J•upçücs prol'l exct·cicio de qunesqucr outras J'Jncç,jes publieas em virtude. de nomeação do
Governo, de clci~!tio popular ou du pJ•ceeito de lei.»
E rlcsdc essa úpoca o tempo de exereicio de mandatos
electivos foi conlado aos funccionarios JlUl'U o ol'rcito da aposentadoria.
Na ftepuhliea, abrindo-so exccpcücs ao pl'incipio, quo devia
sm· gernl, determinou-se, pelo doct·clo n. I .388, de 2:l de fevereiro cio !SOl; lei n. :H, de :12 do janoir1; de 1802, c decreto
n. 3. SOO, de 1 de ,iant.•iro dr 'i 001, qm nos militares e aos
membros do ma:;istorio niio fosse dcseonlnclo o lcmpo decorrido no desempenho do mandatos legislal.ivos, federacs ou cstadunes. .Ficou, pois, reslricto a um pequeno numero o favor
que anlm·iormcnlo aproveitava a lodos os funccionnrios; c,
reconhecendo o odioso dessa dcsigualc1ade, :l'o.i. que o Congresso votou o arl. :Jií da lei n. 2.200, de '13 de dezembro do
10'10, dispondo que «as vanla!;cns pam a conla::;em ele lcmpo
c oulrns que toem os mililnr·es em cxrwcicio de cargos eleclivas serfto extensivas aos funeeionarios civis>.
A proposieüo nada mai;; fe~ do quo reproclu~ir o quo .iú
,; lei, n isto ,;om maioJ· pr·reis':\o r. mni' nccoilavcl crilerio
lr.gislalivo. De l'ael.o, como uHI.ú redigido o m·L. 35 da lei
li. 2.290. qnc r.it:'tmos, fiua-sr. om rlnvirln sobre si quem cxer-

'

eeu. mnnda.tos clt!eLi\'u~, Yindn a :-;pr• JHl..:Lc•r·ioJ.•nwntl~ \'uueeiollUJ'JO

publico, conta ou nii.n o tempo dr·

c·:.;Pt'l'il:io dC!'i:-iPS mnll-

oatos, ao passo que, JW!o dispo.':ilivll ria pJ.·oposidio. t:IUJ'n r·sl.:'•

(jUO 80 Ili10 dqSI~OtÜiii.'Ú

no

{lfl/f!f.:Íuual'iu O

lcmpo (ir~ llllC/'1'/IjJ~.·tlr!

pnra o cxercJCJO de eargos de nleir.;üo, o que quer r!iwJ: qun
~c cxi:;c para que o rul'erido lempo sc,ia conlar!o que aquelle
que desempenha o mnnrlalo ,i(t sc.ia J'uneeionario. Não so
cunla pam qualquer; eotlla-sc para o l'urwcionario que intt1'1'0m}len o cxcrcicio rlc suns l'uncf'ücs. E' cousa di!'fercntc. l~. si, com a amplitude da lei rri, li\'10, a clisposiÍ;üo nadll
tinha de immoml, muil.o menos passivei du cl'iticll se ufi:;um
nos lctmos cm que se aeha. ln,iuslo S•)'·i~ o eontrario disto:
punit• com a reduer;ão de seu lcmpo do S•!t·vir;o o funccional'io
que, cm um regímen de opinirw '' eu,ios poderes polil.icos elecorrem da escolha popular, aeceilasse rnandal.os electivos.
Refel'indo-se ao que foi consignado na lelLra { do artigo
à e que viemos i t·aLnndo, is lo ,:., que na l irwidar;fio do tempo .do
servir;o não se descon lat·ú a in lr!t·r·upr;ão de cxct·cicio pot•
liccnr;a ou J'nllas JlOI' .molestia não ,_.xeecl.,ulcs de 00 üius cm
cada anno, di.sse· a Conunissfio de Leg·isJa.~:ão u .rusLir:.n:
«Ü ·nr·L. G<:

da lei de HH}j dispüe C}Uf!, «para os oi'J:eitns

da aposcntnclol'ia. não se consirlcm tempo de exe'l'cicio o de li-

cenças c do cn-rer·.miclacle:i que~(· JWOlonguem llOt' mais de :-:r~ is
JliCZGS», SC!Il1 CfllO :ficn.~s~~ lJem d:H·n si .p~;~w P·('!'ioün ·"'t~r·in. d·~s

contav.el do lodo o tempo do seJ'\'ir·o nu de enrln anno. E.
co,mquanto n scgundn hypoU1c~P jl:.u·eça nh~urdn, 11ois que
tanto impo.rtm·ia t'eduzil' ü rnf!i.a·rJn o l.empo rlc ol'l't•el.ivo 'et•viço ncccssario pnL'a 11er·.miLtir, Yeril'icndu n invalidez, n eonccssão da aposcnt.adot·in. houw, inl.crpJ'ci.n~ão que llw n1·a rnvornvel. Pelo- n1e·no~, o 'Jlr·ibunnl de Contas, cm c!e1~isãn do :.! l de
clczembt·o orlc I01)0, ]Wclondrmr.lo l'ixn.r n inl.ell ig.enein rlc"o
nrLigo, dcclnr.ou

CJLW .o~

sois

mcz(·.~

ela lr•i dr• H·Hl:!

th~vinlll ~~~~·
l!lll Yolo
...;ci.:o;· Jlh'?.·e~

contado;; nnnunlnwnLc ... O p-t·r>.>idr>nl.e r.lo 'l't•ilJUilnl,

veneido, Ol)inou cnr.1 supr•t·int· ~~l'il•!t'in qw} n:-~ tnr·s
devintn ~et· cnl0ndidns «Ü••tlL1·o dn l.ndo n J"H'L·iodo ner·es::nl'iO
{l anosenlndm:in:;, pois entencln qun si .o ro~~·cm ,c~m ~~nda nnno

c•qu.ivnlcrin, como l'ie011 clil.o, n rcdmir :í metade o tempo ele
r.xet•cido exigido pela lc·i.
,\gm•a o nl'l., :l" rln· [li'Opnsir.;ã.n pernlil.l.o a r·onlngr.m de
1.J.'úS nwr.e.,;; em Ntrla mwo: n si ncpw.\\f•S dou:-: mndn ..:; dnnUnnci(•J' ú loi de Hm~ foJ•nrn ('XlJ•omtH\nR, 11111 por dPmn~indo bnllevolo, .ontl'O JIOt' dnmasindo J'i.~·nt·n.o:.n, não ~~ nwno:-; cel'Ln qu•~

n ]WOp0:5,ir,üo .n·indn. m.anil'f~.:;dn

llltl

1_\Xtosso dt~ toh•t·nnein, man-

rln.nf\o ennLn·l' I.J•e:-; lllt•r.t•~ dn lir~enr:n p·OJ' rumo, o cpw lnnLo vaiP
dizrt• !lllO rM!uz n I 1'1•::: qmlt'l·.n~ n .ii'! !.'t~clur.id(} t•~mpn tio ~ervit;()
quo exigL' pnrn a ennt·c•..;iio de~ J;nym· Liio avnnLa,indo quanLo o
elo s"u nl'l . .I",
Com-r\ pol't!m, :""i 11:0: t'Xl'-t•:'i~tls dt• tolt•r:uwi.n l.'f•lnxnn.l.. ô
füf'n d•~ duvtdn. qu,,, r"ts dn l'ignJ' .... ãn :~pt~nn~ di~;;;Llnncl•B a l1eat'

·'

"·;'

'

na lcll.ra cln lr'i. sujeitos aoR ecm modos que facilmente ~·) e~
conlrnm do aR illudil', RCI'in mniR ut.il fixm· umn coucessao
média, mas qu11 fosse exactamenle cumprida.

"

.

Um g:·n::d••

ct:;:w de et.·l'Lo

ANN.I~S

DO SENADO

llllllllJJ'O de 1'unecionnl'i~s púdc t•cnlmcnLo prc~
leiii[Jü ,[,,~ l:een:;n [HJI'JO:l:cn, La11Lo umis quanto

httHHlÍLos quu, rugulumcnLaJ·.meole não ·Gu.l!.lll 11l!l'ia~, ou as loü.ru
insignil'icnnt~~:-;;

Hms, cOJI10 lWln. nova. lei regulando a couccs ...
sfto Lias lieencn.s uüo :i possível que Lcn!tum lrc.s. mczes c1n
cada anno, .sendo uecessario que csle ultimo pet·.ioclo se in~
tm·ponha :i L.J;:mina~iio do uma c ao comct•o de outm, sel'ia
bastante que lhes !'asse. eontado o tempo de 1icen~n na proporcito ele dous :uezes JlOt' cada annu de crfcdiv.o excrcicio.»
A Co.tnJtlÍ:i~Ü.o· de FülatH.:as mHla. Lem a .npvôr a csla::; considernvües iuLoit·tmw.nt.IJ pt·occdunlcs. Do liO dins· em cad:t
anuo llt':t o JH"azo que •O decrulo n. .'::JG:J, dll ü de -abril üe 18ti!~
(n. ·J do al't. ~:i), mandava que não !'osso dcs~onlndo, tiD·S runccionarios om consequcncla. du fn.It.n.s l)OL' ,molc!:ilia, na apuraerro de seu Lcmpo de set·vi:;o; c 11 lei n. 1.178, du Hi do ,janeiro
de 1\10'' {et·.enndo üs lagares do conludot· c proomactor J'iscnl
nas de-legacias e dando ouLrns providencias), csLnboloco de
modo elat·o e flOsiLivo, no 11, do ~ou art. 1":
<Ntt eollln;;cm do lernpo pnl'a n npo.:;,cnl.ndol'ia não ,erão
cle.sconLadas as Jnltas ,iusLifieadas por molcsti:i ou lieenca até
üO dias cm cada anno.>
O ul'l. ,., .. (lerão dira'ilo ti aposentadoria, hu/apandc!llcmonlc

*

da c.r-al•cicio a aom vencinwnlo.Y htlauraas das caraos qu.c ca:UI'ceram, os {tmaaionm•ios JliLUlicos {edm•aas sepluaaerwr'ios 1/'IW
se 'invalidal•cut conlamlo 1/llli.~ de 2ij anuas da cm')lrcao pu-

blico) :\ absolul.amentc jusLo.
Di.;J.lÜC o ar L. G" : (Ü min i,si.J·o. do· Suvremo Tr.i.hunal Fodcl'Ul que ,,r. invalid·at· contando ~o annos ele .cfJ'ceUvo oxot·eici.o nc~"e ear;;o podet·ú nposenlnt·-so eom lodos O>· venei/nonlos».
Pre!i.rninarmellle, clochtt·.:: o Helalor quo .unl.ende dcvormn
n~ apo:;enLadoJ·.in::; do::; nmgisll·ado$ se·r reguladas por leis espcein.r:·,;, ~ln", :;i vencet· a doutrina da pt·oposit;ão, é indi.s:pontiavcl modificar esla disposi<;ão.
]i:stnbcleceudo no at'L. I", do modo geral, qual o tempo u
cm qu•e condi~õe.s ·sc.t·ú eo.ncedida u aposentadoria aos !'unceion~n·ios publicas, a Camam dos Deputados ,julgou
Lamlbcm
aer.l'lado valar, a exemplo elo que havia feilo no nrl. ,,. quanto
aos sctJLU:ll:>erml'ios, um disposiLivo ·~spocinJ sobt·o os minisl:·or, do Supremo 'l'ribunuJ Fodeml. O seu intuito foi, oviclcnlt•menLr., dar aos ministt•us que tivessem 20 anuas de cxor~
cicio ei'J'ci!Livo, s"m lempo algum anloriot· a sct· contado, o
cii:·cito ú aposenL:ulol'ia eom m mesmas vantagens com que
~c podiam aposentar os demais que eontassom :JO annos ele
servico publico, eompuLnclo o tempo do cxcrcicio cm oulros
enrgo~ . .:\ CommissflO de FinmH;as daquc!la Casa elo Congresso
disse, t~m sru fH\l'Crnr•, qtwl n razfio .instificmliva ele oxeepc;.ão:
d1esl.l'id:: ao8 rni11isli'O~ do 8upt·emo ~l.'l'ihunnl " eom n co11~
dit!c-iio du cl'l'edivu oxct·eicio uN;so eargo dunwLc 20 nrmos,
~ nüo lnmlJem ern ouLt·os lmr·gos, a PXcep(!.ão J)Odcn-iu explie:u·-
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se pelo raelo de quu sú em idade madu!'a li possível a inveslidnt·a dn Lão alla rune~üo, pnl'tt a qual j·~ li!:ila a dosignac;ão
dé lJe!-i:~ua~ l}llU HLtUea ltajalll I!XeJ'l!ÍdLI t:al't;'OS lJUlJlieUS,»
lla :1 consil.luml', pot·lnnlo, tlous casos disLinelos: em um,
il'ala-::;o do n1i11istt·o quu conta ::JO auuus dt: .:o;m·vi~o, atturados
t:Ju VaL'ÜJi'i eai.'HO::i, de nccõrdo eom os al'ls. :!." e ::J"; no ouLL'O,
do miuisLI'o que sü conta ;w allllOs de sot·vic;o, mas lodos elles du dJ'eclivo I'X'i!l'cieio no loiu[H'omo 'J.'l'ibunnl,
1\ c:oexisluncia dos dous dispositivos pódc dai' log't\l' a
duviuas nnt .,ua inlel'Jll'el.a~ão: 11üo l'alltu·;\ quem penso que,
desde que solwe os milliSLI'OS do Supt'I!ITIO '1'1·ilbunal excste
um arligo e::qweial, ~!í 1r:sLo - eonsLiluindo uma excepção li
l'CS't'a Uo arl. l" - devc_~ ser ubs(~J'\'illlo cm rcla~.;ão úquclles
~agisLr·uUos. E', vois, de Uotn aviso deixar expr·cssa. sem dulJJedudcs a inlcutão do legisladot·.
A mal.eria do arl.. G", na pal'le que l'egula o modo pt·ulico
de vr.ril'ieat·-se u invalide~ do funecionurio - eondic;ão indispcustwcl para que possa set· aposentado - requr.l' maior
desenvolvimento c ficaria melhor c:ollocndn cm regulamento.
Nfio havendo, cnll'elanto, inconveniente cm ser mantida, a
CommissilO abslcm-sc de apt·cscnlar emenda. O Governo
completnl-a-ha ao l'egulamenlat• a lei.
Di~ o al'l. 7": <0 vencimento de aposentação dos enviados
exlraol'dinal'ios e minisvros plenipotcnciarios, 11Ltingido o
tempo maximo de sel'vico pl'cScl'ipto no ul't. 2", scJ•tí o constituído pelo ot·denado c g"l'alilfica~.ão dos seus cargos.~.
Em vrhneiro lognr, occorro pondcntr quo a refet·cnda
que se nola ao al'l, 2" deve ser alterada, dizendo-se no art. J ".
B' neslc que são l''"guladas ns vantagens da aposenlacloria
proporcionalmcnlc ao tempo de ser·vic;o. Bm segundo lagar,
é pt·eciso allendel' a que não são sómenle os enviados extram·dinar·ios c minislr·os IJienipoleneiarios que lccm os ,,cus
vencimentos ti ivid idos cm l.res rml'tes: ordenado, gmlificnçiio
e l'Ol.WesenlaQão. ~o mesmo caso estão os embaixadores c os
min isl1·os l't•sidenles, sendo ne~cssnrio amplinl' para todos
o disJlO:iilivo.
A Commissão ofJ'ereceu entendas sobt·o csles dons pontos.
Em sou p•n·ngt·npllo un ico, dispüe ainda o art. 7': <Os
enviados exlraorrlinarios c ministros plenipotenciarios que .iú
contarem nesta data lOlllJlO de sc1·viço que lhes nsscgul'o a
UJlosrnlnç:1o com o vencimento (falta ua auto(fraplto uma pa10/.'J'{t - (i:radv) "m o decwelo Legislativo de :!0 de t.lczcmllr·" dt• :1 n10 (~.\ :1100$ annuaes) não sor·ão altingitlos pela pl'r.senLú lei, pat·n elles continuando cm vigol' o rofcl'ido docrclu
de :lO de dez't'mb1·o de '1010.»
Sl' tlnni-l l'm:õ(~f: l10dcriam JusLirient· esta exeopt,:ão : ou a
l1Peessidndc· do ·L'\'ittu· que alg-uns ministros se n.J'n.slnsscm da
~:at·r·nit·n, onde o? ~~~us set·rleo:;; são ul.eis o Pl'ü\'citosos, on a
conYulliPJwin tlu 11iio t}stirnulnl-o,.;; a flediJ't desde logo, n smt
:<:lpnsunLadot·in, :"~OiJJ't!em·t·eg·;uHlo .us OtlUI'i que .it't pesam sobro
'·' 'rh~··~t1>U!'n l'u'llt ü pagntl\t.qllo tlr ptJn~úf~s de innctiv·os.
'
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A nmlw.:-~ ,,;,;(~ iHldet·ia opptn· :~ t•ntt:·ddct·:wfiu de que .·wttl a.
invnliflet. não t'• lt•g>alHH'lllt• pthiHiYe\ t·onecdet.' a apo;-;u11Lndol'ia.
l~ !lll!\ f'ÜIIL-it~qllí_\ll[t'IJH!lll.t•, a pt~l'lllill!Ulll'.Í.a. fles~H~S 111ÍIIi."i[J'OS 110
l'XUt.·eieio Ü(' sett:-:; e~11·~os st~t·ia :l'ort.;.adn, na hypnLiw~e de· se
nl!hnrcm validoi:i, a não :'ier· que quii~:c~scm 11cclir cxoncracJfiO
,.Jel\e:;;, sem vn.tFiH:!'L'lll algttnta pessn:1l.
En1 lnrio 10n.<8, ••nJJher·ida en1no ,~ a fncilidade com que
~~nt~·e wí::-; os ftllli.L'Íüllnl'io~ e'Onseguem .ohtt.w o lnu.do de inva!idnz, st:t·ú :ll'C:td,"tdo l'L'~:IiYil'l', ·llill'n. os qun ,jú LcPlll n b!tnfJu
Jwccssnl'irt: pnt'll n aposr!nLndor·ia t·.oJn l.oclos os vcneimenlns,

n possibilidutlu .d''

ohl.et· ussc fn\'ot· em qualt11.Jel'

cpw pa::;sen1 ú jtuwLividadl~.

tnonwnlo

E::;Ln1 lll'Ovid··~ncin cnnl.c!'Ú n lH'f!!!ipi!açfíJJ dn nwiln:;. Duvc

H!r, pol'ém, r;e:·nl e l'ol'llmlnrln em :u·tig'O nddiLivo. A Commissão propõe a sup·Jll'Ctssfio do .pnrnt;t·anho.

Pt·esci'OI'e o arl.igo 8": «O l'unccionario c empregado aposenLad.o :rica inh tloido do accuitar emprego ou commissüo fc·rlet·nl, esLndun\ ou municipal, com dirciLo ü pc.rccp~ü·o cio
veneimcnl.o,~; pena dr! pct·dn
imrncdinLn das vanLngens da
rt]J.OsonLadot·ia n~~t .inhil-aeiLO.
Pn,t·ng!'nplw ltllico : r\fío se C!onsiücl!.'il commissfia. o num-

rlnLo \egislnl.ti'O : (•, pot·,~m. Vt!clndo, necumnlar cluranlc ns sest:H)f~i:i as Ytnil.ngens da nposcnLndüt·in. eom o S·tlbSidio.»
Este n1·tigo envolvu n questão das [U:curnulac,ücs rcnLulWI'U{Ins, lJIW, n<t :•essãlo rio nnno pn;;sarln1 I'·Oi c!J.iccl.o ele lrtrgo
dcbalc nas duas Cnsas elo Cong.rcsso, pendendo ai'ncla de solu- ·
f/Jü o veLo que ü rcsolur;fiü lcgislnlivn o.ppoz o Sr. Presidente
dn Republica·.
Em longa cxposi~ão que enlão escreveu, parecer n. 33G,
o rclnl.ot· deste :>:Jrecer csl.udoJHt so\J l.mlos os seus aspectos,
mostrando qun} c1·a o seu moflo cJ.e w1.· so·br~ o assumpl.o, que,
r.m YCI'rlnt!c, nãn ,, fnci\ reso\Ycr, rlacil. a éxistcncia de varias
leis anl.c:·im•cs t• ::1 intcrprcl.neiio, tlf> l.exLo consLiLueional, tal
t•.c,mo o enLcndc o Sun.t·emo Tribunal Federal.
A lei n. 117, de .\ de novembro ele :1802, dispõe. cm scn
.r.d, 7." : «0 l'mle!: ionnrio a)mscn Ln do considera-se ineompalivcl pnm qunlqUt'!.' cmprtJg'n· puhllco, t', quando aeceil.c cmprer:o ou eon1mis:'ií') csl.nrlun\ on municipal wm veneimcnl.os,
)Krdr·r:'t lpso j'ar;l.O o V<'Jwinwtll.n. da aposentadoria.»
Compnrnrlo:< este u o dispo~il.ivo rlrt proposição, vc~·il'icn
·
s;) qun o n!Limo· 11nrln mais l'a~ tio que amplin.r o ]1l'imcit·o c
Jlt'(~(·c.·ilo lt•gnl : n pPI'Ün immodinta .dn~ yanlng·pn~ da :q)O~t:·nl.ndot·ia. m1 .inhihH.:fíio,
· Em no~~n r.J1 i 11 ifio, (~\\fi eon::.;ngT'n n. donl.t·ina Vül'dnllfüt•n,

dar· fHHif'G,iin no

A Cnns\.ilni<;ão r!iz qtll) n npMcnLacloria ]10dCI':'t ser concedirJ[(.
nos CJUC Rr. invn.lidill'f'!ll, t•x,ip:indn qnn pssn invalidez s0ja nbso-

\nLa pnJ':t qnn\qtWt' Sf'l'Yiro puhlil'll, pOI'fllH! não a .J'nstringc an
exo~·,deio fln~ ~11J~cc:.ü 1!·~

rptr• n. in:u.•Li\'0 oceup:n~a. mas mnp1.·eg-a
n cxpressito no se1·oiço tia .Ya~·tio, 01·n, o que estú na innctivi-
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1.ova inv:n.lido, Crmsr'f(UUtlte)llCnl.e, nficl .deve gosn.t· dns vantul:cns elo uma in:wtividndc que niio existe .
E' facto, entretanto, que dcsln intcrpr·ctnr)fio afasto-se n
jnrisprudcncin do Supremo· •rribunnl Federal, firmando:
a) que a ar.cnmulaçiio prohihida ]ll'CSnppüe o cxcrcicio do
du,r.s cal'(fos {cdoracs, l'Cmunc,t•ados c o recebimento dos dons
\·cncimcnt.os ao mesmo ten1]10;
IJ) (jlll\ Lr·aLando-se de cargo fcdernl c de cargo csladual
ou munil!ipal, não se deve considerar o caso incluido na prolrihic.i\o ''onsl.iluci-onal, visto como não compele aos DOderes
J'eclct·ncs fisealizarem ou darem regr·ns sobre a nomen~ão fJ
rQmunern(;,iio do:5 empregados csLnclunos:
c) que a, clisposir;iio prohibiliva da Constiluiçfio nfio púdo
S"l' entendida de modo rigoi'Oso (odiosrc rest1·inoenda), deveurio-se entender que a invalidez do funccionnrio é relativct c uão
aiJsolnta pum qualqur.t• funcr)ão, porquanto um individue, invalido para dado emprego, pódc, niLo obstante, ser valido pan~
outro.
Velado o nr·Ligo como esltl redigido, podemos ter, antecipadamente, a certeza de que est(t conrlemnado a não ter
execução, Vil'üo as reclamações, que serão amparadas pelos
tl'ibunaes, annullanrlo-o em seus cl'l'citos, como ,itt succedcu
c·om a lei de -1802, nliús menos rigorosa.
Si queremos fuzet• obra prnl.ica e cl'fienz, cuidadosa c
rcl'lcctida, ú preciso contornar a dil'!'iculdadc, que certo, não
exi,tiria si o Poder Executivo, de accôrdo com o Jll'eccit()
constitucional, não nomeasse os inactivos para cargos ou commissõr.s rcmunet•adns,
Como conscguil-o ? Parece que cstabclcccndo que a accoitnçüo düsses cargos oQU cmnmissõos imt)Orlnrú na pcrdn das
vantagens da inactividade, A lei p(ldc, sem duvida, prcsct·cvct·
condições para que qualquer• JlCssoa cxer~a funcçücs publicas.
l\'üo a obl'iga a ncceilal-as. Declara, por,ím, que accoitundo, Laos ou .quaes sct·üo as conscqucncins do neto que, vohmlal'iamcntc, pratica.
Neste sentido, n Commissüo formularú emenda subsLilutiva, ·que consLHuirtl a t•cgr·u, a que é necessario abrir n exccpQão do ]mragrnpho unico, moclificudo cm seus termos.
A razão da excepção ú que, sem elln, cn·cnrinmos umt\
rcstric,;üo, que nfio csltl na Cons~ituir)ão aos direitos poliLicos
dos cidadãos lll'nzilcit•os, porque a invalidez não implica forçosamente, n incapaddadc p'Jr~·sica ou moral, caso cm qu~,
conslitucionnlmcnle, suspendem-se os direitos JlOiiticos.
Quanto no urt.. 0', iiito é, «pnr·a o calculo dos vencimentos
de aposentando nilo sct•ilo levadas cm conta ns grniil'icaçücs
nddicionaes, resnlvn.dos os diro:·ilos gnr·anlidüs pot• lois anteriores nos nctunos funecionnt·io.s, que .itl recebem gt•atificacües
mldieionucs >, a Oommissüo limita-se a propOr uma emenda:.

,,'
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Depois dns pnlnvrns: .. . levadas crn conta as m·ali(ica,õcs
ai:ldicionacs, ncrrescenle: ncrn as abonadas a titule ela l'CJÍrcscntaçrio. O mois como cslt\.
O nrt. -10- ~o l'unecionnrio .j(t aposentado de nccôt·do corn
·as leis anteriores não tem direito lis vantagens consignadas
I1esl.a lei> - ó rcproducção do al't.. s• da lei n. Jl 7, de '' de
novembro de 1802, o 7" do pt•ojcelo primitivo. Em rigor,
podia ser dispensado; mas não ha inconveniente cm ser man~ido para deixar bem claro o pensamento d() legislador.
Attcndendo á demora que quasi sempre se dá, no Thosom·o, por occasiüo de serem processadas as aposcnl.ndorias
dos funccionarios, a Camarn, por proposta da Gommissüo de
ConsLil.uição, Legislação c Just.iça, votou a disposição do
art. 11, a sniH•r: «DU!'anlc o processo da ar-osenladorin não
S!'rÍt interrompida para o funccionnrio a perccpr;.üo dos respe.c!ivos vcncimen tos>.
Na pratica, clln trará cmbarnr.os: em primeiro Jogar, porque prosuppõe que os que requerem sua dposcntadoria toem
sr.mprr direito á pcrccp(•ão de vonciment0e intcgracs c depois
r;orquo presume que na sub-consignação para novas aposantadoria.ç do areamento da Fazenda, existe, em qualquer tempo
que sejam requeridas, o saldo necessario para custear a des- _
pcza, Como, entretanto, ha pura o primeiro inconveniente o
recurso da rcstítuicão e para o segundo o da elevação dnquella
sub-consignaçiío, que ó actualmente de 100:000$, a Clommissão
nüo proporá emendas.

--

O art. -12 - «fica marcado o prazo mnximo de tl'cs muzcs
para a liquidaçiio final da aposentadoria, o expedição do
respectivo titulo» - é complemento do anterior. Precisa ser
emendado para que se diga de quando se comc~.a n conlm·
o prazo o bem assim pam dnr snncciío ao dispositivo, que,
d<! contrario, ficará sendo lcttra morta.
No art. 13, a proposir..iio mnndn excluir das disposições da
lüi os mililat·eR, cuja J•cJ'orma 11ão poderá, porém, ser concedida com vencimentos maiot•cs do que OE peJ•cehidos na offcclividado do posto da reforma. Sabido que os militares, contando 35 annos do serviço, se J'eformnm no posto immedintnmento superior, o dispositivo pcrmitl.i!'ia que se suscitassem
<luvidas cm sua npplicuçüo. Dnh i o ofl'icio enviado pelo
"i'
, . Secretario dn Camarn, cm 10 do dezembro do anno pus-
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sndo, ao 1' Secretario do Senado, con1:ebido nos seguintes
.termos:
«Communico-vos, para q.ue vos úigJwis de Ievat· no coultccimcnto do Sr.nado, que a inten~ão da Camara dos Deputados,
approvando a emenda que se tmnsfomwu na disposição do
art. 13 da prilposição 1'C(Jitlando a. apoo,,•nladoria dos {uncclonm•ios .)m.blicos civis da União, foi que os militares quando
reforz.nados, não percebessem maiores vencimentos do que os
que tmhum no momento dn reforma.~

~;.

. Dp accc!rdt: com esta eoli1nmnica~ãc•, a Commissão de LeS'!Slnçao e Jus liça apresentou a •!mendn que se scsue:
. . «Ao at•L. J 3, ln fine - Em vez de «eh posto da reforma»,
d1sa-se: «do posto quo oacuparem no n10mcnto do pedido da
reforma).
,

.I

'

•

' ..

A mesma Commissão J'ccltou o sen parecer com as seguintes considerações:
«Cumpre observar que, permanecendo a lesislacão anterior para a reforma dos militares, ficarão alsuns destes em
condições menos fnvoraveis, crmtinuanúo a existir, deslocada
uma certa desigualdade. Como ó sabido, o art. 13 da lei
n. 2.200, de 13 de dezemb1~0 ele lOJO, estabelece: •Os ofiiciae~
que se reformarem depois desta lei pr,rceberão tantas vigcsimas quintas parLes do soldo quantos J'or~n. r.s annos de servi"o
1\tó 25, e mais 2 "I" sobt·c o rcsprcLivo ''oldo annual por umio
de servi(•O nccrescido .. ,,. Om, ,;.mdo o 5<ddo, pelo art. 1' du
mesma lei, correspondente a dous tct·~os dos vencimentos,
como o ordenado dos civis, c sendo llr.c~Hsarios 25 Ulll!O& para
que os 2 'I' rio augmento unnual eot•t•esp~ndam t\ melado desse
soldo, equivalente (L gratificação, vô.,se que, só com 50 annos
de serviço, poderia o official 5er rcfúrmndo com todos os
vencimentos.
· Essa desisunluudc, poréín, só atti11go os que contarem
menos do 35 nnnos de serviço, pois que ~cndo maior o tempo,
conforme u antiga legislacüo em vigot•, a reforma sert\ dada
com a effectividade do posto superior u o soldo deste, com a
porcentagem dos annos accrescidos, pode,·;í exceder o total dos
vencimentos que tinha o ofJ'icial em sf.•t•vico, o quo é ,justamente a anomnlia que o nrt. 1:3 da proposição pretendo ex.tinsuir.
Seriu posRivel harmonizar as disrM.ições dn, .I~sislucão
mi li tar com a proposicão estabelecendo que aos oifJCmes que
contassem 30 n 35 amios de serviços. p,octeriu ser concedida _a
reforma com cs vencimentos da act!v1du~c, C91l)O se propuo
conceder u aposentadoria uo~ J'unccJOnm•Jos ciVIS; o os quo
contassem muis do 35 nrmos poderiam se1• roformndos, segundo a lcgislucão vigente, nu cffecbvldude do posto supqrior com o soldo dr.sto mus sómoute com a parto da gratlf!cncdo bastanto para u 'equivulcnciu do~ vcnc1.m!!,~Los da nctJyldado,,
.. L.
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A Commissiio deixa de attcnder a o5las considerações, por·
que, approvadr, · o seü substitultvo, c\las nã.o subsistirão: a
ir,ualdadc será r,erfeita.
No intuito de afastar posshcis o provavcis reclnmacões
por pru·te de funccionarios que, no interior ou no estrangeiro,
não tenham conltecimento da nova lei a tempo do requererem a
mactividado a que, porventura, se julgur,tn com direito, na conformidade da Ieg~slacã.o vigente, a Commissão propõq um additivo, estabelecendo que olla entrará em pleno vtgor tres
mezes depois de publicada no Dia~•io Of{icial.
J~, pura impedir que, de chofre, se procurem aposentar,
desde jll, todos aquclles que, contando o tempo do servic()
nesle momento exigido, possam encontrar facilidades na obtenção do laudo de invalidez, formula tambom um paragrapho unico a esse addiLivo, aconselhado como medida de cautelosa prudencia. W a pt·ovidencia a que se referiu, quando
lt·ntou do dispositivo do nrt. 7'.
Assim, ó n Commissüo de parecer que seja approvada a
proposi~ão da Gamara com as seguintes:
EMEND.A.B

N. 1
Ao art. '1': Substitua-se pelo seguinte:
tOs funccionarios que se invalidarem no serviço da Nacão serão aposentados, quando a 'esse favor tenham direito,
com as seguintes vantagens:
. ~i contm:cm menos de 25 annos de serviço, com tantas
VJges1mas qumtas partes do ordenado quantos forem os annos do serviço;
Si contarem 25, com o ordenado;
Si contat:cm mnis dq ?5 mmos e menos de 35, com o ordenado c mms 2 'I' addJCJOnacs correspondentes a cada anno
que exceder de 2::;;
Si contarem m~is de 3ti, com os vencimentos integraes.
Paragz·ap,Ito muco. O funccionari.o que se inutilizar em
neto de se~·v1•;o, na defesa dos interesses da União oÚ em
consr.quoncta dq_ desastre ou nccidentc, ocoorrido nÓ desempenho da funccuo. de seu cargo, terú direito tí aposentadoria
c:9m todos os venctmcntos, qualquer· CJUO sejn o tempo de ser-

Vl(;O.»

N. 2

Ao nl'l. 3. • Disa-se:
tN'a li9uidacuo do tempo de servir.o nüo se descontará o .
tempo de mterrupcão:
•
a) pelo ·r.xcrcicio ... (0 mais como esttl modificando-se
npenas a lcttz·n r nn parlo cm que diz t90 dins cm cada ann 0,
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mczes em caàn anno de effectivo exerci-

N. 3

Ao art. li,' Substitua-se pelo seguinte:
«A aposcntadOI·ia dos magistrados fedeJ•acs continún a
ser rcgulndtt por leis especiaes.»

N. 4
l
'".·J·....
.,

Ao mesmo art. 5.' c para a hypothese de ser rejeitada
a de n. 3. Substitua-se pelo seguinte:
~Além do caso previsto no art. 1•, lambem terá direito
á aposentadoria com todos os vencimentos o ministro do Supremo •rribunal Federal que contar 20 annos de exercício
cffectivo nesse cargo.:.

N. 5
Ao m•t. 7.• Onde se dir.: «attingido o tempo maximo de
servico pl'cscrip(o no art. 2'), diga-se: «alLin15ido o tempo
mnximo de scrvico prcscripto no nrt. 1"».

N. 6

·~:.,
'

·"•

,

•.. "

Ao mesmo ::u'l. 7.' Onde se diz: «O vencimento de aposentação dos enviados cxtrnordinnrios c ministros plenipotenciarios», diga-se: co vencimento de aposentação dos embaixadores, enviados cxtrnordinnrios e ministros plenipotenciarios
e ministros residentes, .. » (0 mais como està,)

N.

7,

Ao mesmo nrt. 7': Supprimn-se. o pnrngrnplio unico.
N. 8

Ao nrt. 8': Substitua-se:
«A nceei tnciio de emprego ou commissilo federal, estadual
ou municipal, ~om ~ireito ti per.cepçiio de vencimentos, por
parte de funcCJonarlO ou empregado aposentado importará
na perda immcdiata das vantagens decorrentes da inactividade».

!

N. 9
l

Ao parngl'nplJo unico do mesmo art. s•: Substitua-se por
este:
cNão s~ considera commíssão o mandato ·electivo, entendendo-se, porém, que nquelles que os acceitnrem, depois desta.
lei, renunciam ás vantagens da aposentadoria ou jubilação: SI
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o mnndnto fllr de Presidente ou Vice-Prcsidentc dn nepublica',.
durante o quntr·icnnio; si ftlr de Senador ou Deputado J'cdcral,
durante as sessões Jcgislativns; si f<it• csLndunl ou municipal,
durante o exercicio efJ'eclivo» .
•

N •. 10

Ao nrt. 0": Depois elas palavras ~Je.vadas cm conta ns grn-<
tificações nddicionnes», accrescenle-sc: •nem abonadas n th
tuJo de representação», (0 mais como cst;í).
N. 111

Ao art. 12: Depois das palavras ... •o prazo mnximo do
tres mezcs», nccrescente-sc: «a contar dn publicação do decrct.a
de aposentadoria».
N. 12
Ao mesmo nrt. 12: Onde se diz «liquidacão final dtt npo-'
scntadorin», clign-se: «liquidncilo final da mesmO>,
N. 13

Ao mesmo nrt. 12: Depois dns palavras «respectivo u.,·
tu lo», nccrcscente-se: «incorrendo cm pena de responsnbili-.
dadc todo nquclle funccionario que contribuir, voluntariamente, pnrn que esse prazo se,jn excedido».
N. H

Ao nrt. 13: Dopois das palavras. . . «desta lei os mil ilares>, uccrescente-se: • inclusive os ofl'iciaes da Foroa Poli·
cial c Corpo de Bombeiros),
N. 15

Ao mesmo nrt. 13, in-(ina: Em voz de .•. «do posto da
reforma•, dign-so: «do posto .que occupnrem no momento do
pedido de reforma>.
,
N. 16

Arlir;o ndditivo (da Commissüo de Legislacüo c .Tusticn) :
«Arl. Os vencimentos ela aposentadoria só poderão ser
os de cnr·go que o i'uuccionnrio esteja exercendo desde dous
nnnos pelo menos. No caso contrario, serfio os do cm•go nntcJ•iot•, Jgunl disposição se obsorvnrt\ quando hn,la augmento do
voncimontos pot: Lnbolln posLe!•ior á nom.cnçüo>,
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Artigo ndditivo:
«Esta lei entrar!\ cm pleno vigor tres mezes depois dd
publicado. no Diario Of(lcial, na Capital Federal.
·
Parngrnpho unico. Os funccionnrios que nctualmento j:í:
conLnt•em o tempo nMil.ssnrio parn n aposentadoria com todof:
os vencimentos, nos Lermos do art. 05 da lei n. 2.350, do ~11
de dezembro de 10!0, podm·üo t•equet•el-n com ,as mesmas vanLn~ens cm qualquer t)poca, uma vez comprovada n. sua invn..,
li dez>. - 7'avarcs de Lyra, Relator.
Impresso pnm .estudos, este parecer foi long-nmcnlo de..;
hn Lido, cm vnrins sessões, no seio rln Commissão de Finanças,
que, pelo voto dn maioria de seus membros, J•csolveu aconsclhat• no Senado a npprovnr.ão dn proposir,ão da Camnrn dos
Deputados, com ns emendas que, n seguir, são, a largos lrncos)
,justificadas.
·
A omcndn n. 1 é substitutiva do art. i" c seus purn.,
graphos c cstiL redigida nestes termos:
Art. i." Os funccionarios publicas que se invali-'
darem no servico dn. Nac[o. poderão ser apresentados,
quando a <!SSC favor tenham direito, nas seguintes con_,
dicõcs:
'i
a) si contarem mais de 10 c menos de 30 nnnos d\5
s!\l'Yiço, com tantas trigasimas partes do orc\enndo1,·
quantos forem <JS nnnos de serviço;
b) si contarem 30 nnnos, com o ordenado;
c) si contarem mais de 30, com o ordenado c mais
4 "I" do mesmo ordenado, correspondentes a cadn. anno
quo exceder de 30, niio podendo, porém, ser n pr.nsão
de inactividade superior nos vencimentos recebidos no
cxcrcicio effectivo do cargo, doscontadns as grntifica.çi}es nddicionnr.s, abonadas a qualquer titulo, as quacs,
cm hypol.hcse alguma, so incorporarão úquella pensão.,
§ i." Para ·OS effcitos desta lei, os vencimentos dos
funccionarlos que percebem ordcnac\o, gratificação o
rcpJ•esontnciio sorão constituiclos sórnente pelo orde •.
nado c gratificacão.
·
§ 2." Os vencimentos dos funccionnrios <lo Corp~
Diplomntico, observado o disposto no § 1", serão caleulndos e pagos cm moeda do pnir., feita a conversão
no cambio do dia. Quanto nos demais funccionari•os qu~
tambcm os percebem om ouro, o mesmo calculo c pn.
-JXnmonto serão feitos como si os roforidos vencimentos
fossem fixados em papel.
·
§ 3." O funccionnrio que so inutilizar em canse •
qucncin do desastre ou nccidcntc occorrido no dosem.
ponho dn funceão de seu cnrgo porlertl sor aposentado
com todos os vcnclmontos, qualquer que se.ln o tempo
de sorvi co.
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Estudando o m·f.. 1', da 11roposição da Camara dos Deputados, o Hclnf,m· deu ns razões pelas quaes pensava dever ser
o mesmo modificado. A Commissiio concordou, cm parle, com
essas razões, prefe!'indo, porém, dnt• no sub~Lilulivo a redacr;ão constante da emenda, porque:
estabelece como condição indispensavcl pam a concessão
íla aposentadoria a invalidez, nos termos do dispositivo
constitucional;
só p·ermitlc a nposcnlallot•iu, como favor quo é, :\quclle~
a qu.em elln lenha sido assegurada pela legislação cm vigOt', no
tempo cm que tiver de ser requerida;
cloclam o tempo minimo de serviço a exigir do funccionario, mesmo que so tenha invalidado;
mantém o prazo ele 30 annos, de nceôrclo com a lei n. 117,
'de ~ de novcmbt·o do ·J 8!12, pum que a pensão possa corresponder ao ordenado do l'unccionario;
dú o addicional de .\ "I" do ordenado (8 "I" da gratificacão), JJ.Ot' anno de scrvir;.o que exeedet• de 30, porque, si
desse mais, o funccionario civil nos 3.\ annos do serviço teria
vantagens superiores aos militares;
retira as gratificações addiciona,es da pensão de inactividade, porque estas são estimulo para os J'unccionarios quando
cm excrcicio, nndn ,justificando que as recebam quando n:!'nstados desse exercício;
J'ixn nos vencimentos inlegl'ncs o limite maximo das vantagens da aposentadoria c evita que so dô a hypolhesc absurda de um funccionario aposentado ]>erccbcr mais do que trnbai!Jnndo, o que seria premiar a ociosidade, (t custa do Thesom·o;
prohibe que nos funccionarios cu,ios v.encimentos são
divididos cm ordennclo, gl'ntificac.ão e repl'esentnção so abone
esta u!Limn, quando inactivos;
attende á situncão especial cm que se deparam os funccionarios do Corpo Dip!omaf.ieo, cuJos vencimentos maximos
süo de 10 :000$, para não deixul-os om it'l'itnnte desigualdudo
compnrndos com o resto do funccionalismo, e não abre tumbom excepção pnm os demais funccionarios no estrangeiro,
pot•quo estes, pot• isto mesmo CJUC não toem verba para representação, gosnm de vencimentos mais elevados;
eonscrva, finalmente, pnrn os quo se inutiliznt•cm cm
desastt•ü ou nccidcnlo occorrido no desomp!Jo da funccão de
seu cargo, um favor excepcional, de nccórdo com leis e regulamentos rm vigor, mas torna mnis precisa n redacção do
pm·ngJ•npho, afim elo cvil.nr n repetir;ão do muitos abusos quo
so tcent dado,

-

:A emenda n. 2, ó substitutivn do n. S do art. 2'. O dispositivo, tnl como se nchn consignado na proposição, é amplo
âe mais, homologando, .em alguns casos, n fncilidnclo com _que,

:~
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muitas vezes,, silo nomeados auxilinreH de cscripta, cscriptmurios provisorioH c cxtt•twrdinario,, etc., sem leis que o pct·mill.um c sem verba propriu. pura o seu pagamento.
Mantendo u. contagem rJo tempo de servtç.o dos diaristas
n opcL·nrios, n, emenda rcslringc esse favor aos que constam
dos quadros legues pum eomprchcndcr apenas nquellcs que,
como os serventes, estilo eonlcmplndos nas tnh<lllns oJ•c;nment.urias, nn que, 110010 operarias, !'iguram espccificadnmentc nus
mesmas tnllcllas,
,.
A emenda n. 3 manda supprimit• o parngrapho unico do
nrl. 2°.
Dada a aclual orgunizacão do ensino, cmtcndc a maioria
da. Commissão que não ha razões para Justificar uma excepção,
em favor dos lentes c JH'ofcssores, pum a contagem do tempo
de serviço cm commissücs scientií'icas.
A emenda n. 1, corrige defeitos de redacr.•ão, de acc<irdo
com o parecer do Uelalor, impresso para estudos.
A emenda n, 5 mnnda supprimir a letlrn IJ do a.rl.. 3',
isto é, núo .<t: descoutard o tempo de 'illlcl'l'U.Jlf.tio 11elo e.~m·e'ieio
de em·oos electivo.• (edemc.< Olt cstaduaes, cqu:ipal'ado a Estado o Districto Federal.
Segundo o pareeer dn maioria da Commissão, a honra dos
mandatos electivo~ c as vnntugcnn dclles decorrentes são compensação bastante para os Junccionnrios que os desempenham,
não se devendo, portanto, conlnr pura n aposentadoria o tempo
de seu exercício.

A emenda n. G lem por fim deixar h em claro o pensamento do legislador.
•

-

A emenda n. i é dn Commissão do Legislação c Justiça,
que a fundamentou largamente em seu Jln.repcl',
A Commissüo de Financas acccitou-a,

·-

A emenda n, 8 é suppressivn do j}arngrnpho unico do
nrl,, :1", fJUC diz: a liquidação dos sm•viços ·no Exercito c ?la
Mm·inlta serd feita de acc/J1•do com a lcaislaçao mi!Um•,
A Commissüo julgn dispensnvel este pnragrnpho; n liquidnçüo desse ,tempo de s~rvico scrí1 feit.n pelas leis que esti:verem em VJS'Or •.

-
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A emenda n. O mnndn supprimir o art. 4'. A Commissão
entende que n idade ma.is ou menos avançada do funccionnrio
não pódc nem dove regular os vantagens cht h'!actividudo,

A emrmrla n. 10, supprimindo o nrt. li' da proposicão1
ohcdnne no pensamento da maioria da Commissão, de evitn.r,
tnnlo qnnnlo nossivcl, disposições osjJccin~s para esta ou
nquelln einsse de funccionarios.

-

emenda n. 11 abrange o regula molho<' o que está dis~
posl.o nos arts. 0", H e '12 sobrr inspecção de saude c processo
i.lo aposentadoria, corriginrlo, ao mesmo tempo, algumas fa~
lhas que nclles se notam.
As emendas ns. i2 c i3 são supprcssivas do art, 7" c sou
paragra.php, cu,ia m~lcria estt\ comprchcndidn nos ~~ i" e 2~
da emenda substitutlvn do nrt. 'i".
A

As emendas ns. H c i5 são substitutivas do art. 8' c seu ·
pnragrapho. O Relator ,justificou-as no parecer impresso para.
estudos, que vae transcripto neste.
A emenda n. 16 man'dn supprimir o art.. 0', n. rospeiüi
de cu,io contexto ficou providenciado na emenda substitutivn do
nrt. i'.

-

As emendas ns. 17 c 18 são consequencin ela emenda n, 11.
Os artigos que ellas mandam supprimir con~ignam disposi~
ciies sobre processo de a.posentndoria, qne firnrnm regulados
pela cilada emenda, sob n. ii.
A emencL~, n. i O uccrescenta um puragmpho unico ao
nrt. 13, que, na. cont'ormidndo do o!'!'icio que o i' Secretario dn Gamara elos Deputados enviou no Senado em 10 de do~
?.ombro do nnno passado, deve ser assim redigido:
•Ficnm excluídos dns disposições desta lei os mi~
lilares, cu,jn roforma, porém, não poderá ser concedido.
com vencimentos maiores !lo que os percebidos na cfl'ectwidndo do poslo que occuporem no momento ela re~
forma,,
O intuito dn Gamara foi nüo dnr aos reformados mais do
que· percebem nu cffoctividnrlo; mas, podendo n rednc~•üo do
dispositivo, como ficou, prostur-~o a duvida'\, npressou-so om
communicn.l' no Scnndo o seu pensamento, i'ar.endo u cor~
l'eC~IÜO,

..
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E' n esse nrli::;o, redigido de lccôrdo com o vencido nn ou•.
tra Casa do CongTesso, que a Commissão ofl'oroce uma emenda
pum definir n situação dos officmcs da PolirJiD e do Corpo de
Bombeiros, equipnr.ndos nos militares pela lei de 13 de dezem.
]Jro de 1010.
A emenda n. 20 é um additivo dn Commissão do J,ogisln·
ciio e .Tustir;n, ar.ccito pela do Finnncns. neprodur. umn dis·
posição da lei n. 117, de 1, de novembro do 1S02.
Jsl.o posto, •í a Commissiio de parecer que se,in approvar.la
n prnposir;iin da Cnmnru dos Depulnr.los, com as seguintes
EMENDAS

N .. i

'.

••
••

'

!'
••

•

Subsl.itut.ivo no nrt. 1' c seus parngrnphos:
Art. 1. • Os funccion!IJ'ios publicas que se invalidarem no serviço da Nação poderão ser aposentados,
.quando n esse favor tenham direito, nas seguintes con·
dições:
·
a) si contarem mnis dr 10 o meno. do 30 nnnos do
serviço, eom tnnl.ns trigesimns parles do ordenado
quantos forem os annos de serviço;
b) si contarem 30 n.nn·os, com o ordenado;
cl si contarem· mais de 30 annos, cem o ordenado e
mais 4 'I' elo mesmo ordcnnrlo,corrcspondr.nte a cada anno
que excndr.r de 30, não J10clcnrlo, porún•, ser n pensão
de innclividn.rle superior ~os vencimento:: l'ccehidos 110
exercício cffoctivo do cnrgo, dcsconlll'lns ns g-ratifica·
çõcs ndrlicionacs, abonadas n qualquer titulo, as quacs,
cm hypothese alguma, se incorporarfiu t\quclla pessoa •.
§ L • Para os effcitos dcstn lei, os vencimentos dos
funccionnrios que percebem ordenado, grntificncüo e
representação serão consWAJidos s6mentc pelo ordll·
nado c gra.tificncão.
§ 2." 'Os vencimentos dos funccionnrios do Corpo
DiplomatiCI), observado o aispo3to no ~ l', serão cniculn·
dos o pagos cm moeda do paiz, feita a conversão no
cambio do di:n. Quanto nos demais fuurrionnrios quo
tnmbcm os percebem cm ouro, o mesmo calculo c pagamento serão foilos como si os referidos vencimento~
fossem fixados cm papel.
§ 3." O funccionario que se inutilizar cm conscqucn'cin de desastre ou nccidcntc occorrido no dosem.
11cnho dn fu11cr.iio de seu enrgo podcrt~ sct• aposcntarlo
com todos o: vencimentos, qualquer que sejn o tempo
do serviço •.
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N. 2
Arl. 2', n. 3- Substitua-se pelo seguinte:

«cm qunesqucr repartições ou serviços fedcra·e~.
como diarista, e nas officinas ou nrsenues dn União,
como opernrio, desde que em um c outro caso perten~nm n.os respectivos quadros,>
N, 3

Ao art. 2', parngrapho unico - Supprima-P.o.,
N. 4

Ao nrt. 3' - Diga-se assim:
Na 1iquidncão do tempo de serviço niio se dcsconlarlt o tempo de interrupção:
a) pelo exercício de quncsquer outms fun'cl)üc~
publicas em virtude de nomeação do Governo. ·

N. 5
Ao mesmo ar L 3', letlra

b -

Supprimn-Fe.

N., ü

j;

Ao mesmo nrt. 3', letlra c - Redija-se deste modo:
cc) .pelo desempenho do serviço obrigatorio por
lei, a sabe!': eleitoral , do jury o dn guu.rda nacional,
quando mobilizada•. ~

N. 7
Ao mesmo arL 3', lettrn f - Dign-so nssim:
«fl por Iicencn• ou faltas por molcstia, nilo excedentes de 60 dias em cada anno de e!'l'eetl':.r' exercício.>
N, 8
Ao mesmo nrt. 3', pnrngrnpho unico N. 9

Ao art ..

o~•

-

Supprima-se.
N. 10

AO .nrt •. 5• ,...., SupprlmB-S9.o;

Supprima-so •.

r

l
.
I
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Ao urL G" c parasrnpho unico - Subsliluam-so pelo scsuint!l":
ArL.
No pt•ocesso do apo!cntndot·itt dos funcdonnrios publiws ·Ohsct·vat·-se-ha o seguinte:
'1", n invalidez no sot•vi~~o da Nac.ão, impro::;t:in ..
divcl para ctuc e!la seja concedida, será provada pm•
inspecção de saude, a quo se· procedet'tL pot· duns vezes,
com intcrvnllo de tres mcr.cs entre uma c outra, servindo na segunda junta meilicos que não lenham feito
parte da primeira;
2', o P.oder Eliccutivo dctermina.rá a quem compele nomear essas ,iunlas nos Estados e no Disll'icl.n
l!'cderal, devendo _servit· perante cllns os [ll'Oclll'adorcs
da nepublica ou os [ll'OClll'adores Jiscnes da Fazenda
Nacional, a quem cabe, si necessario, recorrer da pcricia medica;"
3", no caso de haver recurso da perícia medica, •l
da compelencia do Ministr·o que Lerá de referendar o
decreto da aposentadoria do ftmceionario designar um
ou mais profissionncs de sua inteira confiança para
pt·occdcr n novo exame, que deverá realizar-se dcnll'-0
do prazo do sessenta dias, depois daquellc de que se
deu o recurso;
-i', a instlocção de saude só poderú cffectuar-sc
no lagar da súde da repartição n qwJ pertence o funccionario, na capilal do Estado onde clla funcciona ou
perante a Dir.ectoriu Geral de Saudc Publica, na Capital da ncpublica;
ú", durante o intervallo das duas inspecções, assim como na hypothese de ler havido recurso da pericin medica, o !'unccionat·io é considerado licenciado,
com direito apenas :'t percepção do respectivo ordenado, ali.\ que seja dada solução ao seu pedido de aposentadoria;
G", antes de ser decrctmltt a aposentadoria do
funccionario, serú enviado o processo no Tribunal do
Contas, para pt•ocedcr li contagem do tempo de serviço,
elo modo que, no decreto, [lOSsam ser declarados quaes
os vencimentos que o mesmo J'unccionnrio Ler;\ do perceber na inactividade;
7", o Tribunal do Contas ú obt•igudo, sob pena do
I·esponsabilidade, a devolver o procesAo dcnl1•o do prazo
maximo de 30 dias ú Secretaria de Eslndo que .o houve~
enviado;
·
8", no funceionnrio, uma vez assisnado o decreto
de sua nposenlucloria, serüo pagos desde leso os venci-
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mcntos a que Li ver direito,
CJ'eto.

110~ tel'lllO~

do llleSUIO de-

N. 12
Ao url. 7" -

Supprima-se.

N. 13
Ao mesmo arl. 711 paragrapho unico -

'

Supprima-sc.

N.. 14
Ao art. 8" - Substitua-se pelo seguinte:
Art. A acceitacão do emprego ou commissiío federal, estadual ou municipal, com direito à percepcãv
de voncimentos, por parte de funucionario ou empregado aposentado importar!\ na pordn immcdiuta das
vantagens decorrentes da inactividade.
N. 15

Ao mesmo urt. 8", paragrapho unico - Substitua-se pelo
seguinte:
Não se considera commissão o mandato electivo,
"ntendendo-se, porém, que aquelles que os accoitarem,
desta lei, renunciam as vantagens da aposentadoria ou
_jubilação: si o mandato fur de Presidente ou VicePresidente da Republica, durante ro quatriennio; si fôt•
de Senador ou Deputado Federal, durante as sessüe6
legislativas; si fôr estadual ou municitml, durante o
exercício effectivo,
N. 16

Ao arL. 0" - Supprima-se.
N. 17

Ao art. ll -

Supprima-se.
N. 18

Ao url.. 12 -

Supp!•imn-sc.
N. 10

Ao :li'L. 13, uujn l'crlucr;·iio, tlu ncc<lt•do coill o quo foi vo-

,[ado ]leia CannH'a e eonsln de um ol'J'icio do 1" Sctlt'otal'io

(Jaquella Cusa do Congt•csso uo Son:\dO, ú os lu: <Picum ex~luidos du;s disposicücs d'usl n lei os mililtu·os, cuja reforma,
•
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'[:or6m, nfiJ pocler:i set• rJan~edidu ~om os vencimentos maiores do que os percebidos nu, effeclividudc do posto quo
•occuparom no momento dn reforma.».
AccJ•esccnte-se o seguinte pnrugrapho unieo:
~o que dispõe este artigo é extensivo aos ofl'ieines da Policia e Corpo de Bombeiros da Capil.nl Fedem!, que como os milHares de terra ü: mar, não poclcl'ão !.:unhem perceber na inaclividadc vencimentos
mniorBs do que aquelles que recebiam untes do ser
assignndo o decrelo de reforma.».

N. 20
Artigo aclditivo, onde convier:
«Art..
Os vencimentos da aposentadoria só poderão sct· os do cargo que o funccionnrio osl.e,ia exet·ce·ndo desde dous annos pelo m<:!nos. No caso conlt·ario, serão os do cargo anteriot·. Igual disposicão se
observará quando ha,i a augmento de vencimentos por
tabella posterior :i nomcaçfl.o,>,
Sala das Commiss()es, 13 d'e novembro de 1013. - Pcciano PC'Ima, Presidente. - Tavm·cs de Ly1•a, Rclulor, (com
rcsl.t•iccões). - Urbano Santos. - F. Glttcm•io. - Pranclsco
Sá, (com l'estriccõcs). - VlctOI'ino Monteiro. - Sirrismundo
Gonçalves. - Leopoldo de Bnlhücs, (com reslricções) .-João
Ltti: Alvas, (com restrições.),
)?nOI'OSI(),\0 DA ColMARA DOS DEPU'!'ADOS N. 17ft, DE 101~ A QUE SE
REFERE O PARECER SUPRA

O Congresso Nacional resolve:
At•t. :l." Ser:\ aposentado com todos os vencimenla$ do
curgo que estiver ·exercendo cffectivamcnte o J'unccionario
publico que contar trinta ou mais annos de serviço.
§ 1." O funccionario que contar menos de 30 .ter:\ direito
á aposentadoria, percebendo tantos 30 avos d'os vencimentos
totncs quantos forem os ann·os de scrvico.
§ 2." O funccionnrio que se inutilizar, •cm nela ele scrvico,
nn defesa dos in~erosscs dn União, ou cm consequcncia do
desastre ou nccidcnlo, occorrido no desempenho da J.'unccão
de seu cat•go, ·lerá direito :\ aposentadoria com todos os vcn.cimcntos, quRlqucr que sc,in o tempo de serviço.
Art.. 2." São contados pura u nposcntndorin os scJ•vicos que
ti funcdonurio houver cm qualquer tempo prestado:
1", no exercício de cargos gcracs ou fcclcracs, ostipcndiuí:los pelo 1'hosouro Nacional;

1\IINAES Dli SENADO

2", nn Exercito ·c nn Armada, como officinl ou ·prnr.n Üà
prct, si não li ver sido .i ú incluído o rcspcc~ivo tClllJlO ctÍ1 r c.,
forma mililar;
3", cm quacsquct• J'eparLiçõcs fedemos, como ·cl'iari,La, auxiliar de ·cscrip~a ,conferente, prnticnn~c- cxtmorllinnrio, escripl.urario provisorio, aprendiz, adclido c opct~ario.
Parngrapho unico. O Lcmpo do cxcrcieio em comnlissü<~s
"eicnl.i ficas scr:i contado, para cffcilos de ,iubiia1;tw c aposentadoria, nos professores das escolas superiores ela Hepublica.
Arl. 3." Na liquidação do lcmpo ele scrvico se obscrvat•ú o
seguinte·:
•
L" Quanlo aos prestados cm rcpal'Liçües :.rcrac.s ou l'et.ltn.•nes ·tlfiü :;e descoa!nrú o tempo do inlcrru1wüo:
a.) pelo cxot·cicio 1le qunesf]ur.r outras funcçõcs Jlltblicas
l'lll vit·~ude de nonwaçfio do Governo;
IJ) pelo c:-;ereici·o do cargos cleclivos, J'ctlet•acs ou cslaLluncs, cquipnrndo n Eslndo o Db{riclo l~cdcral;
c) pelo desempenho do serviço gra~uilo c obrigatorio por
lei;
d) por suspensão judicial, si o funccionario fOr julgado
innoconl c;
c) por fúrias;
f) por liccn1;a ou fallas por molesLia, não ·excedentes n
00 dias cm cada anno,
Jlat•a:;tt•apho unieo. A liquillação dos scrvif;os JJO l~xel'cif.o
e na ~Iarinhn scr(t :feita d•c nceut•do com a lcgi;slnçüo militar.
Al't. I,.'' '.l'ot·filo direito ú nposont[l:d'Orin, indopendcnlcmcnle
d1' interslicio c com vencimentos inlo!';rncs dos cnr:.ros que
cxm·cr.t·cm, {IS funccionm•ios Jlnblicos J'cclcracs scpLuasennrios
que se im·alidarcm contando mais de 25 mmos de empt•ego
Jiltbl ico,
Art. 5." O ministro do Supremo Tt·ilmnal Federal que :se
itwnlidm· contando 20 annos de cJ'I'cclivo cxcrcicio nosso caJ•go
poderú aJJoscntar-sr. com l'odos os vencimentos.
Al't, ü,' A invalidez no sorvi1;o da Nação, imprescindivcl
pnm a concessão da aposentadoria, scrt\ rn·ovnda por• inS!lcccfio
elo sauclc a que ;S'C ,procedei':\ JlOr duas y,czes, com inlcrvallo
do Lrcs mczcs entre uma .c ,ou~t·n, sct•vind•o na segunda ,junta
medicas que nfto t.cnhnm foi lo parle ela primoim.
Pm•agt·aplto unico. Pernnto us ,iunlas servil'tt o pt·oculor,dor 1'iscal du Fazenda Federal, que podcrú rccot•t•ct· da .JICt'icin
modien pnt•a n Dirccl.ol'ia Geral rio :Sttudc Publica.
ArL. i." O vencimento de aposonlaciio ti'os enviados I!X·
f.t·nol'dinat•ios c minis~t·os plenipotcncinrios, nllingindo o Lempo
Jllaximo de seJ•vif;o JIJ'CSct•iplo no arl. 2", se·rú o consli~uido
pelo ordenado e graeiricnçiio de seus cargos.
Paragpnpho unico. Os rnvindo.s cxlraordinurios c ministl'os plcnipol.oncinrios que ,iá conlaJ•cm nesta d'ntn tempo do
set'VÍ\'0 que lhes nsscgut•e a nposcntaçüo eom o vencimento
cm o decreto Jegislnlivo do 20 de dczcmbt•o de 1Dl0 (::!!, con.tos ·de réis au11Uacs) nüo serão a~tingidos ,pcln presente lei;

•

pn1·a rdle .. : j~nnl.inunndu e111 \'ÍI~'tll' u J.'t:!'t•J'ido deel't.·J.u llu :.!O do
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tiiW!Illili'IJ til! I \110,
,\rl. 8." O l'illleeinnn•·in '' ••lliJll't.';:mlo nposenl.ado J'ien inhihido du acet'!itar• empl'egn ou eommissfi·.o federal, eslaclunl ou
n:unidpnl, eom di1·eiln :í pi!J'I!I![ll;iio de vencimentos; pena de
J)CJ'rin imnwdialn ria.; \'lliJL:q;ens rln nposenl.nrloria 011 ,iubilnr.iio.
Par·ng1·apllo unif:o. ~~o su eonsider·a commissüo o mnnclnlo
Jr.gisln(iyo; t\ pnr·t~m, Yndndo ;u~eumulnro dl.li'UB!.o a.sr sessões as
vantngr~ns

da iliHlSt•tüadoJ•ia eom o :-;ubsiclio.

Al'l., !l," PnJ'n n

~:nleuln

rios WIJeimentos rln nposcnlndo nfío

sorüo levadn:-; í'lll eon!a n:'i gJ•tltil'ient~úes nddieionacs, l't~sal
vnclos os r/iJ't!ito:-; gnl'nnl.idos po1· ld:-:' nnteJ•iores nos nctuncs
1'uneeiorHll'in ...;, flll~' ,i:í l'ueebnm :;rnLil'ienr:Gos nddieíon:ws.

,\J'I., III.

(I

1'1111eeinnaJ'io .i:'•

apll~ünLadn

di' :weônlo eom

a~

leis nnter·ior·(ls 11fio !t•m diJ•oito :í:;; vnntag(~IIS consignada::; ncsln,
,\J•L li. Dlll'llnl r• o r•·oeesso dn a po.scntarl'or·ia não scr:'L

inl.cJ'J'OIIlpidn p:ll'a o l'uneeinnario a pi!l'CC[ll)iio dos rcspeeLivencimentos,
,\J·I.. 1~. Fien mnl'endo o Pl'OZO mnximo do L1•cs mews pm•n
n liquidn~fío final da apüsenlndo•·in o expcdil;iio do respectivo
titulo.
AJ•I. l:l. Fienm cxcluidos rins -rl·isposi•.:ões dcsl.a lei os mi\'OS

litnl'eS, en,in. t•ufoJ•mn, por·f;m, não podcrJí

.'{~L'

eoneedida com

\'eueinwnlos maio•·cs do que os percebidos na efl'celividndc elo
JlOSIO rla J'Ci'OI'lllil,
Ar L. J.l, Ilcvognm-sc ns disposições cm eonl.rnl'io.
Cnmam do~ Deputados, G ele novcmbr·o dr} 1012-Snbiun llW'J'OSO, Pn•sidrntc. - Autouin Siuterio rins Snutos Leal,
1" Seci'Clario. -llaul do J!oJ•rws Fciua, 2" Scel'clnrio -A'

I

Ílll]ll'ÍillÍl'.

N.221-1013

I

O proJecto n. 31, de 1012, regula os vencimentos dos flll'··
cJdonnrios cln SeercLnrin do Supremo 'l'•·ibunal :llililat· u sobro
cllc se mnuil'csl.ou J'avoravelmc~1lc n Commissão (lc ~lnrinha
c Guerra.
Som npJ·ecinr n ,iuslir;n dn pJ•elcn~fio ,; n r::ommis.,iio ~lc

ar
:

i,.
,,•
•'

'

1

J?innrH;ns dn pnJ'úCt~J·, ntlr.nLn ii no::;~a sil.nneiío l'inancoir·n, qun
se,ia J'r,ieil.mlo o J1l'O,iecLo,
Snla rins Commissõrs, 1:1 do novPmh•·o de Jnl:l.- P. Gl•Jr.r.J•io, Prcsidcnlr, inle.~'ino.- Jo'i'll!lcisr.o Sli,- 1'iclnrino Mon-

teiro. -

drJ

Tnnnrc.• dr.

Jll(l/tli"·'· -

T.l/1'((, -

Sirrism.u.Hrlo GoJiçalvcs. -

.r••

.fOIÍO f.,l(j: i\ll!i!S,

PnO,TF.C'I'O DO SE::",\110, N, ~I. DE IDI2, A Q!JF. RF. llEl'F.nl:
O PAilECEn Rl.lf'n,\

O Rupi'PITIO T••ilmnnl ~l.ilil:ll', OJ'Io[llnizndo J'rll virlurll' r]n

r.h·e!'Pin l~·~·i~lafi\'o n. f.HI, dt' r:-; dP .inll1n dt• IH\l:~. iPlll ll'rl;l
StX'J'eLlli'Ín, t•ujo JlL'~1'lnnl 1\ 11 Sf'gtrinfr, ve!1f.'(lJ1dn por· nnlltl:
Vol. VIl!
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scerotnrio ............................. .
QuaLro oJ'ficiacs (enda um) ....••.•....•...

U111

t.Jrn portciJ'O ... , ........ , . , , ... , ... , , ... , .

Dous eonlinuos (entla um) ...•....•....... ~
Dous sel'venles (cada um), dial'ia ..• , ••.•.•

ij;

:1: 000~000
I : G00$001J
I : ~OIJ$000

:1$000

O sccreLario ú ofJ'icial SlliWI'irw do Exc1·cilo; p<<l' iH~u \'Cnee
soldo e gl'atil'icnr;;io, de nce<il·do eont a tallella vig•,nLe de l'•cll.
ci.menlos mililnl·cs. O ncLtml ,; cot·onel; pot·LanLó, rrun111.lo ,,m
oxel'cieio, percebe J10l' 11107. I :·\ií0$1.100, Os demnis J'uneeion:u·ius
no mesmo lempo vencem:
Official, ordenado ~Ooi):, ~<mtil'·icn~ão I00$, J'eilos
os dcRconlos <.Te 2 '7" c monlcpio, recebe
l'cnln1cnlc ......... , ............ , ....... ,
Porlciro, ordenado 83$333, B'ml.ificaoiio (ill*,
foilos oR dcsconlos de ~ % c monl.cpio, J'Cccbc rcnlnu~n!.c ......................... .
Continuo, Ol'dcnndo GG$l\GG, A"ralil'icação 3:3$3:1!1,
feitos os descontos rofcl'idos, pct·eobe •...•.
Oi$778
Estes vencimentos foram fixados em HlOO .pelo docmto
n. 373, de 5 de maio, em conscqucncia d~ uma petição que no
Go\'CJ'IIO Pt•oviRot·io dil'i!l"i•t·nm os eilndos J'unccionat·ios rlo
então Conselho Supremo illilil.at• rlc JusLiç.n, portanto 1m 22
nnnos I
O Cnnselho SnpJ'<~trtu ~lilil.at' <I" .Tttsl.i!:a l'ni 1\t'r.ado, ne.,l.a
1:npilnl,
n!l·nl':'l du I rle nhril "" IHilH, pm·n ],t'nlat' dos

i"''"

llt.'l!nein:-; flll~' '''lllqwLiwn ;tn f!nnsr•llin d1~ Gtwr•r·n de LiF.:hon,

it"l.iluiJo por dt•et'<;ln <lu lll <i<• <lewtn!Jt·n riu Ili!Jil; t'<'Q;ia-~o
p~lo J'C!l"l!lanwnl.o de 2:2 lnlllill•m r],,, dezr.mht·o riu ·IGI,a n oul.rns
nelas~ ainda r<elo niYnt·:í de ~li du ouLuhrn tlc ·17fiG. A sua secretaria compunha-se de:
Um st~eretnJ•io;
Qunlro ol'ficincs ;
Um porteiro ;
Dous contínuos ;
Dous seryeJltes, isto <'. Jantas funecionnrios qunnlos aindn
hoje lrlm o Supt·emo Trihnnnl Mililnr, que o snhstituiu na
data rP!'rJ•idn, niin ohslanJ.,. o nect•escimo considcravcl rlf! >.r.l'Yi<;os que hn,ic lhc;; incumhn drRrlnprnhnr. rlrvirlo no rln,on\'OlYinwnl.o do Exr·rl'il.o c da ~lhrinhn, " ainda eom o qur <li~
J'rspr.iln :'1 Policia ~11lilm drsln Gnrilal. Pol'lanlo, 1m tO!, nnnosl
Qunnln a yencinwnlos st'1 Sl~ snbe que no secrclnrio t:nbin
J•eerber por anno 3.000 crmarlos.

'

"'I
'

_;_

Compulsando-se a lrg-islnofío, vô-se que:
·1. P"lo <ld:t·nlo n. li, dn (i do selembJ•o de 18:15. concr.dct:Hr.! a cadn official n gralificn~.fio mensal de ·so$, snlvo o orde-

I
r

2·í·3
fttJ!'I.uiJ•n nu~ !llt\"i!ll:lS eundicOt~:-;. :!0$; eonUnunrtdo
]t,dlt;; OS l'tllll'l'iOIIill'ill:-; n fWI't•dJPJ' LIJIIOJl\IIIL'IIIOS d/\t:i pal,_•·llll"J

n:uln, au

"'

F
!

Hlt'~ IH~,·i, qua111ln su lhP:-; I it·uu Psi a \'nntngunt.
··
:.! • 1~111 rir· I udc dn dt•t'L't!lo n. ·'lO, do l·í de ngoslo de J837
O ol'l'il'iid lllllittJ', ,j:Í !'11/:io I'I'P:tdu, pllSHU\1 li \'l)lii!L!I' U. g'l'Utifi~
ea~:io uwn.-.:al r!P GU*, nlt'~Jn dn que ,i:l \'otwin, comprelwudidn.

n du :!G$UilU,
:1.

l't•lo

dt•t'I'I'IO 11. I ,HH:!, dt•·

i dt-' !'e\'et'LdJ•o du 18Gi,

e

(.a ...

bol!u rJllO o neo.111pnnhou, os Ycncinwnlos nnnun:cs dos cmpl'oJ.:'IIdnH rln Sl'f'J't•tur·in do dilo t'OilSt!llln, eussnndu corno ficou
dil.o, a pt>J't:tqt!,'fin dt! f'IIIOitJIIWIII.u:;, pnssnt'nllt a .~er:
Rt~r~J'I'i.ut'ilJ -

'

Ynrwi!IJPIII.n.-; Jnilil.nr'PS.

U.rn .officin.I Jnaiot• . , ... , ..•...... o o , • • • • • • • o o
Rote ol'fieines (enda 11.111) •• o . o o, o • • o • • • o , o . , .
IJ.rn poJ•I.I•iJ•o o . , o o o , . o o o . o • • • o o o o o • • o , . , . o o , .
U.n1 eontinuo ....... o • • o . , , o • · · · · · · • • o • • o • o • ·

'

2:000$000
1 :200$000
720$000
M0$000

1,. Prll' dorll•f!ln 11. !177, rJ, li rJ, Rel.r•rnbrn d" J8u8, !'Cor·~
~nnizoU-HI' 11 Sl·t~l·r.J.:ti'Ín do f::rtn:-;rollto Bnpl'elllO rf,., :rusf,iça; fi ...
X[tJ'[l.IJl .. Sf! n,.;; \'f'lll'i/llf'll!fl!i flll/IU/11'~ I' 11 lllllllf'/'ll do~ SIJUS cm ..

JWegndos, do

. 1
U tn o J'l"Hltn

tllflf.lo

que se RegrlC:

•. .
llldJIJJ

.

o . o o o. o • • • • • o . o o • • • o , o • • •

Dorrs pl'imeir·os ol'l'ir·inr•;; (1\ndn rrrrr) ... , ...... ,
l)rrnl.r·n sPgnnrlos o~ficinos (enrln um) ....... .
lJrn pol·f,r~iJ·n ,
Dous conlinnos (enda urrr) .......... , ....... .

2:G00$00C
1 :r.00$000
j :200$00[1
DliO~OOO

o o • • • • • • • • • o • • • • • • o. o • • • • • o o •• , .

I

:ol
I
l-.

720~000

ri. Os voncimcrrl.ns nugmcnl.nrJos em 1690 haviam siclo
J'ixnd.os ror•.dccr•cf.o n. ~.081J, de 28 rlo abril rlc 18G3, cm obsm·~
vnnera a lo r n. 1. J 77, de n do sol.omhrn do J 8G2, que mandou
suppr·imir· o rmr·~o do nffieial mnior, dar novn organização (r.
secr·otnr·in o olovnl' ns vencimentos rios respectivos ompJ•ogndos, eoml.nnlo rpw nfio oxccdcssom n somma dos vcncimonlos
suppl'imidos. Dnhi passnr· a mosmn socret.nrin n ter o scS'uinr.o
r,cssonl, vonocnclo por nnno:
Um sccrcl.nrio, nlém do SI}] do .•.. , •.• , .•. , .•.• ,
800$000
·Quatro nfficincs (cndn um) ......••..•.•... , , 2:100$000

TJm porteiro . ... , ............

o • o •••••••• o ••••

Dous eontinnos (cada um) .................. ..
O officinl quo

~crvi~SIJ

1 :200$000
D00$000

de n.rchivistn tinha mais, por nnno 1

21,0$, como ainda ho.ie tom.
G. O nu:::mento de !800, ou feito 27 nnnos dop()is do
186~. foi por nnno pnrn cnrln officinl rJc DOO$; pnrn o portoir·o
de IJOO$; para endn continuo rlc 300$000.
7. A par li r de 1857 os vencimento~ annunos dos nllu.-

didos funccionarios obcdccornm fts seguintes l.nbollns:
Tabcll~ do 1857:
Official mn.ior . ..... , ...

o • • • • • • • • • • o •• o ••• o •••

Officinl ........ ..................

I
I
j

o o ••• o ••••••

2:000$000
1 :200$000

. ''
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Pol'tciro • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Conlinuo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
'l'abclla de !8G8:

G·í0$000

(Jfl'ÍCÍJ.tl l11UÍ.Ol'.,,., ••• , , , , , , . , . , , , , , , , , , , , , ,
.
. t'O OIII''tela
. I • , • , • , .. , , . , • o . , , o , , , , , • • • •
.I>l'lt11CI

:C;üOU$000
J : ü00$oll0

Segundo uJ'i'icial ................ , .......
Porteiro ....
~Continuo ................................. .
Tabclln de 18G3:
S~cTetario - Gratificação. ,
Ofl'icinl ...... , , , ......................... .
~]lorLciro. . . . . .............. , . , , ...... , .. , .. .
,Continuo ................................. · . ·
o •••

o •••••••••••••••••••••••••••••

o •••• o •••••• , •••••

7~0$000

J : :;00$000
OG0$'000
7~0$000

800$000
2: 1'00$000
1:200$000
D00$000

'Sendo que o official que servisse de archivista, como já
ficou dito, tinha mais, .por nnno, 240$000.
Tnbclla de 1800:
1:200$000
Secretario - Gratificação .. ...... , . o. .. o. o. o
3;li00$001J
Official
o••·············•••o••·············
1
:1 : G00$000
l orl.ciL'O
I ;200$000
Continuo· ...... , ...... , ....
o

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •·• • • • • • • • • •
o ••• ,

, ••• , ••••••

Ha pol'lnnlo, ·c,omo ,itt ficou dilo. 22 annos que estes
funceionarios vetwc•m por e;;la tahr.lla ! Salvo comludo o seCl'Clnt•io. Este l"~la lei Ol'IJ't\ni·cn do Lt·ilnmal, que •í de J 8'(13,
al•ím do soldo c l.nptt de sua pa\.enl.c. pcr~er!Jia a gmlil'icar;ií.o
de commissão adiv:L de .engcnlJCiro ou 210$ pot· mez . .por
conseguinte 2 :52ij$ po.l' anno; ·~· cm conscqucncia da ·lei
Jl, 2.~00, lln l:l d" dezembro de HIIO, soldo c gt·alil'ica•;ão,
isto é, I ;1,50$ por mez ou 17:400$ !)Ot' anno.
Pondo de pai' te as dcmn is rcpart.icõcs i:Cdcrnes c ~onsi
dornndo-sc apenas o Minislcrio ela Guerra - a rcspcctiv:L sccretal'ia, a Dít•ectoria de Conta!Ji!ídaclo o ainda .o Eslaclo-Muíot•
do gxct•cilo, ct·caclo cm .ianoiro de JBOD, vê-se que de 188D até
a pt•osente data os Junecionarios das duns prim.eiras tiveram
augmentos cm seus vencimentos - a Sccrelat•ia da Guot'l'a,
pot: dec·rclo n. 251,, de 8 de marco de 1800, que lhe t.orn.ou extensiva a ta!Jcl!a quo acompanhou o decreto n, 184, ele 20 de
;ianeil'O do m••:imo anno; c a ull.ima voz cm ·JOOil. Cousif!cmnclo
apenas os empregados de menor categoria - o porteiro o o
continuo - vil-se que .os seus vencimentos, que nnquc!lo anno
oram roRpcdivnm(lnlc de H:liOO$ o I :r>OO$, são ho,ic ci•o G:OOO$
c 2:1,00$000.
·
A Contadoria Get•nl da Guot.•t·n, et•calla por decref.o 11. 31,8,
de ·lO di' ul11·il d" IH\Ifl, Pm su!Jsl.iluil:rto :'1 11epal'lir;ão Fiscal nn-

n~xa iÍ 8Pef·~Lnrin

de• ERI.ado n t't Pn~ndnria cln~ Tl'Ofnl:=; clr.::üa

Capil.al, t.evn o;; veneinwnlos d''s seus empt•egudos augmcnlildos em J\llll Jll•lo dr.cl'elo n. 3.8n:·l, rl1~ G d" ,inucil'"• c a ullitua
vu~ em J DUll. U pul'luit·o c o conliuuo que cm virllllle da la-
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lwlln de 1800 rum~ebinm l'üspedivnmrni.L•, por nnuo, 2 :·\00$ o
1 :11,0$ vencem ho.ie G:000$ e 2 ;1,00$000.
A m!Jsma cilb uLLingcm ncLunlmcnle os vencimentos dos·
empregados da IMsma categoria do Gr·mule Estado-Maior do
F.xo'l'l~ito. Eslr!H, JWiu lnhella de IBfiD, püt'ecbiam- o primeiro,
po1·quo! <'l'n ol'l'idal l'c!'OI'mndo ou honnl'nl'io, Holrlo dn patente
e 70$ de ~Tnlil'ienr;ão c o continuo 133$333.
No n1usmo Jll'riodo, i~to 1'!, de ·1880 ato\ ho,ie os vencimentos
do~ ofl'ieinrs do Exel'cilo for·nm quntr·o vezes au:;menlados: um
alferes, ho.ic 2" tenente, que nlé 1800 linha de soldo GO$, passou
n JWI"ecbr.r desse mmo, em 1800, 00$; cm 180.\, ·120$; cm
1000, 120.~ mnis a gralil'ienção de posto, além da clnpn c gralirie<H;iio de func,;üo; mn Iili O, 300$000, De 120$, que ct·mn os
seus veneimenlos cm ·1880, por mez, elevam-SI! ho,ie no mesmo
tempo a 1,50$000. Eml'im os aspil'~nles a nfficinl, que cm 1005,
(lata da sua cr·eacflo, pcJ.-cchiam os vencimentos de sni·~:enlo
ajudanL ·, de nccfil'(!O com a labella de JSO!t ou pouco mais do
00$. vencem ho,ie, nindn por mez, cm consequencin dn lei
n. 2.200, .iú refel'idn. e do or·cnmeulo vigente 306$ ou pouco
menos que o 2" tenente.
Alt·)ndendo-sc pnrn quanto fica dito c:
ConsidcJ•ando que os empregados da seerctnrin do Supmmo T1·ibunal Militnr· são victimas de gr·nve in,iusliçn e de
111explienvel esquecimento dos podct·es publicas c que é umn
iniquidade pc!'mancccrem nessa Ll'isl.e siluncão, sem duvida do
miscl'ia, eompaL"ada com a dos demais funecionnrios ·fedcrncs,
até mesmo dos dns mais baixas categorias;
.Considcpando que a esses empregados incumbe sommn
nnol'me do tl·abnlho, con ro·:me so pilclc vcriricar r.lo rclator·io do
minisl1·o da Guer·r·n, .do cnJ•t•etll.e anno, de onde se vê que no clecnJ•so dn nrmo findo o t1·ibunnl julgou 577 pi'Occssos de officiai)S e pl'acns do Exer·cito, i\larinha c Forc;a Policial dcsln Cnpil.nl: üXJWrliu no.\ ca•:tas pat.cnl:)s, sc•nr!o 21 de generaos cffeelivos e 88 de :;onera os rrl'or·marlos, 718 do offieiaes supcl'iol'CS c sulmll.ernos ofl'ecl.i\'Õs c 128 de offieiacs t.umbem supe·t·iores e suba!l.el'nos reformados c nove de honornr·ios; emittiu
Jlnl'er~c~·"s em 121 consultas submelti.das !I sua npr~ciacüo sobre
nssumplos mililnrrs, c expediu 252 officios n diversos auto'J•iclncles, c, finalmente, gr·ande numcr·o de certidões; trabalho
lodo esse, alm rle ouli'OS, que exige urgentes esforços, presteza,
nttençüo c dedicação no sm·viço ·~ l.nes que o ~[inisli'O da
Gur~'l'a no seu citnrlo rolat.orio clir., no finulir.nr o capitulo relativo no dilo l.l'illllnnl: «E' .do ncecssir!nde o augmcnto do
pr.ssonl da sccr•cl.al'ia deste tr·ibunnl, cm vista do cxecssivo trabalho qun carln din mais avulta, lornnnclo-sc im]lOS'ivel o
rlcscmprn ho regulm· do mesmo>.
Considcmndo que entre o., quatro ol'ficincs elo quad1•o do
cmpi"P:;ndos .do tr·ibunnl um hn que é mn.io~· rcl'ormndo do
J~xcr·eil.o '"como ln! percebo de :•eformn 810$G57, que nccumula
com os \;cncimcnlos .(ol'Clcnado o graLificnçüo) daquolle cargo,
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el0\'nJHlu-sr ns::;im n ltdalidnde dos ~f·u~ vc·tl!dltll-'ldnM tllr~nsar~s
u I: Hl:l* 12ó, n que "on.,IHuc di:<paridadu "II"ITJJe uompnrnllo

com os seus collcg-as do mesmo ea1·go do ofl'icial .da

sect·ul.n~·in;

Considerando que do Almnunck da GuerJ·n, desl.e anno,
verifica-se qu·:1 na aHudida secretaria ser\'em ti disposição rlo
prosidcnle do tribunal, como auxiliares rlo e:<eripln, cinco oiTJciaes do quadro eUeclivo do Exo~·cilo, sendo dons eapitiios o tt·es
primeiros tencnl.os, com pre,iuizo manifesto do tier\'i,,o ari'ogimentado o de sua pt•etmra.;ão para o cxcrcicio das funceõcs
do sou posto, maximo os cnpiliíos, se,iam cmbom do quarl1·o
supplcm.mtn·r, vencendo po:· mez do accôrdo com aquolla lei
'SOldo c gratificação, lendo cada capilão 750$ ou, por anno,
O:000$, cada tenente 575$ ou, Lambem por anno, 7 :GOO$, o que
ainda consLitue disparidade enorme, tanto mais digna do nota
quanto esses officiacs não podem deixar de estar subordinados
aos empregados do quadro offeclivo da mesma secrctarin.
Estes são «officiacs, do quadro da .~cpru'tiçittl c aqueHas auxiliares de cscripta dos mesmos ou copistas;
Considerando que o Supremo Tribunal MiHLar exerce .iurisdicção sobre todo o terrlLol'io da 11epublicn até onde quot·
que estacionem fo~cas foderaes c qm os seus membros esl.ão ·
isentos do imposto sobro vencimentos do mesmo modo que os
;juizes :federacs de que trata o i 1" do art. 57 da Constituir;ão,
e estão isentos desde i!lOO, por acl.o .do Oovcrno c do Cong1·osso,
J)ola lei n. D53, do 29 (]O dcz·iimbro de JD02, o que osso Lt•íbunnl
ó a oupola dn Justiça militar, o mais elevado Ol'gão da organização ,judiciaria militar; .
Conside~ando tudo isso, pensa a Commissão de 1\larinhn
c Guerra que não de\'em os funcciona,rios da mencionada scm·etaria continuar a permanecei' na triste infct•,ioridaue cm
que se encontram quanto a vencimentos compa~ados com
aqucJ.Ies qu•a percebem os ele categoria igual das demais l'e:parlições fcdernes, até mesmo do categoria infoi·ioJ•, situar;fio
c~sa iniqua c nbsu·rda;por· assim pensar a mesma Commissfio
apresenta tí considerncito do Senado o seguinte p~·o,ieclo de lei,
que pede se,ia approvndo, 110rque o reputa ,iuslo c cquil.nlivo;
O Congresso Nacional d•ecrctn:
At·t. i.' Os «officincs~. o porteiro e os continuas da sccrct.arin do Supremo Tribunal Militar pe~ccherão, ela dnla ela prosente lei, quando civis, os mesmos vencimentos que os funccionarios de igual categoria do Supremo Tt•ibunnl lTccloral, e
quando militares reformados, soldo da sua pnu:mtc c gmtificação igual tí que peJ•cehcrem os orficiuo• civis. Os serventes
venceriío uma dinrin de "$000.
Art. 2." O empregado que substituir o outro ele cntegoi•in
superio~ percehortí a grnlificaçiío do substiluiclo.
A~t., 3.• Fícn o Governo autorizado a abrir os crcrliLos nc~
ccssnrios pura 11 exocuciio cln presente lei.
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~\l't. !1," nü\'OST1.111-5f~ f\::1 clispoSil;.ües cm l!OnLnuio .

. ~ula ll!l~ Cumtni~sur~:;. í du aguslo de l!J1.:!.-Pires Fel' ...
?•'!''a, i'J'esJtlenl~'·- Uau•·il;t Su.luado, llelulot·.-FclipJJe Schi·
mulf.-..1. lnd1o do lll'a:d.-i.lwl'u Sod1·ú.-·A impr·imir.
N. 222-1913
H"D.\CÇ,\0 FJ:\'.\f. Jl,j PJ10,TEC'J'II llC REX.\DO N. [3 .\, Dil 1013, 11E•
OIJL.\1\JlO O 'I'I'~IPO JJE E:-Ill.\IIQU!l P.\II.\ us OI'I'JCI.IES ll,\ 1\11•
,)1..\D.\, E DX~:uo lt'i'[l'J'It\S PllOVJDg~CIAS

••,,..

..

Congrcss~

NneionaJ resolve.:
Al'ti:;cl unico. 11' considerado como de cmllnr·rtuc, para os
ofri~inrs da At·madu. o l.empo decoJ·t·ido entre ~ decreto
n. 0,1,.\!i, de 20 do mal'r;o de l0l2, c o decreto n. 10.734, de
1~ do ago,l.o rio Hl I il; royogadas as dísp.úsiçücs em cont.rnriu,
Sala das Cummissõr.s, J.l de ~10vemhro de 1013. - WaZ.
O

{I'C(hi T.cal. -

Olivci1'a VaUadtio .

.Fica sobre n mr.sa J1nt'a sr.r dísculidtt nn sessão seguinte,
depois do puclicndn no Diario do Gona1·asso.
OUDEM DO DIA
lllWOI1~L\

'
I

i.

L•'

•

0.\ 1,81

ll~EITQI\Af,

VlGE:'iTll

2' rlíseussitil do projcet.o do Senndo n. 23, de I 013, pro~
sct'C\'CIHI0 ns concliçúcs cm que eleve sct• feito o alistamento
olcilornl 0 dando oul.rns providcneins.
O Sr. Francisco Glycerio - Pedi a nnlavrn, Sr. Presjdenlc,
purn t•cqqorm• que V. Ex. consnll.c o Senado, si consente que
a disllussão deste projecto se,ja feiln por capitules, c nrío por
nrlig-os.
·
O S:. !'residente -- Sinto não poder suhmettcr n votos o
rcquct•imcnl.o ll•l V. Ex., por não haver mlm<'ro.
Esl;'t cm ctiscussão o art. 1".
O Sr. Francisco Glycerio (•) -Pretendo, Sr. Presidente,
suhmctl,,r ú eonsidr·ro('ÍÍO ele V. Ex., pro!ín.ínnrmcnte, umn:
qucsf.11,l.
Devo, porém, clcclamr nntrs de lu! proceder, que es;toUI
do ncc•lt do com tudo fJUnlllO é fundnmcntulmcnto estnhelocido
pelo •pro,iccto. Acho que n ret'ormu, como roi plune,juda, consulln J1Crfrdtumcnl.c, com elevado orílerio, o interesse publico,
gm·~niindo o .9m•cosso do alisl.nmcnl.o .cleitornJ.
O n1 L. ~8. cleclnr:~ que os cscr•ivãos elo nlíslrunento o os
das junlns de recurso receberão por scmcsi.J•r. n grntificnr.ido

(•) Jlsto discurso não foi revisto pelo orador.
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annual de 1 :200~, para cu,io pn;;amcnlo, até que ~e.in consignada n verba no ort;umeulo, fica o Governo autorizado· •a
nllrit• o :wcessnJ•io crermo.
Ora, ::it·. l't·esidenlc, nós lemos, pelo mcno~, 1.200 ou
1,300 municipios ...
O f'n .To,\o L!J\z Ar.vRR -:\fio apniallo: sfio eomal'ea.~.
O Sr.. 1'11.1:-iCtRr:o C:i,\'CEJHO - Comnrr.as 'I () p1·o.iento ufto
diz isto.
0 Sn Jo,\.o LtllZ ALVES - Oh !
O Sn . .i'nESlDEN'J'll- Allem;ão ! Y. Ex. cslrí disculinclo um
asSUlUtll.r.l auc não se acha cm discus;iio.
O Sn. Ftt.INGisco Gr.YGEili<l- Si a la! me aventurei, Sr,
Pt·csidcm?, J'oi ·porqu.c pretendia r•sl.nhelecer mna pJ·c!lintinnJ',
aJ'im de que o pt·o,jeclo fosse ú Commissão de Finan0as, antes ele ser submcLLido ú diseussfio, si isso frlt· fJOssil·ei.
O i"n. PnESIDEN'l'J·: - Pcl'fcilamcnl,r;.
O Srt FruNcrRco Gt.YcrmiO - Diz o honr·ndo f:crrador pelo
Rspil'ilo l>~nlo que hn no JWO,jecl.o uma di~pü~i~ão qu·c se t·e!'crc a CO'llat'cns c IÜÍD a munic·ipios.
0 Sn ..To.~o LUIZ Al.\'l'S - Art. ·1."
O Sn. Fn·INCisco Gr.Ycr.nro (km/o) - «Ar!. t" O requerimento ,-1,•· alislnmcrrlo scr:í dirigido:
n) llü.; Esl.udo:1 c no l.rl'i'ilor·io do Acr·e, ao .iuiz de direito
da eomnL'!'U do re~iclenf~in do nli:;;lnndo .. ,;r,
•.rcn; t•nzfio n horll'ndo Sc11adot· (i.'O'IIIilluando a lê1') «••. o
onde honvr.•t· mais elo um juir. ele clirr,il.o, ao dn primeira Ynt·n.~
O s·,~. Jo,io J.u1z Ar.I'Jcs- Von ninrla cm rn.xilio de· V. Ex.:
n d~?spcut não t'XC:.cclo r.ln 700 eonlos nnnunes.
O Sr: FruNc:rsco Gt.YC:Im!O - Aeccilo o calculo.
O S't Mr.'t'liJ.J.o -Assim mesmo é posado. ·
O Sn. JoÃo Lu·z Ar.vgs - E n pro•posl.n ela honrado Scnar.lor ]lOl' S. Pm•lo, feila cm pro,icclo nnlcl'ior, que imporl.nva
r.m maio de ~.000 conlos por anuo ? !
.
O Sn Jo'n,\NCisco Gr.YCmlln - Ma~. tsso, •.1m oul.!'n r!poca;
nn r!poc;l cm que havia allundnneia de on.ro. Agor·n, [Ior•r!m,
f·~tnmos c•m uma '·~110ea clr. F;OYern~ r.conomin.~. Snr-nos-lm lir~il.o vol..n· nma clnspcr.a minima rio 700 conl.o.1 ele !'r!is qnnntlo
podemos O\'ilnl-n, closr.lo qne eonr.rhcmos n eompnl.oncin pnr·n
o 1\mr.cionnmcnlo nos nlisl.nmonl.os olcitor·m'R .,oh n pr·csidcnr:in rio~ .iui7.GS d,, dil'oilo do l.ocla~ as eomnJ·c:H ela nopuhlicn,
nos PSCJ';.vfios cJ[J civel, Jlor· r.IcsigmGão do ,iuiz cln diJ•oil.o elo.
eonmr·c~l, r•omo l.orn sido nlé a~or·a o como l'oi no tempo cl:t
lei Snr1ii'U? Os cscrivües 'funccionnvnm, 'cnl.iio, grn~uiln~

mente, no Qxcroieio do seu offieill privutivo,

O Rn .•ToSo Lili1. Al.\'i:S - A quc>Lüo ,·, tlu l'llll'iida.
O Bn FH·\:\CJSto (iL.YCEIIIo-Si o:.; l!oJu•ndl.·s Senndor.~~:; uüo
estão en( l.lc•sne1 ôr·C:o ...
O Rn . .To.io l.Uit. ALI'Ef' - Ah,olnlnnwn\r,.

O ~n F'fi\:'\C:JRí!n C:r.Yf!Ellln- ... ~·~c'\l.~n <~(I i1· n prn,if'rl.o (~
Cnmmi.-:.-;nn d11 .:~'in~tllt'iHi, OrlPOI'f.unnnwllf.f\ qunndo Plh! 1 '1'\LPnr~
rm ;Jn di:-i1'US~fío, npr·psf"nlnmos uma ~:mr.nda nesse ~cnLido.
O Sr. Adolpllo Gordo dit. qtw, pi'Cor.eupndo rom o r•;;l.urio
elo ouli'Os nssumpl.o;;, nüo ponde ncompnnhnr o;; Lrnbnlhos da
Comm issüo i\ Iixln i ncumhidn dr elnllorn I' o projecto de rc-

,

'
.• ,

fol'llm clcil.ornl, ora em cliscnssito.
Sú hoje ,; que lhe foi dado ler esse )Wojeclo, devendo
J'OI'lÍITl •. clcsl~c _.i ::i, dec!arnr que npplnnde sem resc!'vas ns suas
duns clisposlwc;; e:lJ11lnes: - n que cnl.rcgn o nlisl.nmcnto no
Poder .Tudieiilrio c a que eonecde no inlci·cssado o direito de
requerer o seu nli.,tnmcnlo - não cm umn época dcl.ct·minnrln, <•onrormJ o systemu nl.,) hoje ohsct·vado, ma;; cm qunlcrucr· dia ul.il elo anno. Fclicil.a r•nlorosnnwnl.c a illusLt•e Com-

mis.-.ão

TlOL'

essn~

duns impol'Lnntissimns innovnc.úcs, cu,jns

vnn l.ngenR são mnn i l'est.ns e t•celnmndas, de hn mui Lo, por todos quantos pug-nam pot• um S\·stcma que eonvcrll\ o alistamento em uma cousa sct•ia c p'ossn impedit', o mais possiYCI,
a fraude.
E por isso mesmo cruc nüo acompanhou os Lt•a]Jalhos da
Commis,;ãn, pede liccnna pura solieitnr esdnrcdmcntos do i\luslt·aclo nclnlor aem·cn de nl:;uns artigos do projecto. •rem,
effeel.ivamcni.C, rluvicla.~ SO\JI'C n J'Mma de algnns dispositivos
e sO\Ji'O n mnl<)ria de outros r, como prctrmdc nprcscnt.nr emcnrlns cm :1" c\iscussüo, os cselnt•ccimcnlos que pede scr-lllc-hrto
dr. g1·nndr. valor,
O al't. I" csl.ú assim concebido: «Stl tcrrto voto nas ·cleiç.,ics l'cclcrncs r nas loet\f's rio Di;;ll'iclo Fndeml e do 'l'ct•ritorio
dn '\ct·e os cleitot·cs ulislaclo.~ rll' nccôt•c\o rom esta lei.•
~1. nlve~ n. ·rcdaerJúo po~sn sur· um l)Ouco mais dura. Nos
lcl'lllOS cm que c;;eú, pat•ecc que o que dclel'minn o al't. l" é
1

C(IHJ OR eidnclãos nlisLndos PlPiLUJ'PS dP eonJ'nJ'Jlliclndr~ cnrn f'~ll.n.

Joi, sú poclcrüo votar no Districlo Fcclct·nl c no ,\crc. Nüo foi

I

l'sLn, (!Yidnnl.c!J11(1nf.e, n íntc-Jwiin da Commissfin, mns n ftírmn
ndor1Lnda pnJ•n o nrl.igo pt·estil-s(' n C!1Sl\ ini.Pt'JH't!Lnção.
Por que não J'oi rüprodu~idn a tlisposi~üo do al'L. 70 da
C:onslitui<;ãn: • Slio uldlol'cs os cidnr/iins 11utior•cs ri" 21 nilllos,
lfll" "'' nlisfm'euJ. 1111 (rit•uw. da lei? l~ pOI'CJtlr n muiNin llo Ul'f.ig-n ~" não l'ni nhjeel.n rl<' um lllll'ng·mphn do nrl. 1", como sr.

fl't. na

r:nnstilui~fio

Politica? E;;l.nhcl,}l'rr-so-hia no nt•tig·n a

J'flg'l'a, ist.o t'•, qunr.~ o~ cicladfios quL' podPm se o\ril.oJ'e:-;, o no
pnragJ•aplJO n exer.p1:fio, isto t'i, qunc5 os qur. nfio podE'tn nli~

lnl'-fle

rloítot'l'~.

Pol' quo

Pstns

pnlnvJ•a:; elo nl'L. 2.. :

«110 '11/.11'111 ...

r.'i}lin ou IJh'clr·m.w'l'i}lçrio da sun I'!!Sir/rmcin >, quando l> _eqr~o que

pelo nt•l ..'J" o ·t·equet·imonto do alistamento dr)V\! sct• tlil'tJ;lllo no

juiz ele cliroilo elu comuruu elo ulislanclo c llolo nL'L •. rí" este dovo
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]WO\'flt' a sua _l'C•::;idt~nda PO Jnnnil'ipiu,

dt! tnndu c:nn são inn!nl~
.Pot· qur~ f!."iSU eitar:iio que o at'l, ~"faz do arL. 71
da Con,..;lil.uir;fio .Polil.i!:n, quanclo é cet·lo qtw c~sc at·tigo sú
se rul'erc ú suspensão c perda do.< direitos de cidadão llmzi-

lnt•s

pala\'l'a~·!

lciro- do que não eogilu o arlig'O do pro,ieclo? Peclc no ilJusli·c lll•lntot· e.,clat·cdmcnlos soJJ!'c esses pontos.
O Sr. João Luiz Alves (·)-St·, Pt·csidontc, não ct•cio que
sc.inm procedc•nlcs ns pondcrnçücs do ltonrnclo Senador J10l'
S. Paulo, cm relação ú rcclaceão do arl. 1" elo projecto.
V, Ex. o o Senado sabem que a lei vigente consigna a
unidnclo elo alislnmcnlo cloiloml pura as suas clcicücs J'cclcracs,
cstncluncs c municipiacs.
Contra essa unidade manifesl.arnm-so diversos Estados, c
o Estado do nio Grande do Sul, que V. Ex. tão llrilhantcmcntc
representa nesta Casa, nttí lto.ic não se sullmctlcu, muito conslilucionnlmcntc, a scmclhanlc exigcncia ela lei vigente,
O Sn. Fn.1Nccsco GL) CEniO- Não apoiado.
O Srr ..To,\o Lu1~ ALVES -E muito conslilucionulmentc,
porque pot· um nccórdiío do Supremo ~l'ribunal Fcdct·al, que
ó o interprete soberano {la Consliluir;ão, foi assegurado nos
Estados o cliroilo ele organizarem o ulist.nmcnlo paPa as elcir;ües
locaes, doutrina esta tão brilhantemente dcl'cndida no Congresso de S. Paulo pela nolnvel mentalidade do meu prezado
amigo c velho companlieim de estudo, o eminente Sr. Ministro do Intm•ioJ', Sr. Dr. Hct·culnno ele Freitas.
De modo que a Commissão de reforma eleitoral se viu
deantc desta questão; manter a unidade do alistamento ela lei
elo 15 de novembro de 100", ou legislar apenas para as elcicüos
fcàcraes, c pnm as clcir;ü,;s locncs elo Districto Federal c elo
'J'crritorio do Acre.
O Srr. Aoor.Pno Gonno- Podia se dizer cm disposir;ão final
do projecto o seguinte: Os eleitores qualificados do nccilrdo
com esta lei votm·fio cm todas as dcir;ões i'cclcracs que se
cl'fcctuarcm 11'0 lcrritorio ela ItcpubHcn c cm quncsqucr outras
que tr.n!Inm lognr no Acre c no Districto Fedem!.
O Srr. Jo,\o LUJZ ALVES- Força ó confessar que a critica
do honmdo Senador ó umn .critica ele gl'nmmnlica.
O Srr, Fn,\Ncrsco Gr. \C EniO- Nüo ,J precisamente do grammalicn; ó elo ,cJarezn.
O Sn, .To,i.o LUJz Ar,vER -Não rl sinão uma critica elo
gt•ammnticn,
O Sn, Fn.INCrsr.o Gr.YcEnro- Umn ornçfio Jlóele ser muito
g!'ammali,calmcnte Jeiln, porúm ohscurn.
(•) Este cliRelll'RO nfin foi reviR to pelo orndor,
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O ~·I L .Jo.\o LIJJz :\1.\'J:t:- O pensaJH"nlo da C•JJU.Jtdss"'l
foi esse: desde que o Supi'erno Tl'iltunttl sane~ionou tt douLJ•ina
de que aos EsLados compete eonstiLueionalmenLe leg-isla1· solll'c
o alisLumcnLo J1UJ'a as eleit;iies Joeucs, não podia n lei vi:;enlfJ
dcteJ·minur a unidade do alistamento.
O Sn. ADOJ.PHO Gonoo- h lo podia se dizer em disposidío
fino.!.
•
O Slt. Jo.\o Lu1z At.vEs- Logo, ú uma questão de redacr)ÜO,
Ag-ot·a vou mostl'Ur a V. Ex. que não h a nada mais preciso,
mnis gt·ammatiealmcnLe oclaro do que o arL. 1' deste projecLo.
V. Ex. acha que a t·educção ú obscura; si é obscura é
porque não obedece tiS rcgJ.'US da grammaLica. Diz o art. 1':
«Só lerão votos nas eleições federaes os eleitores
alistados de accürdo com esta lei e :nas locaes do
Distt·ieto Federal c do Tcl'!'iLorio elo Acre os eleiLoroR
alistados do accurdo com esta lei.»

Si isto ,j obsemo, mais claro é il'(lpossivel.
O Sn. Fno~Ncrsco GLYCEI\10 - O nobre Senador acaba do
emendar a sua rcdaccão.
O Sn ..To,\o Lurz AL\'Ils - Sr. PresidenLe, ú po.ssivel rcalmcntP que o meu. espirita é que não tenha a clareza ncccssm.•ia pnr·a r.neonlt·ar obscuridade no caso; mas eu pr·opol'ia
a consLiluição elo um jury do grammnticos pat·a dizer si o
pensnnwnlo ela lei esl(t ou não claro.
•Só Lerão. votos nas cleirJÕCs fedemos o nus locucs
elo Dislricto Federal c do Tct•ritorio do Acre os eleitores alistados do accurdo com esta lei.»

/

Não estú claro o pensamento ?
Felizmente ·o debate não gyra sobre a esslmcia do Jll'Ojeclo, em tol'no da qual estamos todos do ncetlrdo. 'rl'ala-se
ele uma questão do redacção, c nesta, confesso, sou fraco.
O pcnsamcn to, porLanto1 elo pro,jecto foi este: dcsappnreco
a unidarle de alistamentos; os Estados reinlogram-~o por uma
disposição expressa na faculdade de legislarem sobJ•o o alisLamonto eleitoral para ns eleinõcs locacs dos Estados o dos nmnicipios; para as eleirõcs J'edcmcs e pum as clcir:ües locncs do
District•) Federal,· coi110 até ho.ie, legislnrú o Congresso Fedornl, o quo succcderl't ·em rcln~üo ao 'l'crriLorio do Acre, porque é pensamento dn Commissão, ele acctlrdo com ns idúas
dominantes no paiz c no seio do Congresso, assegurar nos
habitantes dnqucllc tel'l'iLorio o direito do rcpJ•cscntnção,
quer nn~ clcirJücs pt•esidcnciucs, quer de reprcscntncão local,
quer de rcprcscntacl\o J'cdorul nu Camum dos Deputados.
E' possivel que hnj!\ obscuridade nn rednet;üo; mas, com
as oxplicnoões que acabo de dar o com !\ proposLn do honrado
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SonnrloP JlOl' S. Paulo, creio que o disposili1•o fica pcrfcilumen te clnro.
O Sr. Pires Foncira ·- St'. P!•osiuenl.o, pedi a palavra
fnllnr snhJ'(• o ~ 3°, do nf'L 2°.

nam
j

O ~ 8" do al'l. ~·. dispün:
~Excepto:

3", as praças de prel., exceptuando os nlmnno' 1hs
escolas mililan!s de ..ensino superior.•
1'/ns escolns milil.ni·os de ensino supcl'iDI' exi;;l,,,m Lt'I!S r.~
pccies de alumnos; n primeira, composta de ofl'iciaes de palcnL•!,
que de dn·oito são eleilores; a segundn, do nspil'atllc-3, qut:
usam divisn ele se::;undos tenentes, mas, que niio Icem palo;:nlc
ele: ?f!'iuinl, c a lerceit·n, de prn~."-ns de· p1·et, que ainda 1.0 .:ofio
nspll'antcs, mns, que, pcrlcncCJn ao cUJ'SO superiOI',
Diz o ~ ·'t", do ar L 2u:
«Os religiosos ele ordem monnsLicas, companhias,
congrcgaçües ou communiclac!es ele qualquer cleno.rn in:tçiio, su,jeilas a voto de obccliencia, re::;I'U ou estatuto,
que importe renuncia da liberdade individual.•

O Sll. FnA;.~crsco Gr.YCimro - Isto é ela ConsliLuir;fio.
O Sn . .ro:\o J.mz Ar.vrlS - Eu pensava que o no!Jl'o Sennclot• ia propôt· a l'ovisão ela Constiluir;iio.
O Sn. Pm!ls Frmmmu - Assim, niin. nos entendemos, !'ir,
Presidente. Um diz que isto ,1 da Consl.iluiciio, ouLT'O quer
p~nsar 11or mim. (Riso.)
Dü-m)1 cliJ·cit.o ele extol'nnl' o que penso, o hom·ado Ron:tclor pelo Espirilo Santo, o o meu illustre chefe, Senado!' JIOT'
S. Pnnlo, me pei•rnilta continuar a fnwr os reparos, QUI) ia
l'nzcndo. tendo cm vista n Constituição.
Todo o mundo snbo que ns praças ele jlJ'ct. estiío subordinadas ús nuloriclac!cs superiores, que locnn rorr:n sobl'o nJinq;
1\0illr~nndo elo Chefe elo Executivo, que é o commanclnnt.c suJH'orno dns 1'oreas nrmaelas dn Hcpublicn, que põe c dis11ÕC elas
Jor:aliclades onde ollas servem.
Pt\do ncontecer, que, na occasifio do uma c!eiçiio, te:nhn
r,llo:• nr.r•ossiclacle elo elemento armado, tolhCnclo closte modo n
I ihrJ•daclo elo i tora 1.
Pm· rtue, rqllfio, se r!:'t diJ•oi'l.o ele voto :ís prncns rio prol,
quando no mosmo m•l.igo, no n. ·I, se prohilmm qno os :l'l'acl~s
vol.rJm? Os l'l'nclos l.nmhrm estão suJeitos :'1 ohndioncia. ele \;11'1
elwl'c r·\ :'t cliscip!inn c!cnl!'o de seus conventos. Po1• essn mos•nn
rnzilo w clave Jli'Ohihil' que os a!umnos, que· silo Pl'ncas ele prr.t,
volc111.
O Sn, ME'I'ELr.o · ·- Jsl.o é dn Conslituir;i'ío. As prnçns de prr.t

11iío tccm voto,
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O Sn . PlllllH FEn!mln.l- Eu sei qun isoo,; da Cnnolihli•;i1n:
pod~n-~~~ 1;omhtllil!' n mnleria. du u. :J, eo111 a do 11. ·L l'nt•

ambos eslno snb a dopenclenein. du umu. autoJ.•idade supot·iot•,
e nmbos Le!!J}l do ohedee1~tl.' iÍ discipli'tl.a.
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fll;IC se da.dt!'l~tlu de Yol.o ao nllllllllO Jll'ilt;a rh~ Jll'd e n~.u :;o
da esse tl~J'eJI.u nos I'J•tHles. Não ha I'HZf'~o pa1·a i:.;Lo, lHH'l\UtJ

(

,,.

1.í DE

•

. Supponha-se que um nlumuo prar;a do pi'l'l., que tern dil'CII.o ele Yolo, se,ia l'orcado a formar cm um dia de eleil;ão.
O Sn. ~IETELLO - Não é n lei que dú esse direilo.
O Sn. Pun:s FimllEIIlA - Acabei do dizer· que lia tJ·rs '"spcr..ics de alumnos: ofJ'iciaes, asniranLes, que usam gnlão dr,
segundo lcncnl.e " não são ol'J'iciaes c as prar;as de p1·cl, Prn·
que razão se ha de igualtu· o alumno prnra do prel ao ulumno
cJ'J'icial ?
·
O Sa. METin.r.o - E' da Consliluicão.
O Sll. PIIIES Fmumm.1- V. Ex. sabe, c ,; um dos que nnclmn
n J1roclamar que a Conslilui~fio tem ·certos pontos que Pl'"cisnm set· modifieados, ou rel'ormndos ou lm·cidos, cuuJ'•JJ•mn
o direilo.
Com a. Consl.il.uiçfio coslunm-se fnzcr assim: pega-se
nella, aperta-se bem enl.re os dedos e diz-se: islo aqui é ini.angivel.
E vam<Js l'ei'OI'mando todos os dias, como enlcndcnJO:l.
E' o que se lcm :fc<il.o nl.•í hoje.
0 Sn. JoSo Lü!Z Ar.\'ES - Em parle, ,;,
O Sn. Pnms FEnnmn.\ - Porque não linYcmos ele cmpl'cgnr o direito moderno, pam ncnbnr com isso, que lt·nz grnudos
dií'ficuldadcs 1\ diseip\ina militar?
Dirão qu" os nlumnos da Escola Supcl'ior são homcn~,
qunsi u J'or.nuu·-so em mnlhematicas, prcsl.cs a lii'Hl' um dos
·cursos do cnvnllarin, inl'nnlaria, ou nl'lilhnrin o, pari nnl.o,
rpodem volnr, pot·que o simples cmnponio, que mui sab•.' i••t·
e escrever, ou nssignm· o seu nome, lcm o dircil.o elo voto. ~las
deve-se ob.iocl.nJ•, que, o ca!l1't1Dnio não lcm a obcdicnein on
caserna, lr•m outt·os clirci1os, que não lcm o milil.ar nm;,;imcnlado. Por isso mesmo que o cnmponio lc.m osso dit'éllo.
tem o devei' de pagar impostos, com o pt·oclucto dos quaes a
rJnQão png-n o ::;erviçn mililnr· o oulT·oR scn•,•ico~.

Sou conl.l'a

o~sn

.

ineonw.nirnte o onlros, que rx1sl.cm no

pro,iecLo, e na. lnt·eoira tlisL'-IlRi-ifiO npr!!snnLnJ'(d cnwndn, nnrn
apt·osunl nr ;'t ~~onsidm·:H;fio elos Jrgisl:u.lm·r•s df'SI.a Cn~n, n ()l.lf!·IH

faca 11l'stc momento um appt~llo pn1·n "orlal' e1~1 l1nlH~ J'r,cl.a,
afim r.Jc lermo~ umn loi que gaJ·nnla que o c],'ii.Ot' se,ta vct·dadciramcnlc nm honwm. ~ue d,~w volnl' dP. at·•~c\J•tlo CO)ll .a

sun con~eien('in. E' prt.'l'i~tl qttl' nfin racnmn~ !1·1~. sust'Pptt\'tlJ.;
Ue buJ•Ia pelos t'lll!l't~:-; politi1~o~. ~fio tc.II)OS a.li~tnmenlo l'egular,
não lemo~ eleil;ão eut tJUUSi ludo o patz. S1 u vet·tlude CJUC as
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clekiles nos Estados aprc·scnlam muitas ÍJ'!'egulal'idades, as
que se fazem aqui na Capital Federal, n parle mais culln o
]JOvoada elo lel'l'ilorio nacional, podem ser classificada~ do
vcJ•gonhosas, Nos Estados procura-se• sophismnr n lei, mudando-se o Jogar das clei•cões. Aqui, ·não; fazem-se as cousas
tis claras: J'cchamcsc as casas, não se vao lt\; os mesa rios nüo
se nprcscnlam, porque são os primcâros ·a falsear o principio
c a base da cleicão, que é u organização das mesas, Desde que
ha.in repressão, desde que sejam os mesarios soverumenlo castigados, Jlrincipalmonte no bolso, multando-os cm quantia~
elevadas, ou, Cllllão, cm dias de cadeia, correspondentes u essas
quantias, as mesas se reunirão, porque os chefes poliLicos,
decerto, não quererão por ellcs ·responder, monetariamenlo.
Assim, cvitar-sc-ha que o eleitorado deixo de votar ou
sc,in ludibriado. Na Capital dn nopublica, onde oxistean 20.000
volantes, lemos visto Deputados eleitos com pouco mais de
1.. 000 >otos.
Agua1•do, pois, a 3" discussão para apresentar mais algumas emcnd'ns, a,prcsenlnndo agora sómente esta cm relação
nos milHares.
Tenho diL~.
Vem ti mesa a seguinte
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Ao art. 2•, n. 3 - Eliminem-se as palavras: •cxcoptuan:-;
do os alumnos das escolas militares de ensino superior,),
Sala das sessões, H de novembro de 1013. - Ph·cs Fcr-
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O Sr. Presidente - A Mesa não pódc accei\.ar a emenda
do nobre Senador, porque clla viola flagrnntomonte o texlo
expresso na ConsliLuicão Federal.
O Sr. Francisco Glycerio (*) - Sr. Presddento, o pJ•ojoeto faz bem porque u actual disposição que estabeleceu a unidade do alistamento é inconstitucional.
·
Diz >O nobre Senador pelo Espirita-Santo que o projecto J'az hem porque a actual disposição 6 inconstitucional.
Alludo aló S. Ex. n umu decisão do Supremo Tribunal Federal, nes~o sentido,
Confesso que ha realmente opiniões respe·Hnvcis contra
a consliLuciona!idade dessa 'd'isposicrvo·. Entre ollas est1í n do
illusLro Ministro dn Justicn quo combateu com raro bril]IO
n. disposição que então se disrmtin na Camnra dos Deputados.
nccordo-mo bom que no nobre Ministro da Jus-ticn. ontüo
DcpuLnclo csLadunl cm S. Paulo, respondeu o ex-Senador, Sr.
:Anysio de Abreu.

:(')Este discurso nua· foi revisto pelo orador,
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Prcslo a minha l!omenar;em de J·usrteilo a ''"li opini~n
inelusiYu a elo Surn·emo '.l'rihunul Feder·al. Permilla-me V. Ex'.
C]eelarar· que ainda conl.inúo a sustentar a disposi~iio que vigora na lei MLna!.
O poder· de cleclar•at· u eapaddadc do cidad~o bt·azilcim
JJnrn vol:H· c ser· vaLado, para cxct·ccr o direito soberano do
voto, esse poder c esse tlir•eilo s~o subslanlivo,,, não voeJem
sm· cleixndos a legislnlma local.
O Sn ..ToSo LUJz Ar~vEs - Esse dircilo emana da Consl iluição.
0 Srt. lrllANCISCO GLYCEIUO - Estou ,de p!eno ao curdo,
O Stt. Jo,\o Lurz AI~V!lS - No projecto cogita-se que n
magistratura local decrete o processo de alistamento para as
clcir;ücs locaes.
O S11. FllANCrsco Gr.)'CEiliO -Vejo bem que os nobres Senadores parliram de uma confusiro. Estamos de pleno accurdo. Dizia cu que o estabelecimento das condir;,ües fundnmcnlaes que determinam a capacidade eleitoral pertence no poder federal.
O Sn. JoSo Lurz Ar~vEs - As condições fundnmcntncs dn
capacidade clciloral nfto pertencem u poder nenhum; C\stüo
definidas na ConsLitui~ão.
O Sn. FrtANcrsco GLYCEmo - Qnando o Poder Federal
csLahclccc as bnscs para o alistamento elciloral, 'i)Jso facto,
t!ctcrmina prccisumenlc quaes são ns condições i'undamenLacs que autorizam o a\islamenlo do cidadão.
Ora, ,supponhamos que o Poder Vederal determina, com
alguma genct·os idade, CJUacs si\ o ns condições c uma vez
preenchidas, pet•mHLc o nlislumenlo e!ciloral.
Nesta c.onfot·midadc, as ,iunlas de nlislamenlo, ns aulol'id,ades encarregadas dcllas, alistam o clcladiío c expedem o
r·especlivo diploma.
Supponhnmos que n lei clcitorul restrinja-a, eslabcleccndo concliçücs mais onerosas ú cnpncidnclc do eleitor. D,t\sc ou não so dtt um conflicto ,entre uma o outra lcgislalum ?
O Sn. JoSo LVIz ALVES dú um aparte.
O SH. FnANcrsco Gr~YCElllO - Logo, o poder ele delcrmirmr quncs s~o essas condições pertence ú Uni~·o Federal.
0 Sn. ,To.io LVIz ALVES eh\ Ulll aparte,
O Sn. Fn.\Ncrsco Gr,YG!lmo - Entendamo-nos: quando é
que se carnelcrizn a !'unct;üo conslilucionnl elo Congresso, C$tnbeleconclo as condlcões ? E Quando csl~bcleco qunes s~o
o:; requisitos csscnciâcs p~ra que o ci,d'nc!ão. brnzilciro, nato,
ou uuturn\iznclo, JlO,ssa se msct•cvet• como clettor ?
Em rolaçúo, porém, ao processo clci·lornl u quosLúo ó
outrn.
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Qnnn!.o

r~n rn~ocesso

c.•ll'i/Jwnl, o que se rüfero n ellu, :t

sua '1\nl.urezn, ~~ saber qual a .'3un cxLI~IH,::fio. Eis, poi~ o quu
re:;la a tlenwn:;Lt·ar.

O JH'oersso elf!iloral ,; aqucllo cm que

,!.e

deseja esla!Jo-

lccct· a .l'ltt•mn c a eompclen.cin de fnzt:~r noyos 1woeesso.s :de
nli.slnmeulo. Nfio ::;ümcntc n JWOet~sso do nli:4tnmentn, mas o
J)J'Ocesso clns cleil:ões, a J'm·mn~.:fi!o dns nwsa.:o•, o modo pelo
qt~al :wl'iío os eidadão~ ehnmndos n. volnr e a (•xlen1ji.o que a.
let póde· o deve dnl' no podt~t· dessas mesas ~~JeiLOJ'i.W~ pa1·a n.
vct•ifiencfio ·do Pl'Oecs~o da Plt•i1;,fio.
..

E' i.slo o que se chama processo uleitnl'ai e csle pul'lrnee
fi. eompctcnein da le:;islntuJ'il Joenl, mas o esLnbt~lueinwnl.o dns
concli(:ücs J'undnmonlncs pn1·n cldt!J'minnr a cnpncidncln (•·lui.[ornl, '' um rlil'cilo pel·l'cilnmenlc subslaulivo, c, pol'LanLo,
compcl.c n União FcrlCJ·a 1.
Niio vou Jnzet• queslão t!islo, nfio n Jcvanlei at,:.
O Sn. ,To,\o Lmz At.\'ES - Mas disculiu brilllnnLemcnle.
O Sn. Fn.1:-:crsco Gr.Yclmto - Acccilo n clisposir;ãn, salvnndo, por1\m, n minha l'c;ponsnbiliclnde c não insislo cm
ropi'I'S1!11lal' enrcnrlns nosso srnUdo pnru não pcrlurllat' o nndanwnlo da reforma e!,dl01·al .. ,
O Sn. Auor.PHo Gonuo d:'t um npnrlc.
O Sn. Jcn.INCISCO Gr~YCEIHO- , .. c sobrcl.uclo, c'omo .,Joiz o
meu illustrc collega de hnncacln, 11m·n rcspcila1· o neeôl'Clilo do
Supremo Tribunal Fcdel'al. Comquanl.o clivi1·,ia da sua csscncia, lodnvia é meu d1'VCI' t•cspeilar-Jhc n dr.eisão.
O Sr. João Luiz Alves (") -Si'. Presidcnlc, venho apenas,
em relação n cslc nrli;:;o que oslabelcec o nlislamcnto rwl·mancnlc, ,iustil'icar cm resposta, .si me ,; lir,ito, an lwnrado Sonndor por S. Paulo, a disposi1:ão eslabcleeitla 0111 vil·lude do
valo da maioPia da Commissilo Mixlu de ncl'ormn Elcilol'al.
Nilo fn~;o aqui mais, como neJnlm·, do qur aeeciln1· tJ LlrfendPJ' n~ iclt!ns vmwvdol'ns 110 F;pio dnquelln Comn1is~fio.

Com esla rleelnl'a!:iin pt·climinal', dilvo dizo1· que o hon1·ndo
Scnnclot· po1· S. Pnulo laborou ovirlenlcmonlo om um eqnivoen,
J1al·tinrlo do Jll'<!supposlo do que, sendo o di1·eilo polil.iro do
voto direilo sul1slnnlivo, no podei' 'icdct•al enmpr•tia ln;:;is!al'
sobre a fôrma elo pt·oeesso e doclamr esse di1·ciLo.
O Sn. Fn.\NCJSCo Gr.YCEnTO - Pt1J'nln dr })J'Oee:.:so, não;
rcgrns fundamcnlaos da enpacidarlc c!cil01·nl.
O Sn . .To,\o Lmz At.VER- As l'f!!<t'ns fmHinnwntnes rln enpacidndc e!ciloral eslilo Jll'eSrl'iptns no nl'l.. 70 da r.onsl.ilui,;ão:
«Siio c!ciloi'CS os cidadãos maim'f!S Lle 21 nnnos qno
se nlislal'em nn l'tll'l11U ria !ri. Não podem alistar-se elr!iI.Ol'CS pnt·n cleicüe~ fcdct·ne~5 ou pnrn ail dos EsLadn~ O!-'
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Estas são as reg"t'as I'Lutdanwutaes da ca[Hwidacle uleilni'al.
O Su. FttiNCtsco UJ..nmtuo - Não apoiado. São as regras
uegalivas da Couslitui~ão. Outl'l\s, porém, existem e que podem
>et· definidas IJUJ.' lei J'edet·ul.
O ::ln. Jo.io LUI~ At.I'Jls - ll'ãu ha hypol!w.,e de V. Ex. suliir tl~sses limiles; mu[ot·es de ~I auuos, sahuudu let· e escrevei', Llesde que nãu .se,iam uHmdigo:;, nr:u;a.s de vreL ou religiosos, sãu eleilot·cs, isto é, lcem u direito de se alisLat· ua
J'úJ·ma da lei. A cuvueicludc do eleitor esltt prescriplu na !H'OIll'Í1L lei.
;
U Sn. JiHANCJst:u Gr.\'CJmJo - J~slas são as estabelecidas
pela CuusLiLui~ão; oult·as, vorém, vodem sct• estabelecidas pelo
legislador. llajtt vititu o tu·L. 3~, u, 2~. que di:; põe: «Hcgu.lt\1'
ati coudi~;ücs .. .
O Sn. Jo,io LUJ~ AL.YES - Sr. Prcsideulc, o hont·utlo SenadO!' por S. Paulo pilde ostm·, c eu ncredilo que esteja pot·que couhu~o o seu espírito ropuolicuuo, couhe~•o a elevação dos
.':il•U8 scnLimeutos, argun1enlnmio de hon fé; mas S. Ex. nem no
uwuos se tleu ao trabalho de concluir a lcilum do n. 22, elo
al'L, :J.I, que dispúc «J'egulnr us condicücs c o procestio da cleicão .. .
O Su. ME'rEI..LO - Accrescentamlo: «.. , jlara os carr;os
fetleraes em Lacto o paiz),
O Su. Ju,i.o LU!~ Ar.I'ES - Mas, Sr. Prcsiu~ule, u arr;uuwutu J'undnmenlal do lw111'ndu Seuatlor pot• S. Paulo, foi que
e.~le, u tlireilo de voto, é um tlireilo subslnulivo, cu,ia declar·n~ão deve set· feita pelo .l'otlur .Tudicim·io, de nwlrdo com as
normas que furem iusLituidas, c 't!Ildo um direito substantivo,
n~:;ugul'ado pela Cun:;liluit~üo, a nlls, Gongt·cs:-;o Nuciouat comvete regular as normas !HH'l\ esle processo.
Pm·eco que foi eslo o argumento do honrado Senador !lO!'.
S. Paulo.
Direilo sulJstautivo, Sr. Presidente, é o de Pl'O!ll'iednde·
tliJ'IJito substantivo ú o da l'mnilia; dit•eito substaulivo <Í o dti
liberdade, e lodos clles esliio asser;ut·ados uos Estados du accut•do com ns uot·mas e processos que hajam cslubelcciuo
pam sua dceltu•a<;iio,
O Su. Ft~INCISCo GJ.YC~Illu- Isto quanlo nu processo, uão
quaulo tis condições J'uudmnonlucs.
O Sn. J·o,io LU!~ AL\'gs - Deanto da Conslitui~üo, para ns
eleic,:.tie:; l'ederues, são eleilorcs o:; cidadão::; mui ore::~ de ~L nn ...
no,;, lJLte não !'orem Ill'tll;us de proL, religiosos ou menclie;os,
e IHII'a u:; eleit•.ües Iocues, siio eluilot•es esses mct:~mos cidadãos.
O mo<.lo tlc dcclill'al: coJno cllas so ulistam, pura as clciçücs fq~
Vol, VI![
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d•)t'acs, compele no Cougrosso Nacional, i:i paFà ns ·elcicões locaes compele aos Congressos lucaes.
O Sn. 'l'AVA11~S Dll LYH.\- .E: o CougJ·csso uiio pódc resll'iugir-llws a capacidade.
·
O su. ;roxo l~Uiz Ar-vgs-Não púdo ampliai-a, nem resll'iugil-a, sustento ou. Ha J~slndo IJUC tem dado o diroilo du voto
no estt·angeiro, compclencin que cu nego.
0 Su. ALClNDO GUANADAilA -l!:olú claro; não !Júdc ler.
O Stt. JoÃo Lurz Ar.YJlS - O direito politico do voto, as
suas coudiçüus cslüu lll'cSIJ!'ipLus na Consli lu icão; o modo do
Ili'UVat' a ·oxisLcncin dessas eoHdit~ücs, nas olcjuücs que htlCL'e~:mm t't União, compele no CongL·esso Nneionnl, c uns que inleressat· aos Estados, uos Congt·essos locaos.
E porque nüo, si a pt·opt•ia Constiluiçiio conJ'oriu nos l~s
lados J•egulnr dircilos tanto ou mais sagt·nuos do quu uslo,
quaus os da i'amilia, os do lll'OJJriedade, o de libordade, os
da úigttidadc c honra do cidadão '/
O Sn. l!'RANCtSco GLYCElllo - O direito un J'amilin, o Llircilo de propriedade, pertencem ao diJ•oilo substantivo.
O Sn. Jo,i.o Lur~ ALVES - Nem ou couleslci.
U Sn. FILINC!SGO GLYCB!l!O - 0 processo •••
O Sn. JoÃo Lurz ALVBS- O pt•o,~esso p!H':t drwl:H•ar a ~~xis
l,!ncia da l'umilia c da propl'iedallo é reg-ulado pulos Estados;
o pt·ocesso para regular o dir•cilo de voto t\ regulado pelos Estados. No fim estamos de accôrdo.
Sr. PJ·osidcnlc, i'oi simplcsmcnlu pelo muito que miJ rnurecu o honrado Senador por S. Paulo, 1!UC cu vim ú tl'ibuna
eomlmlm• a douLL'Ína prégada pela maioria da Commissüo rio
lllll'orma l~lcilornl, pot·quo paruco 11 esstt maiot'ia [JUIJ a lll1idadu do alistamento eleilornl, e.omo ,julgaram o Supremo '.l.'t·ihunal c varias jUl'isconsullos, viola u uulonomiu dus Estados,
110 que diz respeito tl rcgulamenta~ão do voto.
O Sr. Adolpho Gordo diz que o ~ 2" do arl.. u" do pt•o,i,~cto,
l.um os scguinl.cs lermos: •Nenhu.nt -r·equcrimcnlo JJOi.lcrú set'
dderido sem que o acompanho prova:
a) Llc ídaclc mniot' de 21 annos, mediante ()ct·Lídão de lmpl.ismo antet·iot• a 1800, ecrl.idão do rogisl.t•o civil de nas~i
lllonlos, ccrl.idrro do casnmonlo de que consl.o a idade do nullenl.e, ecl'l.idão de oxomicio ael.ual ou passado de l'uncr;iio elocliva ou do cargo publico pam o qual so oxi,ja a maiot•itlnde,
ou doeumonlo elo quo esl.a se infira nccossuriarncnlc, J'icanrlo
prollibidas as ,iuslificncõcs.»
l'al'ccc haver convonienciu orn ser n1clho['[lda 11 rcdaccãll
clusla disposiclío; dil'-sc-hia, cm vista do sous l.cr·mos, que
pnm nt·ovnt• n sun mniol'idado, dever:\ o nlislnnclo ol'J'ct•ecot·niio qualquct• desse.~ uocumentos, mas lodos quanlos se achn111
.cnumcrudosl
·
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Niío lmverá mnl nlgum cm collocar-se alguns dispositivos eutt·o as dircr,;ns disvosi,;õcs do artigo. Aecresce que aisumas pulnvms do mesmo urtigo podem dar Jogar a duvidas
rnuilo serius c abrir n porta a que toilos os alistados acLuacs
cntJ'etn uo uovo alistamento. As palavras são estas .•.. «cloctt·mr:ulo ile fttta esta se in(i1'lt ncr.cssariamcnlc>. O Congresso
ú o paiz condomnam o ac uul alistamento c, entretanto, a alludida disposicão pcrmiLte que lodos os eleitores aclttacs enLI'C/11 no novo alistamento, porque do diploma qua fiada um
dollcs tem l!oje, iul'crc-sc noccssariamcnLc a maioridade.
O Sn. Jo;i.o Lurz Al-VES - Não apoiado. O diploma é dcclarauo nullo por esta lei.
O Sn. AUOLl'Ho Uonuo - O que u lei, orn pro,iocto, pretuuclu é tkspir o antigo uli8tamcnto de qualquer valor pam
as !utut•s oleioiies; o que é muito dil'l'crontc. Como, porém,
o anliióO uivlomu não podia SI!!' conferido a quem não em
uutior, osso documento, pulos Lermos do Jll'OjcuLu, prova a
umior idade.
'
.. ' .... _,,::...,
0 Sn. BUllNO lJB PAIVA - A iutonuüo da CommiôSÚO J'ui
csla: não acccittu· os titulas de alistamento.
O Sn. AooLPHO C:onoo registra esta dcclnra~iio e passa ao
exaillo da disposicão da lcLlm c: ... «lie cJ:crciciu de industria c pro{issiiu utt tle posse â'e rvntla tJ'lle assuuw·e ·a suúsil;;tuJu.ua, mudiautv

...

H

tJUUltJllCr

docuuwnto mlndssi-vul am Jui:ol>.

Qual !oi o intento da Conunissilo incluindo tal disposi\:âo no
[JI'Ojt•elo'! Jl.xjg·ir (jUe U alistnudo, além de jll'OVU!' (jUU CXUl'UO
uma iuclustrin ou uma JH'OJ'issüo, uimlu ustü do vosso tlu UIIIU
runda fJUu a:;segut·a a tíUa ~ub:;islencia? ~j ê c::~sc o vcnr:;anwuto do projecto, além do üwonstitucional, um J'auo do m·ligo lii! da llonsLiLui~fio, abt'o c.;paoo ao tH'bitrio dos juiws,
vor afio ustal!eleecr um critorio seguro pat·a a duLct•uJina';ilo
da remia ueeessul'iu tL su!Jsistcncia.
0 Sn. Jo.\o LUI~ ALVES -Não é esse o JJeUSlllllülÜO da
CDilliUissiio.
O alislanclo deve Lll'O\'lll' OLI uma ou oútra cousa.
O Sn. Aoou>Ho {oollllo - Si elevo LH'OVal' ou urna ou outt•a
cou>a, ú iuutil a segunda tmrtu da disposição, pot·que não
lmvet'Ü chefe poliLiuo quo cluixu do provnt' quo todos os seus
corr.ulig·ionul'ios nlistunclos oxcrccut uma industria ou profissão, desde que essa JH'OVa,nos termos do pt•o,iocto,póde sor J'oitu
•ut.ediuu te tJUulqttut' docwmenlo». (lia araude numero da apartes.)
Pelo que dizem os nobl'·DS membros da Commissüo, o fim
da disr>osi~üo ú exigir que o alistando provo quo não ó meudigo, mas l'ict\rtl sempre o juiz eom o arbiLt•io do dcLormimu·
qual a rcnilll que clave ter o alistando Jlttl'n nüo sot• considemclo lllundtgo.
- A disposi,;ão contida ua lcLLt•a c oxigo u prova de rosidonuiu uo muuiuipio por mo is do deus mozos •.•. «por doeu-.
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liiCIIlO COUI/)1'0UOlOI'iO da }li'Ojll'iedade do prcd'io em Qtté í•e-

side» ...

O pro.iedu uonsiduJ•a o doc:lllneulo de JII'OJll'i,dado
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Joga1·es, exlriiJiní pemnlc o ,iUil. de cada um dolles o douumollto eon1prolmlurio da sua JH'Opt•ieduclo c se ulisLurtt ao
)llcsu1u tempo em Lodos esses Jogares!
o Su .•ro,\o LUil. A1"vgs - V. Ex. tom ru~üo. Essa pm·to
do arl.igo eslú mal redigida.
O Sr. Francisco Glycerio ( ') - ::>r. l'rusillente, de jilcno
neeürdo cum o meu illusLrc uollega que me preeedcu, devo
tliwr quu a disposi,;flo da JcUm ú abr" um campo vasto para
o al'ldtr·iu tio .iui~ alislarlor.
O que se tum cn1 vislu: lliJsla JeJ,Lt·a é esl.ubu'leeet• regras
fuudutlll.ltüuu:; pnt·a a negn1:ão da mendicitJac.lu. Ül'u, qual é o
nwio para se nw:sLt'aL' a neg-a~.ão da mendicidade? E' a pt·ova
dn. relllla. A lei 8ru·tdva ufto !'e~ ouLrn. cuw:Hl. EsLabeleeeu a
rcudn. mini ma com que um holllülll pódc sui.JKislir. A remia
de ~Oll~ pot· annu '' u renda ·miuiuw. O JliiJIItHgo lJLW uão es.teju usylndo não púele subsi~Lir com menos dessa quuuLia .. ,.
O Sn. AI.CINDo GuAN.Imll.l - OudcJ? Em que Jogar'/
O Sn . .Fa,INCJsco GLYC~a1o
Em quulqum· !ogat• do
mundo ..
Não, senhcl'; ella é l'cia0 Sa. AJ.CINDO GUAN,\OAit;l
tivu.
() Sn. lla.INGJsco Gt.YL!I:'HIU- •.. porque. e!la. ,; uma somma iusurt'icicnte para a su!Jsisl.cueia tio umb voiH'e dos Jto •
ntcJt:; :;obre a Lerra.
·
.Bem. Que fc~ a lei Sara ivu 'I
Eslab(.dc~c·u as rcgt·as para a ["IJ'O\% da t'I'Hdu uu :-;eu miuirno. l'or exemplo: exigiu a iH'ovu de pt'lllll'liJdudu du l.ct·ras
(]Ue ]JJ'oduzis~elll a t·etrdu deelul'ada 11n lei; exigiu, euiiJO pt·uva
de remiu, o :li;wl o de cxereet· o cleil.ot• uum prDl'issão I iiHwa 1;
vxigiu a Jli'OVH de SCJI' proJ'cssot• dcJ um cct·Lo llllllrero do alulllllüt-i u puJ•!.eucer· a uma eei'Ln natureza de t~13Labuleciuwnlu du
cusir10 primal'io, sccuudario ou superior; IJSlalwli!IJCLI 'lllll
aluguel de uusa sobro a lntsc do V<J,Jor ·local.1vo elo JH'I!dio; a
condi~ão de sut• Jurado, CJLHJ uuda mais silo elo flUe a JH'.ova negativa da moudicidadc. Pot· quo não havemos nós de eslu!Jolc-.
cer as nuJsmn~ provas n'n presente lei'/
l~llus ·eollidcm, .porvcnltll'a, com a Cons~,Jtuicão?
O Sn. 'l'A\'Ait~s o~ LYH.I - Apoiotlo; nu no~ por ui li ele~'ando O <lCIISO,
O Sn. J.lnANmst.:n Ur-Yr.lmlo - Não. A Cu!ISlil.uil'iio veda
quo o llliJIIlligo 8e.in incluido no alistamento elciloml: Qual ó
o meio de excluil-o'? 1~' cslu!Jilii!Cer us condi~•iics pelu~ quacs
(') Eslc discurso não foi rovisLo pelo orudor.
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pc\dc o cidn(lfio se insc•J•rvrt• no nlisl.nmnnl.o nl.eil.oi'nl. Foi fi
que frz a Ic!i Snt·n ivn, o o nol11·o Senador sabe hrm que o Jll'O.ic•nl n nssint df!ri'Ominarlo r. fi III' se convrl'lnu cm IPi foi Wlllbal.irlo lli!Rin n na oult·a Cnsn do Jlnrlnmrnl.o, JlOL' Sf!l' itmnnsl.il.ncionfl'l. l~ni.J'Pianl.o, IJ•ansl'ormndo Plll l<!i, roi rir. ndmit•:wri~
lil'l'c!il.os.
O Sn ..To,\n Lmz AlNI~H- Naqu·cllc lr.mpn o PorlrJ' .Tn<li-.
r'inrio nfio JlOC.lia dr!r•lat·nr inc•.onsl.il.twionnrs as leis.
O Sn. FnANCtscn Gr.YcEnto - l'ois, rnlii.o, ]leio ]lel'igo rht'
diVf'I'Jl(lllein mli.t•c nc\s c o Porlel' .Tudiciat•io, nfir, ha\'Cillns mni~
de lngisln.t•?
Noís nos dosempenbnmos dn nossn compel.cnr•in c dns nosilRS al.trihuirJúPs; o Jlorlel' .Tndieiat•in que dns suns su rinsempenhe.
·
Si o Porlf'l' .Tnrlicinl'io drr:inl'm' que c> int•nnsl.ilttciomll '1.
lt~i,

nnl.w·ulnwnl.r• ni'1F;

nc,~ Rnhmel.ltli't~mos

no

'tH~rf!rliGin·m

dn

ctn•l.e SliPl'<'lllll, dcsl.innr.ln. pPln Cansl.il.niGiin n rlil'imir exncl.nmrnl.e rsl.ns r.nnlnnrlns.
St·. flt•CJsiclo;nl.c, pnl'l.imos rins leis nn!Nior"s. No Tmpel'io,
nni.•'R rln lo> i S:Haivn, o que c', rJne exisl.in?
Um tngimnn igunl no nel.unl.
As mesn·s nlril.ot·nns rmm fahricndns pelo rnpr•icho c prlo;;
inl.m·c•ssns dos f•ilel'cs pnlil.ieos, :'1 somht·n dn pt•ol.c~c~nn dos
rrsprr·l.ivos govrwnos lornr,s ou do Govcmo d.1. Uni~n.
No lmpf!J'in llllJH:n pudrmos ln1· f!lri~tie::; bon:;, Plei~,:õjl~

•••

i::;N-.Ln:; th~ \'ieio. Cn.tnPf;IÍHJOS peln. h·d .mnis l't!g·nJm· qtw t!ni.fio
hnvin, n lfli do IA·W, e r.lwg:'unos lt. lei cll) H:;7l'i, n {·hnm:Hl:J l1.•i
do l.m•ço. Os cl'feilos foram os mesmos. Afin~l. \'cin n Pnl'ornm

dn lei rlrnominnda Sm·nivn, l'rsi.J•itlgin·cJo o r!r•il.c rndo. Fni Si\nwnl.c nhi por cffcilo dessa. lei ..•
O Sn. :\r.c:I:-:nn GUANAil.\nA - E st\mrnl.r qunncln R.qmivn,
Pf•rsiclcnlc do Conselho, n prnl.icou.
O Sn, FnM>CisCo Gr.YCEillo - ... ~tw ncls r.nnsr:;-nimns
rlri~iirs bons.
:A: intcrrup~iio do homndo Senador pelo Disti•icto Fedem!
ofl'or·cce-mc oecnsião de dnr n S. Ex. c no Senado t•cspostn
mais eomplcln r.m l'ai'OI' 'dos mr.ns argumentos de QtiC ns
üleic;õcs bons i'omm devidas :L lei Saraiva.
Nelln, quando cxcculndn pelo seu nutoJ', foi ~uc se nssiAnnlou o tll'imciro mnJ•co nn con~uisla ele clci(:õos livres, si
lwm qnc nenhum l'cpnblienno pudesse consegui!' viciMin.
Quando rxrcnl.ndn pelo visconde de 0u1'0 Prelo, csl.nclista
nol.nwl, <JUC leve a Jl0l'l'cila comprehensiio dn mnJ•cha rnpidn
do.pnrl.ido rrpnhlirnuo pnm n. r.•on·quist.n dos ~rn;; idtlnrs, JWiu
q1w rPsolvcn dm•-lhr r,omlml.r, foi qur. os t"'nublicnnos livcrnm n mnis ns.'iA'llll'lndn viel.oJ'in.
O nt•nciOI' qur vos dirige n prdnvm nprc~rnl.ou-sc cnndic!nl.n [lOl' nm dns rlisl.t•icol.os dn, nnl.iga Pr•ovinc1:1 rio S . .Pnulo "
odo•i'l'nlou, o•m Pl'ilnc•ii'O i'SCI'tli.iuio, o <'lltHiic!nl.o libnml, l'n~
snnclo pnt•n o SllBllllclo, foi que o cnndidnlo cou;crvador canso•
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ali:\s m~1ilo lrgil.imamen'ln. porqu~ o pnrt:do r:onservadol', sendo mnwt· do que o rcpubltr.nno, nll!da levo
cm sr.n he·nrl'ir~o a alliancn. dos libel'nes.
Não foi o Sr·. Sm•aivn quem nos deu ganho de causa.
Antes disso, sob a ppesidennia do gabinete Danl.ns, o pal'l.ir!n
mnllllon pal'a a r::nmam dos Deputados, pm· Minas GeJ•ncs o
JlOJ' S. Paulo, Deputados I'CJ1llhlieanos.
Os St•s. Pl'IHlenlol
d,, Mnt'aPs, Campos Sa li c~ c Alvnro Botelho fol'nm então l'C11l'o•scnlanlos rio Pal'i.iclo Rr>puhlicano. Em seguida, n 81·.
J..nmounicJ• C:or.lorJ•or!o foi nlcilo como eandidal.o pcpublir:ano
pcln PJ·ovinnia de Minas. ~l.'nmhcm o foram os SJ•s, Monl.eiJ'O
Manso r C:abl'icl dr• JI.Ta:,:allliíes, c, o rpw r: m~tis, n St·. ;ronquim F·Plieio elos Santos lOA'!'Oll a snn cni.J•tuln mn unm lista
Sf.'XI.npln tio elo'ÍIJ~O senal.ol'ial pela Pt•ovinr:h d•; Minns.
MaR, qual n rnzão, SJ·. Presidenl.rJ, po•ln qual, sollJ•.r. n
lmsc do ncnso alto, se toem eonser:nido no BJ•nzil ele:,:ües
livt•ns? E' poJa reduer,ão do elfJitorndo.
ncdu?.ido cslc. c, por consrJilUinl.o, scloccionndo. de modo
que o sr•u r:J•ilor·io fi~tw elevado, ~ai.IJI'n!monJr, nllc l'Osi;;l.r.
muito mnis faéilmcnl,c c muito mais cfficicntemcnte, podomrlo
nssim exc!'eül' o cidadão o seu diJ•eilo de voto.
Aindn mnis, S1•. P!'rsidenl.e - o nlwmo n nl.tmwão do~
nolll'es Senndot•o•s pnm .esta ohs•~I·vnciío - em cada lor•a lirlnde
do iJ!LOI'im· do Bl'n?.il hn scmpi'O um chol'c politico, ou 1nnis
de um, dndn n hypot!HJRO de dous partidos diffci'Nites. O
cidadão r1ue tiver dez amig-os sm1s como elciloJ•os ·~m urnn
Incaliclarlo do intcriol" n umn influencia J•cspoilnvel . ]ltll'qnr.
esses ele?. amig-os .i1\mnis so r!osngg-rcgam do seu chefe. A
inflncncin tot•rilorial se estnhelecc, se eslcndc c se perpoltJa,
porque o numol'o de de?. e!oitol'es cm rclneão M mnximo que
encln. mnn ieipio p1ldo ohl.m· é um num"i o o10nsir!oruvcl, no
passo q1w nctnahncnl'J as massas cloitoraes niio dcl.orminam
inl'luo~nrJin nrnhnmv, pelo conl.rnrio, concori'cm pm•n eliminai'
n inflnoncin Jlr~soal dos chefes locncs.
As J'ommissões pni·I.irlal'ias aenmpadas nas cnpi/.ncs rios
J;:stndos mudhm n mal'ehn dn inl'lneneia mnlrJJ'ien das massas
elcdlorncs, mmlam n sm1 rapJ•icho n rlirecr;iio polilirm dr.stns
pa1•n aqnollns mãos.
O Sn. Hlmcn.IO Lu?. - Mas isto niio é um mnl, 6 nl.t\ ubsolutnmcnto dcmocJ•atico. Desde que o eloiLorndo l.cnhn o
pt·cpm·o 1wcessm•io pnm escolhei' os seus candidatos ...
O Sn. FllANCr~co Gr.Yor.mo - Ahi ó que es/.(J n fltwsl.ão,
pm·qnc ó incompn!.ivcl eom o nosso csl1nlo nctunl do Jl!'OIll'r.sso ial.cllcclunl,
O nobro Scnndm· di't romo provado UflUillo flUO prccisn
sct•. As massas clr.il.omcs siio insl.t•umr.n/JOs nas mãos dos
hahris nu dos r.lnAJlOI.as. O surfl•ag·io univoJ•sal niío foi nn
Imprwio ft•atwrr. sinilo uma nl'mn nas mãos elo clospol.ismo habil
do Nnpo!r;ão TTT. O r.r.sal'ismo niin fe?. oull'n eousa sinão utilizar-se l\P sul'l't•ngio universo!. Nús precisamos tot• a neces-
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Rnríu coragem JlUI'rt rlí~cr que o ~enso alto é condição dr um
rleitm·arln stio, inrlop~ndcnlr, eapa'- de Jli'OdmiJ• a lihm·darle
(•!oilm•nl. Sem eher•·R loencs ou lei'J'Íi.nJ'incs, sem ínl'h.J••neins
csl.nveis que cnnl.l'npnsom ns dos nhcrcs que so rsla!Je\oJ!Pm
nas Jmpil.ncs, r\ impossível, nhso\ul.nmrnlo impossível, hnvt.•t•
rio ir;iics vcrdndeírns.
Eis as razões que 1.inhn c lenho pnm sustentar n. clevn~.i\o
rio senso. ·
O Sr •.Tnnftuim 1\furlinho cstnhclcccn n sua l'CA'J'a pnm
o. vaiOJ·i~nç:io rlc> nnnel-moocln. Qnnl foi csl.n l'rgra? A
sun J'NliWfJão.
f:'nçnmos l.nmhcm n rcducção do cloilorndn1 o cllc sr1•ú

vnlnl'l~ndo.

I...

Não oston pro~;nndo l.hrorin; no conl.rnrio, estou cnni.J•nrínnrlo os mr.ns scn l.imen \.os rnndnmcn ln os, JlOJ•quc vemro.
ntrí cm· to ponto, de um modo supoJ•sl.iroiosn, o sJrffJ·ag-io univm~Fml: mns l'P.cnnhnco osl.n voNlndr. inconcu~~n, i~to é, qno o
sr.nso hnixo Jll'nrlu7. clrilorndos inslnvois, malonveís, rpw
sno, por eonSNfJJOnein, insiJ·nmrntos a)lJ'OJll'iadns no rXi'J'P.iein
r\~. \'J'mHli• c do despol.ismo.
O SI\, H1mmuo Lm - Qual o sonso CJUO nrís tomos?
Nns\.e pnl'l.irulm•, nno possuímos oonsn nrnlmmn, ]lO!'fJUe ns
~unllrieaçiles siío fritos de la\ modo qnc não oxpJ'imem consn
11\gumn.
,
O Sn. FnANC18Co Gr.vcr.n1o - E' juslnmcnlc íslo o fJllO
"slmr rli?.ondo.
Em 3" discnssi\o, compJ•omcll.o-mc n npJ•r.scnl.m• mrdirlns
lrndr'nl.es a cslnh~\cet'r, Jll'nl.ir•.nmcnl.e, n definir,ão com]l\Ptn ria
mrnrlicidndr.. ada]JI.nnno quanto possível o J•r~;imrn rln

lni Rn1•nivn ú lei nr~tunl.

O Sn. TlEnr.n.w T.uz $1l.itnir;íio.

I

t
,..)>

I••

...

t.

Applir.nnrlo o pl'inripio dn C:on,
·~·.:-:.·'i·~·'i· :;r·
0 Sn. F11.1Nr.rsr.o Gr,\'rl\nJO - Perl'cil.nmrn !.r. Tirspr'Ítnnno a (']on~l.il.nir:iío, nrlapl.anr\o-n ús J!NJr>sidadrs artnars.
dr:. modo que ronsig-nmos UJlJli'OVal' nmn lei enpn?. rir J•rorJ•gnrl'
e rir J'OA"OJWJ'nJ· tanl.o qunnlo nossivol os coslumr.s clcítoJ•;lf'S.
nostnrtí sempre, 81•. Presidente, n rjucsl.iío qnr se r• ha~
mnvn, no J•ogimrn deposto, o'l.r)rcrii'O rsm•nl.inio, quo r'• a wl'Írienção r\n pnr\nrrs na Cnmnl'ri c no SnMrln. Mns, nrlnnlmront.o, acho CJUO sr pr'>dn' eonl.nr com a oolla\Jm•nr,ão dns rlnas
r.nn_:nJ'OR, nostn pnrl.icu\nJ•. Vejo lnnl.o csrJ•uptJ!n nn vm•i f'ir.ncan do norlm•es, cscrnpulos que chegam n sr1• exng~;crnrlns,
qnr. turlo nns \r.vn n rl'el' qnn podemos r.onlnr room n rnl~
ln\Jm•nr:fio dos r.lwrrs JlO\il.irns na vrJ•iricnrfio de porleJ•es .
Os nohJ•cs Ronndm•cs nfin rsl.fio dr nr.otll'rlo enmmi;:rn, isln
~. rir fJI11' n vrJ•ifir.nr:ão rir pnrlrr'·cs nrsln, cnmn nn nnlJ•a r:asn
do Con~I'Q!-iSO, ~r. rm~ rom ~~~H'rnp!'d,) fl\lfl'i 1 PXng~r.l'nc1o '!
Aqui c nn oulJ•n Cnsn do Congl'csso stl é rcconl1ecido quem
'é cl~ito •.
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:ANNARB DO SENAD()

O Si\ .•To.\o Lrm Ar.vgs - ERI.a, pelo mrnos, n n presumpcão eonseienle (Jo volo de nma ~~ tln ontJ•a 1:nRa.
O Sn. JIRANGJSCo Gr.vcEnro (di'l'i(linrlo-,çc no S1·. ,/otio
Lui: Alv~s) - O nobre Senador· me está olhando de modo que
se pm·ece dn rspa1lf.o pelo que l'Slou cmmcinnclo,
o Sn ••roxo LVI~ ArNES- Estou npreeinndo a arriJ·mar;ão
dr.Rln VIJJ'(!adc pm· parle do V, Ex.
·
O Sn. FJ\ANGISGO Gr.YCEniO - Si', P!'esidentr., niío conheço nclli)UITI cnso de vcJ•ific.ar)üo de podr.!'cs cm qur tenha
sido sacr·J ru:ada a verdade elcrloral.
,O Sn. Jo,to LUJz Ar.VES- V. Ex. tem r•nzão.
O Sn. FJ\,\NCrsco Gr,YCEJ\10 - E n prova é a seguinte:
cada um d1J nils, tl'atnndo-se dr vel'if'icnçã.o de J10r.lcres nesta
Casa, votn eonsroienlcmenl.e peln inc!nRão ou exclusão dos candidataR.
Não 6 vet•dade o que digo?
O Sn. JoÃo Lurz Ar.vER - Pnreec que sim,
O Sn. Fn,\NCISGO Gr.YCEnTO - Todos vol.am livt,eJnentc,
Por cons,•qncncia, não rJsl.ou enunciando uma invct•dade. Emquanto sr diz qnc ncnh111nn lei pódc ser provcil.osa, pot•qno
nenhuma lei p(odr. cvitnt• n I'J'nu..:I'C da vürificn~.n:n do poclcl'rJs
r·espondo que não toem mzfio os que assim aJ'J'azonm, po!'qnc
nn vnl'ificncão de J10dcJ·es cm ambas as Cnsns do CongJ·csso
pJ•csidnm scmpt•c o ma ior cscrnpulo, o ma iot• rospcil.o :'1 Ir. i o
n mn ior invosl.igacão cln verdade eleil.ornl.
Vou scnl.ar-me, St•, P!'csidr.ntc, porque pnrn qtmlqi!OI'
dos lados que me vollo stí w.io olhm•es elo espanto.
O Sn ..ToÃo LUiz Ar.vEs - Não apoiado. Estou achando
qnr Y. Ex. rst:l dizendo uma VOI'clade c não mna ironia.
O Sn. FnANCJsco Gr.YCEJ\10 - Pnr·ece que •exisl.c no fundo
ria r.onseicncia dos que me onvem nmn tacit.n. oor~m t.erJ'ivcJ twn fissão nrJsl.c son t.ido,
O Sr. João Luiz Alves - Sr. PJ•csidr.nl.o, n horn cRl:\
ndeanladn c o Senado cst.:í quasi Ynsío, npczar cln ímporlanrin dn assumpl.o em dabal.c,
Como o homndo Senador por S. Paulo pr•omcttcu nprcscnl.nJ• cm 3• discussão nmn emenda a respeil.o dn mniot'
nu mNior Jimitnciío do snffrngio, r·eRCI'I'o-mn parn, unssn
onensifio, susl.enl.nr o snfrl•ngio uniYCI'Rnl, lnl t;1UU1 rstú conl.i!lo
nn Consl.il.uiçiío Frdcrnl.
O Sr. Adolpho Gorclo rliz rrno o ar!.. 'i I·, rHet•iJHI'o-~e 1\
.Tnnl.n dn nemii'ROS, rlisp1i0 qnc ln! ,iunln t.•ompAI'-.~e-lm f]O
juiz fot!eJ•aJ rln sreçfi.o, eomo J1l'rsicl·COI.e, tio Rl~ll suMI.itnl.o e
do procurndor get·nl do Eslntlo, Díslt•icl.o ou Terrilorio.
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Não hnYf!I'IÍ rnnis t•eeursos !lni'n o fiupt•emo Tl'ihunnl Jlc<lcl'nl, " esl.t·anltn n ontdüt' tjUc f:u;a pat·l.1• da Junla 1le 1\1!curso:s, COIIIjJORta

do ll.'e.S' IIWtnbt'O:-l ilJH~II\ll'i 1

O 1li'OI:III'llr/OI' flt:-

que, além de LLÜO :>CI' juiz, ,; um runceiouat·io
riulllJSAI\'1'1 rui '1/Uiu.m/ Quu explicn~;ito poderít islo ter '!
Si o inluil.o da Conunissão foi l'Olit'UL' o nlisl.amenl.o d:ts
conmtiS~Ii<'s tle nlblnmcul.o put·a culrcgnl-o no .J>odcr .TudiCHU'I01 que eercnJ•ú o t·cspe~tivo pJ•oce$80 de. outros gnJ·anl.ins,
t'lê•uto se eompt•ültcndc La I disposic;.ão? Püt• qun de\'cní l'azm·
'/'{{l du .Hsla!lo,

PH·I'Ln dn..iuntn, que sl'1 l.f~l'ú tr·es lllt~m]Jl'.fl.:i, nm ruuccionnl'lO
nonu•adu pc•lo Govt•t•no I! demissível ai/ 11/tlu.m? I (tlpal'les.)

A JII'Opl'ia nnlut·uza do cnn;.il inuien

q11C

1) pt•oen•t'n>Cim· l,'llt':ti

nüo t'~ urn ,iuir. e f~~wt·ee um eat'g'O de conJ'innt;a.

. O Sr. João Luiz Alves ( ·) - St•. Pt•esidcn!.e, '' r.scln!·cl:ltil"nLu qUI.! po;·.s" dn1· no hunt·ndo Senador 1'1 que a disposic,:.fio a fJilU

8. Ex. Rc•

J·t~l'ere uxif.iLc~ dt:~d'e n lt•i dt! I~JO.'I,

smn

ll pt·otl'sLu fio !tt(>llL'iHIO SennclLH',
O Sn. lltmr.:ll.lf.l Luz - O que. nhi esl.1\ l'oi l'1'il.n PIH' nr'l.;,
mn~ r•Rtamn:-~ 1.1•;.11.nndo dr. J't>l'Ol'Jiln.l-o.
O ~n ..ro~\~~ Ll.:lz .:\t.\'1~~ -

Pnl'l'oi Lilmenl.r•, mni-1, fJI.H'lnto a
eHI.n rl'isposie~''· ,., n l'ept•odueeã" dn lüi tl1! ·J\)11'•. Si o hon-

rado Srnndot· ~Uf::'!"l'i'e, alvil.t·a n sull,lilttil;iio düsLn nnl.ot•idnrlo

:pt)l'

liiiHl outr·:a f!UP pl)ssn lie.":>cmptmhn r n l'Onlmi:-:;siio. nãn EH-

rrtllf>H w'», da' C/•nlftli>"it" ~lixla de nefot·mn. Eleitot·al,

fJIIll

nr•s

OJ1J101't•mo~ n i~so.
O Sn. ,\IJI)T,Pil•'

Gonno - Y, Ex, d(t-me licen~n pn.l'n um
npn.t·Lc '! Pnt• nue não E.Ullstituit· o Ill'Oilllllnrlot· ~;et•n! tlot· um
,iui~ dn Cnpil.nl, nlilllf!IHIO iwln pi''"itlnntl' do 'l'l'ilnmnl Supel'i I)[' ?
O ~n. Btm:o;·o Dll P,\1\'.\ - O l't.'esidcnle da llelm:iín.
o sn ..ro.i'' Lwr. At.\'I'S - Y. Ex. npt·esente rr ctlll'nr!n.•
Qunm li ~nc vne eom!Jalel-a ?
Devo cliíwr n V. Ji:x:. llU(\ nns ponens ot•:.;-nn izn~:.õr.~ judj·..

einl'iilR qun e.cmlwci na prnLien f~stndnnl, o:; pl'nt'.UI'ildOI'l)H nao
demi:.:siveis rui nutum. N~J E~·l.ndo dt~ l\liun..,, ü f!'I'OeJH'IHinP
1! inYPsl.ido Ll•) rnnudaLo pOL' nilo amln:-;. e eL'eio nno rm •nl ..
p;uns .:•otJLt·us E~tn·dos, d:l' mr.;;mn J'(n·nu'l, Pnnw n···· llifl Gt•nndo

Rfíü

d"

..
-·'
••

ID

na i'tll'nhyhn, nlc.
Oito anno~ são d•lus ~;t.l\'l'i'llü>- que ~e sncrnch!m rm 11111
E,:lnrlo.
J~ o juiz sullHt.it.ulo ·ferlot•nl, pot'CJlll' ,, hnnl'ndu 1'\~n·arlor niLLl
"o l'f'\'lllln 1:onll'U ellc ?
O Sn. :\DOl.P/IIl Gonoo - E.>so nfin rsl.ú inf.'lni;lo nu l11i.
O Sn. ,TIJ,iO LUI?. ALI'ER- Esl.1í,
O Sn. Anni.Pl!•' Gonnn -· Em Lodo <l "nsn, '' 11111 juiz •
'

NLH'IP,.

.(') Este discurso nr~o foi rcvist.o _!leio orador,
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ANNA llS DO S!INADO

O Sn . .To.~o Lurz Ar.vEs - Si hn nul.oridrrdo vitnlicia n
q11rrn pcr"nrn•'R r:omnwl.l.rl' esln J'r!IW(;iiü; eu n nnr:eil.n em rn(<ITIO
d:t CfiJIIJnis~fín,

:lrliadn a vol.nr:fin.
O Sr. Presidente - Nncl'n mn is hnvcnrlo n f.rnl.:n·, vou lcvnn l.nl' n. sessiio.
Designo JlOI'O. Dl'dc.rn clú din ela seguinte:
Vol.nc;iio, om ~' ·cliSClJSRão, d'<'r Jll'o,jecLo cl<l Senndo n. ~~.
dn Hll :1, pl'rser·nvoncro ns eorulir:õos em que deve ,,.cw :l'"il;ü o
oli><l.:llnHnl.<r <!lnil.or·nl e dnndn nnl.r•ns pt·ovidenein.s (oj'{t!rc~:ir~•l
1wla Cmn:mis.l'tin ;lN.7!Ia. rlo Rc{ol'nut Rle'ilnml, t·om o substitit.o,; r/Os 1{, us. 2, dt! .f!J()!I, C 8, de -/!1/0),
.
T.<lY'Onln·-se n '"'·Hiio :\s 2 lrm·ns o ;,o minulm.

lti7' SESSÃO, ml 17 DE NOVEMBnO DE 1013
, ••mSTDF.NCTA DO Sn. l'JNlllli!lO MACl!,\ DO,

V.!Cl~·l'llllSTllF.N'l'll

Jll'P.~r.nl.r. numm'o legal, nhl'c-Ro n
n. que corwOI'J'Oill os Sl's, Pinheiro Mn.ehndo, Fcm.•eirn
Chnvns, Mau,io Góes, Pedro Borgr.s, Mr.l.cllo, Gnllricl Snlgndo
Jndio do Brnzil, .Tos<í Euzohio, Ut•llnno Snnl.os, Mendes de AImoido, llilwii'D Gononlvos, Pires Fel'l'oirn, 1'nvnt•r.s 110 Lyrn, Anf.onio de Souza, Cunha Pr.dJ•oso, WalfJ•cdo Leal, Sigismun<lo
Gonr;nlvos, llnymundo dr. Mirando, Guilherme Campo.~. O!ivr.im
Vallodiio, Bernn!'dino MonLeir·n, Moniz Freire, .Toão J,uiz AIveR, Nilo Pec;nnhn, Bueno do Pn.ivn, Brll'nnrrlo Monl.nii'O, F~
lieinno Ponnn, Fr·nneLsco Glycm•io, Adolpho Gol'do, .Tos<í Mnrtinlio, Gonot·oso Mnrques, Xavier da Silvn, Alenenr Gnimariios o Fclippe Sehmidl. (31t).
Deixom dr. eompnroccr com cnnsn. ,jusl.ificada os Sr·~.
Sill·erio Net')', Tcl'f<\, Arlhm· Lmnos, ]';nuro Sodt·<í, ·Gol'vnsin
Fnssos, Fr·n1teisco Sú, 'fhomnz Accioly, Epil.neio PcsRoa, Gonçalves Fnt'l'Cil'n, nibeil'O do Bt•if.o, Gomes niJJCil'O, .Tos•\ Morc·r.ll ino, Rny Bnrho.s-u, I.uiz Vinnno, Lom·on~•o Bnpl.isl.n, Franciseo Pnl'l.olln, S:l. FPciJ•o, Au~usl.o de Vaseonecllos, Alcinlio
Guannli:ll"n, Alrt•I)(IO Ellis, LtlDllühlo rlo Bnlhiies, llt•nz Ahrnnl.r•s, Gonzngn .Tnymo, A. Azot.•r.cln, UoJ·cilio Lm, Ahdon lhpl.isl.n e Vietor•iJlO 1\Tonl.eiro (27).
-~~· lida, pnsl.n rm rli>i!ll.'.'ÚO r, sem rJ,.lml.r, nppJ·ovnr.In 1.1
ndn dn RroBsilo nni.LlJ•ioJ',
O Sr. 1" Secretario c.h\ con Ln do srgu in Lo

A' 1. lwra ela l.nrdo,

sr.R~iio

EXPEDTEN'PE
1'ol0gl'nmmns:
Dos ilrs.: .Tonulhns Podrosn, Govcl'llndoP elo J~slur.lo elo
Jl.mnzonns; Frnnco Rnbello, elo do Ccurú; J, J, Seubru, do ilu
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Dnhin; Olivr.iro. Botelho, do do 11io dr. .Tanniro; Cnrlos Cnvalcnnti, elo de Parnnú; Vidnl Humo" .Junim·, rln dn Santa l:nlhal'inn o Bncno Bl'nndãn, do dn ~Iinns-Gol·ncs. •·nngJ·al.ulnn-

do-;"ifl

.,

"••'

'

(!0111

o Senado rwla dnl.n. dB IG ·dj~ JlOYI~III'III'O,

.HIIIlh'I')'-

RUJ'IO da PI'Oelnmnçfiio da llt•puhl itm. - Jnleir•w.lo.
Do SJ•, goncJ•al Lnz, eommnmlnnl.r <ln dislriel.n milil.nr
rom st~d<! no Estado da Ba!Jin, uo mesmo s<mliflo. - Til·"
'l.t• irndo.
Do S!'. coJ•oncl PncR Pinlo, commnndnn!.c Rnperior da
Gn:H·dn. Nrwíonnl do E~t.ndo do AlngtHlS, f•Jll idnnLiem; enndi-

fnl.cilmlo.
Do SI'. ll. Moo, sceml.nrin ·Lin Comi!.•! Nohrl, em CJJI•i.qf.innia, c'Oillllllllli"n'lllo l.c>J' envindo Ullll\ eii'C'!JinJ' J•cd't'l't.!liln ú
<.lisiJ•iiJui~ITo do premio Nobel mn Jfl!l!. - Jn\.eirn.rln.
O Sr. 2" Secretario deelnm qun nfw hn pnJ•occwes.
E' novnmcnl.c lida, posl.n em cli,;;eussão c "nm dt,lml.r. n.pprovmla a J'eclucção l'inol do pt·o,icclo do Senado n. Hi A, dn
1013, t·cgulondo o lempo do' mn\JnJ•qtw pom os ofl'iciues dn
Armndn, e clnndo ontms pl'ovirlL'llcias.

<;Üt!S, -

ORDEM DO DTA

VQi,nção, ~m ~· c! isoussfi,o, c.In pl'nj rei. o do Sr.nnclo n . ~3, de
1013, JlJ'eS01'üVt!llrlO n mndn pn!' l[lit' drvr R·r.l' l'nil.o n nlislnmcnl.o cloit.ornl.
AJlPI'O\'fldO.
O Sr. Presidente - Nnr.ln mnis lln.venr.lo n. l.rnl.al' von ln\•nnl.fll' n sr.ssúo.
Convoco os SJ'S. St>nndorr.s pnrn ;se l'ennir~m mnnnhã ~m
'rssão """'·da anl.rs rln plllllillO, pnm lomnJ• enn\IPeilll"il\O dr.
nssu m.pl.o rrscwvud o .
Pnrn. GNlem do dia, c\n srssfio pnlllir.n c.!••signo:
Discns,;fi.o nnicm do J1nl'eecJ' rln Cmnmis~iio ·l!·c Finonc:ns
n. 2·1·1, dr ·J0·13, opinando qJJCJ s••.in indrl'nJ•idn o l'OfiiJOI'imcnl.o
em que n. Lunidi:t Pt:•·J'fJil'a dos Snnl.o,, Vill\':l dn JlltJSi.J'tl do
Soeeot'J'O Nnvnl Pec\J•n Engrnin do' Snnl.o~. snlidln nnm
}iOIIRÚO;

Discussiío unicn elo J10J'ccer dn Commis~fio ·•lo Finnnc;ns,
~. 212, do 1.913, opinnnüo poJo indc\'eriJllonl.o d~ l'OQ!iOJ'in:enlo

r

mn que Arl.hm· ~l'nlenlino dn Cosl.n n oniJ•os, lnlweJonnt•JoR."
J1i'O\'nssm·cB do In>l.il.nl.o Nncicinni' ele Mnsit•.n, prrlcm cqnipnl'nc;iío c.Jos srnR venclinwnlos nos elos dn ignnl J:n\rgoJ•ia cln
Jnsl il.ul.n Bc•n,lnmin Conslnn\.;
DiscnssÜicl nniJlfl do pnl't•c•·r cln Commiss~o c.\c Finnn1;ns
n. 213, de 1913, opinnndo que sr;,ia indel't;rido o rcquet•imcnlo

,!ir·
/i

"
I
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<·111 '''!'' "·' rrnrre;::nrin•: <ln All'nnrloA.'n da Hnhln Mlicil.nm NJllÍ•

pn l'!,'~'no d1• :-;t~us \'Pilt'l nwn I os no:; dos dn ignnl t:al.r.g·ot· ia da

do ::ianlns.
r,ovonla-se n sessiio ;í :l hnm f! "li minnlos •

•
Hí8" RESS:\0, EM 18 DE NOVEMHHO DE I n1 ~
I'RF.RTnllNCJ A TIO SR. I'JNHETilO ~L\OH.IIlO, Y!Of:·PHERTUI~N'J'P.

A' I hol'n dn larrlr, pJ•esr:nl.o numct•o legnl, nhrc-s,.,. n
a que ennem•J•t•m os R1·s. PinheiJ•o Maehnr.lo. Fert•eim
ChnvrH, AJ'Oti.ÍO Gr\n~. Púdi'O Bnrgr•s, Mel.el!o, Gnhinl Rnlgndo,
AJ•i.IHlJ' Lemo,, Tnriio do BJ·nzil, Lnllf·o SodJ•t), .Tostí Enzellio,
UJ•hnno Snnl.ns, Mr•nrlt•s rio Almeida, llibcit•n GoJwalws, Pires
~essão,
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Fm·r·f!ir·a, Fr·nlWÍHC'o Sú, •ravnr·c!f.l dn Lyr·n, Anl.or!i'o dn Souza,
Cnnl1a Pr.dr·n~n, \\'nll'r•(•do Lüal, non(:ni,•o::; .F't"H'l'OÍI'a, Hnyn1undn
ele MiJ·nndn, Guillm•mn Campos, Olivtlil'a Valladiin, Ht!J'I1Jll'rtinn

l\!onltJiJ•o, .loiio Luiz Alvrs, Alflindo Gunnnbat•a, iBurmn do
l'nivn, BoJ•nnPdo ~fnnteit·o, FJ•anl'is"o Glyr"'l'io, Adolpho Gm•dr;,
Leopoldo de llulhües, Jos'\ ~lm·t.inho, Cimwt·nso Mal'fJilf:s, Xn~
viet· ria Silva, A!'em:nl.' GuimuriiN•, Fclippe Sebrnirll. c 1!"1'r:ilio Luz (3ü).
Deixnm de eompnrccct• com enusn ,iustiJiendn os Srs.
Silverio :Xrwy, ~ref.ft\ Go1·vasio J>assos, Thomnz Aceinl)', Epil.:wio Pessoa, Si:;islimndo Gonr;nlvcs, Bilwil•o rlt• Brit.lo, Gomes
Bibeiro, .Tosé MnPecllino, Huy .Bni•bosn, Luiz Vimma, 1\loniz
PI'Circ, J,onJ'Cll(:o Baplisln, FJ·aucisco Po1·1.olln, Nilo J>ecnnhn,
KÍI FrciJ•c, Augusto de Vnsconccllos, Feliciano Ponna, AlfPedo
Ellis, H1•nz Abt·anlr:s, Gouzngn .Tnyme, ,\, AZPI'Cdll, Ahr.lon
Bnplist.a e Viclm·ino Monleil'o (25).
E' lidn, posln cm disrussiio n sPm r!Plmlc a[l[li'OI'adn n
nd.a da sessão anLot•;oJ'.
O Sr. i" Secretario di'1 éont.n rlo sogninlc

!•

:I'~
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EXPEDTENTE
Officios:
Um rlo S1•. Min isl.ro rln Fnzcndn, l.l'nnsmi l.l.indo n mmh
sngem eom fJUC o SI'. Pi.'CSidcn te rln 1\nJmhl~'~n J'csli ln o
dous rlos aulog1·npltos da rcsolnufin dn Congresso Nnr,ional,
snncBionnr.ln, que nhJ'il o eJ•crlitn <111 fl :nl,nijl!lij,\, ]1111'11 nN',fii'J'fW
no pngnmenl.o rtns "''ncimenl os, rh•. H de mm•,;o n ·:.11 r],, rlr:-;emlwo do r:o1·r·rnl.r nnno, a .Joaquim Augusl.n FJ·nii'C, 'I" ns~
e.ripi.LH'IIl'io dn :\ll'nndt•gn do llio dn .rnnr;ipo, - AJ•ehive-so
um dos uul.ngt·npliOS e t·ommuniqtw-se t\ Cnlllnl'n, l'emetleJt-.
do-se-lhe o outro.

'
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18 DE NOVE'l',lBHO Dll

101~

2G9

. Out!'O do Sr·. l't•efeito do Dhlt·ielu F1•dr•r·nl, Lr·nn, 111 il.tmdo a mensagem cout que :-;ulmwttL~ i't eullt:iidt.!J'ar·úo Llo Hnuado ns razGe:; t(tlr! u kvut'illll a uegm· :;ancdí.u ú ~ t•e:;olw·ão
do Gon~l!il10. t!UI.l llral!da .':ou lar·, par•a us ,rrêilos da a 11 osénLadot'iU, ao !li',. llue;cr·~o (.ul!l,hu, ~~ LI'II~!JU de .~ct•v i~u .lJUO meuclOna. - A (.ummr~:;uu uu Gou:;L!LuH;ao e Dtt>lomacw.
'l'elL 0'l'Ull11}"1tl:3:
Um do 81', Anloniu ~leudl!ti, CX!JI'didu de Cubo, g:;[atlo
{!e S, Paulo, Cllllllllllllir:undu l!:l' 11 ,JuuLa Apul'lldOt'a, reunida.
a H tlu CO!'!'enle, expedido diplonw~ uo~ i!lr:iLos uu ullimo
pleilu oleiloral do rcJ'er·idu !Mudo, - lnleirudo,
OuLru do 8i', t;Judouldu t.la Jo'uus•:cu, Güvr:l'lladot• do Es,
lado. do Alu:;ous, pt·eslau~lo inl'ormauões acerca du cot·t·•:spoadencra tt·uctHia eum " i:lenaliu eslut.lttttl. - A' Gommi~süo
de Cuu:;titui•;.ãu u Dit>lomtwiu,
O Sr, 2" Scct·atario duclat·u quu nüu lm tnu·cccrc:;,
1

...

OllDEM DO DIA
l'i~NS,i.o

A

!),

LUNIDIA ó!.IN'I'OS

Discussão unictt do pat·ucer (la Gonuuissão
211, de luta, opinando .que seja imle!'eridu o
um que D. Luuidia P1:·rcit·a uu~ 8aulo:;, viul'n
l:iuccut·r·o Naval Pedro EuJ.:cniu do:; 8turtos,
pensão.
A!Jpl'ovado.

11,

de

Finau~as

t'e(!Ltet'imento
d1J mestre do
,;ulicilu uam

VE:o\l:i)IEII'!'U8 UOS E,\[J>il!W.IIJOS IJO J~S'l'l'l'U'l'O NAGIONAL Ull

· )JUSil:.l

Di:;cu:;sfio uuictt du pal't!i!l!'l' da Cun1111is:;ão de FimHu:as
n, :.!1:!, du UJ!a, opiuuml'o peiiJ imlul'cl'imeuLo do re!JUor·iurcnL~
e1•1 f!Lil! Al'llrut• 'l.'olonLino da Go:;la 1) oul.ros, J'uncciounl'ios o
Jll'Ofus:;ot'tJ~ diJ la:;liLtilo Nacional de Musica, pedem equipara~ão uos seus vencimenlos aos rios de iguul catcgoritt do
InstiLulo Heu,jamiu t:ortslnnt.
Allllrovado,
\'EN\,;I~!EN~'O~

I~

ll08

E.llPilEO.\UOS

DA .\LI',\NDEUol !J,\ DAHl.\

Discu:lsão unic:t du parece!' da Commistiãu ·do l'iuancas
n. 2-13 ck Hll3, opiuuwlo que se,ia iudel'erido o l'UlJlHJl'ilitel\IO
em qw; os cmtH'úgado-" t.ln All'nndcgn üa Bnltia solicilum equipar:u;ão dos seus vcncitmuLos nos dos lle igual categoria dtl
de SnuLo:;,
,\.pin·ovudo.
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O Sr. Presidente a sessão.

lcvn~<llll'

Nada mais havendo a lr•a[nr, vou

Designo purr~ ordem do dia tln seguiu tu:
2" discussão da Jll'oposi•::io da Gamam dos JJuputados
n,.. I i·l, de J.!!l :!, r·,Jgulnndo a aposenLndol'itt dos J'uucuionnrios
u!v1s c!a _Urrrao ,q dunclo o~JLr·ns pr·ovidcnens (com 11arcccJ' dtt
()uwmJsstw de 1• uutll\'as o/ {creccmlu cmaudas) ;
Discussão uuiea do JIUl'eeut· da Comruissão do Finau~as
n. :!J.I, de 101~, opinando pelo iudofet·imcnlo do rcqucr·imcnlo cm quo monsenhor· Prancisco Hildcbmndo Gomos Augclin solicita relovnmcuto do prosul'ipção pnr·a o fim do rcucbur do 'l'hcsour·o Nacional congruus a quu se julga uom
direito;
2" discussão do pr•ojcclo do Senado n. ~ü. do JUUU, uqui~
ptu•audo os vonuimcnlos do inspector· u sour·u lul'io dtt lnsp••ctol'ia de Saudo o do l'orLo di) Maceiú no:; dos fuuccionar•ios du
i~;mrl categoria rlao dos Estados do ~lm·anhão c Coará (cum

1Jl!r~ccr contraria tia ()omuâsstio

de Filta1lt'as);
:!" discussão d') ]JI'O,iecLo do Scnnclo u. 37, de lUO!J, equi-

par·:urrlo os vencimentos dos J'unccional'ios da Di!'IJctoria
UuraJ de Snutlc .Puhlicu aos dos ele igual ualegol'ia das out!'as
dir'eclorias do ~linislel'io ela Jusli~<l c Negocias llllol'iol'es

I

~·

'

i

(cum

I
I

,I

I
I

:1

do wojl!e/o u. 21, t.f,: 111/0; com Jllll'cccr coutmrio da Cum-

I

'ntisstiu de P inanr;ws) ;
2" discu'"ão c!o ru·njeelo do Senado n. r,, de 1.!11~. equipumudo os venuiluenLos do.~ dcscmburgador·es o ,juiws de diJ•cilo aposentados, (':t·-·vi do m·l.. ü" da ConsLiLui•;ão, aos vonuimcnto:í que ,por·ccbcm os ,iui~es succionnos mcncioHatlos 11a
uliuca '' da labclla twncxa tl ld u. l.ü27, de 2 do ,juucir·o
do JU07 (r:om 1llll'•:l!•:r conltariu dn Gommisstio llc Ji'inmit'as),
Levanta-se u iiu5~ão ús 2 ltOl'tlS c 10 minutos.

f I
I

,I
'

i

II,

: II
'

I
!

cúnlmrw tia Gvmmissâo tlu Finaurcts);

2" discussão elo )Jo,jcclo do Senado u. H, do JU!O, fixando o ,,,wulu.m a l]UO terão dil'ciLo, a l.iLulo de I'CfH'CSellla\'ÚO, o Viuc-l'l'osidrmle da llepu!Jlica, o Vicc-Pr·csidenlo do
Scuado, o Prnsii.lPulu da Uumm·n dos Duputados, os 8enadorcs e Devutudos u os MinisLr·os de gsLudu (cnwmla li•~staca<itl

I
,

JlCii'UWI'

'

I

'
I
I

•
15 il" SESS;\.0 EM 1ü DE NOVEMDllO DE 1ü 13
'

~I
!
'

I
I
'

'

l'llllS!DllNCIA DO Sll. PINHBI!lU MACHADO, Vll!ll-PI\llSIDllN'l'll

A' I ltol'a da ta1•de Jll'eseulc numm·o legal, abr·o-sc a
Sl'ssão ú quu corwor·rum 'os Sr·s. Pinheiro Machado, l!'ot'l'oim
Clutvcs, Al'au io Góos, Polira Borg·cs, McLello, Silvcl'io Nor·y,
Gabriel Salgado, Arthur Lemos, Indio do• Bmzil, Luuro Sodre,

.
,,,'>.

SllSSíi.O EM 10 nll NOVEMB!l.O DE 1013

'(

;J

"
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;rosü EuwJJio, Urbano Santos, Mendes do Alnwida, 1\ilmil·o
lionr:alvos, P ii' c::~ FNTüiJ•u, Fr·a nciseo St't, '.l.'avm·cs Ue Ly1·a,
Antonio do Souza, Cunha J'edi'USa, Wall'I'Cdo Leal, Sigis~llllldiJ
Gonc;nlve-:;, Golll:nh'!!S .l•'ct·r·oir·a, 1-lnymundo du 1\lit·nncln, Uui- ·
Ihnnnc Cam_pos, Oliveira Valladão, 1\Jonj~ l!'t·cir·e, ,João Luir.
.Alvu~, N1lo .Pc1:aulta, Alcindo Guauabtu·a, .Bucno dn .Jluiva,
Del'nardo ~louLcit•o, Feliciano Ponna, Lcopolclo de D.ulhõcs,
JoS<í i\lul'LiuiH.', Ueueroso Marques, Alcneal' Guimal'ftcs, !>'clip[Ju
::lelunidL u V ielol'ino Monteiro (:JS).
Deixam de oemp:u·eeet' com causa .iusliJ'iearla oô S1·s.
'l'el'l'é, C:cl'l'asio P'assos, 'J'homaz Acdoly, Epilaeio .Pessoa, Itilwii'O de Jli'ilo, Gomes llibeiro•, ;Jos1í Mat·eelliuo, lluy Jlarllo·sa, Luiz Vianna, Brmia!'diuo MouLeii·o, Loul'úiH:o

Unptisln, .Fr·auc!_iseo Porlnlla,

~;i

Ji'J•eii'L',

Augu:;l.o riB

\'asenueellos, All'redo Jmis, Fr;nwiseo Glyeerio, Adolpl!n Gordo, Hrnz AlmiLll.es, Gonzaga ,Jayn11•, A. A~et·edo, Xaviet· da
::lilva, !Icreili•• Lu~ c Abdon JJapLisla (23).
E' lida,

.JIOtila 0111 Ui::icu~::iÜO

c, ::;em delmle,

i.IPlll'U\'ttLla

nela da ~::;...•sstw antel'i or.
O Sr. i" Scretario declara que não IJll expediente.
O Sr. 2" Secretario procede a leitura dos sc.,uiules

'

.,

,,,,

a

1'.\llECEIIES
N, 223 - lfJ!3

'

:~

'

A' Commissão do ,lusU~·a e Luglsln~~iín

J'DI'ttlll rr~m.~UH!tw,
ol'l'~l·eeidns prl••s Sr;.
GunznHa ."ln)'ll'IU e ~ú FJ•oire, no projoeto 11. :.!H, dfJ Hl10, ··~ln
Sn nado, que moei i l'icn diversas flwmas pl'Oces:.ot!ac~ no ulgn ..
gnuwnto dos J'eiLn~ no Supremo Tril.Junul Fodurul, alim llc,
~o!Jro olla~. emiUit• parecer.

r<m nul.ullm di! 1!111,

rlun~

ollli'IHins

.i

r"

''

I
,,

..'

Dispondo o alludiclo projecto no nl'L, l" que n I'tJial.m·
de qllillqLHH' proeosso, Ol'igiuurio ou cm hL'tio elo reeu1·~o, J'UI'iÍ.
t• relal.ol'iu cscl'ipLo dos autos, dr•nLt·o do prazo llo !,(1 dia~.
a s" uontm· da data lia distrillui~ão, c no al'L, 3", - (]IIo os
ndi'O~-tados lel'fio vista do rolntol'io 1m Sccrol.;ll'ia do 'l'rihunal
d~t~·nitte de~ dias, podondn, dentro dus.sü prazo, roquui'UL' no
relniOI' a Jneiusfto dos fados o oimumsl.aucias, rtl!IJ pOL'VOIJlul'a l.oulinln sido omitWins uo l'"lnl.odo c que iul.t•L'CSSt.'In
n deeisfio da eausa, dolm·m inn a pl'lmeit·a emenda que c:;~u
I'nlaloi•io ~~~L'(t pullliearlo no Diario O((icial o <l'onLro do 1a
dias, r:outnclos Lia data dn ,,ua puiJiioa~fto, poderão os advo~:>ad"s l'nz·;•t' nquellc roquorimculo.
'l'emlo esta Commissiio umill.ido Llous paroeoi'r's t:o!li.J•a

a L'Pi'ot·ma cou~l,nnLu ·dos al'ls. 1u. a H''t iuclusve, do pt•o,ioelo,
o ,pl'ilm'Íl'll l't•latndo pelo St·. Melello a ~O de oul.uln·n do
Hl 10, IJ o :e~uudo Jlelo SL'. Coo lho o Campos, a 28 do dozcm]JI'O de HJU, não púdc, [)Ol' isso mesmo, auonoel!IU!' u t![J!H'CtYa~flo

da ')IIIULHIU,

.''

'
I'

!.
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~~'

i
O estudo do' nulos nu Supt·emo 'fl'ilnmal Federal é feito

I.

!•,

:,

I'

1'i
'

li
1'',
1.'

·~

i

r:?.lt.Hdlll:"li·'~' 1'1.11' l.t·os .iuiws, lr•11tlo euclr! um o pt·no do GO
'·"'~ C:ut. ·1!1, elo no:;. lllll!l'llO do S. '.l'l'I[Jl!lllll .l!'eclera[)' c si

" [ll'll,li!!JI.Il -

lJI't~r.o_·de

.w

esln!Jelet!I!Udu o t•cltrl.nl'io e~et'it•lo de!llt•u do
diu~, bUJl!Jl.'hllíwlo a J•evf:;fio o dolermiunwJo que

deveruo set· t·emel.l.iclos ao 'J'rilltlllnl, envé~ do traslado de
f odo o_ pL'Ot~fiSS'l\ nlgumns de :mus vecas apenas
(~s·ctd.encn,
nlll'!;<u;ao das parles, e!!rlidiío de doeumonl.os e de •rl'epoimenl.r!S "·'' t.esl.emunlms) - si l.acs lllNi'idas podem l.ornur
ma1s l'llllllla u IIICllllti dispendiosn a adtuiHisLt·a~:ão da iustu:a,
l'lltl'eia!ll.o, podJJilt l.ambem aeurt·olur o sact•LI'icio do dit·eito
da~ pnt·lr.>s, aléut 1lc terem os inconvenientes nos rel'crirlo,,

I

pn ruee 1'1)8,

'!''

O csl.ur.lu r.le ludo o pt•t•ces>u l'eilo pot• Lt·cs ,iui~cs 1j, l!I'Ídeu(euwnlc, muito nmis ;.;arnHl.idor do que o que cí .l'r:ilo POt'
um, anvua:;, e de algntnns pet~as do proce::;so ~ómL•ule.
l'ara que a tH.Iminisl.rar;üo da .iusl.i~a "c LorllC nwnos

r

I.
i

i

~llOJ'osa

..
'·.

"''

é uwnus dispendiosa, ::H.!l't't

índ·i~pen:;nvel

cs~l!

eon-.

,llllllo de 111edidati. .l~lcYnr a al~ada dos juizes de primeil'a in.;;lnueia, crctll' trHH... nncs de segunda iusf.aneia,
!ldr•t'liiÍllltl' que no cw"o de recurso sejam remeLI.idos
pnm o lrillUitnl supet·ior o., aul.os ori~inaes, J'ican·do 110 juim
inl'eJ'ior c1jpia de alguma::; peças, ·esÜtbelccct• prazo.::;· rmra o
pt·opm·o elos t·ecut·sos, sob pemt d'c deserc;ão, dat• :\s p:\l·leq
Yisl.a dos aulas, sômenl.c cm cnrlorio, reduzir os prazos t]\Je
lceut o~ juizes pam o esl.udo dos autos, aboli!' o rccLH'so 1\f'cessat•io da~ decisões que coucodem ou denegam liaúea8':oi'Jlll-', ~ll[l!H'imit• formulas niJsolulamet!lc iuulcis, ele., süo
J.•edidas que u Congresso dcYe Llcct·ci.Ul' com Ul'gêucia al'im
do; l.ut'llat· po~;iyl'l a decisão dos pleitos que cumvetcm ú
jusl.ica l'r!dernl •
.1!:111 noi.UVI!l conl'ut·encia realizada nu ItlSLil.ulo dos Advo .•
gados, o Dr·. Uuiuuu·ücs Nul.nl, illustt·nllo membro do Supremo 'l't·ilnwnl J.o'edl!l'Ul, depois d·e llaver domonstt'ado, corn
:;ulir.lu:-; at'S'llllll'HLos, n tlecf~.~·shlade dn SIH'Ctn dot:rdaun~ al-

I"

•r

·:·

guutu>< duquellus mellidus, disse que Jm em >.lltdntn~!-.lr.•,
naquelle tribunal ~~ .13G causas. e eomo o mesmo tribunal,
J't•nliwndu oito sessões .ot·diunrins por mez, não poderü !ll'Ofc•t•it• r.leeisiio doJ'iniLivn, em lodo o mmo, sinüo ·SUIH'C Q.\0, fit:al'iíu J •.\!Jli enusns sem ,julg-umculo! E como os lt•ub~llws do
tl'ihunnl uugmcnlnrn, nnnualm~nlc, de um modo considí!ruvcl, ri hem visl.o que ns mcnciouadn; llll.'uidas ueccssilam
oer udopladas eum lll'!;enein.
A seguutla emenda. JllUIHia ·climíma· o at·L. !G do JH'njet:Lo
e a Couuni~~·ão aconselha a suu umwovn~:fto~ em vi~l.~l do seu
ptU'LH~t)t' :-suiH'C n maluria do me::;mo arligo.
Si o Sunado, núo olJslanlo ú Jllll'OCOI' da Gommissíío, a)lpwvut· os ntü. 1 a 8 do JH'a.icclo, del'et'll n<JssrJ caso Ul'f•'.'O..,
vnt· ln111bem a primeit·a ell1Clldu.
Saht das sossües, 1~ de uovomi.Jt•o do 1013. - Jotio Ltti:
~lves, l'rosidculp, pela conclusuo. - Ado!pha, Go1•do, H!i·•

'•.
li

.

,•

'·

.!'
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G11illwmw Campas. -

nio de Suuztr.

Cuuha l't:drusa.

m\IEND;\ AO 1>1\0.TIW'l"O DO S$'1ADO, N. 2R, Dll
til' RlWEIUl O l'AilECEll SUl%\

;.

1010,

A1lloA Qt:E

Ao [Wii. 3":
Em, ver. de: - Os advogados Lerão vista do relataria. dLLranlo W dias, ele.- diga-se: «0 relataria será publicado no
Díario O{fícial. e dentro de 10 dias, contados dn. data da pubHcacão, os •advogados podem l'Cquet·.e~·. etc.>. O mais, co:no
está.
Ao arl. lú - JWmine-se.
Sala .cJas sess,je~, 5 do oulubt·o de' 10H. - Gonzaatt ,Taymc.
-Sá F1·eira. -A imprimir.
N. 221,-1913

......

1!1

A Commissuo de Legislação e Justiça, Lmtdo examinado
o pro,íecto n. 102, de 19IO, que reorganiza a Guarda Nacional,
manifesta-se de accilrdo com o parecer da Commissão de Marinha c Guerra, !"avoravel ú approvaçfLo da referida proposição.
Já é tempo de dar (L Guarda Nacional uma organização
· compativel com os fins de sua instituição constitucional c a
proposição n. 102, do !9,l'Qo, realiza esse objectivo, com as
emendas, que forem formuladas pelo finado Senador Alvaro
Machado, e acceitas pela Commissão de Marinha e Guerra.
A Commissão de Legisla~ão o Justica pensa que laes
emendas devem ser approvadas c propõe ainda a suppressão
do art. 125, po1·quo a receita do que ello trata deve ser incorporada ú receita geral da Uopublica, incumbindo ao Congresso
na lei orr;amentaria, ostabolecet· verba para as desper.as da
Guarda Nacional.
Assim, oHoroce a Commissüo a seguinte
EMENDA

Ao art. 125- Supprima-se.
Sala das Commissões. -João Lui; Alves, Presidente o JlolaLor, -Guilherme Cam)Jos. - ,tdolpho Gordo, com restricções. -Cnn/ta Pedrosa. -Antonio de Souza.
P;\RECEl\ llA CO:'>l:O.liSS,\0 DE MARINHA I~ GUEilllA :-1.

iiü3, DE 1912,

A QUI~ Sll REFBRE O PAnECER SUPRA

;

li

11.

'I

A Commissiio de l\!arinha c Guerra, penso que a proposicão
da Gamara dos Deputados n. 102, do 1910, providenciando
sobre ui.ilizucão e mohili?.acão da Guarda Nacional, estú no~
casos do set· li!1PL'Ovncla pelo Senado, com modificações que
Vai. VIl!

IS
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aprc~onla,

eonsullanclo o pensamento do Jinado Senador Alvu.ro
.:llat!hado, a cu.io parecot•, que aba-ixo Lmnsct·uvc, se rcpot·Lu,
lll't\.;;tando sua ,iusl.a ~lwmcnag·em a Pssc disliuelo quão illuslrado

cx-St_lllador· pc-lo Estado ela Pat·alrylm.

Sala da:; Comrui~si:íu~ . .:!0 de dezumlJL'O de HH:.!. - Pirt!S
Faruim. Jli.'Csidenle.- Gt.t!Jriel Saluatlo, t•elulor. -1L /11(/io
!lo JJra:U. -1i'cliJ11w Sehuâdt.
DOCUMEN'I'U. A QUE SE

llEf'WU~

U 1>.\JlllCEil HUl'IL\

A ConsLiluit;ão da RtJpuiJ!ica em sou at·L. 8!1 denolllinou
·müit:ia cívica a Guardll Nacional, homologando assim a Lratiit;fio de ser essa força um rcemso que a ordem ci.viJ deve

]1rcs!.a.r :í. militar·, mn easus exLL·aordinndos, un. dL'fesa ela paLr.·ht.
J~ssu J'oi o pensamento ela lei n. üü:!, lltJ Hl de scLomlm1

tltJ J H50 dispondo que a Guarda Nacional el'U pam auxilia!.' o
lExt•roeilo na. rlul'esa das Pl'at;as, :rr.·onLojr·as e f!Oslas.
O decreto u. Hli, do 18 de abril de 18U1, que Lomou
oxl.onsiva aos Estados u organizat;ão dessa milicia m1 Uarlilul
:b,edcral, consLanLe do decreto n. L 121, de 5 de março de
HWO, !'oi procedido de considerandos, enl.re esles o segundo,
onde se diz que o fim da Guarda Nacional, como reserva que tí,
o ExerciLo de linha na defesa da J>al.riu, ele.
A vi;;enlc lei u. LSGO, de ;, de ,ianeiro·de 1908, que t•eor.ganiwu o Exereilo e regulou o alislumenl.o e sorteio mi!iLnr,
cm seu arL. 7" considera a Guarda Nacional e sua reserva
J'ot·va de :.!" linha, ondiJ servirão, alt.í os H annos de idade,
os llidurlfios quo .iú houverem prestado o seu servic;.o no Exercito adivo na sua 1' c 2" linl1as.
EnLreilando assim u sua Jigal)iio ao Exercito, niio lhe l.im
cnlretanlo a fcicüo do i'orca auxiliar do mesmo Exm·cilo.
imprimimlo-lltt• a 111esma orienluçüo Lechnica.
Duil i a neeessiuadc t.lo set· o seu commando :;t:t·al coni'iado
a um general do Exorcilo nacional, que será o élo forte e convcnicnlc t·cgulullor da ~\eçüo conjunta desses elementos com
fJUe dever,it conLu·r a Nat;üo cm casos de twcessidadc.
O pro.iccl.o da Gamara n. 102, de 1010, que reorganiza a
Gual'lla Nacional, ora su,icito uo csludo du .commissüo de
~lnrinhu e uu,rt•u do Rr:nudo, obedece ao pensamento do lcgisludoJ> ~Jnnsl.iluinll', tJUI! eog-nominou de miUcia ci.1rica a Guarda
Nneionnl, Inas, t'lll s<.>Us dcl.alhc::i, reclama modific:wões que,
110 enlundul' da Commissüo, LlüYtJlll sur adopladus. , •
!'elo pro.it•elo eonsla a m·ganizut;üo da Gual'llu Nacional:
11) dos eoJ·pos especiar:s, assim chamados n estado ,maior
:;unernl, o cot.·pn de sand1>, n quar.lt·o extraordinat·io do. serviço
aelivo '' o rJuar!ro r:xlmonlim·aio dtt t•oscrva;
l1) dos l~Ol'JHlR de tropas tias rospccLivas al'lllflS: J.legi-

rrrnnl.os tk iuJ'aulat·ia, lmlalllóo do ;1r·tilhnrin de posit;iill, nsqun-

LlJ•ÕtJ:; LltJ .eavallnriu c eomptuThias de Lrnnsporle;
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e menw:es e scerclarias;

11) do,; set•vil;u:; "·'Pe~iaes: usl.adu maiut·, auditoria, inten-

dctwia, promoção, iul.l'Ucçfío, qualificação, etc.
Como preamlmlo estabelece o projecto estas disposições,
que del'inom o olJ.icctivo da insLituilção e como deve ella
abrangr os Eslatlos, Esse prcambulo tem no PI'O.iecto a denominação de: -«Disposições preliminares,,
Comecemos !lO!' esta parte do projecto a offerecer tí considerur;ão do Senado as modil'icações de que i'allúmos.- Alva1•o
Machado, Relator.
llMENJJ,\S

l'll01'0S'J',\S

m

PELA CD~IMJSS.iO
.:! 1' DISCUSSÃO

E J;\ ,\PPJ\OVADAS EM

Ao arL. 2°:
Onde se lê: « milicia cidadã,: diga-se: « milicia ·civica ~.
Onde se diz « § 7" ), diga-se « §§ 7" e 8" da Constituição».

Ao arl . .4°:
Onde se diz: « tantos», diga-se: « 22 »•

•
Supprimam-se as palavras: «quantoH... até « nacio-

nacs ».

:o

1Ao ar~. 5•:
Em vez du palavra: «passara», diga-se: Districto Federal
« 'l'el'l'itorio do Acre passarão ».

•Os at·ls. ·J,O, J .I o 12, rc,di,iam-se assim:
«O commando da Guarda Nacional comprohende:
General ofi' cctivo ou reformado commandunto da Guarda
Nueional da União;
Gcncraes de !Jrigud!l rcl'm·mados do Exercito ou tCoroucis
Lia Guarda Nacional commundantos de região».
c~o ar~.

•••

r

iiL :
Onde se diz: « 2b, diga-se: « 22 »:
.
Na 5" ulinca, onde se diz: c « 1" e 2•• tenentes med1cos »,
supprimam-sc as palavras: • o 2"' », e accresccnte-so: « 2•• ~c
ncntcs >, anlcs dtt pul!lvra: « pharmuoeuticos ».
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Ao arl. 17, Jellra a:
Onde se diz: "geracs >, diga-se: «geral •;
Lettra d:
Entro as duas ultimas palavras, accrescente-se: <c),

...'

,,
.I

.,.

., •I

'.

!(

,·:
" .

..i I

r·.;.

'

i"'
..' ·•

.

......'
I

r
I

L
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Os arts. 26 e 2;7 rodi.iam-se assim:
«O regimento c o esquadrão de cavallaria o as companhias
do transporte terão organizacõcs idcntica ás do Exenito.
Paragrapho unico. Nos Estados do Paraná, Santa Catharina e Rio Grande do Sul pode11á •haver um ou mais regimentos
de cavallaria:o-.
!Ao art. 29:
Em vez de: «sub-chefe>, diga-se: «coronel da Guarda
Nacional, com honras de gcnci·al de brigada (quando tiver scr.vicos de guerra, interna ou externa) chefe de Estado Maior •;
No estado-maior do Commando Regional, supprimam-se:
«um general de bi•igada, um capitão-secretario c um 2' tctente a,judante de pessoa •;
No estado-maior' do regimento, diga-se: «1" sargentos•;
Na 2• alinea, diga-se: « 2" sargentou;
Na 3' alinea, diga-se: « 2" sargentps •;
No estado-maior do bataiMo de artilharia, onde se diz:
«dois amunuenses », aeercscente-se « 2"' sargentos, c faca-se
o mesmo na ,.. e 5" alíneas.
No estado-maior dos esquadrões de cavallaria e da comJlaU:hia de transporte: na 3" a\inca accrescente-se: « 2• sargento :o •
Ao art. 30:
Onde se diz: .: Sub-chefe :o, diga-se: «Chefe do ;Estadolllaior :o,
Ao mt. :Ji>, diga-se: « 3li • c a~ct·cscentc-se, ao primeiro
·pct•iodo: «observando-se cm seu commando a hiernrchia dos
postos».
O art. « 3ü • pum 11 « 35 • c accrcscente-se, depois da
palavra • nacional :o, as palavras: « d:t União :o;
Onde se IC: da «milícia cidadã», disa-so: «dessa milícia :o.

I
I

Ao art. 43:
Onde se diz: « Quatl'o 1" sargentos •, diga-se: «quatro
sargentos :o;

'''

_,,

o••

S11SS;(o F.~! 10 llll NOVE'MDUO Pll 1013

1

Onde se diz:

1
..

« QuaLt•o amnnuuuses ».: diga-se

~.quatro

sargentos amanuenscs ::>.

'ó

,,'

'\o nrt.. "'' :
'Onde se diz: «um 1" sargento amanuense », diga-se: «um
sargento».

Ao art. ''": ac~rescente-se, no fim: « nG rÚl'ma das disposições desta lei».
Ao art. 18:

Em vez de: «qualquer», diga-se «um»;
Suppl'imam-se as palavras posteriores n « Exürcito »
Ao arl. 19, paragrap:Ilo unico:

Onde se diz: • Sub-chefe», diga-se: .: Chefe do Estado·
Maior elo Comm(!ndo Geral, na fórma do art. 30 ».
Ao art. 50:
Onde se diz: • Sub-chefe» diga-se; « ChefQ_ do EsladoMaioJ.• do Commando Geral; Chefes do Estadoll\lawr dos Commandos das Regiões».
art. 51:
Onde se diz: «Sub-chefe>, diga-se: «Chefe do EstadoMaior> e onde se diz: «dos commandantes >, diga-se: «dos
commandos >; e onde se diz: « 3>, diga-se « 10 >.
~\o

Ao art. 53:
Onde se diz «geral do commando >, diga-se: «do Commando Geral>.
IAo art. 5·6 :
Supprima-se ••General de Bl'iguda >.

Ao art. 60: depois das palavras: «por decreto •, llign-se,
mn substituiç.üo, ao t·estunte: «denlt•o de üO dias para preenchimento das vngns que occorrerem ),

278

ANNAHS DO SF.NADO •.

Ao UI' L. 'Gl;
Em vez de: «c rcla1;üo do serviço obedccerüo >, diga-se
«cm relação ao serviço obedecerá>.

'
""'o ar~. G2:
Subsl.iLuam-so as palavras depois do termo «conciso>,
JlOr: «servindo ele modelo ús insLrncçüc,; elo Exl.'l'cilo ».
"\o arL. ü!, :

Onde se diz: « 'Üs mesmos unil'ormcs, os

~nurs

serfin apenas

difJ'crcnçudos pelos>, ciie;·a-,;c: « unil'ul'Jllcs d:t mesma cor, aos

'I
'•

<juacs se adaptarão>.

I

Ao arL. 70: Supprimam-se as palavras seguinl.es a « effecLivos >, suiJsLiLuincto-as pelas palavras: «do ExeJ•ciLo >,

Ao ar L. 71 : Em vez de « 2" linha>, diga-se: «i" linha o
sua reserva>.
l<\o arL. 77:
Onde se diz: « na citada lei n. G02 , diga-se «na lei n. 002 >.
'

":r~
'
;:"

Ao arL. 81:
Onde se diz: « Commnmlnnlc ge!'al », diga-se: « CommandanLe do região».

")i'I
I

·!!

.,I

lj.

:1·

.I'

•O arL. 82: Supprimam-se as palavras: «geral ou da primeira phrase e depois da palavra «coronel> supprimam-sc
as palavra~: «do DisLriclo '.b'eclcrnl, ou».

,,,i

"
.,,
"I

~'~

.: i

Ao nrL. 8'': Em voz ele « 2" linlill» diga-se « 1" linha c sua
reserva »•

I

.·[;
•,:

,,,."

Ao nrt. SG, leLLra a, onde se diz: « physicl\ ou mental»,
dign-sc: « physica ou moral».

2'70

)ia lcLLL·a IJ, urJpoi' da palavl'ft « urmnrla », a"''re~eentiJ-se:

<: albLudo~. :-;o!'Lt~adu:; que

Kxet•eilo na ~IHI I:L linha

.·,

:',.
l

!t

....

•'

usUvet·c•rn J':IZí.!Udn pu1·t~.~ do mr~smo

P I'P:-lJWC:Iivrt

l'e~m·va :~.

Ao nl'l, 8\1: Supprima-sc a palana e. parocllo;; ~. come~uurlo o at·t.igo enm a palavl'a « ns >>; al!ct·c:_;~ente-so n palavra
«os» unlt·e « po!iciacs e em pro gados».
.\o nJ·L. DI : SUJ)JH'iun:nn-:;c as pnlnvl'US:
dn paiuvJ·a « !.·ommandant.c >>.
.

<<

~et·al ou», depois

·,\o nrl .. (IZ: i'.upprirnam-se as palavras : « gei·al c~. depois
palana « cnrnmanclanles »; c onde se rliz: «a ris. OG c D7 »,
dign-.se: «no o n1 ».
cl:\

,\o ar L. 0:3-: SubsLilun-sc :«o commancjante geral e ... »,
pela palavra « os».

Ao nrt. O!!:
Onde se di7.: «penas que cstc,iam,
não estejam».

diga-~c: «penas que

·'

Ao :ut. 9G:
Onde se diz «baixa do posto», dill1!-SC: «perda do posto»;
LetLra ú: supprimam-se a' palavras: «com rcsisl.cneia
illcgal ».

-

,.

Ao a!~ I., \ri: Snb>Liluam-sc as
<-:

pal:tVl'\lS:

«cm r.hcl'n», pot

geral ».
,,\o nr\ .. t,or,; n l" p:n'Lc srr:í rompmwnl.r. rlo nl'l. ·111.1: n

011

pfll.'tP ~tw:í nn U'io o ru·t. ·\O ri.

Ao ar\, 108:
Onrh• se diz: « inrlknclns ~. diga-sr « inrlicinrlos '·
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l\o ar L. 100:
'Onde se diz: «·corpo do
regimento».

. .' '

'

'

'

'· i!

regimento~. digu-~e:

«corpo, do

Ao arL. H '1 :
:Onde se diz: «aC]ui », diga-se «nesta lei».

-

L~O

art. H4:
10nde se diz « baixa», diga-se < pordn. » • onde se diz:
... '102 », diga-se: « art. !lü ».
!Ao art. H5, § 1•:
Onde se diz: «a sua

ve~

», diga-se «por sua voz».

,\o art. un:
Depois das. palavras «Com mandante Geral>, substituam-se
as restantes pelas seguintes: « Os commandantes regionaes, os
commdantes dos regimentos e os das fracções em ·cada arma>.
Ao art. 25:
Onde se diz: « duas tere as partos das>, diga-se: « an;
onde se diz: « cm toda a União~. diga-se: «cm cada Região».

c<l.o art. 128 :
Substitua-se pelo seguinte: «,\s gratiricncões que devem
pcr·ceber o Commandantc e o Chefe do Estado-Maim· do Commundo Geral, os commandantes de região, os secretarias e
outros !'uncr:ional'ios respeclivos Commandos, serão designados
em lei orr;amcntaria>.

-

Ao art. 130:
Onde se diz: « ol'ficiaes inferiores>, diga-se: « officiaes,
il)fCriOl'CS >,
Ao art. 132:
'Depois da palav!•a • inl'crio!:cs >, dign-so • praoas o quacsquer outrns pessoas>.

-

nJ•t. ·J,M:
Onde se r!iz :« immcdintnmentc, dig[l-se; «cm

IAO

-

seguida~.
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Ao art. HG:
Depois da Jmlavra «expediente~. aLé a palavt·a • commandos», substituam-se pelas seguintes: «Do Commando
Geral e dos»; supprirnam-se as palavras: m. 6102, de 1850 »;
cm vez ele • instilui~nes », diga-se: < subsliltüçües >•
L<I. o

art. 147 :
Substituam-se as palavras depois da pal,uvra «perceberão~.
]lOl· estas: «apenas os vencimentos .que ora teem como reformados~ .
L'\'o art. 148:
Depois da palavra • cargos», diga-se « jú fixados cm lei,

ou que forem de então em dcanto >.
~

•

'Ao art. 1lt a:
Onde se dh:: «magistrados», diga-se «magisl.crio ».

li

Ao art.. 151:
Onde se diz: «i h, diga-se« '17».

'

"

-,.....
-.

Ao art. '155:
Em vez de: «Aos ·corpos », diga-se· «A' s grandes unidades»,
Ao art. '157 :
Onde se diz « gcrnes »,diga-se: «geral».
Rcdi.iam-sc assim ns arts . .\", 5" c 0":
«Art. 4." O tcrritorio da Republica scrt\ divido em 22 re-.
giõcs da Guarda Nacional sendo cada regiúo subdividida cm
circumsct•ipcõcs, de accôrdo com o resultado das qualificacões
respectivas. »
« Art. ü•, Pnru o cffcito do disposto no urtigo anterior
r-udu E~tndo, o Districlo Federal c o Terrif.orio do Acre, passarão desde ,h\ n cnnst.ituir umu rcgiilo.»

•
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« ·Al'l, 0," ,\ Guarda Nacional se compõe:
r, do c:ommando;
II, dos se1•viços;
III, das armas.

'

I
I
I
'

iI
! .
i.

j
J

1 -

I

Rcdi,iam-se os arts. 12 e H:
«Ar L. 23. tO ·corpo medico comprchcnde:
1 coronel modico chefe;
1 tononle-coronol medico sub-chefe;
22 ma,iorcs medicas;
~Cantos capitães medicas r]nanlos forem os regimentos
constituídos;
Tantos i'" tenentes medicas c 2"" tenentes pharmaccuticos
qunntores f01•cm os batalhões c os esquadrões rio cavallurüt
e companhias de transporte de cada arma.
.Paragrapho unico, 'fados estes o!'ficiacs devem ser proi'issionacs legalmente habilitados.
Redijam-se assim os arts. 19, 20 e 21:

« Art. 33. Os regimentos são unidades administraLivas e
tacticas c compõem-se de tres batalhões do infantaria da
activa, secções de trcs esquadrões cada uma.
Art. 31. O batalhão de infantaria compõe-se de t.res companhias; as companhias de tres pelotões e os pelotões de
tres secções.

'

,I

Art. 35. Os regimentos serão numerados succcssivamcnlo,
por ordem de or:;unizaçúo.,

,,
;li

,, .

.!

·I

:I

I

,I
i

•r
I

I

'I
'I
,11

'

Hcdi,ia-sc assim o art. 30:
Art. :1 L O ·chefe do Estado-Maior do commanclo geral lÍ
o r~sponsuvcl para com o commanduntc geral p~ln boa execução de lodos os serviços elo quarto! general, devendo examinar todas ns questões quo devem ser affectns no mesmo
commnnrlanle, nrim cl~ JlOcler prcstar-llhc os esclarecimentos
neccssarios.
De modo geral incumbe-lhe:
a) !.rnnsmiLLir c executar ou fazer exermlal' ns ordens que
receber sobro todos os rumos do serviço;
IJ) c\nr nos chefes dos differentes serviços ns instrucções
que Jilo forem necessnrins;
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c) cntl'ctct· J'clar;ües com os ehcres de sr,l'vi~os c os commandantes das diversas unidades existentes na rcgiito afim
dB conhecer sua situucão cm todos os detalhes;
'
d) substituir o commundnntc r;eral cm suas Jaltns o impedimentos mesmo momcntancos.
ncdi,in-se assim o art. 3G:
«Mt. 30, 1A Guarda Nacional da União é o conjunto de
todas as tropas da milicio. eivicn cm actividade, no tempo de
paz, ou cm JHÍ de guct•t•a, quando rnobilimdn c utilizada pelo
t·iovf~I'IIO, ·comru·ehendnndo, uosLn ultimo caso, os eonLin~enLns
da. ::;uu roseJ•va. ]~ssa tropas snrúo de infnntm.·ia, at•lilharla do
fJOsi.r;ão, üsqtwt.lrõeH de cavallaria. e eompanhias di! Ll'anspol'Les,
olwdccon(Jo os SI)US quadros a ·mcsnm composi<;iio dos do
I~xcl'eilo .
.Redija-se assim o .art. 1,3:
« Art. 28. "' intendcncia geral terá o seguinte pessoal:
Um coronel intendente, um tenente-coronel sub-intendente, dois majores chefes de seccão, um capitão secretario,
dois capitães, primeiros oJ'ficiucs, dois 1'" tenentes, segundos
oJ'l'iciacs, quall'O i"' sargentos ajudantes o quatro i'" sargentos sccrctnrios.»
E o H:
«LMt. 20. ü pessoal das sub-intendencias constará do
seguinte quadro:
Um tcncnte-co!'onel sub-intendente, um capitão adjunto,
um -1" tenente scct•claJ·io, um 2" tenente sub-secretario, um
1" sargento ajudante c um -!" sargento da secretaria.»
ncdi,ia-sc assim o nrl.. 5.5,;
«•Art. 5G. Nenhum accesso ou promoção se dül'Ú sem que
a prn<·-n ou oi'J'icial pt•ove, om requerimento J!Dl' oito !'cito o
assignado, estes requisitos indispcnsaveis:
a) t•ohuslez physica;
b) optima conducla moral o civil;
c) habilitação teclmica relativa ao Iloslo de nr.eesso;
rl) J•esidencia no districto do corpo.
Puragrupho unico. Estes requisitos deveriío ser .at.testuclos
pelos comrnandnntcs de batalhão, rlo ~nnclidQto. »

-

..
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ncdi.ia-se assim o art. 58:
« Art. .50. Os acccssos de cabo a sargento serão providos
pot• ordem gradual e succcssiva pelos ·commandantes de batalhão, esquadrão c companhia de transporte, preferidos os
que demonstrarem maior aptidão, gosto c inlelligencia paro. o
serviço. decorridos trcs mezes de antiguidade, pelo menos, no
posto
da ultima graduação.»
4.
Re'OIJU-SC aSSim O art. 71:
«Art. 115. O servi~o da Guarda Nacional 1í obrigntarw c
pessoal c será pre~tado:
a> pelos guardas qualificados que não forem sorteados
para o serviço do Exercito ou da Armada até attingirem
'•5 annos de idade; »
o

O

O

o

O

O 'O

O,

o o

O

o o

O

O

O

O

o

O

o

O

O

O

O

O

o o

O

o

O

o o

O

O

o o

O

O O

O O

O O

O O

O O

0

O

O O O

O

O O

O

O

o'

« 3.• !A guarda dos cdificios publicas e dos quarteis da
milicia ou elo Excr.cito, quando as circumstancias assim o determinarem.»

Redija-se assim o art. 76:
« Art.. 120. Em caso de mobilização c de concentrncão para
a guerra o ministro da Guerra requisitará do da .Tustiça o
pessoal em numero que ,julgar neccssario, de accõrdo com o
que fOr r'1~olvido pelo Governo.)

',,

ficdtJa-sc a ssim o art. H5:
• Art. ns. ;Os conselhos de guerra e de investigação serão
feitos do accõrdo com o formularia adoptado no Exercito,
observadas .as modificncõcs que se seguem:

'

,,i.'

''.

•
'

Emendas de numeração dos artigos:
Arts. 11 c 12, supprimnm-se.
ArL. 30, diga-se: art. 11.
Art.. 31', diga-se: art. 12.
IÁrt. 32, diga-se: art. 13.
ArL. 33, dign-se: .art. H.
Art. 34, diga-se: nrt.. 15.
!Art. 6:1, diga-se: art. 10.
Ar L. <>2, diga-se: art. 17.
Art. 03, diga-se: art. 48,

.

•

•

•'
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37 digu-se: ar L.
38,' diga-se: ar L.

Ar L. ao, diga-se: ar L.
ArL. '13 diga-se: ar L.
Ar L. 11!,' diga-se: ar L.
Ar L. 15 diga-se: ar'L.
ArL. 40,' diga-se: .nrt.
<~rt.
4'1 diga-se: ar L.
Art. /12,' diga-se: art.
Ar L. 43, diga-se: art.
Art. 44, diga-se: art.
.<l.rt. 36, diga-se: art .
Art. 35, diga-se: art.
Art. 29, diga-se: art.
Ar L. 10, diga-se: art.
Art. 20, diga-se: ar L.
Art. 21, diga-se: ar L.
diga-se: ar L.
ArL. ""
~-.
Art. 23, diga-se: art.
Art. 2ft, diga-se: ar L.
1Art. 25, diga-se: ar L.
Art. 26, diga-se: arl..
supprima-se.
Art. ~·.
""
28,
diga-se:
art.
Ar L.
Art. '16, diga-se: art.
Art. 17, diga-se: arL.
Art. '18, diga-se: ar L.
Art. 78, diga-se: ar L.
Art. ·15, dig-a-se: ar L.
4G, diga-se: arL.
~\r L.
Ar I.. 117, di'ga-se: arL.
·Art. 1,8, dig-a-se: art.
Ar L. 40, dig-a-se: arL.
Art. 50, diga-se: ar L.
Art: 5'1, diga-se: art.
Art. ,5.2, diga-se: art.
Art. 53, diga-se: art.
Art. 54, diga-se: art.
"<\.rt. 55, diga-se: art .
Art. 56, diga-se: ,art.
c<\.rt. 57, diga-se: art.
Art. 57; diga-so : art.
Ar!.. 58, diga-so: art.
ArL. 59, diga-se: art.
l\•rt.. llO, diga-se: art.
Art. 79, dig-a-se: nrt.
'\rt. SO, dig-a-se: art.
Att.. 81, diga-se: art.
Art. 82, dig-a-se: nrt.
Arl;. 83, diga-se: ar!..
Art. 84, diga-se: nrt.
Ar L. 85, diga-se: art.

Hl.
:l!O.
21.
•)9

~~.

23.
2ft.
25.
20.
27 o
28 •
20.
30.
3L
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
30.
J,O.

H.
·12 .
43.
44.
45.

4(i.

lt7.

1,8.
ltO.

50.

5L
52.
53.

51!.

55.
56.

57.
58.
58.
50.

:no.

6L
62.

G3 .

M.
65.
{j(i.

67.
68.
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Ar I..

Ar L.
Art.
Art.
Ar L.
,Ar L.
Ar L.
Ar L.
"\r L.
Ar L.

ArL.

c\ r L.

Ar L.

Ar L.

Art.
XrL.
c\rt.
Art.
Ar L.

ol.rL.
Art.
Art.

"l.rt.
Art.

Art.

Ar L.
1Art.

Art.

Al't.
Art.
Ar L.

Al'L.
Art.

Art.
Art.

l\rL.
Arl;.
1A1:1..

Art.

Art.
Ar L.

Ar L.

Art.
"I. r L.

Art.
Art.
~".ri..
Ar L.
Ar! ..

u\rL.
Art.
Art.

,nrL.

7~0.

uo, diga-se: ar L.

71.
72.
73.

S'i,

di~a-sc:

HH, dio·u-sc: ar~.
BO, diga-SI.!! Ul'L,

01, diga-se: art.
0.:!, diga-se: arl.
!l3, diga-se: ar L.

diga-se:
dig·u-se:
!lG, diga-se:
07, diga-se:
!JS, diga-se:
UO, diga-se:
100, diga-se:
101, diga-se:
'102, diga-se:
103, diga-se:
101,, diga-se:
10G, diga-se:
1OG, diga-se:
'107, diga-se:
WS, diga-se:
WO, diga-se:
HO, diga-se:
H 1, diga-se:
H2, diga-se:
1'1'3, diga-s o:
1H, diga-so:
H5, diga-se:
H G, diga-se:
117, diga-se:
HS, diga-se:
ll!l, diga-se:
12>0, diga-se:
121, diga-se:
122, diga-se:
123, diga-se:
121,, diga-se:
125, diga-se:
12G, diga-se:
127, diga,-sc:
'128, diga-se:
12!l, diga-se:
G!l, ·diga-se:
70, diga-se:
71, diga-se:
•72, diga-se:
7:1, diga-se:
7!,, dign-se:
7G, diga-se:
7G, diga-so:
77, diga-se:
!J'!,,

~)5,

ar L.
ar L.
art.
art.
ar L.
ar L.
art.
arL.
art.
art.
ar L.
,ar L.
ar L.
arL.
art.
art.
art.
ar L.
arL.
,ar L.,
ar L.
art.
ar L.
art.
art.
,art.
art.
art.
art.
at·L.
art.
art.,
art.
ar L.
art.
art.
art.
arL.
arl;.
art.
nrt.
ar!..
art.
art.
arL.

7L
75.
75.
77.
78.
70.
SO.
Si.
82.
83.
S4.
85.
Sü.
87.
88.
S\l.
00.
9'1.

92.

93.
94.
95.
9G.
97.
•OS.
!lO.
100.
IOL
102.
1•03.

104.
105.
10tl.
107.
108.:
IO!l.
110.
HL
112.
113.
1'il,.
115.
HG.
H 7.
HS.

HO.

:120.
12'1.

J

I"
'

Sl~l:IS.\.0 IDI

Ar L. G.í,
At•L. <iú,
ArL. tiO,
A r L. l)7,
Arl. ütl,
Ar I.. I :JIJ,
Art.

•
I

..

•

.
..
I

~

'

~

J

,]"
••

-·

i

i
.I
IIII

...

lflll

I..
,1!11

,,.

I

,)i
11

diga-se: lll'l.
dig-a-se: ar L.
I :1 I, diga-se: UI' I.
1:J~. diga-se: Ul'L.
130, diga-se: Ul'l.
1.:.H, diga-se: ar L.
1:35, diga-se: ar L.
l3G, diga-se: ar L
ta7, diga-se: UI 'L.
J:J8, diga-se: ar L.

Ar L l58,
Ar I.. 1. un,
Ar L. J GO,
,\ri.. j{j J'
ML. l G;J,

IJE

I ~l l ~:
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diga-:-;e: m·L. I •J .,
•)''
r.iigu-se: ar\., '1 _.,},,
J
:J.'J..
diga-su: :.u'L.
diga-se: ar L. 123,

At·L.
At•l.
ArL.
Ar L•
ArL .
Ar L.
,\r L.
,\.t•L. t :ln, dj.gu-:w : arl.
A1·L . 1-W, cli~a-sc: aL· L.
At't. 1.-'tl' diga-se: ttl'L.
,\.1'1.. t -1:!, di:;u-se: at·L.
,\ 1'1.. 1.'J :3, diHa-se: Ul.'l,
ArL. J.!.'t, diga-sc: a1·t.
At·L . J.'J.!j, diga-se: nrl ..
Art . JM), di1ga-sc: nrL.
Ar I.. J.'Jj, diga-se: art.
AI' L. 1·18, cliga-sc: art.
Art.. 1HJ, cliga-se: urL.
AI' L. 1no, diga-se: nt·L.
Art.. 1 Gl, diga-se: art.
J\l'L. J13!!, diga-se: a!'L.
,\rL . 1G·ü, cliga-se: UI' L.
·,\rL. 15.i, diga-se: nrl.
Art. :15G, dilg'U-SC: art..
Arl . 15G, diga-se: ar L.
Art. ·157, diga-se: art.

:J

l

I !I llE 1':0\"E:Il UIIO

-!~li.

-127.
1:!8,
~1:.!0.

130.
131.
132.

133.

·J3,L
13G,
J 3G.

un.
·I :JH.

J :J\1.

1!!0.

'1!!1.

'1-'t~.

J.\:J.
'ifi/1,

J.l(j.
1Hi.
i-17.
J.\8.
J.í!).

HíO.
·Vil L
Hi:!.
15:J.
15ft.
dign-se: m·t. 1il5.
diga-se: tU't. 115(i.
d iB"U-Sü: nrt. 157.
diga-se: m·t. 158.
digu .. sc: ar L. 15n.

3e.iam assim reclif;iclas us epigraphos elos Litulos e dos
capilulos:
'.l.'iLulos T- Do contmando- Capitulo I - elo commanclo
-do arL. 10 nos subtitulos.
Capitulo H- Do Eslnelo~~laior c secretaria do cômmaudo
Gol'ui-Arls. :ll a 15.
Capitulo IIr- Da cot•t•espondenciu do sm·vit;o- Arts. 1G
[I

18.

'ril.ulo H- Dos st•t'l'kos- CaniLulo IV- Dt~ .Audilol'ia
GtJt•al da Gunt·dn Nacionul-Art.s. l!l a 21.
Cnnitulo V -Do Corpo ele Sauelc-Arls. 22 a !!4..
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·Capitulo VI- Da lntendencia Geral e Sul.J-lntendencia25 a 20.
Titulo UI-Das armas-Art. 30.
CapiLulo VII- Das grandes unidades- Ar L. 31.
CapiLulo VIII- Do pessoal ·C seus quadros- Ar L. 32 e
subtítulos.
CapiLulo IX- Dos regimentos- Arts. 33 a 35.
CapiLulo X- Dos batalhões de artilharia de posição~\rts. 3G a 38.
CapiLulo XI- Dos regimentos, csquadrãos de cavallaria o
companhias de transporte- Arts. 30 a ld .
·
Capitulo XII- Do quadro extmordinario do serviço activo
-Arts. 42 e 43.
Capitulo XIII- Do quadro extranumerario da reserva'Art. 44. .
Capitulo XIV- Da reserva- Al't. 45.
TiLulo IV- Do pessoal, nomeac;ões, hierarchia, qualificação, honra e penas- Capitulo XV- Do estado dos oi'ficiaes
-Arts. ' G a ,,s,
Capitulo XVI- Das nomeações, promoções e accessos'Arts. 40 a 61.
CapiLulo XVII- Da qualifica(>ão c distribuição dos guardas
-Arts. 62 a 76.
Capitulo XVIU- Os ·crimes, tmngrcssõcs da disciplina,
penas c seus limites-Arts. 77 a 106.
TiLulo IV- Da administração, instrucção e uniformesCapitulo XIX- Da parte adminístmtiva c financeira- Artigos i07 a H2.
Capitulo XX- Da instrucção c serviço da Guarda Nacional-Arts. 113 a 121.
Capitulo XXI- Dos unifor·mes- Arts. 122 a :1.26.
Capitulo XXII- Das instituic.•õcs instructivas e recreativas
-Arts. :1.27 a 131.
Titulo V- Disposições ·B"eraes- Arts. 132 a 1•5'3.
TiLulo VI- Disposições transitarias- Arts. 151! a -!50.
~\.rts.

PROOOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPU'rADOS :o!, 102, DE 1910, A QUE
SE REFERE O PAI\ECER SUPRA

Congrcs~o

Nacional decreta:
DIS!'OS!QÕES PR!lLIM!NARllS

Art. i." A 'Guarda Xncioial nuxilinrtí immediatamente as
fot·ç.as armadas activas ~ permanentes, quer fóra, quer dentro
do territorio braziloiro, constituindo o serviço militar de segunda linha.
Art. 2.' A Guarda Nacional, ou milicia cidadã, poderá
ser mobilizada pelo Governo da União, não só nos casos previstos pel'os arts. a• c ;,s, § 7", da Constituição Federal, sinão

~80
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em todos aquellcs Ul'gcnles, ne•~e;sal'ios n fol'i.uilo,, cm que
estivcl'em em ,jogo a m·dem o a lmnrtuillidacltJ publieas.
Art. 3." Alúm dos excl'cicioR l'egulamonlaros fla Ul'lllu, ovolu~:üc::~ lacLieas e manob1·as Oi'dinarias, a Guarda Nacional ú
obrigada ú instrucção pratica do tiro do ~uerra, bom assim a
dar eonlingoutes pal'a as munob1·as annuaes do EJ.:crcito.
Art. 1,,.. A Gua1·da Xacional scJ·ú dividida cm tantas regiões quantas o exigi1• a convenicncia do servir;o ou da defesa
nacional scuclo cada J•egião subdividida em circumscripr;ües, do
accÔI'do com o resultado elas qual i l'icat;ões respectivas.
Al't. G." Para o cl'feito desta lei cada Estado passal't\ desde
jú a constituir uma região.
ArL. ü." Uma região terít tantos J•egimonlos de infantaria
qua•nlos J'oi'Cill julgados nr.eessnrios ú vista do mappa ,geral de
LJUalil'iea~:ão, computndo Ullll'Cgimcuto pal'tt eatla ciJ•eumseript;.ão
que qualifitmt• clescle .iít 1;500 a ~.000 gual'das.
ArL. 7," Veril'ieada a h)"pothese adma, o eomnmndunte Lia
reg·i:io p!'OPO!'t\ a c1·eooão dos regimentos cil·eumscl'irmionacs c
o cummundo geral, com o seu pat·cecr, submcltet'ít a proposta ú deliberação do Governo,
l'al·agt•apho unico. Ainda que o parecer do commando geral
seja contrario, a pi'oposla feita pelo commandantc regional
11ão podorú clcixal' de SOL' levada ao conhocimonto do Governo.
Art, R." Quando, dentro do um mn1o, cm uma circumseripção, não se tii'Cl' or.ganizfrdo o l'egimcnlo que lhe pcrlcnccl',
n qualil'iuação f>L'oseguirú altí perl'nzet· o numero dclol'Jninado,
rmssmulo os guardas .iú qualificados a servir ndclidos pot· seccõos,
pelotões, o mesmo individualmente, ao commnndo regional.
,\rt. U." A Guarda Nacional se compõe:
T, dos ·Cot·pos espcciaes;
Jf, dos corpos de tropas das J•espccLivas aJ•mus;
II r, elo pessoal dos oslndos-maiOl'CS o lllCllOl'·CS;
IV, dos serviços geraes e especiaes.
TITULO I
Dos corpos especiaes
CAPI1'UO I
DO ES'I'o\DD ;-tAIDil OJIN Jm.IJ;

Art. 10. O estado mnior general ela Guarda Nacional comJll'clwude o quadro hiernrchieo abaixo:
General, commandnnle gemi da C:uurclu Nacional;
Genct•al de brigada, sub-chefe do commnndo geJ•nl;
GcJwracs de brigada, c~ommandantes e região.
Art. II • Ao general de brigada com pelo o com mando das
forr:ns do tuna res-illo.
Vol. Vlll

!G
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At•L. 1~, Ao genol'al comma'illlanlc gornl compute o commando IS'Ct'al da Gua.Pda Nacional IJ o das l'ot·çus do Dislt•icto
Ferh:t•al c tcrú ~ua stlde na Capital da Uttião,
CAPITULO II
.~o

corpo do saudo

;\l'L. J ~. 0 cot•po de

SUtlllil

da Guarda Nacional

<'!

llOIJs\.i-

fuido pPlo corpo moslico, corpo phm·maceuUco c secções de

enfermeiros

CDI')JO nwrlico

At·L. H. oQ corpo medico comprchcndc:
L cm·r no! medico cllef.c;
I. tcn•mtc-coronel medico
2 t majores medicas.

sub-chefe;

Tantos capitães medicas qut~nlos forem os regimentos
cons\.iluidos.
'l'anlos 1"" c 2" tenentes mcrlicos ou pliut·maceuLicos
quantas forem as diversas fraccõcs de arma."
ParngraJ)ho unico. Todos estes officines devem ser proi'iesbllacs legalmente habilitados.
'o

Corpo 1Jharmaacnlico c sccçúcs de cn(c7'mch·os

APL. lo. O corno pha1·maceutico e as secções do cnfcrlllf'i i'<'S s(>mente scrrw ·constituidos nos casos de mobilização c
u\ilizac;üo da C:uul'da Nacio·nal e isto mesmo por ]ll'Ol'issionues
commi:;~ionndo; pelo com mundo geral ou pelas r'egiõcs.
CAPITULO III
PO QUADUO EXTJ\AOI\D!N.Il\!0 DO SEUV!!;O .\C1'!\'0

Art. Hl. O quadro m:Lraordinario do sm•vi(.o activo compõe-se de ol'J'iciaes das tres nl'lnas. da Guarda Nacional, quando
l'Drnrnissionndos J'é>t•o. dos corpos ele Li'Opa.
Art. 17. Pcrlenccriío ao quadro extmol'lliuul'io activo:
nl os ofl'iciucs designados para os estados maiores dos
com mandos gcraes c rcr;ionaes c respectivas sccrelul'ius;
ú) os quo dispensados desses serviços nüo tenham vagas
·nos cm·pos c regimentos u que pcrle11ccrem;
c) os que, mudando de rcsidencin, nilo possam set• apro·
veitados nos termo• dcsCa lei;
'
tl) os incumbidos ele inspecções, fisculiza~.õcs c commissües
technicus permanentes.
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CAPI'rULO V
DO QU.\DRO EX'l'll.\;)IUMER.IRIO D.\ HESE!lVA

At·t. 18, Do quudl'o exll'anumcral'io du reserva J'al'ão
pal'le :
a) os que incapazes do set•vi,;o, mesmo da rcsct·va, não
conlal'cm tempo sul'i'ieicnle p;u·a u rel'ol'ma;
b) os liw1wiudos pol' mais de seis mezcs;
c) os commissionados em i'unc,;ões alheias ao sct•vico da
miliciu pelo Govel'no l'·edeml;
li) os que não puderem sct· aproveitados para o scrvico
UC:ti\'0 OU da l'CSCl'VU,
TITULO II

Dos corpos de tropas das tres armas
CAPITULO V
D OS ll E G I

~!

EN 'I' O S

Art. 10. Os regimentos representam a pt'ÜJJ<Jim unidade
lacliea c compõem-se de lres batalhões de inl'anlal'ia da activa.
Art. 20. O batalhão de inl'anlal'i11 ·compõe-se ele tros companhias; as companhias, do Lt·cs pelotões c os pelotões, do ll'CS
sccoüos.
Art. 21. Os regimentos serão numerados successivumcnlc,
por ordem do ol'ganiza~üo.
CAP I'J.'ULO VI
DOS BA'J',\LIIÜJ'S DE All'l'ILI!Ail!A DE POSJQ,\0

Al'L. 22. Aos batalhões de Ul'tiJIIaria de posição incnm!JiJ'tt
o serviço c guarnição das i'ortulozas e pontos J'orti!'icados.
Al'l. 23. Os Jmlalltões do artilharia elo posição lerão a
mesma ol'gnnizaçüo dos actuaes batalhões de hli'antal'ia c u
cada rogi:io corrcspondcrtt ·um delles.
Al'L. 2.\. Os commandnntcs o J'iscacs dos I'·CfOl'idos !Jalulltões sct·ão investidos das l'nnccões do commnndantcs o J'iscues
das l'ot•lalczus que •8tml'neccrem isoladamente.
CAPI'l'ULO VII
DOS llSQUADJlÕBS Dll C.\\'ALLo\111,\ ll D.\S COMPANlllAS Dll 'I'IIANSPOI\'I'Il

Art. 2ü·. A t•Hda uma das regiões du Guut•cla Nudoual col'rcspondel'ão um esquadrão dr ct•vallnl'it\ o urna companhia do
transporte.
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Art. 2G. A~ companhias do transporte terão organizaoão
identica ús dos esquadrões de cavallarin c serão commandadas
110r officiacs da mesma arma.
Art. 27. Os commandantcs dos esquadrões de cavallaria
c das companhias de transpol'tes se rito cavitiics.
ArL !!8, A's companhias de transpot·tos hwumbit•;i a conduccíio do material, armamento, munif;õcs e artificias de
gue!'ra, nrchivos c nmbulancias, apparelhos nara a sondagem
elos t•ios, provisões, viveres, fardamentos, animacs, Jormgcns,
IJagagcns, comboios, omfim, tudo quanto se relacionat' com as
ne_ç_cssidadcs das tropas em opcra~-ões.
TITULO III

Do pessoal dos ostaacs-maiores e meuuros o secretariaa'
CAPITULO Vlli
Art. ~(). Os estados-maiores c metwrcs dos cot·pos do
,rapas da Guat•da NaciiYnal i'icam assim disct·iminado:;:
llS'l'ADO-:O.IAIOf\ DO 001-D!ANilO CEI\,\J,

1 g-eneral do Exercito, commandante;
:1 general de brio.g'ada, sub-chefe do comman!lo gemi;
J coronel assistente do pessoal;
J coronel assistente do material.
4 capitães ou subalternos ajudantes !lo ordens;
.1 capitães ou subalternos ajuda'lllcs de campo;
J coronel ·secretario;
3 'Chefes !lc seccões capitiíes;
3 ol'fíciaes adjuntos subalternos.
ES'J'ADO-MAIOI\ DO QOMM,\NOO 1\EOIONAL

l general de brigada;
1 cm·or1el sub-chefe do commando;
1 mu,ior assistente;
I capitão secretario;
1 2" tenente ajudante do ordens;
1 2' tenente ajudante de campo;
1 2' tenente ajudante de pessoa;
1 secretario, official superior;
'1 official, capitão;
2 1"' e 2 2"' officiaes, subO:! ternos,
1~S1'AD0-MAIOI\

DO 1\EOili!EN'!'O

, coronal commandante;.
1 tenente-coronel 1'iscal. sub-commnndnnto;
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1 capitão ajudante;
1 capitão i·n-tcndente;
i 1' tenente secretario,

llledicos
1 capitão medico;
·
:! :l'" Lcucntes mcdicos;
1 ~" tenente pharmaceulico.
gS'1'AD0-~!AlOI\ DO B.ITALH.\0. DE .l:'iFANTARlA
.. . .

-

1 mn.i or com mandante;

1 capitão ajudante;
1 1" tenente secretario.

!·

~S'l'.IDO•M;\1011 DO D.I~'Af,HÃO DE Al\T!LIIARIA DE POSTÇ.\0

1

lenente-coroncl commn:uduntc;

1 ma.i or fiscal;

1 cnpitiio ajudante;
1 cnpitiio intendente;
·! 1• tenente secretario.
I

,][CINCO

1 1' tcncnLo medico.
•sQUADI\ÃO DE C.\VALLAntA E COMPANlt!AS DE TRANSPO!\Tli

1 capitão commandante;
2 1" tenentes;
2 2o• lenentcs:
i 2" tenente medico:
1 2" tenente veterinnrio.
ESTADO•lllll'NOI\ DO 1\EO!li!EN'llO

2 amnnucnscs da secretaria;

nmnnuensc da cnsn da ordem;
nmo:nuense do n.iudantc;
corneta-mór;
cabos corneteiros;
G corneteiros:
Li tambores:
1 i" sn11gente mestre da musica;
1 ·1' snt•gente conLrn-mestre da musica;
10 musicas no maximo, a 115 no mínimo;
S sargentos illtendentes, um por. batalhão •.
1
L
1
3

2Q3

ANNAllS DO SENADO

ES'l'AD0-:1\Ui.\'(QU DO DNl'AT,IT.iO Dll !Nl'AN'l'Ml!A

1 sargento u,iudll!nte;

1 sargento intendente;

2 amanuenses du secretut·ia;
1 amanuense da casa da ordem;

1 amnnuense do a,iudantc;
:t eallo serralheiro;
1 J" sargento mestre de musien;

1~

musicas.
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1
1
3
:J
3

1." sargento ajudante;
3" sat•gcnto intendente;

rrmanucnsc da scm•ctaria;
clarins:
cabos l'crrndorcs;
cabos corrceiros,
TITULO IV
Dos serviços geraes e especiaes

CAPITULO IX
DO ES1\\DO-M,\10l\ ll SECI\E'l'AHIO DO

C0:11!~T,\NDO

GllfLIL

Art. 30, O sub-chefe do com mando geral preside :ís
funcr;üc~ do respectivo estado-maior, ·c substitue o commanlinnte geral cm suas !'altas e impedimentos, mesmo momentaneos.
Ar L. 31 . A scct·ctarlt\ do com mando gcJ•al •í orgão comJlctcntc preposto :\ lt•ansmissfio das ordens relativas ao servi•;o
da Guarda Nnr;ional 0111 lodo o tet'l'ilOl'iO da Republica, cabendo-lhe o encul'go do ·expediente respectivo,
J\)rt. 32. Du socrclal'ia gm·ul do contmando dimanarão
todas as ordens l'el'ercntcs (t distl'ibuiçüo do corpos, escolha,
instJ•uec.ões o distl'ibu i•;iío dos oi'J'iclacs, Lt•ubulho de qua\il'icnciio
n rlistl'i!Jui•;ito de guaJ•dns, c planos elo instl'ucr;ões Lhcol'icns c
praLicas, uo matel'inl o eontubilidtHlr•, nrchivo, inlenclcnciu
gemi, etc,
Al'L. 33, ~l'odus as pal[jntcs da Guarda NarJionnl serão
Teilas c cxperlic!us pela •cerctul'ia do JJommant!o gemi, que orga1! izat·:\ a matrieula •;;oral dos oJ'J'ic ines, o rcspcetivo ulmnnaquc
nnnuul c demais registras iliclispcnsnvois.
A!'t.. :J!,, As patentes sot·iio dirigidas à SccJ•ctnrin da .Tustir;a o Nc.gucios Tutel'ioJ•cs pura ns devidas nssignnturns, Jogo
que ao eommando gcrul sejam Jll'OScnLos as pt•ovns do pngnmrnlo elo s••Jlo rcspccliYo.
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CAPITULO X
DAS ODANDES UNIDADES E SEU COMMANDO

A1•t. 35. A Guarda Nacional elo. União comprchendc as
seguintes unidades :
Corpo do Guardo. Nacional, que é o con.iun!o de duas ou
mais divisões;
Divisão de Guarda Nacional, que é o do duas ou mais
bl'igadus;
Brigada de Guarda Nacional, que ó o ele deus ou mais
regimentos;
Hegimcnlo de Guarda Nacional, que é o de trcs balalhües
do iul'u11!al'ia.
·
ML. 3li. A Gual'da Nacional é o wnjunclo de todas as
!Popas da milicin 'IJÍ11adt1 cm actividade no tempo de paz, ou
em 111\ tle gucl'ra, quando mobiii~ada o utili~ada 11elo Governo;
comprehcndcndo, neste ultimo caso, os conlingcnlcs da sua
!'eSO!'VU.
CAPI'rULO XI
DA ,\UDITOrt!A GERAL DA

GUARO,~

NAC!ON,IL

Art. 37. E' insLiluidu u uudiloriu geral da Guarda Nacional, que, para os fins de p!•omover o. justicn militar, so
eonsliLuil'ú dos seguintes of!'iciaes auditores:
I cot•o·ncl auditor geral;
.
I Lcnentc-col'onel sub-audiLor geral;
22 majores auditores, sendo um pura cada região c dous
para o Districlo JCedcml, e Lautos cnpilries auditores quantas
J'm·.em as cit·cumsm•ipçõcs rogionaes da Republica.
Art. 38. l'arn oft'iciaes da auditoria só serão uomendos
lmchtu·eis em dil'eito.
Art. 3D. Na 1'alla ou impedimento dos auditores servirão
ol'ficiaes ad-/wc nomeados pelos commandnnles geral e rcg·ionaes.
CAPITULO XII
DA lN'l'lliNDENCJA GEIIAL E SUB-!N'fENDENC!A

Art. 1,0. {) Governo rogulammllnrt\ o serviço da intcndencin gemi dn Gunr(ln Nacional.
Art. H. Além dn intendencia gcrnl junto no commando
geral, hnVCl'tl om cadn região uma sub-inlondencin encarregada
do JH'OVct· os coi'pos respectivos do armas, munic.ües, fnrdnmon lo, equ ipnmcnlo, mn!el'inl Jluru ncumpnmento, concernente
ús divet•sns nrmns.
AI' L. lt2. iEm endn stído do regimento hnvon\ um deposito
da sub-intendnncla l'egionnl, provido dos oll,icatos o mntorinos
11ecessnl'ios ucimn exnl'Udos.
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At·t. 1,~. A inl.cndencia .i;cral ter:í o seguinte pessoal:
Um coronel intendeu lo, um tenente-coronel sub-intendente,
dous majores cheJ'es de seccão, um capitão secmtario, ctous
capit.ãcs primcil•os officines, dous 1'" tenentes segundos ofi'ic.jacs, quatro l'" sargentos n.iudnutes e qunt1•o amnnuenscs dn
scerclnr in,
Art. "". O pessoal das sub-inLondencins constarú do seguinte quadi'O:
Um tcnente-coi'Oncl Rub-intcndentc, um capitão nd,iunt.o,
um 1" tenente sec1'elario, um .2" tenente sub-sect•ctnrio, um
1" sargento ajudante c um nmnnucnse da sect•etarin,,
",

CAPITULO XIII
00 ES'l'ADO DOS OPF!ClAllS

Art. ;, ii. O Governo estabclccr:i disposilivos regulamentando as div.crsas sil.uar;Ges dos ofl'iciacs da Guat•da Nacional,
como sejam rclnLivos á antiguidade, ít actividade, à disponibilidade, à t.ransl'erencia, ú inactividade, ás licenças, .reformas, demissões c perda de JlOslos o passagens pal'a n reserva.
At•t. ·IG. A rcl'ormn na Guarda '"""\oual poderá ser imposta não si\ em virtude de moleslias incl1l'aveis, mais ainda
como medida discitllinar, nos casos do mà conductn habitual,
J'altns gmves commett.idns contra a honm, o patt'iotismo c a
dis ci[li inn !'f}81Jinmcnlar.
·
At•t. "7. Nesta ultima hypothcsc prccedcrú sempre processo militar regularmente iqstaurndo.
CAPITULO XIV
DAS NOMEAÇÕES l'llO~TOÇÚES E ,\CCESSOS

Art: ;,s. O com mando geral da Guarda Nacional sertt commettido pelo Presidente da Republica u qualquer general do
Exercito que se ha,in distinguido po1· inconteslavel competencin
c dedicac.ão ao servi co da patrin.
Arl. ;,o. O com mandante geral da Guarda Nacional ser(t
de livre nomeação e demissão do Presi,Jenlc da Republica e
immediatamente subordi•nado no ll!inislt•o de Estado dos Negocios da Justir•a,
·
ParngrnpÍw unico. Substituil-o-ha em suas fnltns o impedimentos o sub-chefe ao eommando geral, que lerá n pat()nte
de ,gcnornl do brigada,
AI' L. •tiO. As nomeações de sub-chefe, eommnndnntes do
!•ogiõcs c de secretnl'ios do commnnclo gornl ·O dus rogiüo8 só
poderão J•ccuhir cm ofJ'icines dn Guarda Nacional.
Ar L. Gl, Pura a nomenciio do sub-chefe do commando
gornl e dos commund!lntcs regionnes, o Presidenta dn Republica
tort\ semestralmente n lista dos tres coroneis cm cffeclividnde
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de scrv1r.o, mais antigos cm tocl11. a milid!l. no Disll'Ielo Fedf~J'Ul e l~stndos, l'espeetivamentc, c clentr'~ e~sc::; fat•ú a eleíro,ão,
At·L. G2, Os eonlmanclanlns r.! as clifi'et·ctllcs unidades· Luelieas ol'gan i1.:tl'íio, de l1·cs em L1·es me1.es, mappas I'Cialivos aos
ol't'idacs ·que Lenham mais lle dou;; n:nnos de exet•cicio no posto
que occnpam, nos quncs ol>set·vat·üo lodos os alll'ibulos exigülos
Jllli'U o poslo immcdialumcnle supet·iot·.
Al'l, 53. Os !'f!i'CL'idos mapp!l.S Súl'ÜO L'OlllCltiL!os t\ sect·clal'i:\ gel'al do comman.do, que, ú vista do;; mesmos, J•elacionarú
os llOILJe;; do;; ol'l'idues aptos que lcnilatu mais de dous annos
dll cxet·deiu no posto qun oecuptun, nos quues ohsct·vat·ão lodos
os all.l'ibulos exi,g'icio;; flCin presento lei para o aecesso no vo~lo
Sll!lCL'iOL',
Art. G·\. O Governo não podet·ú fazet· outras pl'Omoçücs
siuüo us que ll!c fot·cm propostas pelo commanuo geral, salvo
as que tiverem cm vista galal'doar aelos de rclcYanles scrviL'Os
t\ pall·ia e nolor·ia !Jcncmm·cneia, devidamente .iuslil'ieados, mas
senJfJJ'e em hypolhcse rio vaga.
AL·L. úú. Nc1Jimm accesso ou pl'omoçüo se darú sem que
a praça ou ofl'ieial [H'O\'l', em requr.L'imento, estes l'equisil.os
iuclisrwnsavcis:
a) aptidão pii)'Siea;
lil optimu uontlucla moral c eivil:
") hahililação lcclmica relativa tiO posto tlc acres"':
ti) J·r~idrncia no clisLI'icl.o do cOI'fiO,
A1·L 5ti, Os postos de lJicmt•cllin na Gun1·da Nallionnl sfio
os seguintes:
Sngundo lcncnl.o;

Primcit·o tenenlc;
Capitão;

~!n,ior;

'Vcncnlc-coronel;
Gm·on e!;
Gener·al de ]JI'iiiadn.
Al't. G7, Pal'a set· promovido no pt•imcit•o posto ou postos
do 2" lencnlo, alrím das co>ndicõcs estipuladas 110 arl. ül, rí
neccssnrio pt·ovtu• huvct• servido, pelo menos, um umw como
snl'gcnlo na GuaJ•cla Nauional c, quando mcnar de 30 annos,
que cumpriu as oln•ignr;ücs milila1·es imposta pela lei n, t.SGO,
ele iJ de jnncit·o de IDOB.
Ar L. 58, Os uccessos de cabo n sargento sr.t·üo pl'ovidos ·
Jlcln m•clcm •SL'Uduul c successiva, pt·cl'et•idos os que domous1.J•at·cm maior upliclüo, goslo e inlclligcncia pum o serviço,
rle·rOL'l'idos trcs me~es de antiguidade, pelo menos, no posto dn
ull.ima gt•ndun~iLO.
MI.. 5\l, Não podortí ser promovido no posto immedialnmcnto supm·iol.' o ol'l'iciul qun niio liVOI' scJ•vido, pelo menos,
dous nnnos no posto da ultima promoção,
Arl., l\0, As Jll'Omocúr.s do ol'l'icincs scl'iiO fcilns }lOJ' dcr.ret.o, e pelo menos quntl'D vr7.cs pot• n·nno, o no primcit•o clin
util de cniln trimestre.
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CAPITULO XV
DA CORRESPONJlENC!A DO SERVIÇO

ArL. 01. A corresoondcncia c relação do serviço obcde~
ccr:fw csL1·icLnmcntc :'1 llicrarchia prescripLn nu organiznr;ão da.
Guarda Nacional:
Dos ofl'iciaes aos commumlanles do regimento, por inlcr·
medio'dos de batalhão;
Do commando do regimcnLo ao ·cm'nmandantc regional;
Do commando regional ao commnndo .geral;
Do uomm::mdo geral ao l\linisLro da JusLica.
ArL. ü~. A coi'L'espondtmcia scrá redigida cm esLylo claro
c conciso, eonforme as instrucções do escrivão.
Ar L. G3. O commando geral, scmpl'C que se tornar JH'C·
ciso, J'aJ'ti acompanhar• de insLrucçücs ncccssaria.~. :ülincnLcs á
lloa comprchcnsfi.u c ordem do serviço, as resoluções dn GovcJ·uo c os avisos
emanados do Minislerio da JusLina.
.

.

CAPITULO XVI
P O S U N I 1' O R !II E ,

Arl. G!t. Todos os officiaes c praoas da Guarda Nadonal
usarão uniformes da mesma cOr, os quncs serão apenas dii'J'erençados pelos emblemas c disLitwLivos rclnlivos a cncln eoJ•po,
ar· ma c especialidade.
Ar'L. ü5. Os uni I' armes serão:
FncuHalivo, de parada, de campunlm, de quartel.
t\r't. GG. O Governo providenciará para que os modelos
de uniformes da Guarda Nacional llÍlO se possam confundir
nem lenham scmclhanra alguma com quuesquet· outros uniformes.

Art. G7. Não set•:'t pcr·millido o uso do uniformes aos
incluidos no quarlt·o cxLrwnumcrtu•io da reserva, salvo qua11do
eommissionados pum funCJ;õcs ou cat•gos diplomalicos.
ArL. li8, Para reforma do unil'ormc da Guarda Nacional,
JII'Ccedcrú sempre indicação do commnndo geral,
CAPI'J:ULO XVII
0,1 INS'l'llUCÇ;~O J~ Slli\V!ÇO p,\ OUAllPA NACIONAl.

ArL. GO. A inslrucoüo Lhcorica o pratica das armas scní
ministJ•adn de nccõl'do com os principias c moLhados atloplndos
ou qnc venham a ser adoptados no BxcrCliLo.
Art. 70. A instrucção ficnr'il a cargo dos o1'ficincs da
mesma Guarda Nucionnl, c só nu :l'nlln do ol'l'iciaos idoncos
JHldr!J'Ú o Govm·no, quando ,julgar convcnicnLc, nomcnt'JlUJ'U CARO
fim um ou mais ofl'iciacs cfl'ecLivos, rel'ormudos ou llonol'lll'ios ilo J~xcreiln, nrbiLrando-llics uma grnlificuçiio rnzonvcl.:
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Art. 7J . O scrvico da Guarda Nacional '' nhrigatorio o
pessoal c se1·CL prestado:
a) pelos guardas qualificados que não forem sorteados
Jlnrn o servico mililm• obr•igutorio do Exercito ou !la Armada
nlô utlingiwm -15 mmos do idade;
b) pelos cidadãos que houverem pertencido ao J~xcrcilo
de. 2' liuha, collformo o disposto na lei ,n.• ·l.8GO, de 1 de .ianon·o do HlOS.
· Ar L. 72. Pun1 os guardas que se apresentarem voluntal•iamenle, o compromisso não oxcodod de um anuo, salvo nova
cleclara<;lto dos Iute~·essados, por cscriplo.
Art. 73, Consliluirlt serviço ordinario obrigalol'io da Gum·da Nacional:
1." Os cxcz•oicios rcgulamoutm·os, J'or·maluras, manobras,
pratica do tiro alvo o do Lii·o do guerra o -outros com poncn los
dn cducac;ão do soldado, J1Cias respectivas unidades, cm dias
não dcsígrrudos para cloír.üos fcdcracs, cslacluacs ou municipo.os:,~.· O aux1'I'10 a' 1' oI'lClt\
. ou ao E•xcrc1'( o cm caso do per lurhaç[;o da ordem publica interna ou de qualquer ag::;rossão
estrangeira.
3,• A ~;uarniçüo dos oclifieios 'PUblicas c dos quarleis da milicia do Exercito quando as circumslancias assim o determi-

narem.
~.·

O do piquetes o ordonancas.
ü,• O do escolas ele instrucção volunlaria pura os orJ'icines
inferiores c cu!JOs, .as CJUUcs podem reunir-se fóra dn época
dclormínadu pnz·u esse fim.
Arl. H. O serviço' dos gwmlus ordenanças scL't't cslatuiclo
om rcgulumenlo puramente militar. não vodendo ser confundido com trabalhos c oceupa<;üos clomoslwas ou de qualquer
outra nalmcza :
Art. 7~. Na chamada t<' J'ikirns Stll'[O preferidos:
a) os que volunturiumcnlc se nproscularcm alú o dia 2!
do dczombJ•o do cada unno;
b) os qualil'icados, ,comccundo pelos ele menor idade, rcgislrtul!\ nos compclcnles livros do mull'iculn, do modo que
cada guarda ru,tt no minimo um armo c no nmximo trcs annos
do scrvico efl'cctivo, sonclo cm seguida os restantes elnssificac.los
r.m listas cspociucs o st'l elmmuclos ao seJ•vico cm tempo de mobilização, ttlú que passem pam o serviço, da reserva, cm que
se requer o mesmo processo.
Ar L. 7li. Em caso de mo!Jilizucüo de guerra o Ministro dn
Gucr·ru pcquisilartt do da .Tustica o pessoal cm numero que
julgar nccessario, do accôL·do com o quo J'tlt• resolvido 1)Clo
Governo.
Art. 77. Nesta h)•potl!Cso o communuo gemi dcsignnr:i ns
Ir.vns de -cnda rcgiiio, pot· unidades lacticas, conforme o numoro rcclnmudo, rcspoituclu u !1I'oeodcncia cln qunlificução, wnl'ormc a· ordem cstubolccida nn citt~clu lei n. 002, de :l8ti0,
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ficando essas unidades desde então sujeitas tís leis c regulamentos do Exercito al1l rogrcssnreni t\s suas respectivas pat·adns.
CAPITULO XVIII
DA

RESERV.~

API .. 78. J~m cada com mando regional haverá Jiolo monos
nm roginwnlo de infantaria do reserva, com a Ol'gnniznr,.üo dos
C:i aelivn,
CAPITULO XIX
llo\ QU,\l,JFIC,\Çl\0 ll JJIS'l'nlBUJQÜES DOS GUAfiD,\S

Art, 7!l. A qnalificacüo dos guardas nacionaes, ·com a
I'CSpecti· clo~sificação no SOI'VÍCO actiVO OU no da l'CSO!'VU,
sert\ J'oi~ ••n1 ~ada município por um conselho de qualificação,
com rcc::rso suspensivo para um conselho de revista.
Al>t. 80. Nos municípios cujo torritorio c população o
t•eclamarcm, haver!\ mais do um conselho do qualificação, considerado, para o o!'feito do alistamento, o Districto Federal um
Estado c eadn districto municipal ou 'flOlicial uma circumscrip(~-ão.

A1·t. Bl. Cada conselho de qualificação compor-so-ha do
um ofl'icial superior ou •capitão, C·omo presidente, e do dous
onpitãcs ou subullel'llos, todos dn Gunrdn Nacional, sendo n sun
nomeação feita pelo commandantc da região, que poderá dolegar cs~u faculdade no official superj.or mais graduado nos
municípios do interior do Estudo, quando ,julgar conveniente.
Art. 82, O conselho de revista ser!\ composto do commandante da região, que servirá do presidente, o dos dous mais
antigos coroneis dn mesma região, residentes na sédo do respectivo commando, sendo n substituição nas faltas ou impedimentos :feita pelos officiaes immcdiatos em nntiguidudo o graduação.
Al't. 83. Sorvin\ de secretario, mas sem voto, um offieial
da Guarda Nacional, nomeado pelo presidente do conselho.
Al't. 81. Serão qualificados ·pura o ser•vico da Guarda Nacional cm todos os municípios da Republica os cidadãos brazilcir.os, residentes nos J•espoctivos districtos, que tiverem a idade
muior do 18 e menor de 1,5 annos, incluídos por essa occasiiio
no livJ•o de matricula os cidadüos que obtiverem passagem das
forcas de segunda linha, do conformidade ·com o disposto 'nos
arls·. 37, 38 o Jüü do decreto n. ü.%7, de 8 do maio de Hl08·,
sendo qualificados na activa até' lt>O annos de idade, c dahi om
li canto na reserva.
.
Art. 8rí. Na lista dn reserva serão igunlmontc incluídos
os que 11m' molcstias incurnvois se acharem incapazes do scl'viço uetivo.
APL. 8ü. :Exoopl.uam-so da qunlificacüo:
a) os que tiverem incapncidado physica ou mental que os
inhallilitp n·~a qualquer serviço;
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ú) os offícíues c as pracas do Exercito, da Armada, Lia
Forca Policial do Distl'icto Federal, de Bombeiros e de fut'<'t\~
c~taúuaos ancgimcntadas;
•
c) os comprehendidos nas disposil;ücs llos tH·ls. IO, ~ ú",
da lei n. ü02, de 1850, e 75, n, :!, da lei u. J •BüO, de 1, de
janeiro úe 1008;
ll) os quo não puderem sot•vit• no ExePcilo ou de\lc l'ot·tmt
cxduidos em virtude do que dispüem os at·ls. 2" e 3" da cilada
lei n. 1.800, de 1008;
c) os que tenham sido condemuados ·por cl'imc iuJ'atuanlo .
. Al't. 87. Serüo dispensados de lodo o scrvi<'o da Gual'lla
Nacional, não obstante se achat•om incluidos cm 'qualquer das
listas, quando voluntat·iamente se não atlt'csctllat·cm, o Pt·esidonte o o Vice-Prcsidcntc da Republica, os ministt•os liii l~s
Lado~. os senadores c deputados J'nderaes c estaduaes, os magistmdos, os dil•ectorcs gcracs c de sc~"üo das Sccrelal'ias de
J~slndo da União, os [ll'CSidctlt•~s. govenmdores e seerelarios dos
Estados, os ch~i'cs e delegados do polícia do Districlo Fcdet•tll
c dos Estados, os chefes c directores dos g.overnos municipncs
c Lodos os funccionarios a quem couber a dircer;ão de reptuticües ou secoõcs do serviços fcdcraes, esladuacs c munieipacs.
Art. 88, Os cidadãos, depois de alistados, não deixarão de
portcncet· ú Guarda Nn:cional, nem terão baixa senão pot· motivo expressamente declarado na presento lei.
· Art, 89. Os parochos, autoridades policincs, empt•cgatlo5
ou cscrivãcs do registro civil o quaesquer outt•os J'unccionat·ios
llUblicos são obrigados a prestar os esclnrceimcnlos no sou
alcance c do que os conselhos de qualiJ'i~a~iío [Iossam prceísnt•
Jlat·a bom ·cumprirem os seus deveres.
Art. \lO. Os conselhos de qualifícat;i'ío !'uncc íonm·ão annualmontc, com a maioria dos seus membl'os, de ·15 do mnio
a Iú do agosto. cm reuniões succcssivas.
.
Art. n1. No dia I do mcz do setembro seguinte, o pt·osidentc do conselho de rcvisla (o commandanto geral ou da
região) cxpcdir(t os comtlelenlcs avisos ,pat•a lerem comcco
oito dias depois os t•espcctivos Lrabal!JOs, que se tn-olongat•üo
ató o dia 30 de outubro, salvo o caso de pt•ot·ogu~ão pelo mesmo
conselho rc~olvidn, de modo que ut<l o nllimo dia do mcz do
dezembro possa ter lognr a dislt•ilmi~íío dos guardas pelos
cot•pos du região,
Arl. !l2. No Ilrimcit·o unno, pm·úm, do exccw;ão da pr·oscntc lei, poderão os ·commandnntr.s get·nl c dtl l'CHtues J>t'ovídenciat• cm ordem u tet•om emnc~o logo os Lt·abnllios dos Ponselhos do quulU'icacüo, os quacs, bem como os conselhos de
revista, funccionnriio nltl oL"ganiznr n primcit•a qunlificn•;iío,
()entro dos prazas do tempo fixados nos al'ls. nti o !l7.
Ar L. \l3. O commnndnnlo geral c commnndnntcs l'oginnacs
furão a distribuicão dos guardas nltí ugot·u alistados c dos novnmcnLc qualificados pelos eot''JOS da Lropn, allendcndo •ú convcnienoia dos mesmos pt·cslnrcm serviço nas pt•oprit\s circumscri.rcõcs em mw residem.
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CAPJ'l'ULO XX
DOS Cni:IlllS, 'l'llANSO!lESSÜJ::S D,\ DISCll'LIN•I, PllN,\S E SEUS J,IMI'I'l!S

At·L. !11. Nenhum oi'J'icial, ol'ficiul infei·iot• ou ;;uurcla
nacional, poclcrtí ser punido por facto que não Lenha ~ido anturiormentc qualil'icaclo crime ou ti·ans;;t·ossüo da disciplina ou
sofl'rcr '[lcnns que csl.c,iam rmíviamcnl.c csl.ubelccidas .
.Ar~. 05 . .A upplicacão das ]Jonas cstabclcf:idas •nesta lei
não isenta os oi'Iicines, inferiores o guardas JJUcionacs ele qualquer outra cm quo incorrerem por crimes ele outra natureza,
ainda que commeltidos cm actos do serviço .
.A.rt. OG. Constituem ·crimes previstos por esta lei, c os
officiaes que nclles incidirem, conforme sentença <:·ompctcnLe
passada cm ,iulgado, serão punidos com baixa do posto uos
termos estabelecidos: ·
a) incontinencia publica c escandalosa;
b) insubordinação;
c) embriaguez habitual;
d) dcsidia habitual no cumprimento de deveres •
.A.rt. 07. Conslituem transgressão da disciplina desta miJieia todas as faltas previstas na pt•escntc lr.i o quacsquet• adas,
niio qualil'icados ·como crimes, offcnsivos :\ deccncia c ú ordem
publica ou commeU.idos contra as l'Ct;ras do scrvir;o c determinações de ordem do dia dos commandos gchli, rcgionaes ou
regimcntaes.
Art. os. Siio circumstancias uggravantcs:
a) a accumula('ão de duas ou mais transgressões;
b) a roincidencin;
c) o ajuste de duas ou mais pessoas;
cl) o ser a transgressão commctlida dmante o scrvi<'o ou
cm razão deste;
•
a) o ser ofl'ensiva da honra ou dignidade da corporaciio .
.A.rt. DD. Consideram-se circumsLancias aLtenuantes de
transgressão da disciplina desta milicia ler o transgressor bom
comportamento.
.
.A.rt. 100. Consideram-se .iuslil'icativas das Lmnsgressões
'tia disciplina desta milici!l as cit·cmnstancias seguintes:
·
a) terem sido commettidas 110r ignol'Uncia, claramente t'cconhccida, do ponto dn disciplina infringido;
b) terem sido ·commettidus por motivo iusuvct·avcl pat·a
o transgressor;
c) terem sido commottidas por occasiüo de pJ·aticar o
transgressor qualquer acoíío meritoria, .no interesse do soccgo
publico ou cm defesa do pessoas, elo honra ou pt•opt•icdadc sua
ou do outrem.
Art. ·101. São transgressões da disciplina desta milicia:
a) autorizar, promover ou ussignur Jiel.içõos collecl.ivas
:entre officiues ou praças sobre assumpto relativo ú milicia;
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publicar pela imprensa represcntur;ilo, coJ'J'Cspowlelw ia
ou outros documentos officiaes, embora não reservados, sem
licença da autoridade competente;
c) fazer communicaçõcs ít imprensa sobre objecto de serviço som estar lcgnlmcntc autorizado;
d) provocar poJa imprensa discussões com seus supcJ·ioJ•cs
ou camaradas;
e) representar a corpomoão cm qualquer solemnidadc sem
estar para isso devidamente autorizado;
f) dirigir qualquer petição em oh.iccto de serviço, ou queixas ·contra seu superior, sem SCJ' pelos tl'amitcs legues, ou
deixar de prevenir antecipadamente o superior contra quem se
crucixar, ou por cuja escala tom de subir a queixa, caso cm
que esta poderá ser dirigida ít autoridade immediatamenlo
superior;
rt) dar queixa infundada;
h) usar do direito de representação, cm termos inconvenientes, ou censurar o seu superior cm qualquer cscripto ou
impresso;
i) faltar vorbalmenlc ou por cscripto com o respeito devido a supcdor hicrarchico;
j)" deixar, quando uniformizado, de faze!' contincneia ao
seu superior ou do corresponder as que lhes forem feitas;
k) fallar mal do superior ou camarada;
l) •commeter in.iustica para com o seu subordinado, ofJ'en.dcl-o por palavras, gestos, ou praticar abuso de autoridade;
m) desafiar o collegn c camarada c com ellc disputar;
n) demorar no serviço de ordens ou esquecer-se ele cumJlr ii-as;
o) dar toques ·OU signacs falsos, bem assim disparar a arma
sem ordem;
2l) mostrar-se negligente quanto ao asseio dos uniformes,
alterai-os, ou;
q) trocar ou vender armas ou quaesquer oh.icclos disf.riJmidos para o scrvi~o. assim como extraviai-os, estragai-o~
ou arruinai-os;
1') Jogar ou commetter actos immoracs ou perturbadores
dn ordem publica;
s) niío acudir no chamamento, faltar ao serviço c ausentar-se sem causa justificada ou licença, cu infringir as regras
do mesmo;
t) apresentar-se embriagado no servico ou fóm dclle;
n) niío so apresentar finda a liccnca ou depois de sn!Jer
que foi revogada;
v) utilizar-se da fo1·ca que commandar pura qualquot• fim
não determinado por autoridado competente;
:u) perturbar em formatura ou. marcha o silencio noccssario pm·a sol' ouvida a vor. ou ordem do superior;
'//) armar ou provocar barulho ou dislurbio proximo de
alglnna guarda;
;;) usar o uniforme quando houver passado para o quadro
pxtraordinnrio .da reserva.
u)
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Ar L. 1O~. São penu; disdpliunros:

Aclmoestacão;
llcprchcnsões;
Prisões;
Baixa tem pomr ia do pos l.o;
Baixa definitiva elo posto.
Al'L. 103. A admocstacúo u a J'e[rt·cilen:são pndurn oCJ' applicadas:
·
lt) verbalmculc;
b) por cscripto.
Ar L. 10.\. A admoestrv;lto C a l'eprohCIIStlO VCI')JUCS SOl'
fcilns:
Parliculurmcntc.
Em circulo de ofrieiacs de posto idcnLico ou :;upcriot• ao
do culpado.
Em circulo geral de ol'fieiacs c de ol'ficincs in fct·iol'e~,
quando o que fôr passivei desta pena trct·Lcncct· a os a elass,..
·
A rcprehcnsüo aos guardas, praças ele JH'el, sr.rt\ feilu
na !'rente das respectivas companhias.
ArL. 105, Os officiacs, ol'l'iciaes infet•im·es c guardas l.el·ão
pat·a cumprimento das penas c~tabclociclas nesta lei, prisão
mililm· a]H'opriada nos quat•lcis dos regimento~ ou das Pegiõcs,
e, ,na falta destes, nas :fortalezas c quarlcis do Excl'cilo ou da
Armada, ou finalmente, cm Jogar clcsignaclo pelo Governo, com
senLinclla ít vista, salvo o caso de resisl.ont:ia c em que se
torne ncccssat•io o lrnncamcnl·o da mesma prisito.
Art. 'i OG. Os officiaes poderão i r;u almcn Lo Ler fiO!.' pt• isüo
as suas ·propt·ius casas, aLlenlns as cit·cumstnndas.
Art. !Oi. Nenhum ofl'icial podét':i sct· rocolhiclo ú Jll'i~fio
civil sinão depois que fOr condemnaclo p-or senlen,;a competente, passada em Julgado pelos cl'imcs em que Lenha do penler
o posto.
Art. 1•08. Aos o.fficiaes inJ'criores applicar-;;o-hn n disposição supra; e quando indicados cm ct•imes communs c ú clisposir.üo dos magistrados, só serão J'OColhidos ús oaclcins pulllicÚs ou prisões civis depois da scntenoa dcl'inilivu.
Arl. 100, Nenhum castigo disciplinar, excepto n nllmocslação c a ropPchensão vct•bacs, serít inJ'ligido sem cloolurnção
osct·ipta da autoridade compolonlc f!UIJ o itnpuzct'; dovcndo a
mesma clcclat•tti)ÜO mencionar 11 qualidade do castigo, Hl'll limite, sua causa c circumslnncins aggt•avanlcs o allcnmJnl"s· si
as houver, sendo lucia ]'lublicado cm DJ•clcm do din ou dclalll!J
do eot·po do rcgimenlo ou du rogião.
Ar L. U O. Ser à Jltlnido com admoestação ou roprohensüo
verhacs o oi'J'icinl, o officiul inl'ct•iot• ou guarda que tiver commct.Lido qualquer pequena infmcção dns J•ogras elo sct•viço ou
lmnsr;rcssiw disciplinar.
· Arl. Hl. Ser(t rmnido com rctll'Chcnsüo pot• csnt•ipln,
oom menção cm ordem do din, Otl eom pt.•isão, eonformo u gt·avidado da lmnsgrcssüo, o of'ficinl, official inferior ou guurdn

que, estando cm scrvif;o ou Cllí unifot•nw, commettel' falta aqui
estabelecida como transgt·cssão disciplinar.
Art. 112. Para o cJ'I'oilo da applicação dos castigos será
considerado ·o transgressor, quando uniformizado, como estando cm serviço.
Art. 113. Os ca'Stigos abaixo mencionados não poderão
cxcr.dcr os limites seguintes:
a) prisão atú dous mezes;
ú) baixa tcrnporaria de posto de 15 a GO dias.
Art. 1H. A pena de baixa ele postos aos ol'ficiacs nos crimos previstos no n. 10:! só podo!'á ser imposta por sentença
do conselho de gUC!'I'a, sendo semp!'o os indiciados pl'éviamente
submetlidos a eonscll10 do investigação.
Art. 115. Os conselhos de guorJ•a, que conslitui!'-se-hüo
de cinco membros, e de investigação serão feitos do accDrdo
com o formularia adoptado no Exercito, observadas as modiJ'icacões que se seguem.
§ l." O oJ'l'icial que presidir aos conselhos será sempre
de patente superior aos juizes dos mesmos conselhos os quaes,
a sua vez, deverão ter patente superior ao indicado submettido n julg-amento.
.
§ 2." As decisões dos conselhos de investig-ação indepeuderão da autoridade nomeante, a qual simplesmente declarará despronunciado o indiciado no caso de despronuncia,
ou nomeal'á conselho de guct•ra quando o de investig-ação concluir pela pronuncia.
§ 3." Das decisões Pl'Oi'eridas pelos conselhos do guol'l'U,
haverá appellação aa:-o{{lcio para a Junta do APJwllaçüo, sem
prejuízo dos demais recursos facultados pela Constituição,
exceptuado o caso do absolvição unanime.
.
§ 4." A absolvição do réo no conselho de g-uorm produzirá immediato efi'eito quanto à mensagem, ficando o presidente do consol!Jo com obrigar,,ão do dar-lhe inímedinta liberdade.
·
§ 5." Na hypotheca do pal'Ut;rapho supra, o presidente do
conselho ofi'iciará t\ autoridade nomeante, dando-lhe sciencia
do oocorrido.
Art. HG. A pena de prisão até dous mezcs nos oi'ficiaes,
afficiaes inferiores e guardas, quando a transgressão fDr asgravada ·pela reincidencia ou pot• alguma circumstancia que
roqueira maior punição, só podcr(t ser imposta por sontonca
do conselho de disciplina ,nos termos especificados.
Art. 117. A Junta do Appellacões de que trata o Ul't. !11
da lei n. 002, de 1850, serü composta do eommnndante g-eral
como J)!'esidente, do eoronel auditor e trcs ouLros oi'i'iciaes da
mesma patente, todos da Guarda Nacional. ·
Art. iiS. Os casos de inhabilitaçiio o conduota dos offioiaes inl'oriorcs e m·aças graduadas para determinações do
baixa de posto, bem como n ausoncia dos oJ'ficincs, officinos
inJ'eJ•iores c gt·uduados, por muis do tt·cs mezes, sem !icencu,
Vol. VIII
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sot·iio wrifie:ulos pot• conselhos de synclicuncia eomt1o.~los ele
lrcs oi'J'ieiacs ele palcnlc superior ú do réo.
Art. 110. São competentes para impOr penas disciplinares
o MinisLt·o da Justiça, o commanclante geral, os commandantes
regionues, os commandantcs dos regimentos o os elas ft·acções
cm cada arma.
.
Mt. 120. As autoridades acima mencionadas poderão impôr a um subordinado, a arbitrio proprio, dentt·o elos limites
cspeeificaclos, as penas ele admoestação c reprchr.nsão, p:.·isfw
atú 15 dias c baixa tcmporaria do poslo, aos ol'l'i<Jiucs inferiores, scgumlo a gravidade elo caso.
Art. 121. l>ara se fazerem el'Icctivas as ponas impostas
pela Guarda Nacional, todas as auLoricladcs civis on militut•r.s
ficam obrigadas a prestar o nccessario auxilio, quando solicitado por escriplo pelos mesmos chefes, guardadas as rcgt·us
da hlerarchia militar.
·
,\t'L. :122. No caso ele não ser ullcndida a requisi(\ÜO, o commandante geral ou qualquer dos commanclanlcs regionacs a
cujo conhecimento o facto fôr levado, rcmetlení os documentos
ú autoridade civil ou militar competente, para a l'esponsabilidade do culpado.
Art. 123. Os ·commandantes de postos ou guardas poderão
inl'lingir nos guardas as seguintes penas:
a) fazer dobrar sentinellas no corpo da guarda, a qualquer
guarda que não houver acudido ao chamamento ou se nusentm'
elo corpo da guarda sem licença;
.
b) reter presos no corpo ela guarda, até o respectivo
rendimento, nquclles que se tiverem embriagado, provocado
t.umullo ou alat·ido no corpo ela guarda ou immecliações, ainda
mesmo que não perte.nçnm tl mesma guarda, sem pre.iuiw,
poróm, do pronunciamento do conselho de disciplina, quando,
po1• ventura, haja incorrido cm pena maior.
CAPITULO XXI
Da parte administrativa e financeira

ArL. 12L Correrão por conta da verba da Guarda Nncional o fornecimento ele armas de guerra, col'l'eame, carluelmnw 111ll'll scrvi<;o ele fogo, bandeiras, cornetas c tambores,
livros, oh.ieclos ele r.xpedienlo, precisos para os .conselhos de
invcsliga<)ilo, de g·uert•a, de disciplina, de qualiflcncão c de
revista c de qunesquer outras despezus que forem votadas pelo
Congresso.
· Art. 12u. Para as i.lespozas da Guarda Nacional ficam da
daln da promulgação da presente lei Oll;J deanto destinadas
cm ·cada rcgii\o as qmllltins que forem art·ccndndas, a titulo do
sr•lln rlaH patentes dos o\'ficincs da Guarda Nacional, das portarins de 11l'Ol'Oga!:fio do prazo c do dispensa d.c lapso de tempo.
Al'\.. !~li. O Go\'0\'llil re~ulnrú a mancJra de ser arreendn(la '' ""rt·ir<tnl'alin n8\a :·r.•nda.
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Arl. 127. O eomrnandnnlo geral, bem como os commnndanles de l'egião, lerão um quantitativo destinado ao expodicnlc e n mais neeessario ú inslallaçii.o dos mesmos commando~. tudo do uccôrdo com o numero de corpos já creados cm
cada rr:;ifio o us convcniencias do serviço.
ArL. 128, A gratil'icaçfio, que devem perceber os ·commantlanlcs gcr·aos, os commandanlcs de região o outros fu.necionarios dos respectivos commandos, será designada em lei orcamontaria.
.
Art. 120. A Guarda Nacional podorti adquil'ir immoveis
para a inslallaçüo das t·cspcctiva~ ar·r·ocadaçõos, linhas de tim

~~ n mais qun 1'1i!.' ncce:-;stuio ~i iJr:;LJ·uet:ão U1corü:a e
Jll'ati~:a da liJCsma 111il i<du, !.urJo por tlonal.i\'OS esponl.aneos
J'f~i/.ns IJI!]O.') of!'jdaeH, oJ'fieiae~ infel'Íol't~:;, guardaS C tlUUCS(jlLCl'

de guPt'l'n,

pc~::;oa::;.

CAPITULO XXII
Das instituições instructivas e recreativas

· ArL. !30. Em cada eircumscripcão ou séde de rer;imeulo,
havcrit uma bibliotheca do corpo, com salas absolutamente iondepedentes, pat·a officiaes inferiores e guardas.
Art. 131. A sala destinada aos officiacs ficar•ú sob a dirccr;ão de um capitão, a dos inl'eriores e pracas sob a direcção
do inferior mais graduado.
Art. 132, As billliothecas se or·ganizarão com o concurso
do eommando geral c dadivas entre officiacs, o!'ficiaes inferioJ•es c praças, ficando ·constituidas desde que attinjam a
200 volumes,
Art. 133. Annualmente, o commn,ndo geral faro, por conta
da administracão, á requisição· dos commandantes de regimento, guardado o principio do liierarchia da correspondcncin,
•U sullstiiuirJão dos volumes que se tornarem indispensavcis, c,
ao mesmo tempo, a provisão de obras novas.
ArL. 13·1. As ·Obras poderão ser não só de assumptos militares, mas tambem didacticas c recreativas, tendo sobretudo
cm vista a instrucção moral o cívica do soldado. Serão igunlmento permiLtidos os SJl01'ts militares, corridas a cavallo, a pé
on velocipides, crincões de pombncs, circulas recreativos e jogos
militares.
TITULO·V
Disposições geraes

Art. 135. O Governo regulamentará dentr•o do seis mezes
todos os servicos de que cogit~. a presente lei.
Art. 136, Todos os corpos de Guarda Nacional, salvo as altoracões. est.abelecidns nesta lei. tcrã.o a mesma or:mniznciio tncticn, cstrntegica c administrativa dos corpos do Exercito.
Art.. 137. A designncão numerica sm•r\ seguida em toda a
União, pela ot·dem da orr;nnizacão dos regimento•. batalhões de
artilhal'ia, de ravnllat•ia o companhias do trnnsporl.es,
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Art. 138. 'l'odo guarda qualificado é obrigado a apresentar-se no corpo para que l'ur designado, no prazo marcado.
Art. ·130, Os guardas nacionucs do sct·vico da reserva rlcvorüo apresentar-se u.niJ'ormizndos logo que a fot·t;a de set•vi~.o
activo l'õr aquartelluda ou marchar para auxiliar ou subsLiluir
a for~ a do Exercito.
Ar·t. HO. Os ol'J'iciaes, oJ'ficiues inferiores IJ guarda;, tJUando em set•vi~o ·Obrigatorio gratuito, não perderão seus vcncimcnlos nus rt•partit;õcs publicas, quer sc,iam estes J'ixos ou
diurios.
Art. t.ll. Os cidadãos devidamente alista~os e om serviço
da Guarda Nucionnl, serão distribuídos pelos corpos que !'orem
organizados nos Lermos da presente lei.
ArL. 1112. Sendo obrigatoria a instruccão do tiro de guerra
c evolucões militares, na i'órma estabelecida pela lcgislacão
vigente, os cheJ'cs da Guarda Nacional pr·ovidllnciarão no sentido de ser cumprida esta obrigação, prineipalmentc nas regiões ou circumscripoões cm que não tenha sido posta cm
execução a citada lei n. L 8GO, de J 008, de modo que seja facultado aos inferiores c guardas prestarem o scrvico de lres
mezcs, por occasião do manobras, si .iii nã-o o tiverem prestado,
ad-·instar do que i'icou eslabcleciclo nos arls. \li c 08 da mesma
lei. O Governo indica!·:\ a fórma segundo u qual isso se farú.
Art. 143. As licenças aos guardas, j,nferiores r. officiaes
serão concedidas:
Pelo Governo Federal:
Aos conunandautes geral e regiouaes,
Pelo commandante geral:
A lodos os oJ'J'ic!acs, in rcrior·t•s ou guardas, alé seis mezcs.
l1l'los com mandantes rcgionacs:
Aos subordinados (t sua nutot•idat!o, até quatro mezes.
J>clos commanelantcs elo regimentos, batalhões de artiJimri'a, esquadrões ele flUVallarin e companhias ele lt·:;rJsportcs:
Aos seus subol'dinados, até dous mczcs.
Art. 144. As dispensas f.onipm•aJ•ias serão conecdidas pelos
eommandantcs nos seus subordinados c annuncindns immediutamente aos cheJ'es immccliatamcntc su)lcrim·es. Essas dispensas, motivadas por ,iustu razão, não podem exccdrt· do dous
mczcs no período de cadn· nnno.
.
Art. 145. O Govcr.no, no regulnmonlo qltf! expedir· pnm a
execução da lei, l'nl':\ t•evor e consoliclm· todús as disposições
em vigol' que a elln uão se eonLt•at1onl!am, como sn,ia, a tnhollns
das taxas de nomeações, promoções, trunsJ'erenuins ,, J•ol'ormns.
Art. 14G. Por essa ocensiüo, serão estabeliJeidos emolumentos para os diversos netos de expediente de commando
geral e commnndos rogionnes, multas aos inl'l'nctoros da lei,
n. 602, de 1850, proscr•ipr;üos relativas ao l'ol'Tlceimcnto do
quantias pam as despczns .nos cot•pos, ·pmzos pnru us solici-

:ioa
tar;ões ([c patentes, posse, regrus COIICei'JJCJJtcs :'!,; inslittli•:•jcs,
deveres e attrilmiçücs elos eargos " postos, definidas as incompatibilidades de exorcicio cnt1·c cargos que decrn direito
a requisitar a força publica· e .as casos nos qunes os officiaes
perdem n nnliguidado pot· licCiwa ou dispensa de serviço, ,
Art. 'llt7. Quando, para os eargos de eommandantc geral o
commandnntes regionaes forem nomeados ofl'ieiues I'Cformndos
do Exercito, nos te1·mos desta lei, pm•cc!Jcl'ão, al~m dos postos
mililnres, gratil'icações correspondentes aos fJIW cxel·cci.'Cill de
accôrdo com as tabcllas do Exercito.
ArL. HS. Dada, porém, a eircumstancia dos nomeados
pertencerem á Guarda Nacional, perceberão como gratifica•;ão
os quantitativos correspondent.es a taes cargos.
Art. Hü. Os guardas nallionaes que provat•em, quando
na aetividade, clous annos de sel'vico el'l'ectivo mt l'ileit·a, terão
Jlrcferencia, cm igualdade úe cil'rmmstancia. rmra o" empregos
publicas, salvo os de magistrados c os milit'at·cs, sendo contado
o respectivo temro de serviço cl'J'cctivo para a .iubilaçúo, reformas, aposentadoria ou melhoria desses acloti, ati! 10 annos,
salvo o simultaneo, que· apenas entral'ú no computo por um
torço desse tempo.
Art. 150. Quando o servico por rwcstado cm tempo do
guerra, será contado pelo dobro.
Art. 151. Para os cargos do assistentes, a,iuda.ntes de ordens c de campo, do funccionm·ios das secretarias geral e regionaos, os rcspectiv.os commfJ.ndantes designarão os officiaes
que lhos rmrecerem mais idoneos, que, sendo arregimentados,
passarão para o quadro extranumerario da activa, nn fôrma do
art. 10.
Art. 152. Fica abolido o rcgimen especial de fronteiras.
Art. 153. O guarda nacional desismndo para ·O serviço da.
mobiliza~ão não pó de dar em seu lagar substituto.
Art.' 151~, No caso de suspensão ou dissolução de algum
corpo, os officiaes rcspectiv.os serão clnssil'icados no quadro
extranumernrio a que couberem .
Art. 155. Aos corpos da Guarda Nacional mobilizados se
addicionarão caixa militar, deposito de remonta movei, cnJ'crmciros de campanha e nmbulancia.
Art. 15G. Tudo quanto não estiver regulado nn presento
lei, conti-nuará a reger-se pelos dispositivos da legislação actual,
npt•oveitados c.omo legislação subsidiaria as leis e regulamentos
~m vigor no Ex orei to.
TITULO VI

Disposições transitarias

Art. ·!57. Os noJ.uaes seln'otm·ios gr.l'ars rio nist.l•ir.to Fccloral c dos Estados serão Pl'OVidos nos caJ•gos de SPI'l'el.arios
do C·ommundo goml o nos' das t•ogiõcs, rospectivnmonl.•\ si rontJtrem mnis do cinco unnos do serviço cffccLivo
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Ar!.. 158. Os commanclos dos uovos regimentos caberão aos
coroncis acluacs cm cJ'J'cctivo exm·cicio, ou uos aggregados cm
cada região, por ordem de antiguidade de exercício na mosmu
região.
Art. WO. Ne.nhuma nomeucão ou promocüo ol'ficinl sot•ii
feita antes do aproveitamento de lodos os ofl'iciaes aptos, alú
hoje nomeados ·para cada uma das regiões ou Estados.
Art. !00. A J'alta ele comparecimento elo ol'Iiciul quando
devidamente classificado, de aceôrdo com n. prosento lei, ser1\
considerada deserção, c, c-omo tal, não Justificada, punida ospecialmontc com a pcrdn. do posto.
Art. HH. Bastn.rú a declaração oscriptn. do official com
J'it•ma devidamente rocon!Jocida, pura dcterminnt• a Pxelnsfio
e:t-o{{icio do seu nome elos respocliv.os qundt•os.
Al't.. 162. 1'icnm rovoglldas as disposit;ões em contt•ario.
Cnmam dos Deputados, 22 elo dezembro de 1DI~.- SabitJO
Barroso Junt'or, Presülente.-Estacio riu :llúul]tWI'(JJW Coimbra, 1" Secretario.- :1. Simcüo dos Santos Leal, 2" Secretario. -A imprimjr.
N. 225-1013

A' Commissüo de Justicn o Legislação foi presento n rn·oposiçüo da Camara dos Deputados que mandn. rovorte1• no
quadro dos funccj.onarios dos Correios o ex-primeiro ol':l'icinl
dn. Administração dos Correios do Maranhão Manoel Vioil•a
Nina.
A outra Casa do Congresso, votando a proposição do quo
se trata, baseou-se no parecer da sua respoctivn. Commissão
de Constituicão c Justiça,· ou.io Relator achou procedente ns
razões com quo o pretende.ntc Justificou o requerimento quo
dirigiu ao Congresso.
Não nos parece, porém, crue proceda a rcclnmncü.o contra
o neto do Governo, pelo qual :l'ôJ·a exonct·ado do rat•go, cu,jn
I·eintegracão solicita do .Poder LcgislaUvo.
Si não, vejamos:
Por occnsiüo da reforma dos Correios da União, dada em
1804, em virtude da lei n. 104, de 11 do outubro elo nnno nnterim•, que a autorizou, foi o reclamante, contra cxpt·ossa disposição do nrt. 2", § 1", desta lei c do art. 480 do regulamento,
baixado ·com o decreto n. 1. ao2 A, do 10 ele abril de 180,, •110·
meado para o cm·go do 1" official da Admin islrncno dos Corrcj.os do Estado do Maranhão. Posteriormente, o Governe llcdcral, vcril'icando a tnnrsgr•ossüo dos preceitos Jcgacs, Julgou
a nomonciio attentatoria dos direitos de promoção dos J'unccionnrios, entfio existentes, o, por isso, exonerou-o. ·Eis o caso
conoreto.
O reolnmnnte, o com cllc a mn·iorin dn Commissiio da Camurn, ncha que o disposto no cilndo arl. 480 •niio nnloriznvn n
exonoracão, visto que n cxprcssno- «o ntais :poss'ivat »- con-
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tidn no artigo do rogulnmonlo, d<il'a no Govol'lln a [awltlwlo 1k
{aZIJ)• lt llO/IW{I(:tÍO l{e )IIJSSOlt J'Ói'll dO 1/lWt/l'o !/a I'IJJIIll'li('ÜIJ, <',

que, ucercsccnla o parcecr, é J)l'll:r:e ·iJweterotla, .icí t,·wtsJ'el'idlt
pam as leis u I'C(Jnlarncntos nas 'l'eDl'UWli:w"ies de
. Anlc~ do mais nada, Ll•nn~ct'Cl\'omos as pt'O!ll'ias

se,·vi(:os,

paluiTa;

ela disposil;fto !'cgulnmenlm·, em lol'llo ela qual gna toda a ar-

gumonlaçfio do rcclamanle,- com quem concot·clotJ plennnwnlo
a honrada Commissito da Cnmnra. Diz -o ar L. !tSD: «Os lognl'es
do prime it·os e segundos ol'l'iciaos na DirceLoria Geral, c os
do chel'o do secção, primeiros c segundos ol'J'iciucs nus adminisLrações do '1' classe, c os do pl'imciros ofl'iciacs uns udminisL!'açucs de 2' c H" classes, serão providos, o mais passivo!,
pot· aceesso ele empregado ela re,pa!'Lir;ão, onde se der a vaga, P,
om igualdade do eondiçucs, u da, cnLrada para o Correio, P,
mais que ludo, os sct·vicos t·clcvanlos [lresLados ú llcpublieH.>.
Aquelln expressão - o. mais passivei - foi a parla pol'
onda Tll'Clondou enLrm o reclamante, onlonclcndo quo clln lral!uzia a fnculdadc de poder o Governo nomear algucm para
:l" orifcial dos Cort•cios, sem porl.cnccr ao quadro da repartição; c, por isso, lhe parece, que, desde que, assim fura nomeado. o fUra legalmente.
Não tem razão, onlretanto.
fleu pt·ovirncnlo ineonlcsollwnlmcnlo feriu ele fronLo a
elisposir;ão regulamonlnr acima lranscripln, feriu a lei n. -JD!t,
do -J I de ouluhro de -!8D3, que autorizou o Poder Executivo
a t•cformnr os Corl'eios Feelcmcs, c offcndctl o dircilo do promooãa elas cmpt•c,gaelos cnlão cxi8lonlcs.
Pa1•a 'li)ixar paLcnlc a vül'clnelo elo que vimos ele allcgar,
llnsLa J'Cl~empc~,l' o rw11samenlo dn l'efôl'n1n, confrontando n
disposição elo a1·L. i,R!J com n d~ outros rlo mesmo nos:ulamcnlo
c corn a 'oi d" nulor•iznr;iio. A inl:crprelaçi\o niío deve sahit·
sinfio rio csLudo comparativo elas clivoi·sas disposições da
mesma
lei, pal'n ficm·cm conhecidos o ospirilo
c os intuitos
I
,
doJ.n.
Do modo algum, parece-nos, poderú sot• provido o cargo
c),, i" ofl'ieial das achninislrnr;iios dos Conoios pot· individuo
cslt•nnho no quadl'O dos mesmos funccionm•ios. A locuoão o mais w'>·.d1wl- nlli empregada niio Ilóclc lot• n inlolligencia que !h~ qum·om da1· o rcnlnmanlo c o ptH'cect· dn Commissiio
ela Cnmn1'rt.
J~lla

s'gnificn que n !ll'Omooão dovr. ser feita, ele pt•oforcnein, r.nii'O ns pr·npJ'ins cmprog·~.dos da l'Opnrticão cm quo
servem; po1· exemplo, si a vagn rio J" ol'J'ir:ial se abl·it· na
ndmin isl.t•:if:.fin do ~lm·nnhii,o, dovort't ser Jlremu:hida pot• nlgnm dos ofl'ieinos de !l" elnsso dn mosmo l~sLrlclo o não pelos
que pcrLcnccl'om ti n.dminislraoüo do outro Estado, Mas, na hyl'nlh"so fio niio hnvn1· nn J)l'Oill'ill l'Cpnrti!:fio lll!lpl'egndo dn
clnss•• infel'iOI' pal'll prnmwhr.r n Yn~;n, no Govct·no ~::tlwr•ü,
niin r•l1nlllnl' um esl.l'nnl!o ao qnncl!'o dos cmpt·ogndos, mns,
SÍlll, it• 11\ISC:tl' O f!lle lcm do Si'l' Pl'Oil]Ovirjo tlonl.J•c PS fU]lC•dOllal'ÍfiR dn !IWSmn r!lalso dr. oui.l'n nrlmini,lt•ru;iío rio cgunl enlc·gol'in,
·
·
·
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E' o que se dcpr·chcndo clnr·amcrllo d'n di$pOsic:fio nnnlysadn, cl'isposir;ilo d~ enrnrlr•r• pcr·mnm·nlt'. que rcguln o lllOdo
tlt! pi'OVÍHHml.o, 1101' :WeOSSO, do l.llQS funei!ÍO!llll'ÍO~.

Nn() eolho, pois, n nr·gumcnl.ncfio do l'eelnmante assente

no al't. ·\SD; dcnnl.c do.,l.e dispo,,il.ivo, eomo vimn,, '11n nomcaciio scrin illegal e ol'l'ensivn do rlirL'ilo de Jli'Omociio, g·tu·anlillo
nos cttH\ nn occn~ífio, cl:avinrn trr· nec(!~so.
Mas, w.inmo.s si hn no Rcgulnmer!l.o nl!l'lllll oul.r·n rli~po
sif.ivo que permil.l.issc a sua nomenção, independrml.onwnl.c
dns c•ondições exigidas. No arl .. .\87, cl'feeLivamcnl.e, ;,~ e"l.atucm os r:nsos cm que o Governo tem liberdade de nomear.
Dh esse m·Ligo: <São da livre nomenç;1o do Governo: L" Nn directoria gor·nl: director• gemi, su!J-dircclor, conlndor gc!'nl c l.he,,oureil'o-nlmoxarifc. 2." Nns administrações: os ndminisl.mdores
o Q.', thesou!'oiros. :l." Nas snb nelminisl.t·nções· e agendas do
1" classe: os f.hcsonreiros. ,\g nomeações pum o logm de n,iu<lantc elo rontaelor-gcr·nl, na dirclllorin; a,iuelnnl.c ele administrnelor na Capital Fceleml; eontndor·cs, nus nelministr·nçiíes;
Rllb-ndminislrndm·cs o contadores, uns sub-nclminisLI'nçõcsr;
SCl'fio fcHns, (t ,iui~o elo Governo, porlrnelo reenh ir· em qualquer· ]lcsson ieloncn.• Eis nh i: Rrl podcr~.o ser· de livr·e nomenciio, isto 1\, sem pre~edenein ele pr•o[lostns e a ,iui~o do
C:owrno, crunnt.o ;\ neccs.~nrin idonoidacle, os emp!'egndos consl.nnt.os do nrl. 187, cnl.re os quncs nfio foram incluídos os
1'" officines.
Logo, estes não poderão ser providos sinüo por meio do
nccesso rmit•c os proprios empregados, n que explien perfeitamente a inl:clligcncin do alludido nrl. 180, eliffm·cnLcmentc
do QUC pretende o reclamante.
1\'ão .~olhe igualmente o m·gumcnto lirndo cln pr·a.ve invete-rada ele, nas reorganizações de SC!'vi'cos, fnzel'-<tlC nomenção flira dns condições exigidas nas leis c regulamentos
pnrn os respectivos provimenl.os.
E nfio eolhc, na hypothcsc cm fríco, porque foi n JH'opr•ia
J.ci de nuturi~nção ela refor·mn que exprossnmcnle mandou
0xecutal-a, :.·cspcitnndo os c!ireil.os de neecsso dos empr•cg-udos
elo qunclro. E' o que diz o art. 2", § 1", da lei, n. JiJ.'J: <l'íns
nomeações n fn~cr com a pr•esmllc reforma serão rcspci lados
os direitos adquiridos a nccesso pelos nctuncs cmprognclo·s• .
.Por• conseguinte, si, com aqucllus oxpr&lsões o mais po.~
si1Jel, o ro;;ulamcnlo quiz dnr faculdade de poder.· ser· nomonda livremente, pessoa eslrnnhn no quadro dos ernprc:;ndos, é visto que, nesta parte, houve cxorbi l.nncin elo Poder
Executivo, expedindo um regulamento cm contmrin no qurJ
taxntivn, obrigatoriamente ordenou a lei. E', entüo, nrn preceito illcgnl e, como tnl, não deve sei' cumprido.
Mas, como ,it\ ficou demonstrado, nquollns pn lnvms do
rcgulamcnlo não toem e nem podiam ter n Lr·nclncção rtuc
lhes deram o rcclnmnnto o o parecer ela Cnmnrn. Logo, não
é verdade quo o Governo, nomeando o 1'i!!flte7'cnte, usasse de
uma faculdade que lhe foi con{mida ern lei; no contrnril}, o
que estrí provado ó que sun nomeucüo foi um acto de nrbitrio,
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cm pcl'l'eito antagonismo com a lei, com a ,iusLir;a c a equidade, IJOl' nttenlni' c'tlnlm o direito elos Clll[ll'egados que l'ient·am,
cm conscqucmeia <lclla, privados ele sua espe1·ada e :;nranlida
]1/'0l'llOr:iÍO,

A p1·ax.~ nhusiv~, a qu_9 se J•eJ'er:r.! n. Cornmiss~o dn Cnmn1·~1,
nnsco snmpi'ü do dJspoSJ(.'uns ll·nni;tl.ot•JnH unxr~L·ladns lias lf!18
o t'r!gulnllll!ll(O:;, nutor·i~ando. o Govcr·no, em oeen~iÜl!S do J•e-

:i'O!'nlas, n provrw.· livremente e :l'ót·a. elas eondir;i'ies JlCI'lllanenl.ement" esl.ntuliclns nas mesmas leis e, nos mr.s1nos t•egulnmenlos os cargos novamente crcndos,
No caoo que r,stuclnmos, entt·etanto, nüo owo•t'l'eu tal eil'eumstnncin, pois, nüo sú do llcgulnmcnlo dos Cm·rcios,
wmliUilln disposir;üo Li'nnsitor·in consta nesse sentido, como
altí a prop!'ia lei ]li'Cvcniu o J'acto c, pam col'tar o abuso notado, r•ecom:lrr?'ildou oxpl'essamcnte que os cnl.'i;OS novamenta
creadO·S fossem pt·ovidos com respeito aos dit·eitos de ]lt'Omoçüo.
Foi justamente isto o que, ainda no anuo passado, fez
o Senado quando ct·eou novos r'nt·gos nas t•epartioücs de Fazenda, mandando onc os mesmos fossem rn·eenchidos, nas respeet:vn;; · Nprtr·Li~'tics,incdianl.e aeePsso c concur·so..Ttí é,scm duvida,
mdo raminho andado para rnaLn1·, do v;;z, essn praxe do abusos
c de in,justir;ns, a qual, nlitls, tanto se apega o reclamante,
pnra obter· o fnvot· excepcional flUO soliciln elo Congresso.
J

A quesl~o aindu pódc sm· di~cutidn ]lO!' outra fncc. Dado
mnsmo quu o neto do Governo, destituindo o reclamante do

rargo, fos~c illegal r. ofl'emivo dos seus dirr.ilos, o caminho
a JlOI'COI'I'N cievcm ler sido outro.
Niio t\ ao Poder Lcgisl.aLivo no rr.gimcn politico que trahnlhn o nosso paiz, da completa scpat·n•;üo tle pocicr·cs, com
ns all.1·ibuiçi.it's eonslitucionalmento definidas a eadn um dclles,
que eompcte dnt· l'rmedio no mal de que se queixa o rcclamnnl.r. E' rllc Jll'Opr·io que, tnnlanllo most!'ar a nüo prescripr;iio do sou c!ir·oito, dcelal'll que nüo wm cob·l•ar tlhJida da

Fa~r:utla,

mas, si'/11, pedir a 'lllllllrlarle tle um. acto tlc autoridade
arlmhdstl'atrva, lesivo de tli'l•cllos seus, c, eonscqucntomente,
a sua 1'einlr:(l/'açtio 110 cai'(Jo 1'e[erido,
Or•n, ó sabido que a comoetcncia de prover os cargos ci-

vis e mililnt•,s, de c·:ll'acLcr• l'edeJ•al, cabo pr·ivalivamcnlo ao
PodO I' Exceul.ivo (ConsLiluiçiio art. t,s n. 5,),
Commcnlnndo o pt•cet;il.o l'Onsliltwional, rli1. .Toão Barbalho :
•Si ó attribui•;üo leg-islativa fll'ear ompl'cgos
(Constituição nrt. 3/j, n. 25), o pJ•ovimcnlo dcllcs ú
funcr;ão exceuLivn: o n oscolha rio individuo que o
exerça niio póde eabr.t· siniio uqucm dirigo a ndministrnciio e n supcrinl:ondo; r! clle o mais JH'OlJI'io para
cscolllct· os de maiO!' np Lidüo e tem a rcsponsnbilidndo
dessn escolha.~.
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Ri nssi'Jn é, n lll'Oposidio Lln Camnt·n, t.Iul'er·lndo n pel.i~:cio
elo t'Ci!llO!'üOle, mnndaltdo-o 1'('\'et·let• no quntlt·o dos Clllpl'{'ga-

llos, invadiu duplam•~nlo attJ•i!Juit;tics nllwias: n.< do Podt•l'
Executivo, JlOJ' dctcl'minal'-lhe a J'enomea!)iío tle um J'uneeionnrio dmnitlido: n n:l do Jmlidnr·io, J!Ol' annnllar· um ucto dn
md or idad c nti mi n is lr·a Li v a, eu so e vidcntomonlo dn compete ncin
deste Podei'.
E' nssim que ponsnmos, consoante os preceitos dn Constituiviío c das leis, conl'irmudns pc•la ,iUl'ispl'lldoneia elos tl'ibunnes.
·
Quando um individuo, nss"rln com stH\ rr,conhocit!n
nutoJ·!dado o f'mincnl.o llt·. ,\mnl'o Cnvalcanlc ( llt!spousabilidml<' Civil do Hstatlo i, lcsw:o nos ~cus diJ•citos
individuat•s por· nt:lo ou rn,:lo th' um funetJionm·io publico,
Hiío pt·ol'L'I'il' Jovnt· n sua t'L'Diamn1:ün 011 l)Cdido do ropnt•nt~iw
)lL'l':llllu n Jll'Ofll'ia :mlor·!dnde ndministmliva 1\0llljlelcnü•, ou
~uando ~sr. uão con for·mut· eom n decisão da mesma a osso
l'f'Speilo, podc·rú Jll'Optlr livr·emenle a sua nc!)iio .iudieinl eonlt·n o funcr:ionnrio, contra o :Esl.ado, ou eontl'a um o oulr·o
.itllllamcnte, do mc•mo modo quo ~i a lesão lho fosse J'ciln
por um outro individuo particular·.
·
E, no caso em discussão, tanto maior é a necessidade de
sc1 não dar salto precipitado, quanto .ha questões do rolevancia
a solucionar, antes do .verdadeiro ,julgamento do direito do J•celnmnnlc. Só o Poder .Tudicint•io mesmo JlOdCl'tL o dcvcdt dizet·
sollro~n proccdcncia ou não procorlcncin da reelama(•ilo, estudando mcliculosamcnl.o lodoR os pontos de dil'oito que dolln
l'O:mllnm, como a Jognlidado do I'Cgulamonlo dos COl'roios, para
ver· ·si ellc sahiu ou não das nm·mas cstaholccidns nu lei do nutorizncão; n legalidade ou não dn nomcauão, nfiln de, cm conscquenciu, i'icnr evic!fmcindo si houve ou não o abuso do pode!'
no acto qtw o exonerou; J'innlmcnlc n prcsel'ipr;íio do dir·cilo
do roclnmnntc, que havendo sido doslituido cm ~2 do nbr•il de
1805, sil u 5 do dezembro do 1012 (mais de 17 annos depois)
fez, pela primeira vez, sua rcclnmnt;ão eom a nprcsonln~.i\o dn
snu requcl'imcnto no CongTr.sso Nacional.
A' vista do exposto, a Cornmissão entende, cm cumprimonto do seu dovct•, que devo aconselhar no Senndo a r·o,iejoiío
dn nlludidn proposiuão.
Snla das Commissõos do Sonndo, 18 do navcmhro do 1013.
-- .Totio Luú Alws, PI•osidcnto. - Cunhct Per/1'0sa, fiolalor.GuU!tcnnc Campos, - Jdolp!to Go1•dn. - Antonio Souza.
1' Soorolnrio.- Raul de Mames Vo'iaa, 2' Socrctnl'io
PI\OPOS!Ç;(o DA C,\.:O.T:\Il.l DOS llllPU'l'AllOS N. o.\, DI~
1\Tll'lCllll O Po\llllC:Illl SUPIIA

1013, ;\ QU!l Sg

O Congrosso Nncionnlrosolvo:
Al'Lig·o unico. E' o Pl'csillcnlo dn nopublica autorizado n
fnzer r•ovcl'lct· uo quadro dos !'unccionnl'ios dos Correios o cxpr·imeiro ol'ficiul da Administração dos Correios do Mnranl1üo

illanocl Yieit•a Nina, sem vantagens peeunial'ias quanto ao
tempo dumnte o qual esteve aras lado do cat·"o · revo"adas us
tlisposir:õos cm contrario.
" ' ;. "
Camm·a dos Deputmlos, 8 de novembro de 1013. -Saúino
JJw•roso Jtmia1•, Presidente.- Antonio Simeão dos Saul'us Lcill
1" .Sc_9retario.. -llaul de Jlomes I' c iact, 2" Sccrotario. - ;\' Com.:
mtssuo de Fmancas.
~.
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O proJecto n. 10, de 1üll, do Sr. Senador João Luiz Alves.
defino os crimes de responsabilidade elos ministt•os do Suprc111u
·'J.'ribunal Federal e regula o rcspceLivo processo c ,inlgamrnto.
Os arts. 1" c 2", t~ap. J", dispondo quo nos et·inws set·üo
,julgados pelo Senado c que, cm caso de condcmnanão, a uniea
pena que lhes pôde sem imposta 1\ n ele jlet·du dÓ eat'fro com
incapacidade. ele exercer qualquer outro, sem prc.iuiw, porém,
da acção da ,justiça ordinaria, toem o sou J'undamcnto nos
nrts. 33, 33 § 3" e 5i § 2" da Constituição Politica.
O art. 3", cap. 2", define os crimes de responsabilidade,
mas as suas disposições süo -umas inconstitucionacs, outras
inconvenientes c outras inuteis.
Com cffcilo:
Constitue crime de responsabilidade, diz o n. l - • jul(Jm'
contra tUsposiçt1o littaal da Co11stituiçtio da lle}Juúlica on th1s
leis e decretos cuja conslltueionalltlade já tenha .1ido ?'c,~on/w·
chia de modo e:vp?'esso e 110 ]Jonto cm qucsllio por scnte;ll('ft
cle{in'itiva do SUJl1'erno Tribunal Petle?•al. •
Competindo, pelo actual regímen, um papel imtJot•luntissimo t\ Justiça federal, pois que lhe cabe vclat• pela Const. Pol.,
com nutol'idndc suprcmn nn intct•prctaçüo de seus textos, decidindo, .nos casos concretos submettid-os no seu ,julgamento
-si tio terminadas leis ou decretos govcrnnmcntncs são consti·
tucionacs c npplicaveis ou inconstitneionacs c inappllcavcis -,
dar no Senado o direito de pr·ocessar c punir os membros elo
Supremo Tribunal J!,cdcrnl por terem ,julgado contra a littcrnl
disposição da Constituição- desse tribunal que, oll[l ]1hl'Use dos
publicislas americanos ó o • ot·güo vivo dn Coustilui~üo • t1w .lhrhl{J vocitJ o( the Constitu.tlon- ú nnmtllar, JlOl' completo,
o rcgimcn, constituindo o Senado cm terceira instnncia 11nm
aquolln interpretação.
J~ lambem cotisidornr crime o ,julgamento conlt·a leis o
decretos cu.in constilucionulidndo .i-ú trmlm sido reconsidoradtl
por scntcncn definitiva do Supremo 'l'ribunal ó impedir· que
os ministros, depois de estudos mais profundos do ussl]!11J1to,
pos~am .corrigit• o erro untct•ior, mantendo uma drch;iío que,
cm sua couscicncia, contém uma interpretação crt•ndn da Con·
stiluicüo.
E' crime de responsabilidncle, diz o n. 2: e:rcçrlat• os
Jil'a:os estabelecidos cm lei c no Rcainwula do ~l'ribti1Wl JW1'il
·relato·l'io, rcvisúo ou Jlal'ecer sobre qualquer (cito.
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Si doYeJXÍ ser arrastado poJ'UJJ te o Scmdo, a!'i m de sot•
processado e Julgado pm· crime de rcsponsallilirlado, o ministro
que exceder•, pot· algumas horas, o prazo estabelecido na lei
para um parecer, poder<\ dar-se a hypot!Jeso do SnpJ•omo 1'riJnmnl não poder mais l'unccionnr•,
«Todos os membros elo Supremo ~rl'ibunnl, diz n Commissão de Con•tituir;ão o Diplomneia, como todos .os juizes foderncs, seriam cxeluidos do suas funcçõcs, J10J'f!Un l>1•m r•aJ•os
serão os ·casos em que ossn !Jypollwse so não dê».
Esta disposição só sórvirú para facilitar accusar;ücs conlm
os juizes, sem proveito de ordem alguma.
E' crime de responsabilidade, diz o n. 3: alrcrar )J01' qual-

quer {ó1•ma., ewceJJto por via de 1'CCU.1'so, dcci8ilo ou voto ;ití
Jll'O(erido cm 5'Cs8áo rio tribunal».

Mas a alteração de uma decisão, sem ser• 1i01' viu elo !'Ocurso, legitimamente interposto c pl'Ocessado, dt\ Jogar a embargos c si, por este meio, pódc ser rcsla!JClcciclo o ,julgamento
anterior, por que considerar os ministros, que podem J•eslabelecel-o, passiveis de uma pena?
·
Proferir Julgamento ou emitlir parecer cm causas em que
por lei se,ia suspeito; recusar a concessão ou retardar a decisão
de pedido de habeas-c01'fllls, legal e rcgu!nrmcnle requerido;
acceitar directa ou J.ndiroctnmcntc dinheiro, qualquer retribuição, dadiva ou pr.omessa, para praticar ou deixar de praticar
qualquer acto de seu cargo, embora de conformidade com n lei;
deixar-se corromper, por influencia ou suggcstiio de a!guem,
para praticar, deixar de praticar, rotar·dar ou omittir um acto,
violando os dever·cs do seu cargo; prol'orh• seJllonr)n, voto ou
parecer, ainda que .iuslo, 'POr peita on suborno; aconselhar
qualquer parle cm litígio pendente do sou voto ou parecer e
exer•cer o commercio ou qualquer outra pr.ol'issiio, funccüo ou
commissão estranha ou diversa do seu cargo- factos pr•evislos
nos ns. ~ a 10, como constitutivos de crimes do responsabilidade, tncs factos .ii\ oslüo considerados criminosos pelos artigos 207 §§ 2•, s• e H, 213, 2'14, 210 o 233 do Codigo Penal.
Tnmbem constitue crime de responsabilidade, diz o n. H :
.: exceder os limites da funocão ,iuclicim·ia, prol'eJ•indo decisão
ou voto sobre questões mera monto poliliens o discl'icionm•ias ~.
Como taes se entendem: .
.
1." O reconhecimento de poderes dos orgãos electivos da
União, elos Estados e elos municípios.
2.• A verificação do poderes do roprcsentanlos ele pnizcs
estrangeiros.
3.• A declnraciío de guerra e n celobrucüo de paz.
'•·" A celebração, rescisã-o ou denuncia de tratados e convenções inlcrnacionues c de aocôrdos intcr-estudüaos,
5,• O reconhecimcnt.o dn indcpondoncia, sohrrnn in c governo de outros pnizes.
a.· A fixação de limites do Brnr.il com os ·pnizes visinllos.
7.• O J•cgimen do eommercio internacional o a decretaciio
de medidas proteccil)nislns.•.

317

8." A administm~;io, wmmando c cli~LL'i!Juir;ão das fal'ças
do Exenilo c da Armada c a mo!Jilizu<;ão e uLiliza<;ão ela guunlu
nacional e milieias eivicas.
!!." O reconhceimcH~o da legitimidade de governos nus Estados e nos municípios, quando disputados entre duus ou mais
parcialidades.
10. A aprcdação da cxisleneiu da fúrma repuiJlieuua fcduralivu exigida pela Couslilui~ão nos governos dos Estados.
H. O regimen tributaria.
1:!. A admissão ele Estudos m1 Uniüo.
1~. A clistl'ibuição tia dcspeza puiJiiea.
1·1. A deerctuçrw do estado de siLio, .a restabclccimcnto da
ordem o u rcconstrucção do regímen J'cdcral, cm Estados insurgentes. .
15. O provimento de cargos publicas, salvo o disposto no
urt. 58 da Gonslituicão.
16. O exercicio de direito de sancção ou de veto, sobre as
r·esolu<)Ões do Congresso Nacional.
17. A convocncão extruordinaria do Congi·csso Nacional.
iS. O processo e fórma da discussão c votacão das leis
pelo Congresso Nacional.
Certo, a justica federal não póde immiscuir-sc em questões
politicas.
Poder ·polilico, exerce, entretanto, a sua missão cücumscrevendo a sua acção c uma csphera de direitos individuacs,
do interesses privados, resolvendo casos concrolos e decidindo
se determinadas leis federacs são ou não applicnvcis a lacs
casos, por constitucionaes ou inconsLiLucionaes.
.
:t~ntrctanto, pm•a que possa bem oxercct· as J'uncçõcs que
lho compete pelos arts. 5!l o üO da Constitui<;ão, .não pódc,
mui Las vezes, o Sur,romo ~er ibunal Foeleral deixar ele tomar
conhecimento do certos !'netos previstos no pro.iccto, como de
natureza politica. .
Accresco que, cm rclar;iio no JH'Ovimcnw ele cargos publicas,
póde o Supremo •rribunal Federal declarar nullos cet·tos actos
do governo.
Ainda mais: Como ,; tlOssivel que esse Tribunal profira
mn ;iu.l(ICI'!I}e?Jto sob1'i1 <r! ·ve•ri(icaçlio de pode1•cs de I'IJ}ll'escnta'/ltes de Jll:l;es cstrall(JCI/'Os >-sobre <a declaraç,io de anel'l'a
c a celebração da ·JWZ >,- ,;o!JJ•e <o l'f!COH!wcim.cuto da Intlepenclencia, soberania r! rwvcruos de outros pai:es >, sobro
« l:l ?·ca·imen do co,mrneraio internacional c a dccrclit(!lÍO de ·medidas p?•otecc'ionistas ~.-sobre «a adw.inistmçrio, com mando
c ci'ist•l'ibu.içi:Jo de (orças do Exe1•cUo c da ,[j•mm/a e a mobiU;ação o u.Uliza('tio da Gucmla Nacional •c milícias cil!icas ~.
sobro <rt rlisll'ibul(,ao da rl<!s}lczrt pnblica >, cl<J., etc.!

Que linwthescs pod<!lll clUJ'-li'-' ele moclo a sot· passivei um
Julgamento do Supremo Tt•ibunul l<ecierul sobre taes nssumptos?
·
Mas si, porventmn, o fizer? N1io 6 pt·ociso pl'escl'evcr pura
hypothesos que a compotcncin c o simples bom senso dos ministros
repellem
...
.. ·-· em
..... absoluto .
--·~

---

.•.
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De rüsl.o, o .iuiz que cxecdo ns l'unccücs que lho são nssignadns pela lei, commclle o crime de c.ucsso de poder jú previsto c dcfinid.o no nrt. 22G do Codigo Penal.
·
A Constiluiç:io .Polilicn não manda dcl'i.nit· cm lei ordinnrin os crimes de responsabilidade, dos ministros do Supremo
1:J·ilnmul Federal, mas regular a accusação, o processo c o
julgamcnl.o, 'l'acs crimes estão definidos no Codigo Penal.
Em face da ConsLiLuição Polilica dos Estados Unidos da
AmcJ•ica do Norte, os membros da Suprema Côrte sô podem
ser submetlidos a processo nos caso·s .ou de alta trahiçiílo ou de
concus.w7o ou de outros crimes (Jl'avcs (Art. 2", secção "").
Nem todo o crime J1nssivcl do uma pena é gravo c, ouU.·clt\lntn, o legisladoJ' nnwJ'ieano, al1J ho,ie, não definiu, em lei

Ol'dinaria, quacs são aqucllcs eriuws f11'a·vcs. Pot• rruo? .i'or des""Hsal'io, diz Story- a unica regpa ú o direito commum fJUO
é a garantia ao mesmo tempo dos direitos privados c das liberdades publicas: deve recorl'er-se ú grande base da .iurisprudcncia americana. (Com.mentarios.)
Até agom, no espaço de mais de um seculo, um unico
membro da Suprema Côrte foi processado: foi S. Chase, aliás
absolvido.
L'im]wachment no peut êtrc motivé que par la huule
lruhison, ln concussion el. nutres grnnds crimes ct delits. C'est
à dire, selou Burgers (Politicai Sciencc II pag. 323) qu'un
fonclionnaire no pcnt être décrcté d'acusation que si orr peut
lui rcprocher d'avoir commis un des neles quo lo droiL contumicr quulifie rl'intlictalle offcnses eL qu'il rend passi!Jlc du
,iugemcnt par un .iury. Burgers observe que celle interpretat.iorr restrictivo s'impose si l'on no veut pus livrer la magistrature 1t l'arbitraire du pouvoir politique. Son unique sanc·Cion d'nillcurs reside dans l'opinion publique.,. La doctrino
qu' indiquo Bourgcrs semlJlo ressortir neLtement "dos débnts
sm· l'hnpeachm.ent du ,iuge Chase ~. (Nerinck. L'OrganisnLiou
.Tnd. aux Elats-Unis, pag. 27.)
·
,\s disposições dos arts, 5" n .\2, regulando o processo e o
,inl~nmr.nto rios erimes de rcsponsnbiliclncle, merecem npprova1;ão, eom ligeims modiJ'icacões de l'órma constantes de cmenrlas que, no COJ'!'Cl' elo debate, serão apresentadas.
Em vista do exposto, a Commissão de Legislacão c .TusLica
é de parecer que seja approvado o projecto, eUm.'inados os
arts. 8 c 4.

Saln das sessões, 12 ele novembro de 1013. -João Lu:i:
Presidente com um voto cm separado. -Adol21ho Gordo,
Rolator. -Guilherme Cam)ws.- Cunha Pcd1•osa, com rcstriccõcs. -Antonio de Sou:a.
Jl1JCS,

\'DTO EM SEPAili.DO A QUE Sll nEFilnE O PAillllCEI\ SUPilA

Desde o anno rlc 1005 que o meu c~pirilo, provocado por
um parecer da Commissão de JusLiça tJ Legislação elo Scnndo,
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se prcoceupou com a ucccssidndc de sct• deel'etada a lei eomplcmcntar do urL 57, § 2" da Constituição.
O assumpto ó de ·natureza gl'uvc, exigia estudo c meditação.
Entreguei-me ao seu estudo, eom o dcs••.io de acrt·l.at•, sem
Íla!'li Jll'is c sem nt•cconccitos polil.icos, al•í que nas fl\l'ias purlamonlarcs de IDIO-:lOH, cm 1\linas, pude formular o JH'O.i~clo
ora submcttido ao estudo desta Commissão.
Antes de uprcscntul-o, dei dcllc conhecimento a magistrados, .iurisconsultos c parlamentares.
De nenhum recebi critica 1\s suas disposi~õcs; nn intimidade, porém, alguns me pondcramm que se lhes afigurava
i.nopportuno agitar n questão.
Não me demoveu essa considcraçilo, apcza1• das iu.iuslas
c violentas nggrcssõcs de que fui alvo.
Estas menos me demoveriam.
Apresentei assim o projecto cm 1011, mas nilo tH'OJlll:;(tJei
pelo seu andamento, porque si podia decidir da oppot'lunidado
de um acto meu, aual o da apresentacão,. não dnvia influir
sobre a opportunidnde do andamento do referido pt'ojrcto,
confiado, para estudo, ·á douta Commissão elo Co,nstitui~ão c
Diplomacia.
Só cm setembro deste anno, esta Commissão deu a rcspcilo
o seu parecer, opinando lambem pela nudiencin rln Commissfio
de Legislação e Justica.
Como pi·esirlente dostn Commissão designei pnrn t•clator n
St•. Senador Arlolpho Gordo, cuja compctcncin não póclc sct•
posta em duvida.
O seu parecer, embora n divcrgencia com alguns Jll'Cccilos
do projecto, ·demonstra que ti necessario dar vida n nm texto
constitucional até hoje morto, procurando regulmnenlal-o rom
todas ns garantias ele que são carecedores os membros rio Rnpremo Tribunal Federal, quando tenham ele ser submetlidos
n Jlroccsso perante o Senado.
,Eslo 11 o !ig,,iro llistorico do I'S(arlo nr.lunl do rn•oj•'•·tn rptl'
'clilfine os crimes de rcsponsnbi!idat!n dos minislt·os do Supt•cmo
~'rilmnnl Federal e regula o respectivo processo c ,Jttlgamcnto.
Pcssonlmcnlc e preliminarmente devo dcrlm·m· que ningucm mais elo quo cu zela n indepcnclcncin c hm·mouia dos
podcl'es politicas da Nação.
·
No que loca no Poder .Tudiciario, mais do que outros posso
Íll\'ncar n minha nrcão legislntivn.
Assim é· que deferi n compctencin do Supremo Tribunal
Federal pnrn crcnr os empregos de sua secretaria o fixar-lhes
os vencimentos; pnrn n concessão de liconca nos respectivos
ministros· c nos juizes fcderacs, etc.
Assim ó quo lambem tenho ncgnclo compel.cnt:in no Legis11!1.i\:o para nprncint• de mcrctis as sf'lntencns rio Poder -.TudiCtni'JO, o suslc•nlndo que quando el!ns so rC>solvnm por umn
indemni7.nçüo sti nos cnbc r!iwr sobre a Oj)JlMlunidndc dn
nbr.r!Ut'i'l tlns llf\Ct~ssarios crc-dif.oR.
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Pot' isso mesmo r]uc quero a indepentlencia dos ires poderes consLiLucionaos, quero a sua cJ'J'ccLivu responsabilielade
nos Lermos da Constitui cão.
O regímen, jít tem sido diLo, é "de poderes definidos e de
respcmsubilidade c1'1'cetivu >.
Om, si o Poder Executivo .iú tem a sua rcspousabilidado
definida, de accôrdo com a lei n. 30, de 8 de janeiro de 1802,
em cxccur;ão J.a preceito do art. 53 ela ConstiLuicüo; si os
membros do Poder Legislativo Leem a sua responsabilidade regulada pela lei commum, observado o art. 20, da mesma Constituição; si os ,iuizes i'edct•aes de primeira instuncia toem a
sua responsa!Jiliclndc pt·escriptu pelo Codigo Penal c pelas leis
procossuacs, assim e.omo pelo r~gimcnto intemo do Supremo
'l'ri!Junal J!'edcral, l'orr;u é definir a dos membt•os deste tribunal,
unicos até hoje, 24 unnos de regímen republicano, absolutamente irresponsuveis apozur dos dispositivos dos urts. 33 e 57,
§ 2" da Constituição.
Dahi a razão deste projecto, cuja urgonciu ,h\ era demonsLmda cm 1005. Pam .iusLiJ'ical-o, acompanharemos os pareceres dados pela Commissão ele Constituição c Diplomacia c
pelo honrado Sr. Senador Adolph.a Gordo.
Ambos os pareceres estudaram o pro,jecto por capitulaR.
CAPITULO I
O parecer da Commissão lia Constitmcuo c fJJfllorri'uciu diverge do voto do Sr. Senador Adolpho Gordo.
Aqucllu commissão propõe a supprossão do capitulo 1',
porque "traz meras citações da Constttuir;ão, quo
parecem dispensuvcis. . . porque as disposir;ões constitucionues não dependem de conl'irmucão cm leis
ordinurias. >
O Sr. Senador• A. Got•elo opina c com razão pela conscrvur;ão do capitulo 1".
Não se truta de confirmai' a Constilu içiio cm leis ordinarius, mas de Ja~cr uma lei mcthodica c clara: -a preliminar
da lei explica a sua razão de ser, reproduzindo um texto constitucional.
Poderíamos citar centenares de exemplos da nossa e da
lcgislncfio estr3Jngeirn cm que textos constitucionaes são reproduzidos por motivo de methodo c de clareza.
Pura não alongar este parecer, citaremos a(lcnas a lei
olcitoral n. 1.20·0, de 15 de novembro de lUOit, cujo capitulo 1"
é reproduccüo do texto constitucional.
Penso, pois, que o capitulo ·1" eleve sct• mantido, do que
não adviril prc.iuiw, senão clareza IW llesmwolv·imento do texto
dn Constituição visado pelo projecto.
CAPITULO II
Este, para muitos, ú o capitulo mais relevante do projecto,
pelo monos é o unico que tem sido objecto ele muis acurado
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estudo no seio das commissões c da acerba critica exLL'n-JlUl'Jamcn lar.
A qucsllio que oi lo suseil.a ,;, cm summa, esta:- devo o
lo::;isladat• dol'inir cm lei espoeial os epimes de responsa!Jilidadc
dos minisi.Pos do Supremo Tribunal l''cdoral ou deve limitar-se
a pt·osci'Cvcr o pt·oeesso do sou .inlgamonto, applicando-lhos os
principias communs do CocliJ;o .Pcual quando clcl'inc os crimes
J'unccionacs?
A Commissão ele Constituiçtto o Diplomacia opi.na pela
dofini~ão cm lei especial, uma vcx que acccita o eapitulo 2"
do projecto, com as emendas que apresenta.
O Sr~ SenadO/' Adolpho Gordo prop1io a suppr•ossiin do capitulo 2" por cntondct· que os ot·imcs do responsabilidade estão
dol'iniclos no Codigo Penal.
O meu ponto de vista foi este: -os crimes de responsabilidade dos ministros do Supmmo 'l'l'ibunal Federal, pum os
cffcitos do inpaachrne.nt, não Jlodem ser iclenticos aos dos funccionnrios publicas.
Aquollrs são os mais altos t•epJ•esentantes do um poder politico- o ,judiciaria; estes são simples agentes de outro poder
- o Execu Livo.
Assim como em lei especial J'oJ·am definidos os l)t•imcs de
responsabilidade do Presidente da Hopublica, assim lambem,
pcnsavamos, deviam ser definidos os dos membros do Supremo
Tribunal FodeJ•al, todos sujeitos ao irnpeachmcnt por julgamonto do Senado.
Não importa que para o P1•esidr•ntc da Jlcpublica .i:'t a Constituição tivesse declarado quaes os !'actos que poderiam caracterizar a sua restlo.nsabilidaclc (Coustituiçiio, art. 21), mandando alh\s, que lei especial dcl'inisse os delictos. (art. 51, § !") .
Todos sabem os motivos detmm inan tos da especificação.
Si ella não foi feita em relação aos mcmll!'os do Supremo Tribunal l~ederal, n lei ordinarin pódc e deve, constitucionalmente, fazei-o.
Considerar como delictos de responsabilidade d'aCJuellos
magistrados os que estão definidos no Codigo Penal para todos
os funccionarios- é não só nivelai-os ao funccionalismo,
quando silo membros ele um podct· politico, mais ainda abrir
ao poder .iul::;ncto'r, C' Senado, tribunal politico, um grande ar-_
bitrio.
Meu intuito J'oi evitar esse at·biti'O, por uma restricta c
precisa onumet•ncüo dos !'actos suscoptivois de cJotcrminm· o
imjJCachrncnt dos ministros do Supremo Tt•i!mnal Fodcrnl.
Podemos estar cm e1•ro, mas a nossa intenção 'foi n mais
libcrnl, sem ofJ'cnsa ao voto do honrado Sr. Sllnadot• Adolpho
Gordo.
Com ofl'oito:- Pelo parer!cr do St•. Adolpho Gordo sorüo
crimes do 1•esponsabil idado dos ju izcs do Supremo Tribunal
Federal todos os definidos no Codigo Penal, arts. 207 a 238.
Vol, VIII
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?ião assim pelo projecto. Sinão vejamos, cotejando-o com
os cilaclos artig-os:
I) O n. 1 do nrt. 207 que prescreve •.iulgar ou proceder
contra disposiuiio litlei·al do lei~ é delimitado pelo projecto
i(art. 3, n. i).
Claro ú que o preceito commum se presta a maiores arbítrios do que o que propuz.
Si procedesse a argumentação do Sr. Senador Adolpho
Gordo, é evidente que -a {wti01'i: prevaleceria contra o
art. 207, § 1", do Codigo Penal, que cllc, ontrctanto, mantem.
II) O n. 2 do art. 207, é mantido pelo pro.iccto sem a subordinação nos moveis da at'fciçiio, odio, etc. '( art'. 3•, n. X) .
III) O n. 3 foi supprimido pelo projecto por inapplicnvel
aos ministros do Supremo Tribunal Federal.
IV) O n. '• foi lambem supprimido porque para o caso
basta o vrcccito do art. 3", n. II, do pro,iecto.
V) O n. 5 do art. 207 foi mantido (art. 3", n. II).
O Sr. Senador Adolpho Gordo c a Commissüo de Constituição c Diplomacia manifestam-se coutra o. pro.iocto, mas:
a) .a Sr. Senador Gordo o mantem desde que mantem as
'disposicúcs do Codigo Penal;
b) a referida Commissão offcrecc emenda f[UC accoitamos;'
c) não procedo o receio do que • si clevcr(l ser arrastado
perante o Senado, afim de ser .iulgado por crime ele responsabilidade, .a ministro que exceder de algumas horas o prazo
estabelecido na lei para um parecer, poderá dar-se a hypo- •
thcso do o Supremo Tribunal não poder funccionar, porque o
excesso do prazo só ó crime quando cletermbnac\o por affcição,
odio, etc., sogund·o o arL 11• do projecto, ao qual offcreccmos
emenda supprimindo a palavra neaUacncia; ao passo que,
;segundo o voto do Sr. Senador Gordo, que mantem o Codigo
'Penal, sm•.í lambem crime quando rosu!Lndo de ~ fr.ouxidão,
indo\oncia, negligencia ou omissão>. (Codigo, art. 210).
VI) Os ns. VI c VII do art. 207 do codigo são supprimidos pelo projecto.
VII) O n. 8 ó mo.ntido (pr.ojecto, nrt, 3', n. IV)'.
IX) Os ns. !l c 10 foram supprimidos.
X) O n. ii foi mantido (pro,iecto, art. 3•, 'n. V),·
XI) Os ns. 12 a i 7 foram supprimidos.
XII) O urt. 208, segundo o pro,iecto, não será app!icavcl
aos ministros do Supremo Tl'ibunal Federal.
:."'I) Os nrts. 210 c 211, que puriem .as dclictos funccionacs
por negligencia, i'rouxidiio, ele., não são mantidos pelo projecto.
•
XIII) Os ar·ts. 2U a 21G suo m(l;nLidQS pelo pt·o.iocto no
que ó upp!icnvel :\ hypothesc por cllc regulada. (Projecto,
art. 3', ns. VI a VIII) (i).,
(i) Os arts. 209, 212

o 213 nüo toem applicncão aos mi-

p.istros do Supremo Tribunal,
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XIV) Os nrls. 210 c 220 (concussão), 221 a 223 (peculato),
22-1, 225, 227 n 232, 23·1 c 237 (excesso ou abuso de autoridade)
não foram, mantidos pelo pro.iccto por inapplieavcis no caso.
XV) O ar~. 22G foi mantido pelo projecto, que restringe
a sua amplitude.
Com cfl'eito: o Cod igo prescreve: « exceder os limites da
funcção propria do emprego>.
O proJecto estabelece:
«XI- Exceder os limites da J'uncção judiciaria. prof c·
rindo decisão ou voto sobre questões meramente politicas c
discrccionarias.
Como tacs se cn tendem:
1) O rcconllCcimcnto de poderes dos orgãos electivos da
União, dos Estados o dos municipios.
2) A verificação de poderes de rcprcsenta)ltcs do paizcs
estrangeiros.
3) A dcclarar.,ão de gucrru c a celebração de paz.
4) A celebração, rescisão ou denuncia do tratados c convenções intcrnaci.Qllaes c de accõrdos intcr-cstaduacs.
5) O reconhecimento da indcpondcncia, sobcra,nia c go~·crno de outros paizcs.
G) A fixação do limites do Brnzil com os pnizes vizinhos.
7) O rcgimcn do commcrcio internacional c n de~rctação
do medidas proteccionistas.
8) A administração, commundo c distribuição das forcas
elo ExcJ•cito c ela Armada o a mobilização c utili?.açüo da Guarda
Nacional o milicias civicas.
O) O reconhecimento da legitimidade do governos uos Estados c nos municipios, quando disputados entre duas ou mais
parcialidades.
10) A apreciação da cxistcncia da fórma republicana federativa exigida pela Constituir;ão nos govcmos dos Estados.
11) O rogimcn tribu tnrio.
12) A admissão do Estudos na União.
·13) A distribuição da despcza publica.
14) A decretação do estudo do sitio, o restabelecimento
da ordem c a rcconstrucção do regímen federal cm Estados
insurgen tcs.
15) O Pl'Ovimm!lo de cargos publicas, salvo o disposto no
al'L. 58 da Constituição.
1G) O oxcrciuio do direito do sancção ou do vélo sobro ·as
resoluções elo Congresso Nacional.
17) A convocação extrnordinariu. do Congresso Nacional.·
18) O processo o forma da discussão u votação das leis
·
pelo Congresso Nacional. ~
Claro ú que esta cnumcrnciio só teve o elevado intuito ele
restrignir o arbítrio do poder julgador, determinando cm lei
p quo são questões mcrumcntc politicas.
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Fiz a enumeração de accórdo com os melhores ensinamentos da doutrina c pratica americanas. (Ruy Bnt•bosa. O
direito do Amazonas ao Aci'C Septctntríona!, pag. l ü3 do [" vol.
Amaro Gavnlcanli, Rcaimcn Pcdc•l'ativo, pag. 21t4, no la 58 a).
Si é corto que alguns dos casos mencionados não dnJ•iio
,it'lmnis opporlunidadc para o valo do érribunal, não é menos
exacto que eliminai-os seria tol'nar n cnumeracão incompleta.
,E' doutrina · pncifien CJUe o Poder .Tudiciurio não póde
decidir de casos mel'amenle po!Hicos. Si o fizer cxecdc de
suas J'uncç.õcs- o que é erimo de re~ponsabilidude dos mais
caraclcrislicos. ·
Ao cnvez, porrím, dr. manlcr·mos a disposição synthuf.ic.a
do nrl. 22ü do Codigo Penal, ·corno pr·opõe o Sr·. Senador
Adolpho Gordo, disposição cm ~ue o poder ju!gadot• póci<J
enquadrar ntio só os casos a que se J•efero o projecto, mns
outr·os que no seu entender constituam excesso de autoridade,
pre rerimos restringir aquella disposição.
Si erramos, [Jt•omnnou o nosso cr·ro do desejo de nã·o deiXUI'
ao poder ,julgador, que não devemos csqucceJ', rl um tribunal
politico de cuja decisão não cnbe recurso o nrhilrio de decidir
si o voto cm certo caso constitue o «excesso de funccõcs proprias do emprego », segundo a phr·ase do Codigo Penal.
XVI) Finalmente o projecto não mantém o art. 238 do
Codigo Penal (irregularidade de conducta).
Foi precisamente por concorrln.r com a opinião de .Burgcss,
acceila por Nerincx, que affirmn ser elln a vcnccdor·n nos
debates sobre o invpeaahment do juiz Chnse (op. cit. pelo
Sr. Senador Adolpho Gordo), que não incluimos entre os
crimes do responsabilidade dos ministros do SUJ)iôomo Tribunal
Federal, o definido no art. 238 do Codigo Penal.
Pelo eX]JOslo se verifica que o cnp. II do projecto foi
inspirado 11elo i.ntuito de deixar bem delimitados os crimes
de responsabilidade daquelles ministros, evitando o arbítrio
do podet• .iUIS'adot· no appliear• as disposições synlhelicas do
Codigo Penal.
.
Si, porém, o Senado entender que o cap. II deve ser
supprimido para o fim do ser applicado o Codigo Penal nos
cnsos de responsabilidade dos juizes do Su11remo Tl'ibunal,
como propõe o Sr•. Senador Adolpho Gordo, a ostructuru do
projecto nada soffrení om csscncia, fica,ndo apenas ampliada
a enurneracão dos dolictos, como creio huvet· clemonsll·ado.
No voto do honrado Senador Adolpho Gordo lm uma cenSUI'a ao preceito do n. !TI do arl. 3" quo considera rn•ime
«alternt• pDI' qualquer fôrma excepto por via de J'Ccut•so, dceisüo ao voto ,it\ prorerido em sessão do tribunal ;o.
Pergunta o illuslrndo Somtdor: • n ultoraf;üo de umn dcdsiío, sem sei' pot• via de recurso, dú log"ar u embargos <l si por
cslo meio póde set• rcslubolccido o .iulf;'nmento nntcJ•iot• JlOL'
que considet•ar os ministPos, que podem rcstnbelcccl-o, passiveis do uma pena?»
Não rl essa nhypolhcsc. E' ·passivei que a nürrhn J•edacoüo
nüo fosse muito clara o mo proporei u corrigil-u, si o Senado
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não acceilar o parecer do hont·ado Senador quando propõe a
supprcsslio do capitulo Jl.
A hypollwse que o JH'ü.iedo linha em vista e que ,iá foi
aventada no pt'Ofll'io Senado •í a da altcrat;fLO de voto ou decisãu
j(L lant;ado c nssignado, ultm·uçüo material.
Aguardm•ci o debute para ol'l'erccer emenda, dt)sde que a
disposiçfw púde se prestar a duvidas, como a suggcrida pelo
hont•ado Senador.
CAPITULO III
Posso dizct• que este é o capitulo substancial do projecto •
.Trata da fót•ma do processo c do ,iulgurncnlo.
Pt•ocurci ·orgauizar uma lei [Jroccssuul guranlidora da defesa c da imparcialidade do ,julgamento.
Neste ponto o Pl'o.icclo mereceu a approvução do Sr, Senador Adolpho Gordo, que se propüe a o!Tct•ecer no debate
emendas de simples mocliJicur;ão de l'ónna, sobre as quacs então
direi.
A Commissüo de Consliluição c Diplomacia se limitou a
pedir a audiencia da de LegislaçfLO c Jusliça soiH'c este capitulo,
offcreccndo emenda suppressiva do li. 3 do ar·t. 21, com a
qual estamos de accôrdo.
·
No debate procurarei juslificar mais amplamente o meu
trabalho, que tem ·ao menos o merito de ·provocar a regulamentação, jú retat•dadu, de um pr·cceilo constitucional que sem
ella set•:t sempre leLtra morta, r!reando para os membt•os de
um dos poderes politicas o privilegio de absoluta il'responsabilidade, incompativel com o regímen democratico.
Sala das Commissões, IS ·de novembro de 1013. -João
Lu:i: Alves, Presidente.
I'AllliCim DA CQ).[/>!ISS,i.O DE CONST!TUIQ•Í.O E lllPLO,IACIA :>!,
Dll 1013, .\ QUII SE !1EFEI\II O 1'.\llECIII\ SUl%\

115,

l'oi presento ú Commissão de Conslituicão c Diillomncia.
o projecto li. '1\l, do LO 11, subscripto c U\H'Csentudo 11elo Sr.
Son.udor· João Lui1. Alvús, definindo os crimes de responsubiHdado elos ministros do Supr·cmo ~rl'illunul Federal e •r•egulando
o rcsper!livo processo c .iul:;nmentG.
A Constit.ui~ão Jlellct•ul detet•min·ou que o Congresso Nacional dcl'inissc cm lei cspr!cinl (!unes os delictos do responsabilidndo cm que pudesse incidi!· o Presidente dn Hcpublica, os
mom!Jros do 8uprcmo 'l'!•ihunnl Fedem! e os demais i'unccionnTios J'ede1·nes nn mesmn Constituicüo designados, toclos de
,iulgnmonlo ]l!'ivnl.ivo do Senado, sendo •0m outt•n Jooi J•eguJndn a nccusn~ão, o Jli'Ocl'sso e o Julgamento desses delictos
(GonsUI.uh;ão, n1·l~. as, ~~ tu, 2u o 3 rm, ú·í o 57).
J:í clel'iniclos esses ussumplos cm t'olar;üo nos demais
!'uncciionn.rios J'L'clot•nos eujQ jLtl:;nmonto compete no Senado,
fnltuvn apenas n definição e J•cgulamento dos doelictos de res11
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ponsnbilidndc c do processo do que ~criam passil•cis os mcni-;
bras do Supremo '.I'ribunnl• FederaL
A' Commissão niw 11arccou que, no seu conjunto, o pro•
jcclo apresentado fosso inconstitucional, porqu,e, nns suns linhas gcr·acs, vem satisfazer o preceito imper•alivo da mesma
lei fundnmcnl.nl; mas h a disposi0íics f]Ue não se coadunam
eom cslu, nem eom o espírito gH!!'lll da Conslitui~fio da RcpuJJlicn, incidindo assim nn ccnsmn da Commissüo c merecendo
modifica(,fio ou suppressão.
O cnpit.ulo I - Disposições preliminares tra1. meras c!tacões dn Constituição que parecem dispcnsnveis c que nada
ohrignvn n serem ncllc irwluJ.dus, por·que as disposições consli-,
1.ucionacs não dependem do eonfirmncfio om leis ordinnrius ..
O capitulo H - Sim. Este ó o escopo do projecto e como
tal (Jevêra ser o 1, convenientemente r·edigido o nrt. 3".
Nesta capitulo os crimes inditmdos merecem algumas res-;
tricoões
Os do n. II 'exigorn uma eondieional; nli:'ts, todos os
membros do Supremo T!'ilmnal, corno todos os Juiws, fedemos,
st•rinm excluídos dr. suas funcl;,ões, ]lor·quc bem rnros são os
casos cm que •essa hypol!JCse so nfio dô;
Os elo n. IX nfio podem subsi~til', sem uma limitação nessa:
gencrnlid,ndc, JlOrque SCl' t!Ommnnditnl'io do r!nsn commewinl
ou nc!cionisl.u de sociedade an.onymn •í um direito que tem
qualquer oidndfio pnr·a nuferil' Pendas de suas economias o
isso não implica n ingercncin nns nrlrninisli'Uçücs, nem a profissão hnbiluul de comrnNeio;
Os dos ns. 8, O, ,, G c 18 do n. XI lambem üe,vcrn sor
modificados; 8, nns pnln.vrus « Gunl'dn Nacional< c milícias cívicos>, porque a Constituição ,dir. « Gual'dn Nacional ou mil iela cívica>, niío l'oconble,cendo ou~rns rnilicias; 10, 15 c 18,
porque detcr•rninanrJo a mcsmn Constituit;ão n cornpctcncin do
Supremo 'l't•iburwl Federal sob!'o questões r duvidn.s sobr.•c a
validado de leis ou netos dos govcr·nos dos EsLndos, om fnco
da Conslitu il;ão ou leis fcdernés, ussa eornpolcrrein não 1111do
ser restringida por lo i or·dirrnr•ia. Corno pork·r:'t o Supremo ~l'ri
lnrnal c6nlrecer da validade do uma !ui e:;ludunl si ellc não
puder .crnillit• voto sobre n Je:;itimidndc de um Governo, sobro
o cumpr·irnerüo dns I'eS't'llH eonstilueionnes pn,ra u prornulgncão de um nel.o impugnado'/
Não hn consLilrwionalisl.a que nr:ceilc essa rcsl.ricçiio •.
r•unir o ,iuiz qrrc indaga si urna lei, sujeita no seu estudo
corno Jusl.il'ieal.il'lt do urn rwto consider·ndo delido. esl.r\ ou
nrio t•cvcstidn das fol'malidndes legncs, fórn de ln! fórrnn offonder os prineipios norrnacs, que ninguom o ndruil.lirin.,
Nem suppile n Cornmissiio quo ln! fasso o Jlcnsnrnm!l·o do autor• do proj•r.do, que, eminente juris.tn, eonsit;n'n, a fot•mula
corno rcpre•ssorn dos abusos quo, no oxercicio dossn corrrpctPncin, \ll'llflicussorn os jui~es, invadindo a o&plrct•n dn cornpol.cneia !egisln.tivn e cm v.cz 'd!l so Jirnilnrom ao oxumo sim~
pios dns condi~'üos CSS'IJllClines da obrignl.oriedndo dn ]i!:•i impugnada, quizessom ir, nMm da vorificu~üo do cumpt·irncnlo
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ldtlJS fo~mu!DlS lcgacs, perscrutar a sHuação poliLicn dos corpos deliberantes do Poder Legislativo, contr.uriando as suas
decisões no tocan~L' ao reconhecimento politico dos seus componentes; os juizes Ueem apenas a verificar o rcs.pcilo e o
cumprimento das disposições dos a!'ls. 3G c 40, ora Consti-.
tuição, para que se não dê a dc~·obcrdicnoia ó.s• fórmas conslitucionacs.
Quanto ao~ capilulos III c IV entende n Commi~süo dê
Constituição c Diplomacia que ú rcspe.itavcl Commissão da
Lcgislar;ão c .Tusliça caberá dJr a sua opinião, tratando-se
drL' formula.s proces.suacs que ni\o estão inquinadas do inconrstitucionalidade; mas exceptua do suas disposições o art. 21,
quo no § 3' insere uma determinação manifestamente contraria
ú impc!'aliva do ~ 2" do art. 57 da Constituição Federal, que
prohibc a diminui~ü~ nos vencimentos dos juizes fedoraes,
sem a menor restr1cçuo ou rcsalva.
AdmitLindo para discutir que fosse licito rcd\uzir,.
durante o tempo do processo, O·S vencimentos dos juir.cs, Lsto
scri·~ equiparado a uma. prcmt tambem prohibida pela Con~.
slituicão. Federal que restringe á perda do emprego c ú incapacidade pam exercer outro as penas a applicar ao juiz
condcmnado. Portanto, ~até o momento 'd'e passar cm julgado a sentença condemnatori·a, o juiz accusado tem dive:ilo
a Lodos os seus vencimentos.
No § 1' do referido art. 21, o projecto faz suspender o
juiz accusado ·dresdc a pronunci~a· cveada pelo nrt. 10, até o.
scntcnç[\ definitiva.
Este pal'Ugrapho suscitou na imprensa t'cclama~ões ê
p1•otcslos, alllcgando os t•cclamnntes, principalmente, que o.
eondicão de vitaliciedade de que gozam os juiz•es fedemos só
pcrmitlia a perda elas funcções qu•ando a con<lcmnnção ús
penas conslituciona,es pn·s,sada cm .iulgndo lhes timssc a qualidade, cm virtude da qual, ellcs gozavam dnquellc privilegio.
Mas, não é assim. Os membros do Supremo Tribunal Fcdcrul, quando pronunciados pot• crimes communs, não estão
por loi, cxcluidos da regra commum dos demais cidadãos
sujeitos no processo federal no mesmo tribunal (art. 82,
§ 4' lcllrns a c c, do Reg. do Sup. Trib. Fcd., de 8 do agosto
do 1801); de modo que não inaide o paragrapho ao'vrlr da
Commissão, na pcchu ulludida; porquanto se n vitaliciedade
:l'ossse obslaculo pura a salutar providencia do paragrapho incriminado, lambem o devorá ser JlUI'a a disposioiio idcntica.
do !lcgimcnlo do Supremo 1'ribunul Federal c ·com o qual so
toem conformado os respectivos membros.
Houve lambem quem reclamasse conlm a compctcncia
do Congresso para a claboraçüo deste projecto de lei, por ser.
de exclusiva compclcncin do Senado a organização do processo quo <S lodo de sua nlcudu. iii as o Senado comprehcndo
· que, sondo a detcrminacüo constitucional imperativa, ~cm loi
do Congresso» irrcgularissima sorlu a ntliludo do Senado, so
quizcssc limitar-se n dolillernr cx-JJI'OJn•io Marta om ussnmpto
quo só ·por lei do Congresso Nacional podct•iu sot• resolvido.!
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Nestes termos, a Conun is silo é do parcce1· que o projecto
n. ·tn, de 1DH, seja upprovndo com ns seguintes
EMJ:~Jl.\S

Supprimam-se as dispo.,ições 1n·climinal'cs, reduzidos a
tres os capitules, respectivamente passando o u. H a IH, o III
a II, c o IV a III; c redigido o art. 3' assim:
«Art. 1.' Para execução dos arts. 33 c 57 da Constituicüo l'ederul são definidos crimes do responsabilidade dos
membros do Supremo Tribunal Federal, para o JH'occsso c
o julgamento que compelem ao S~:nado ».
A numeracão dos artigos seguir{! a ordem natural, dada
ao art. '•" a numeração do 2" o assim até final.
Ao n. II, do art. 3" do proJecto, accrcsccnlc-se: • quanrlu
não lenha sido pelo juiz rcsponsavel pedida c obtida liccnca
para exceder ·O prazo, ou justificado, por occasião do accórdão
ou sentença, caso de forca maior que motivou o excesso.»
Ao n. IX, accrcscentc-se: não se considern11do a qualidade de commandilario ou simples accionista. ~ E intercalada a
palawa «publica» entr·c « commissiio > e • estranha.>
Ao n. 8 do mesmo n. XI, substituam-se as palaVl'as: • o
milícias cívicas» por • ou milícia civica. »
Ao n. n, do mesmo n. XI, accrcscente-se :· • logo que esteja publicada deliberação do Poder Legislativo, ou neto do
Poder Executivo submctlendo o caso •à resolução deste.»
Reunam-sc os ns. 10, 15 e JS, distribuidos em lcllras
a), b) c c) do n. 10 que será assim redigido:
10) Entrar na apreciação:
a) da oxistencia dn fórmn r•cpublicana federativa exigida
pela Constituição nos governos dos Estados;
b) do provimento dos cargos publicas;
c) do processo c fórma da discussão c votação das leis
federaes, sinão pam declarar que o caso sujeito ao sou exame
está ou não de accôrldo com u Cons~iluicfro e leis vigentes, ou
na hypotlwse do arl. 58 da le<i fundamental.
·
, Supprinm-se o § 3·', do art. 21.
Rio, iS de setembro ·ele 1913. - F. Mendes de Almeida,
Presid·enle e Re,lal.or. - Aleucm· Guirnartics. - Jos6 Eu:ebio.
Pl\OJEC'l'O DO SENADO N, '19, DE J!Hi, A QUE SE REl'EllEM OS
PAI\ECERES SUPRA

·O Congr·esso Nacional

decr~tu:

GAPITULO I
lllS!'OSIÇÜicS PllE!,t:lriN,\!lER

Arl. L" Nos m•imes do responsabilidade, os ministros do
Supremo 'J~r·ibunal .Fcdor·nl scl'iio julJ;ados pelo Sonndo, de con.
formidadc com esln lei. (Constiluir;iio, arts. 33 o 57, § 2",)

SES"SÃO lll\I 19 [)!l NOVE:;,IDRO DE 1013

· 329

Art. 2.• Em caso do condcmnação, a unico. peno. que lhes
pódc ser imposta pelo Senado c a de pet·da do cargo, com incapacidade de exercer qualquer otllt·o, sem pro,iu izo, pot•tím, da
ácçüo da justiça ordinarin contt·~ o r:ondemnado. (t:onstituir;üo,
art. 33, § .,.,
GAPI'I'ULO II
DOS Cfill'llllS DE l\P.bPONSADILlDADE

Art. s.• Constituem crimes do t•esponsabilidadc dos ministros elo SupJ•crno 'I'I'ibunal Federal:
I. Julgar contra disposição l.itlct·nl da Constituicão da Republica ou dns leis c decretos e.uja constitucionalidade jtí tenha sido reconhecida, de modo e:.pt·csso e no ponto em questão,
JJOr sentenoa definitiva do Supr('lno 'l'ribunal Federal.
II. Exceder os prazos estabelecidos cm lei o no regimento
do 'I'ribunal para relatorio, t•evi~üo ou parer:et• sobt·c qualquer
feito.
III. Alterar pot• qualquer frit·ma, excepto por. via de r e..
curso, decisão ou voto já proferido, cm sessão do Tt·iliunal.
IV; Proferir julgamento ou cmittit· parecet· em causas cm
que por lei sejn suspeito.
V. 11ecusnr u concessão ou retardar a decisão elo pedido
de haúcas-corJlllS legal c regularmr.nto requerido.
VI. Acccitar, dit•ecta ou indirectamente, dinheiro, qualquer retribuição, dadiva ou promessa, para praticar ou deixat·
de praticar qualquer neto de sou cargo, embora de conformidade com a lei.
VII. Deixar-se corromper, por influencia ou suggestiio
de nlgucm, pura praticar, deixar lle praticar, retardar ou omittir um Mto, violando os deveres do seu cargo.
VIII. Proferir scntcnca, voto ou pat·eccr, ainda que justo,
por peita ou suborno.
IX. Exercer o commcrcio ou qualquer oul.ra profissão, funccão ou commissão estranha ou diversa da do seu cargo.
X. Aconselhar qua!quot· par· te em !iti:;io pendente de seu
voto ou parecer.
XI. Exceder os limites da funcoão ,judiciaria, pr:oferindo
dcoisüo voto ou sobre questões meramente poli ti cus c discrecionarius.
Como tues so entendem:
1." O reconhecimento de poderes dos orgãos electivos da
Uniiio, dos Estudos c dos municípios.
2." A verificncüo de podet'05 de representantes de pnizes.
ostt·angoiros.
3," A declnmciio do guet·rn o u colcbracão do paz.
4.• A celebmcão, rescisão on denuncia do tratados o convenc.ões intet·nncionnes o de twcur dos inter-esLnduues.
ri.• O reconhecimento da indcpondencm, sobet•tmin e govcr.;no de outros paizes.
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ü.' A fb:ncão de limites do Bl'azil com os paizes visinhos ..

7~· O rcgimcn do commcrcio internacional c a decrctn.cüo
de medidas proteccionistas.
8.' A administração, commando c distribuiçito das forcas
do Exercito c da Armada c a moliilizução c utilizaaüo da guarda
nacional c milicius civicas.
n.· O reconhecimento da legitimidade de governos nos Es..,
Lados c nos municipios, quando disputados entre duas ou mais
parcialidades.
I O. A aprcciar;ão da cxistcmia da fórma republicana federativa exigida pela Constituiçãc, nos governos dos Estados.
I I. O rcgimcn tributaria.
12. A admissão de Esl:ldos na União.
13. A distribuição da despem publica.
I 4. A decrctacão do estado de sitio, o resla\Jelecimenlo da
ordem c a rcconstruccão do regímen federal, cm Estados insurgentes.
.
15. O provimento de cargos publicas, salvo o disposto no
art. 58 da Constituição.
1ü. O excrcicio do direito de sanccão ou de véto, sobre as
resoluções do Congresso Nacional.
17. A convocação extrnordinaria do Congresso Nacional.
18. O processo o fórma d:.1. diseussão c votação das lois
pelo Congresso Nacional.
Art. 4." Os crimes Jl!'cvisto:: nos ns. I a V do artigo an-.
tm·ior• só são passiveis de pena, quando commeLtidos por arfeição, adio, eontemplar;ão, negligencia ou para promover interesse pessoal seu.

CAPI'l'ULO JJI
DO PROCESSO li ,JULQA)lENTO

SECÇJ.O I

Da denuncia a rla sua ll1'DcedonGin ou improccrloncia
Art. 5." E' permillido u qualquer pessoa oi'fcrcccr denuncia pelos crimes previstos nesta lei. (Constituição, art. 72, *ü".)
Ar:t. ü." A denuncia só poder!\ ser recebida ·emquanto o
denunciado não tive<!', por qualquer causa, deixado definitivamente o seu cargo,
Art. 7." A denuncia, assignad.n pelo dmmnciantc o com a
firma reconhecida, deve SCJ' acompanhada dos documentos quo
1'acam acrr.dilar na cxislencia do crime ou de uma doclaracão
eoncluclr.nl.r. da impossihi'lidadc de aprescntnl-os. Nos Cl'imos
que dl)pcndam de prova lcstemunhnl, a dcnu,nciu deverú conto~·.
o rol dns testemunhas, ·Cm numer.o de cinco, no mínimo.
Art. 8." Thecohida a denuncia p•ela !Ilesa do Sonndo, esta
mundarú Jcl-u cm sessão c proc·Nierá immcdintumcnbc ao sorteio de uma eommissüo de cinco membros, tirudos entro os
Senadores promptos para os tralmlhos legislativos.
Art. n." A commissüo sorteada rcunir-sc-ha com brevidade
v, depois de eleger o seu Pl'?Sidente c relnlor·, emillirú par·ccer~
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d'cn~ro do prazo de dez dias sobre si a denuncia deve ser ou
não julgada-objecto de deliberação. Dentro do referido pri1Zo
podet•à a commissão proceder ás diligencias quo julgar neces~.
sarias.
Art. '10. O paroc~:l' ·Será publicado, com ~ denuncia o
ciocumonl.os crue a inslruil•em, no Dial'io do Cono,•csso c, depois
de clislrihuido em avulsos pelos Senadores, com anlcccd-c'nciU:
minima ele 24 horas, sorú dado para OJ•dom elo d:i;t.
Art. 11. O p~t·cem· sorú submel.tid'o a umn. só discussão
c considcrnr-sc-ha approvndo por simples maiorin de votos,
cm votação nominal.
Art. 12. Si o ~~cnnclo entender quo a denuncia não é ob•
,ieclo ele deliberação, set'ão os papeis archivados.
Arl. ·J ~J. Si decidi!' que é ob,iocto de deliberação, n Mesa
rcmollerú có·pin cli<J tudo no denuncin.do, para espond·m· no pmzo
de 15 dias, quo poelet•:í set• p.rot'ogaelo pela Mesa pot· ma.is cinco
dias, a requcrirnr.nLo. elo denunciado.
·
Art. '1ft. Si o denunciado ·c~liver fóra da Cnpilal Federal,.
a cC.pia lhe sr!rú clllJ•ogue pelo ,i.u iz dn scc('ão do Estado cm quo
so achar. Si estiver 1'6m do pniz ou em Jogur incet'to o não subi~.
do, o que será verificado pelo 1" S'ccrelmio elo Senado, se-r:\ inti~
marlo a vir dcl'cndc!'-SO, por convocação publicn:da no Dial'iri,
do ConaJ•csso, com o prazo de 60 clias, a que acct1escerú, campa..
recendo, o prazo do art. J 3.
A·rt. ·J 5. Findo o prazo para n resposta do denunciado,.
V()liJnriío os papeis, com ou sem clla, á commissão, que, depois
de cmprcga.r todos os meios que Jlle pnrcc.ercm necess:arios ao
csclur·ccimr.nto dn vcrd:adc, intcrpor•t\ parcwr sobre a proce~
clcncia ou impr·ocedcncia da nceusai)ÜO.
Art. iG. Perante a eommissão o dcmuncian~e o o dcnun~
·cindo poderão comparecer pcw si ou por procurador, ·a.ssistir
n todos os nelas e diligencias por elln praticados, inquirir, rc•
inquil'ir, contestar t.eslemunhas e requm•cr n sua i\CarGação ..
I•n.ra c.sse ei'J'·cito, a commissão, por aviso publicado no Diario
do Conorcsso, ilnrú conheeimcnlo nos interessados dias suas
reuniões c das diligencias a que vae proceder, com dcsignacão
de Jogar, dia r. hot:n.
Art. '17. Findas as diligencias c lavra.do o parcacr de quo
f.rnlu o arl. :lií, será clle rmblicado o distribuído com todas 0/.l
pcçll.s que o ütsiJl1limm o dnelo para ordem do din. <18 horas, no
minimo, depois da disl.ribuicãtl.
Arf.. 18. Esse prwecor sol'J'rertl uma só discussão c será
votndo por simrlcs maioria, nominnlmcnte.
Art.. :lO. Si o Senado r.nlcnde.r que não pr.ocedc n nccusa~
r;iio, sot•ão os p11peis at'ehivndos. Si resoh,cr que procede, a
Me,,n dará imrnrdint.o conhecimento no Supremo Tribunnl
Pcdern.l. no Presidente dn Jlopubliea, U.O• denuncinnlo o no dcnunc indo, do voto elo Senado.
Art. 20. Si qunlqu~r das pn.rlcs niio esLiver nn. Cnpitnl
Fcclern<l, o conhecimento da rlr.cisão de. proc()dcncin dn accusação Jlw SCI'I\ dado, Ü l'CQUiSiÇiiO dtt Mesa, pCJI) juiz da SOCI)ÜO
do Esl.ndo cm que so nchn,J•.
Si cst.ivcr :l'<lm do paiz ou cm Jor;nr incerto o nflo snbielo,
o quo s'ertl vcrific!ldo pelo 'i' SccrcLnrio do :S:onado, a inLimUI.'Üo
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se fará ·]lClO D·im•io rlo Conal'esso eom o Pl'UZO de ao dias p~~n
compareci monto.
Arl. 21. A clccretac.ão ele procoeleucia ela nccusacão produz,
desdo a data ela s1w intimaciio, os seguintes cl'fc-Hos oonLm o
accusn.do:
. :I', ficar suspenso do exerci cio elas Iunccõcs até scnLcncn
fmal;
2', ficar sujcil.o :'t nccusat•ão crhnina.J;
. 3',·pcrdN· a gralificnciiJO (iJ3 tios vcnüimcntos) até scntenca
fmal.
.
No cnsn ele absolvição, serão rcsl.ituidos os veneimentos
niio percebido~.
SECÇÃO ll

Da accusaçúo,. da defesa a do julamncnto
~2.

F'cil:as ns intimações ela decisão do proccdcncin
~O), o denunciante ou seu procu['ador
ter:\ vista' dos papeis na .scct•eLa•t·ia do Benaclo, pm•a of.fcrccer
libcllo nr:uusatwio e o 1'01 dns Lcstcmunhn", no prazo ele .\8
horas. Em seguida o donuncindo tor:í iclonLic:n vista para offcrccet.· a sua contl'tl'l'iüdmlc e rol de testemunhas.
ArL. 23. Findos esses prazos, com o libe!lo c a contrariocinde ou sem ·o! les, sci·üo os autos rcmotlidos cm original no
presiclcnlc elo Supl'emo •rri!Junnl Fedem! ou uo seu substituto
legal, quando sej.a ellc o rlenunc:ia:do, communicanclo-sc-lhe o
dia designado ·pnra Ju Jgamento c convidando-so-o a vir presidil-o. (Gonst., m·t. 33, § L")
Ar L. 24. As partes serão no Li ficadas pela forma prcscripta
nos a•t•ls. ln c 20, pam compnrecimcnl.o no dia designado pura
o Julgamento o as testemunhas serão intimadas por qualquer
juiz•, :\ rcquisicão da M.csa.
Entre n noLiJ'icnçilo e o julgamento mcdcinrú o pr.azo minimo de 10 dias.
Art. 25. l'io dia designado para o .iulgnmento, o Senado
mu,nir-sc-ha. sob u p:t'esld•cincia do prrosidenlo do Supremo
Trbunal Fcdern,J ou do seu substituto legal, ao meio dia. Verificada n presencu de numero legal de ebnndorcs (metade o
m~is nm) sor:\ nberl~ a scs~ão rJ feita a chuma.cln das partes,
nccusadot• e 'nccusndo, que poderão compat•ecor por .si ou por
procuradO!'. ·
ArL. 2ü. A t'ovolia do nccusador não imt)ortart\ cm adiamento do julgamento, nem em pot•empcão da nccusncri<O.
A tle,•oliu do acc.u.sado detct•minnrt\ o. adiamento do ,julgamento, para o qual o presidcnl'c designarú novo dia, nomeando um advogado para defender o revel.
Ao advogado nomeado s.ori\ facultado o exame de Lodns as
pCCUS elo ]ll'OCCSSO,
Al't. 27. N'o clin clofiniLivnmcnLo aprosado para o Jul!l'nmento, vel'ificndo o numero logn:! do Sen.nclot•es, será abc·l'Lu n
sessão ·o fncultad'o o ingresso ús portes ou seus procuradores.
Arl.

dn necusnr•iio (nrls. J O •O

'
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Serão Juizes todos os Scnadm,cs .prescnt.~s. Exccp~un-sc:
:l." O que fo·t• parenLo cio accusador ou do accusado cm
linha recta asccncicnLc on clcsecndenl.e ou fot• de qualquct· dc!Lcs
sog-ro, g-o!ll'o, it·mão, Uo ou cunhado, durante o cunhadio.
!l," O que tiver deposto no procc~so como testemunha do
scicncin propria.
:1." O que ror dcnunbinnte.
A:rL. 28. Os impedimentos do nl't.igo nnwrim· poderão ser
oppostos JlClo accusador ou pJr!IO accusndo c invocado pe•lo
pr.·oprio Senadot• que nellcs ineor·m.
. .~rL 2D. r~onsLiLuido, o Ser~·ndo crn l.rillunal de .iulgnmcnl.o,
oxclu.tclos os Senadores Hllpcdrdos, o JH'csrdontc manclartí ler
o Jll'oc.csso e, cm seguida, inquit•irú ptrll'licnmcnlm as Lcstcmunlr:as, J'rít·n da Jlrcscnça umas das oul.r·ns.
Ar!.. :10. As partes pocir.r·ão reinquit·il· .as testemunhas,
eonLcslal-as 80111 inlüJ'rODl]liC•l-as C l'CCIUOl'Cl' a Sllll ncnretWfLO,
Qua>lqucr Senadot· podcr(L r·cqueror que se lhos J'ar.nm as ÍJergunLa6 que .iulgm· ncccssarins.
•
Al'L. :JL. :Finda a inquirição, lmver(L dclJaLc oral, J'acullada a rcplien c lrcpl icn, enl.ro o necusndor e o accusado.
Enc.errado o dellaLe, rel.irar-sc-hfw as partes do t·ccinl.o da
sessão c alwir·-se Jm uma discussão unica cntt•e os Senadores,
sobre o oh.iccto ela accustH)ÜO.
Arl. 32. Enecrrnda n discussão. fnl'á o presidente um rclntorio resumido dos fundamentos da nceusaçüo c da dd'csa o
dns respectivas provas, suhmoLl'endo em scgudda o cnso a julgamento.
SIWÇ,iQ Jll
Dfl SC111Cil(.'a

At-I.. 33 •.O ju.Jgn1111ento ser•ú foi lo por vol.açüo nominal dos
Senadores desimpedidos, (art. 27), que responderão - sim,
ou nrio - ú seguinte questão, <~nnunciuda pelo prr:sidcnLc: «O
accusado F. commoLieu o crime de que ó m·guidiO c deve ser
condcmnaclo ti perda do seu cargo, com incapacidade elo exercer
ouLt•o ? ~
Art. 3q. Sômente consider•ur-sc-hn eonclemnado o nccusudo, si a l'~sposta .afl'irmntiva obtiver, !>Cio mcnoB, dons
tet•cos clo.s. votos dos Senadores prQsenl.cs. (Const., art. 33
~

2.")

.

ArL. 3u. Do twcrh·do com o volo rlo Scnmlo. .a pt·osidcnlo
laVl'lll'lÍ nos .a.utos a senlmrça, que set•á assignadn ]JOL' ellc o
pelos Sonadot•os que tivcr•Jm tomado parle no .iu gamcnLo c
Lrnnscriptn na acta.
.
Art. 3G. Dn scntencn daJ•-sc-hn imrncdi.a.to conhecimento
· no Supt·,cmo '.l'ribuual Fcd'eral, no Pt•e-siclcn~c dn Ropu!Jiicn o
no nccusnclo.
Art. 37. Si clla J'Ol' nbsoluLofi.a,, pt·oduziJ•tí n immcdialn
rohnllilitucüo do necusudo, que vollnl'i'L ao exet•cicio elo seu
cnrgo, com o direito que lhe assegura n ultima parte elo m•t•• 21.
No cnso de condcnmnr;fio, fica desde logo o nccusrudo destituido do êüu cnrgo.

3M

ANNAES DO SENADO

· CAPITULO IX
D!SPOS!ÇÕES GEMES
'

Art. 38. Pnrn regular os tr·nba.Jhos do processo será observado o Regimento Jntcrno do Senado cm ludo ~m que não
for contrario n esta. lei.
.
Arl. 3U. No processo, desde o sou inicio, parnnlc a. commissão alú final, .cscr·cvcrú um official da secretaria do Senado,
dC:signado pela I'CISpcctiv!l ~lesa.
Arl. o\ O. As sessões de ,julgamento sor~o lautas quantas
fo~om neccssnrins par.a l'inn.J decisão c durarão nM cinco hor.n,s
da tarde, podendo ser esta. hora prorogacl[l a requerimento do
qualquer Senador.
Jl:rL .U. Quando, no dia do encorr,amenLo do Congresso
·
Nacional, niío se achar ccmcluido o processo ou o Julgamento,
~erão as scssõe,s do Senado prorogadas at1í ú concJ.usão.
Art. o\2. Jlevogam-se as disposições cm contrario.
Sala das sessões,• 8 de agosto de 1D11. - João Lui~ Alves.
·-A imprimir.
O Sr. Raymundo de Miranda (') - S~. Presidente, os pollc.r•cs da llepu!Jiic:a não podem :dei.-::ar de permanecer suJ'J'icicntemcnlo informados .de lodos os ataques aos princípios
cssenciacs do t·cgimen que forem occo!'rendo em algum Estudo que lenha a infelicidade do ser dosgovcrnaclo pela desJrionln(•fio dnqueiics qm dominam o detentor· do poder· .. E' noto·riamonlo sabido que cslo anno no Estado do Alngoas devia
ter lor;>n.!' a instnllnçüo da 12" iegisinlul'a.
Nlio ,; menos notoriamente sabido tambem que o Senado
(lo Estado, que se renova pelo torço, não pôde .:oounir-so desde
15 de abril, devido ú falta da garantias nos seus membros, quo
vimm o ~·ccinl.o daqueHn Camarn invndi{IO pol' mnshorqueiros
ampnrndos pelo então Vine-Governador do Estado c. na fôrma
c:t Consl.itui~fio, Presidente .do Senado.
E' lambem do eonhecimcnl.o. gorai que, ncs lermos da
ConsLiJ.uiçlio cslndual, porfeit.nmcnLe har·monicos com os principias basicos dn Const.itui(•ão da. R·;publica, nfi.o existe, ()urante o nnno, uma dntn determinada, além dn qual se.in vedada (J' scssi>o Ol'dinn~ia do Congresso do Estado. Apenas o
Congresso tem de funccionar, cm sessão orclinar•iu, dul'Unto
dous mcr.es, devendo ·~·"ali:mr·-se [I sessão solomne de aberJ.urn dessa sosslio no din 15 de nlJ.r•iJ, independente de convo-.
cnçüo, caso se \'CI'il'iquo m1mcr·o I'Jgai em ambas M Camn,:as.
E' sabido. nindn que o Senado estadual·, pelos seus respectivos membros, que, dispostos o •animados no curnpl'Ímr.nl.o rio
>cus dovc~·es pnl.riolicos, resolveram, ~niscnndo a proprin vicln,
contando com ns ga.ranl.ia.s quo lhes podiam advir· elos poderes
conslitucionaos da União, t·ouni·~-se no propt•io cdiflcio do
.(')Este discurso nilo foi t·cvisLo pelo orador.
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Senado, o fer. dentro do anno o cm tempo )lara os tl'abalhos
c!ul'llntc :Jous mczes, rcconhccct'do seus membros.
•
O Governnclot· rio Estado - c quero fnr.er juslir;n, a
8. Ex. - estou em'Lo de que rceebcu be!Í1 a communicur;ão,
como não podia deixar do receber; porém o.; seus dotenlnros
fizet•ain :,;. Ex. commotLcr mais osso aLtontado contm ll
Coustiluir;iio estadual, mais essa affronta, compromcltendo,
.1ssim n intcr;t·idade da llcpub!ica Federativa do BNzil, ner;amlo mais uma vez ao .Pode:· Legislativo competencia privativa da qual .resulll'l o reconhecimento livre de seus membros o nomcar;iio de seus empr,gados.
Iniciou-se então um principio de confliclo consi.Hucional: o Senado prompto pum os trabalhos o o Gowrnador,
impulsionado por aquelles que procupam po:· todas as !'órmas
cnfraquecel-o deantc de todos, expedindo um decreto do convocar;ão extrnordinaria 11ara o dia '15 .de novembro, isto é,
dentro do pel'iodo da sessilo ordinaria l
O Senado, como lhe cump:·ia, logo que rceebcu a communiL,n~Jüo

da Carnm·a dos Deputados, Lumu1Luar·ii:tn1ente

I".:l-

conhec ida, com membros inconsLi tucionalmon Lo reconhecidos,
resolveu manter-se na sul'\ posição anterior, recusando acreder a essa, conyocaçilo, por considerai-a contraria ú lei Jm~iea
do Estado, que ú a Constitnir;ão ..
Assim, concrclizcu sull atLiludc patriolicn '" obediente
(L Constituição no ofl'icio que dil'igiu (L Onma:'t'l dos Depul.arlos
respondendo t\ eonummicar;f•o de que alH havia numero ler;al
pum a!Jertnra da sessão extrao~dinaria.
Eis o valioso, imporbnnte 0 memornvel documento politico-constitucional n CJU'a mo ,refiro, que L1'anspo1'lo do SOl'\' iço tclegraphico dn imprensa ca~ioca:
<ALAGO,\S l\lacció, 15.- Eis na inter;ra, o ol'J'icio que o Senado dirigiu cm resposta ao que l11c enviou ú Camam estadual:
•Exmo. Sr. Presidente da Cnmara dos Deputados - Respondendo no officio do 1" Sect•etario dcsst'l
Cama~a. sob n. 258, dnbndo ele hontem, communicnndo
haver numero legal do Deputados pam a abertura do
Congresso .Legislativo do Estudo, cm reunião e:draorclinnria convocada por Llccreto do Exmo. Sr. Gove~·
nuclor em clatn elo 30 do outubro proximo findo, prcvnleco-mo do ensejo pa:·a levar uo vosso corrhccimenlo
as occurrcncius anormncs que trazem n!Let·ad•U' a vida
constilucional desta unidade ela l?ederaciio, sensivelmento golpeada 1m sua orr;unizaçfLo politica, cm vista
do neto do excesso do nuto1•idadc '<~Xo~cido pelo mo •mo
Sr. Govemador contra. u a.utonomin do S'mado e independcncia do Poder Legislativo, conformo veril'icu~
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reia dos termos do ol'ficio mmcxo, cm que S. Ex.
respondo :í communicação qtw nu tlata de 30 do rc- ferido mcz transacto lho fez a Mesa elo Senado cu1
oJ't'icio cstaholccido no m·t. 7" do llogimcnto.
El'l'cel.ivamcntc, Lendo o Sotindo, cnnstiLuiWJ pela
mniorin Joga! dos seus mcmiH·os, cm data de 30 de outubro transacto, no edifício de suas sessões, cm prosenc.a de numerosa c s·alocta assistcncia. realizado os
netos proparntorios constantes dos nrts. 1", 2", 3", 1" c 5'
do .regulamento para a insLnllnção dos Lrnba!hos legislativos da 1' sessão da 12" lcgislaLlll'a, a Mesa rcspccl.iva
fez no mesmo dia ao Exmo. Sr. Govcrnndot• o :\ ~lesa.
dossn. Cnmnrn. as communicncõcs t•cgirnontaos, pa'.'n n.
inslullução elo Congresso. Ern resposta, porém, n css:t
communieação, o Exmo. Sr. G•Jvernador, snhindo da orbita de suas uLLribuiçües, considerou inconsLitucionm1s :t
reunião do Senado c ns act.ns que foram le!l'n Jmcnt.r~ oh,jccto de dclibc~·nção ununimc desse orgão do Poder Lc- .
gislnlivo, quebrando dessa fórmn o preceito da hnrmoni:t
c indnpenrlcncia dos poderes, o dcer·ct.ou, com flngrnnto
vio!nçã10 do nrt. 21 e seu pnragrapho da Constif.uir;ã~ de
:l2 do Junho, a convocação 'axtraordinaria do Cong•:cRso.
Essa demonstrnoão de excesso de poder, que denota
entre nós o rlominio de uma dictudurn de facto, foi repc!lidn cm officio da Mesa. do Senado, lamentando a
desintelligencin entre os .Poderes Legislntivo e Executivo, expressa no documento ol'ficinl do chefe da
administra~'ão, mostrando a incompeteilcia de> Governo
para resolver sobre assumpto privativo das funcçües
dos outros poderes e declarando que, animado das inLcncües patrioticns de co!lnborar para a normalização
administrativa do Estudo, o Senado Alagouno não Leria
du.vidn. em ~eunir-sc nas condicües normaes de sua
actual organização, dentro da• ordem c da lei.
Con'lo, ]lorém, até o prcsonl,e, nenhuma modificuçiLO se deu relativnmcnle ú exautorncüo desse oJ•gúo do
Poder Legislativo, decorrente dos actos do Sr. Governador, o Senado Alagoano conlinún a, mnntcr-sc na
unica aLtitude possi'lml deunte dos preceitos constitucionaes c legacs, não podendo c nem devendo, a bem
da moralidade dos p·rincip.jos l'C'JlUb!icanos, suhordinnrsc aos Lermos do officio cilada, a•Ltcntatorios da, sua autonomia c indcpcndencia nem tampouco dar a sua snnccüo ao dccJ•cto inconsCiLueionnl da convocação cxtraordinnriu do Congresso no momento .iustn.mcnte cm quo
o Senado se ,oohnva reunido nesln capitn:l, para os trabalhos da sessão ordinnrin,
Desde, porém, que o concurso dessa corporncilo leg-isln.Liva scjn neccssario, nos Lermos dn ConsLiLuicüo o
elo l\eg·imenlo das duns 'Cnmnms, pnJ•n, a insta11acüo dn
p11csento legislatura e inicio do trnbnlho do. respectiva
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sessiío ordinaria, o Senado cstt't promplo rim'a essa soIemnidnode c cxercicio ele suas funcr;õcs lcgislulivas ..
Paz c prosperidade.»
(Ayancia Americana.)

Nada mais claro, mais conciso c nem mais sincero quo
esse documento, cujos conceitos decorrem immcdial.amcnlrr~· o
exclusivamente dos textos da ConstiLuicão Federal c da do
Estado de Al:.góas.
O Governador rlo Esla.do,ou antes,a Camara dos Deputados,
manobrada pelos seus directores, cruc são os mesmos detentores do Governador do Estado, manteve a sua a.ttitudc catltrarin. ú acção ordinaria.
E daili resulta que vac terminar o anno c sem culpa do
Partido Conservador, que se promptificou, pelos seus e!ementas, a, collaborar, a auxiliar o Governador do Estado a constiluciona:lizar aquclla situação do Governo de A:l«gclas, que ú
aconselhado a se manter fóra da Constituição com successivos
allentados, que vac praticando, ln.nc,•nndo assim o Estado cm
uma verdadeira ~narchia e confusão.
A sessão cxtraordina1·in foi convocada sem objectivo,
quando a Constituição do Estado exige que seja determinado
c fim da convocação.
Prcceitúa a Constituição do Estado:
Arl. 21. O Congresso poderá ser convocado extraordinariamrcntc pelo Govemador, sempre que o bem
publico exigir.
Paragrupho unlco. Nastc aaso o C.on(lrasso só podcl'll oacuPAl\-SE oo oBJJlC•ro P.lllA que l'tlr convocado.
O Congresso, entrctunlo, não foi convidado pam cousa
nenhuma; foi cottvocado simplcsmenLc. O· Senado conhece, na
intcgm, o decreto dessa convoca<;ão.
E' esta a siluaçüo que os pscudos-amigos do lwmaúo Sr.
Clodoalclo da Fonsecm preparam pura esse homem que, a·l.iils,
corno mo informam, é bem inl.encionUílo, mas niío tem conhecimento pratico desses institutos constilucionaes, não se dá a
esses estudos de cotejos de principias lcgacs c sobretudo não
tom energia para resistir !!Os seus detentores, c, portanto, ó
manobrudo cm sua autoridade, ú vontude, pelos seus ma.Iiciosos orientadores.
.
Qual a situuc;ão cm quo se vac encontrar o Estado de Alasons, depois dC! dia 15 de· dezembro?
Mais uma originalidade ••• Nunca nw1 constou que, cm pniz
nenhum, constilucionalmcnlc organizado, a convocacüo oxl.t·aúrdinuria do Congresso, tivcsso prazo .mat•enllo. O CongTr.SRO
l'Cuno-sc extt•aordinurinmcntc pam ln! ou tal fim o st\ ce•~~a
do trabalhar, quando termina o objectivo que determinou n
cnnvocncão oxtrnordinariu, salvo, .como lem acontecido no
Congresso Nacional, qunndo· a convocacão antecedo :í soR~ão
or.dinaria, e que tom, ·POl'tnnto, o Lompo tucilnmentc limitado,
Vol, \'lU
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<ieHde qwY, estando reunido, <í chegado o diri d11 sessão ol'dinnria.
O Govet·nndot· do Estado, ou melhot•, seus habilidosos detentot·es, nüo voem que nessa cou,junluru, elll. ·1 de ,janeii·o, o
]~slado csLttt'tL sem lei do receita o setrt lei de despe~a '! ::;em
lei de receita não se póde fazer nt'l'L~cndação ncnlnuna, 1\elll
se póde o!Jl'igar o pagamento de impostos; sem lei úe despcza
o l!:stado nuo púde realizar pa!jamcntos.
Detcrrninn a Consliluicão .do Estado cm seu
ürl. l!J. Compele ao Congresso:
2." OrçaJ' a 1'Cccitct a ('i:cltl' a llcsjw:a do Esl.allo
AN:SUAL!ImN-re c decretar impostos dcnLt·o dos li111il.cô
estabeleciclos pc\[1 Consliluicrro l'cdcml, nlto eml.ntt·a•:amlo n ac•:ão do municipio no que ú pceuliat· ús suas alI. l'i IJ ui cõcs.»
Esse preceito corresponde ao principio consagrado pt•m
Consl.i tu i cão llcdcral, no art. 3·1, ~ I".
Quanto ú forca publica, a Consliluicão elo Estado, nos l.cl'mos do at·t. 03, da Consliluicão Jfcdernl, l'CSJlCilando o pl'ecf'ilo
do al't, 3.\, § 17, eslutuc no citado m'L. Hl- que compete ao
Congi·csso :«§ 5." Pi.var .~NNUAI-~mN'r!l a {orça jlltblica do B~
tado c dar-lhe ors-unizacão.»
Assim, o Govct•no do Estudo não poderá cobrar impoRtos,
como lambem se póde d·izcr que fícnl'lí sem J'ot·•;a Jlllblicn, pfll'quc r.•~ln é fixada annualmcnlc pelo Congt•csso.
'l'al é n sutunç.ão •a que o lliOVet•nismo de Alngons vnc lan>··
c;undo o Estudo de 1 de ,janeiro do anno vindouro cm dcnnlc! f •
Mais ainda, c llllllilo mais grave se vuc encontt·at· para
terríveis cQnsequcncias de netos violentos.
O nrt.12·\ da Constituição Estadual cstubclccc, no seu§ 21:
«Niugucm scl'l\ isento de contribuir pam n~ dr.sJlCZils publicas, na J'Ót'In:t dclcrminndu poz• lei, NINOUilM,
entretanto, SEilA onma,\DO a JWfJltr impostos QUE N.\o

•

*

SEJA~I

'!

VO'l'ADOS PELO l'OPlll\ CO~Il'll'l'l1~'rJl,»

As leis elo orcnmento, como nós snbemos, silo leis nnilllas,
cu.in vig.oncin (ot·minn no din 31 do dc?.cmbt•o do cndn anuo.
O Congt·csso, não se l.cndo reunido, pot• culp11 do Govet•no do
Estado, cxclusivumcnto, niio 11ôdo, uean ii•t•e:;ulm•.mr.nl.o, prnro:;nt· o ot••;.umento untet·ioi·, porque n lei m·•;amlent.nria, qu•.•
nel.unlmcnte vi!;ot·a, .ítí ó a prorogação cln. lei OI·çnmcnttu•ia votudn no anno de iOH, pois o Con·gt·csso não poudc funccionut•
cnlmn c rcgulm·.mente cm '10!2, pol'quo, no Eslndo, o snlvnlePio
estava no seu augc-n petil•rr.• ct ilalct, e a vala-que <Í o qu•J
consl.il.uo a lcgendt\ do Pnl'lido D••anocmtn.
O Congresso nponns flOude, ·Pnrn não pcr/.mbnr n mnnhn
ordinni·in dos negocias publieos, por mnis tempo, proz·og·o I' o
ol'çnmronl.o do nnno nntel'iOl', ~l·ns, ngot•n, o quo n gente do hon~·ndo coronel Clodoaldo quo1· ú quo niio hnju Gongrossn, quo
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não h·njn ·leis, al'i111 d•~ que .possn cxct•ccl' n. dictndUl'a l'innneeiJ'll, l!Oil1 a reRpon::wbilidade de S. Ex., eobrando ú vonladr.
a::; quantia:; que l)Utc•JuJeJ', ou ga::;Laudu a t:P'ancl, com.o so

Oi:iliL
e~Líi

1'uzendo tu.:tua1tncnlu; agoi'a, é que' o Estado de Alagoa:;
se nl'undaudo devét•us, cstt'~ se desuct·ediLnndo, pois o eslmugcit·o sabe, tanto quanto nós, que ulli o Govcmo 11fio teu1 vouJade, que a lei, a ConsULuir;úo do EsLndo, como a Consl.ituil;:io
da llcpublic~ naquclla lm·rn são vct·dadcit:as llypoUwses, o!Jjcclos do .mula c de dcsdcm, do s!Luucwntsmo.
St•, Prcsiclcntc, cu que sou reprcscntaulc das Alagoas;
cu, com os meus compun!Joiros, que não podemos deixar ull
illtcwssat·-nos JWia boa marcha dos negocios publicas uaquclla
lcrm, pelo cquilibrio das suas. i'innn~as, poJo seu credito um
geral, pot·quanlo nüo se!'úo só os parlidal'ios ou os delculot·es
do coronoi Clodoaldo os prejudieados com a nossa indiJ'J'et·cn"a, sf!l·emos nós, sorti o Estado inteiro, mesmo porque, urro
me "uroslo ua verdade, son sincero pam com o Senado, c .,incoro commigo mesmo, afl'rmanrJo que, pelo menos, qmtlro
quintas parle> ela populaoüo o oloiLornclo das Alar;oas pcrtoucom o paPUdo "onscrvadot•, CJUC eu J•cprescnlo Lambem - não
podendo ser inclil'J'crcnlc, sou forcado a vir acconLuar eslo
clcscalabro, a vür si esse homem que é presa do am'iaos quo
o cxplomm, o ~,acrificam, o cnl!·egam üs miscrias dos commentat•ios publicas, uo menos leia, ouoa dilor por alguom, ou
lt•nlia noticia por um toler;r.amma qualquer que no anuo
vindouro (pois clcssl) desastre não cogita o siluacionismo) ello
Hflo poclct'Íl arrecadar impostos, não podcrü pagar u ninguctu
Item 11 si JH'O[lt•io, ou ao sr.u ex-Vice-Governado!' do Estado.
i\'cslns condiGões, S!', Pres.iclonl.o, que resulta? O Estado
de Alng-oas l.crminnt'ú o anuo de IG•l 3, nos lermos da Con~li
lLtir;ão o rlo bom senso, J'úra ela Federação.
E um Esta do J't!ra du l!'eclcrnção, é um Estudo onde o
Governo pt·cl.cndo cobrar impostos sem ler lei de rccuila,
anelo o Gonrnnclot· pretende fnlcr pagamentos '''lll !L•is d•J
rlespc•zn, onde o Governador pt·clondo chamm· a si r.R all!'ibui~õcs privativas do Congresso, e onde, ul'inal, o Govcmudot• ú
convencido ele que o Eslnrlo é stímcnlo cllc c seus amiyos o !Jtt•J
a Conslitu i~üo Federal nüo existo pum c!los.
·
O Congr·esso Nneionnl, a quem íncuml:m pel·» termos ela
Conslil.u i~üo du ncpublicu velm·, como no Poder Exo~;uUvo,
pela eXOI!LICÜO cln.o; leis c, ospccialmenlo, 11ela inlograliza"ão
ela Jlcdol'tlçíio, nilo podem set• indifJ'e!'cnlcs ,no que vuo Úc"ot·rondo no Estudo de Alngous, Ao mesmo lo;mp,), é do ~ou
dcvet• c elo Poclct• Executivo }'.cdornl procm•nt• infot•mnr-so
tanto qunnlo ncccs;;nrio 1'0r o ngit· lanlo quanto a ConslilLJi~ão lhes illlJ1Üe, nfim elo ficarem bom uo par elo quo StJ l''lO
pussanclo c resolvorcm do modo ]lO!' que o pnlriolismo o o cum.,
primcn lo do dever d·c lol'minnm,
E' nn!ut·nl que ncruella gente quo governa o Govornuclot•
do Alnr;ons o convenceu do quo o Cougt·osso Nacional nüo lcni
pompo~enein, nbsolutamcnlc, parn conhecer nem !ll'Ocut:U!' ín~
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formni'-sc Clé qua·csqucr nllentados, ]1or innioreii, 1lilliã vergonhosos c mais gravcg qur• se,iam; ,itt .o convenceu de que
cllc, pôde dccretnr discricionarimncntc, de que não tem rcslricr.üos consLiLucionacs.
A vontade do Governador, o crilcrio de S. Ex., são inLanr;ivcis, infallivcis. E' preciso, pois, que daqui se diga n osso
l10mom que isLo nãb 1; assim, que o Congresso N::wionul, os

poderes da União, toem o dever de vol'ar ·e defender os preceitos constitncionacs que nos regem c, ao mesmo tempo,
manter c !'awr manter a l<'cdcrnção no Ut•nzil,
A miniln intctwão msta tribuna, hoje, ora sim[Jiesmente
annunllinr ao S'enado a sil.u·ar;iio cm que, pelos seus caprichos, se encontra o Gov.crnador do meu Es tndo, impellido
JlOt' aqmlles que se uLiliznm do homem que occupa o cal'go
de Governado!'; cm acccnl.uar .a anarcliin cm que dcfinit.i.vnmcntc vnc cnliir o meu Estado.
Sit·,·a este meu discuJ'SO de um aviso leal, de adversarios lenP.s no Govcrundm• de Alugons c para prevenir no
Coug1·esso Nacional da situação anomala fJUe· se vae prcpal'nndo e cslít imminente cm Alngous sob o ponto de vista
constitucional.
·
Cumprido este di'VCJ', aguardo-me para, na occnsii1o opporlunn, tratar, mais clc-lalhadamonlo, si Jlt'ociso 'ftlr, do caso
sob seus diversos nspeclos. (Muito bem; mnito bem.)
1

ORDEM DO DIA
APOSENTADORIA DOS PUNCC!IJNAniOS I'UBT;ICOS
2' discussão ·dn 11roposi•;ão dn Camarn dos Deputados
ll. 174, de 10l2, regulando a aposentadoria dos funccionnt·ios
dvis da União c dando ouL~·ns providencias.
O Sr. Presidente - Estit cm discussão o art. 1" com o
substitutivo vpresentndo pela Commissão do Finanças.
Si ningut>m deseja fazer uso da palavra, cncct·rn~·ei a discussão. (PaJtsa.) Está encerrada.
O Sr, Pires Ferreira -

O Sn, PnEStDENTE -

f!C.~:rnda ..

Paco n palavra.
A discussão do nrl. 1' jít está on-

O Sn. PmEs PEnnEmA- ELt não ouvi V., Ex. fazer estlt
ilechnar;üo.
O Sn. PnESIDim'J'E - Dc-clnrci duns vezes.
O Sn. Pnms FmmEmA - illus cu não ouvi.
0 Sn. PrtllSlDllN'l'l~ - Atlcnçíi'o I 0 SUbijLHiltivo !)l'ilfOl'O nll

I'Otncüo o arl .. do projecto.,
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E' npprovuda a seguinte
EMilND.\

N •. 1

Substilulivo no nrl. 1" e seus pnrngrapho5 :·
At·L. L" Os l'uncciona·~ios publicas que so in'.'nlidnr,~rn
no sct•vi•;u dn Nnçüo poderão set· aposentados, quando n esse
l'avor lenham dil•eito, nus seguintes comlições:
a) si contarem mais de 10 c menos do 30 anuas de serl'ir;o, com Lnn~ns Lrigesimns partes do ordenado CJ""UI.os forem os anuas de sc:•vico;
ú) si contarem 30 annos, com o ordenado;
c) si contarem mais de 30 nnnos, com o ordenado c mais
'4 % do mesmo o~dcnado COl'rcspondcntcs n cnda nnno f[tlc
r,xcodcJ· de 30, não podendo, porém, ser •n. vcnsão de innclivirJndc supcrio·: nos vcncimcnl.os recebidos no exercício cl'fedivo
do ca1·go, da<;r.ontadas as gral.ificnoúe:> nddicionacs abonadas 1!.
qualquer LiLulo, ns quncs, cm hypoth~so alguma, se incorpo!·nrão áquclla pessoa.
§ L" Pnrn os effcitos desta lei, os vencimentos dos funccionnrios que percebem ordenado, gratiJ'icncão c rcp•.•csentnciio serão constituidos sómcntc pelo orocnado c graLificn•;iikl.,
§ 2.' Os vencimentos dos funccionnrios do Corpo Diplorllntieo, obs'arvado o disposto no § 1", serão Clnlculados e pagos
rm moeda rio pai7., feita a convc~são oo cambio do dia. Quanlo
nos demais 'l'unccionarios que Lambem os percebam cm ouro,
o mesmo calculo o pall'amcnto serão feitos como si os referidos v~:>ncimcnlos fossem fixados cm llaPe!.
§ 3." O ftJnceionario que se inutilizar cm conscquenci3 dfl
.:lcsasl.!'c ou acciclcnte occorrido no desempenho ela funcr;üo d'3
seu cm·go podcd ser aposentado com todos os ;yencimentos
qunlrrucr fl\!.C. sc,in o tempo do serviço.
Fica prejudicado o .artigo da proposicüo.
E' nnnunciacla n .discussão do art. 2'.
·
O Sr. Pires Ferreira occupa n tribuntt o faz varias eonsitlcNICücs sobre o as..mmplo em dcllntc, tacs como evidrncinndo a nito existencin do quadro de diaristas nas !'epartiçõcs, llOis, os que assim se classificam não fornm creados
pelo CougJ'C:>so, unico competente, constituindo essa dcnominnçfio um pretexto pnm rru~ .se empreguem pcssoaes ondl)
niio existem vagas.
Termina, S. Ex., apresentando varias emendas:
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3·12

Vcem ri mesa, silo
ns folegninlN!

lida~.

apoiaLlas o pos·lns cm discussão

EMENDAS

Ao m·L 2", n. ~". depois das pnlavms- respectivos qua-.
dr·os -- ncer·escenle-·so: cJ•endos pelo Congrcsw Naciorunl.
Sala das sessões, i!l de novcmbt•o de 1013. -Pires Jler1'cira.

Em vez ele supprimir o parag-rapho nnico elo nrl.. 2", mdi.ia-se assim esse parngrnpho: «O tempo de serviço em commissão seicnt.ificn scr:'t sempre contado pnl'n os eJ'fcitos rln
aposcnl.nclor·ia ou ,iubilar;iio, »
Sala das sessões, 10 de novembro de 1913. -Pires Fer-

reira.

Suspensa a discussão do arL. 2" para ser ouvida
missão de Finanças, sobre as emendas.
E' annunciacla a discussão do arL. 3".•

o

Com-

O Sr. Pires Ferreira, pedi·ndo n palavra, solicita que lho
expliquem a interpretação que deu a Commissfío de Finanr;ns
no vocabulo Govcmo.

·

O Sr. Tavares de Lyra apnrtein, dizendo que «Governo »
é o poder Executivo, isto 1!, o Pt•csidenl.o da Hcpublica c os

seus ministros, nos tol'mos ela Constituição.
Dada csla explicação, senta-se, declarando-se satisfcilo,
o orador.
·
E' encerrada, a discussão do art. 3", sendo approvndns as
~eguintos

I
EMENDAS

N. 4
Ao art. 3"- Diga-se assim:
Na liquidação do tempo de scrvic.o .não se descontará o
tempo do interrupção:
a)' pelo exercicio de qunesquer oulJ'rtS funcr:ües nublicns
em virl.ude de uomcaçíio do Governo.
N. ü

Ao mesmo art.. 3', lcL!J·n b- Supprima-se ,.
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Ao mesmo nrL. 3", lellrn c- nedija-se deste modo:
«c) pelo desempenho de serviço ohrignlol'io JlOt' lei, a
s.niJer·: eluiloml, !lo jury c da guarda nacional, quando mobiltr.ada. »

Ao mesmo arl. 3", lcllm f- Diga-se assim:
• f) pot• liucnr;a ou faltas pot• molrstia, não rx:cedcnlcs de
GO dias, cm eudu anno de cl'l'ct:Livo cxct·cit:io. »

N, 8
Ao mesmo ar L. 3", pamgt•apho unir-o- Sup]lrima-sc.
E' encerrada, sem dchalc, a discussão do arl. ""• sendo
approvada a seguinte
EMENDA:

N.•1 9
Ao nrt. ''"- Supprimn-sc.
E' annuncinda a discussão do art. 5".;
O Sr. Pires Ferreira começa dizendo ler sempre ouvido
que a verdadeira ,jusli(•a consiste cm se tratar com desigual{laclcs a snr·es iguaes. :1!:' pOl' isso que se não pód.r conl'ot•mnt·
com o nclo da Commissüo de Finanr;us, em relur;üo nos minisLt•os elo Supremo Tt•ihunal Federal, equiparando-os aos elemais l'unccion:lJ'ios puhlicos.
A proposição da Camara agiu, com mai.~ .iusti~a, quando
tmlou deste ponto e assim mesmo o orador ü do opiniiío que
se deve ser mni;; generoso para os ,iur•iseonsullos elevados
ríqucllo cgregio tribunal.
,Tustil'ica, então, amplamente, o orador a asserr;iío acima
C'numernda, Lorminnnclo por mandar r\ Mesa uma emcndn rerlur.inrlo o tempo a que os mi·nislros do Supremo Tl'ilmnnl
Federal J'nr.em ,i(rs a esse J'avm· para Hi nnnos.
Vcm li Mesa, ú lida, apoiada o posta cm. discussão n scgu intc
·
EMENDA

All.erc-se o nrt. 5", cm vc~ do 20 annos, di:;n-so: W
nnnos.
Sala dns sessões, IO de novembro do 1013. -Nt•cs F'c1··
''C'i.J.·a,

•

3U
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Suspensa a discussão, afim de ser ouvida o, Commissiío .
de Finanças, sobt•c n emenda.
E' nnuuncinda n di·scussão do ar L. G'.
O Sr. Pires Ferreira faz considcmçucs tendentes n mostr·ar quo o intcrva·llo entJ•e umn c outm inspcc,•ão do saude,
do tJ·cs mew~. ú insufl'icicntc pnrn que o paciente ton111 precaur;ucs c se submetLa n tratamento quo o fnçn dc.<islir do
favor· que solicita do Estado.
Melhor seria que ·SC adoptasse para os civis o que se far.
com os militm·cs, que toem um anuo ele p!'azo, entre ns duns
inspecções ele saudo.
Faz outras considcrnçõcs, procurando mo.strar n vantagem que advil'ia ela permissão de se conceder o recurso dtl
mmulla(:iío elo Jl!'OC/!~.•o de aposentadoria a tJm cstr·anho ou
o dtl solicitar Jll'Ovidnncias eonLt•a a nutm·idade que a!l'isse
ele um modo menos digno, c termina apresentando cmencla.s
nosso sentido, ·
v.ecm ú Mesa, são lidas, apoiadas c postas mn discuHsão a>
seguintes
·
EMENDAS

Ao mesmo nrLigo: Em logar ele - trcs 1nczcs - do n,. 1',.
diga-se:· um nnno..
,
Em scgui(in ú~ nalavras - a quem •:abc - do n. 2,
accr.esccnlc-sc: ou qualquer cidadão, ou tnl!smo o inspecciu.
nado.
· ·Em lagar elo -· sessenta dias - 'do n, 3, diga-se: no •.
vcnf.n dias no mnximo.
E depois elas pnlnvPas - seu pedido d.~ nposcnladorin ·do n. 5, nccrosccnl0-sc: devendo sm· C·Onsiderndo perdido o
tempo 11clo dobro nn hypoLhcsc de não ser vcril'icndn n invn·
lidez, depois do recurso,
Sala elas Rcssües, 10 de novembro d·~ 1013. - Pi;:e~

.fr'm'~vJi?'a.

Suspensa a discussão afim de ser ouvidn n Commissão do
Finnncns sobre as tJmrmdns •
.F.nlt•n em discussão, qu.c se cncen·n sem debato, o nrt. 7'1
ecndo npprovndas ns seguintes
llMENO.IS

N,· 12

:Ao nrt, 7' -

Supprimn-se •.
N. 13

:Ao mesmo nrt,. 7', pnrngrupllo unico ,....., Supprimn-se,.

Entrn cm discussão o nrt. 8'..

·
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V·eem a Mesa, são lidas, apoiadas c posta~ cm
as seguintes

discu~süo a~

r

EMENDAS

Ao ar!.. s•, depois das palavras - 11el'tla immcdintn d~;
da aposenl.adol'ia ou ,jubilação - ncm,esccnle-se:
salvo i.J'atnudo-so de commissõcs milital'éS, inclusive da
Gual'dn Nacional, e que sejam obrigatorius.
s.aln dus scssõe;, 10 de novembro de 1013. - Mcndc_s diJ,
vnntn~;ens

Almcula.

Ao nrt. s•,. substitua-se Pülo seguinte:
Art.
Os aposentados, reformados ou JUbilados, cruc•
neceil.arcm emprego ou commissão federal, ootadunl ou municipal, ·OU cxoi'CC!'cm mandato cli:cl.ivo, não perceberão V·encimento J•olnlivo t\ sua nposcnl.nduria, reforma ou ,iubilnr;iío,
emqunnto· cslivcJ•em no exercício de qualquer mn dess,~s car.,
gos 011 commissões •.
, .. ;
Sala elas sessões, 10 de novembro de 1913. - Lco)Joldo

de flnlhúes,

Suspensa n discussão afim de ser ouvida ::\ Commissüo d:i
Finanons sobre ns emendas.
Enlt•a cm discussão o urL o•.
V.em á M•!sa, ó lida, npoincln c Jlosta cm discussão a
Beguintc
EMENDA

Ai nrt. 9' - D8pois das palavras - levadns em conta n~
gratificnr;õcs nddicionncs- accrcsccntc-se: nem abonadas a
til.ulo elo rcprcson taoüo.
Snln dns sessõe~, 10 de novembro ele 1013. - Nurl'inh'o.
Suspensa a discussão, nl'im ele ser ouvida n Commissüo rl•i
Finanons sobre n emcndu.
E' npprovndo o nrt. 10.
Os nrls. 11 c 12 entram successivnmcnl•J em discussão,
que se cnceL'rn sem debate, sendo approvndas as seguintes
EMENDAS

N, 17

M nrt. 11 -- Supprimli-si).,
N. 18

Ar L.· 12 -

Su[lilL'imn-se.
Entro em cliscnssüo o art. 13 •.
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:'r Me,n, é lida, apoiaria c Jlosl.a 'cm discussão ri
llWlNDA

O nrt. '13 subsLHun-sc pelo seguinlc
J?icnm exeluidos das dispo~i~õus dcsln lei os munurc3,
cu,in J'oi'or·ma, porém, não poderá ser uonccrlida:
1", rjunndo n podido, siníio medinnlc invalide?. comprova·
da um inspocoíio dn saudc na fJrmn dn lei;
2", eom os v.cncimonl.os maiores do quo os percebidos
na cl'l'octividudo do posto que oecupnrcm no momento da ruJ'or·ma, snlvo qunnrln osln J'ôr pm• compulsol'in ou por invalidez compr·ovndn, t,<•ntlo o invalido mnis de 35 annos d~ scr·viço, rcl'or·mas estas rtuo Lerão Jogar no posl.o immedialnmcnlc supm·ior· c com os vencimentos closl.c posLo.
J>amgr•apho unico. O rtue dispõe csl.n Ol'Ligo rí extensivo
nos ol'ficiaes de Policia c Corpo do Bomboiros dn Cnpil.nl FC··
de mi.
Snln elas scssües, 1O de novembro ele 1013. - Pirea

Pm•rf.'ira.

Y.cm t.'t Mesa, <' licln, apoindn c posltl cm discussão u

~cguinto

EMllND.~

Accrcsocnte-se:
Onde convier:
ML.
Ficam su,icil.os no regímen desta lei os funcci.onarios dns duns C~tmnr·as do C<.ngr·csso c dn Sccrclm·in do
Supremo Tribunal Fcelornl, nbol\cla elo ora rm donnl.c u pl·nxe
do prconcl!imonlo de vagas cm conscqucncia de dispensas do
serviço.
Sala das sessüe~. 1D de novombr.o elo !.013. - OUvci?'.l
l'alladüo.
O Sr. Pires Ferreira diz que n sun emenda ú rndical. Esl.t\
de accêll'Clo com 'aquclles que dizem quo n lei de remodclnciio
dos tabellas elos ol'ficincs do Exereito nã() extinguiu a inspeeoão de saudc dos of!'icincs, no pedirem reforma,
T'em se concedido csla re!'ormn, porque se clir. que é preciso rc,juvcncscer ns fileiras, rotirn.r os velhos que não t"cm
mnis ,rcsislcncin parq o servi1•o dns ~rm~s. Nüo ú, porl.nnl.o,
dcmnts que, ncssn lot do aposcntndorw, mclun o orndor essn
lembrança, n!'im do quo as rcl'ormns não continuem n sct• feitas som inspec(•iio do sande.
E' vcrdndo que n lei ela, com'pulsorin, qno ,julgou n Jdndo
!lnrn cerlos casos, cslrt rcgulnmcnlndn o ú juslo .que o ofl'iciul
•
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que é assim atirado Íl disponihilirlado, lenha a J'••ronnn r1n
posto immedialo. Não ,; Jusl.o, JlOJ'•:m, qun rll'elr,nda, d•• sur·dina, pt•ivar os mililar·cs de uns tantos diJ•eilos quu ell••s J,.,.m,
de~dc o nlvnr(t do 1816.
Não é ,iuslo que agorn, que o Exoreito ;;c eompGn rle moços, que n r.ul'ormu se,ia. mnrcudn para 3ri nnnos. AccreRoe Lambe rn que devem se t' respe iLados os di rc Hos adqu iJ' idos dos
ol'ficiucs do mar o terra, Policia o Bombeiros.
. Aquellcs que contnt•cm mais de ~15 rumos viío ficar privados JlOr esta J•cJ'orma do torem nceosso no 110slo immodinl.n,
CJLWJH!o qucimm rctirnr-se do ExcJ•ciLo, da Armada, da Policia
ou dos Bombeiros.
Vê que o Senado .iú votou muito o all.ondcnrlo, nl•!m disso,
no 1'aelo de ter o nelal.or do parcecr na Cnmmissfio
tlc l.omm· t1arle nos trn.hnlhos da Comrnissão Eleitom.l,
vao sentar-se, comprornci.Lcndo-sc, por•!m, a l.rnzcr, quu ndo
cm 3' discussão o nssnmplo, lodos os <locu.menl.os com
qtJC prclcnd•J cscln.reccr o Senado n respeito ela in.iusti•:n C\111!
se quer commcLtcr eom as forças armadas da ncpuhlica. Ni"to
é .Justo que, no domínio da ncpuhliea, se pretenda timr no
ExcJ·cilo, tL Armada, (L Polieia c nos Bombeiros aquillo que cllcs
,irí vinham gosnndo hu muil.o tempo.
'l'odas as tentativas toem sido feitas contra os militares,
mesmo nessa lei, que não cogita de militares, segundo expres.: . .-.. · . : '·. :~j
são do nclntor, no seu parecer.:
O Sr. Tavares de Lyra - Sr. Presidente, nn qualidade do
nelnlor do parecer ora cm debate, corre-me o dever de dn.r a
resposta no honrado Senador pelo Pinuhy, que· discutiu qunsi
todos os artigos da proposição da Cnmara. no cml.ant.o, nos
termos do Hcgiment.o, n. discussão ficou suspensa ató que a
Commissão interponha parecer sobre as emendas nprcscnlndns. Aguardo-me pura, na occnsião cm que conUnuar a discussão, dnt• essa rcsposln n. que S. Ex. lcm dit•cilo.
Suspensa a disc:ussão afim de ser ouvida t\ Commissfl•>
de Finanr)ns, sobt•e ns .emendas.
E' approvado sem debate o segninloo
ART!OO ADD!T!VO

Onde convi.e'r:
«Al'l. Os venciment.os dn nposcntndorin só potl'crão >cr
on do cnt•go que o funccionnrio osl:n.in exercendo de.stlc dc:ns
!lnnos pelo menos. No cnso contrario, serão os do cargo anf.m·iot•. Tgnnl dispoaic:üo obscrvnl'ú, quando hn.in augmenlo de
veneimcnlos pot• lnhelln posterior ú nomcrH:ã,o.»
E' upprovndo sem doba te o nrt. 14.
·
A j)J'OJ10Sir)üo vo!I.:J ú Commissüo r.l•i
papa d:?.Ot' sobt•e ns emendas nprcsontndn~ aos

O Sr. Presidente -

Finnn(:ns.

nl'ts, :!u, Gu,

ou, so, on

,o :13 .;

·
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ftEI.fl\',Í~IF.NTO DE PRESCnTPÇÃO A PAVOR DO ::.roNSENIIOI\
ANOE!.[N

Discussiio unica. do parecer da Commissiío de Financns,
~. 21-1, do :1013, opinando· pelo indefe.rimenlo do requerimonto cm que monsenhor Francisco Hildebrando Gomes Angelin soliciln rclevnrncnto do prcscripçúo para o fim <!e receber do Thcsouro Nacional congt·uas a que se julga com
diroilo.
Encerrada,
o Sr. Presidente - Não hn mais numero no recinto.
Vou mandar procedm• t'L cllamada.
T'l'occdcndo-sc (L chamada, verifica-se ~ nuscncia dos Srs.
Gabriel Snlgndo, Indio do Bl'azil, .Tosé Eu?.ebio, fiibeiro Gonçalves, Sigismundo Gonc;nlvcs, Guilherme Campos, Alcindo
Guanabam o Lepoláo de Bulhões (8).
O Sr. Presidente - ncspondcram á chamada, apenas, 26
Sr·s, Senadores.
Niio hn numei•o; fica adiada n votação.
JNSPEC'J10nTA DE SAUDll DO POI\TO DE MAClliÓ

2" discussão do proJecto do Senado, n. 3G, de 1000, equipn't•ando os vencimentos do inspector c sccrctal'io da Ins)Je.clol'inflc Snudo c elo Parlo de Mncei6 nos dos funccionarios de
igual cntcgorin dns dos Estados do Maranhão c Ceai'ú,
Acliacla a votncão.

'

DIRECTJniA GERAL DE SAUDE PUDLIC.~

2' discussão do proJecto do Senado, n. 37, do 1000, equiparando os vencimentos dos funceionm•ios da DiJ•ocLoJ•!a
GeJ•nl de Saudc Puhli<ln nos dos de igual categoria das outras
direcl.m·ins do Minislerio da ,TusliQn e Nego;:ios Interiores.
Adincln n yotncão.
VllfiBA I'AUA fillPfillSJlNTAQÃO DOS CONGfillSSIS'r.\8

2" discussão do projecto elo Senado, n. H, ao 1010, l!i;-:
xnnclo o quantum n que ·Jet•ão diJ•eito, n titulo de repreSkli.;
tnçüo, o Vico-l'residcnto dn Republica, o Vice-Prcsidenle do
Senado, o Presidente da Cnmnrn dos Deputados, os Senadores ;c Deputados o os Ministros do Estado.
Adiada n votncilo,
VF.NCflllllNTOS DOS DllSJlMBAROADOfillS APOSENTADOS

2' aiscussão do ]ll'O.iccto do Senado n, G, do 1013, ilquf..;
pnl•undo os vencimeulos dos desembnrgador•os c Juizes de direito nposentnclos, p~)·Vi do urt. 6' dn Constituiciio, aos ven~
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cimentos ituc percebam os juizes sccr.ionacs mencionados nn
alinca '' da tabclln anncxa ú lei u. 1.027, de :.! de, jauei1·o
de 1907.
O Sr, Presidente - Nada mais havendo a tratar, vou !e-.
vantar a sessão.
·
Designo para ordem do dia da scguintt:
Votat•ão, cm discussão unica, do pat•ccct· da Commissãc.
Finanças· n. 214, de 1913, opinando pelo indeferimento do
rcquerimcnt>O em que que monsenhot' Francisco llildc!Jrand~·
Gomes Angclin, solwila rcl·cvamento de 'lll'Cscripção pam o
fim do t·oco!Jcr do Thesouro Nacional congruas a que se julga
com direito;
. Votação, cm 2' discussão, do projecto tio Senado n. 3G,
do 101l!J, equiparando os vencimentos do inspector o secretario
da Inspectoria de Saudo ·e do Porto do Mucció aos dos fun ..
ccioual'ios do igual categoria das dos Estados do Maranhão ~
Ceará (com Jl{(I'CCCI' contrario da Commissãa de Finanças);
.Votação, cm 2·• discussão, do projec~o do Senado n. 37,
de 1000, cquipamndo os vencimentos dos funccionarios du.
Directoria Geral do Saudo Pu!Jiica nos dos de igual categoria
das outras directorias do ~linistcri·o da JusLiQa c Negocias Interiores (com }Jarcccr contrario dct Commis.1ão de l•'iw.mças):
Votação, cm 2;' discussão, do projecto do Senado n. H,
d1) ·1010, fixando o quantmn a que tct•ão direito, a titulo de
J'eprcscnLat;ão, o Vicc-Presidcntr. da ncpub!ica, o Vice-Presidcntc do Senado, o Presidente da Gamara dos Deputados, os
Senadores c Deputados, ·C os Ministros elo Estado (enwndtt
destacada. do. Jli'Ojc!:lo u. 21, de 1910; com mu·eccr. contrario.
da Comm1s.wo do Finanças) ;
·
Votação, cm 2' discussão, do projecto do Senado n. 15,
ele 1913, equiparando os vencimenLos elos dc~cmbargadorcs ~
juizes do direito aj~oscntaúos, e.c-1Ji do al'V, ü' da CousLituiç~o. aos v.cncimentos que percebem os juizes scccionnos men ..
cwnados nn alinen 1, ela tabelln annexa ú lei n. 1.ü27, d~
2 elo ,inncíro do '1007 (com Jlal'rccl' contrcm·o da Commiss/I.1
de Finanças).
Lcvantn-sq a su~são t\s 3 hot•as c 40 minutos.
ACTA, EM 20 DE NOVEMBRO DE 1913
I'UllSIDENOI,, DO Sll, I'INllEillO MAC!I.\DO, V!CE·l'Rii:SIDENTE

A' '1 hora da !nrdc, ucham-sc presentes os Srs. Pinhoit•o
Machado, Pot•t•oírn Chnve;;, José Eu~cl>io, l\lundos do Almeida
'J~nvares do Lyrn, Antonio do Souza, flnymunelo do 1\lit·andn:
Olivoirn Vnllnctüo, Joüo Luiz J\lvcs, Aic.indo Gunnnl>nrn, Bar-
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mtrdo Monlelro, Leopoldo de JJul!Jües 'ii Alcn·cnr Guimnl'fí.es

(l~).

comput·c~er, ~um causa jusliJ'ienda, os Sr:;,
J\rnujo Gôus, Pcdl'O HoJ'i:lllti, 1\JcLellL\ Silvcdo Ncry, 'rcJ'J\!, GnJwiel i:inlgado, Al'Lhut· Lemo~. Judio do Bruzil, LHUI'O Sodl'l\
·ul'!muo Snnlos, Jlibeit•o Gouoalve~, Uurvusio Jlustios, l'it·o:; J.<'erreit•a, J.i'ruuei:·mo Stí, 'J.1l10muz Aceioly, Cunha..Pcd!·o~n, \Val1'J'cdo Leul, J~piLrwio Pcs.5oa, Sh;hmnmdo Gont\Ulvos, <.lOJII;alvt!S
J•'CI'l'eiru, llibeiro do Hrilo, Uomes llibciro, Guilherm0 Campo~,
José Mar~o!Jino, Huy Barbosa, Luiz Viuuna, Bernardino Monteiro, Moniz Jo'J•eire, Lom·onoo Duplisla, :Francis~o PorlcJ!u,

Deixam de

i\ilo J'coanlm, S:i l•'J•cil'c, Augusto de Vasconccllos, Huono riu
J•ain1, l"eliduuo l'enna, Alfredo El!i:;, Franciti~O Gly~erio,
,\dOl!JllO Go!'do, Bt·az A!Jraulos, Uouzuga Jaymc, A. Azel'edo,
Jusú Mui'Linho, Uenc!'oso Mtu·ques, Xavier da Silva, Falippo
Echmicll, Hercilio Luz, Abdon BnpLisLu o VicLorino Monteiro (4~).
O Sr. i" Secretario declara que nfto lm cxpcdienLe.
O Sr. Alencar Guimarães (SIIll)Jlcntc, sqrvintlo de 2' Se-

crclario) declura que não ha pareceres.

O Sr, Presidente -Tendo <COmparecido apenas 13 St•s. Se·
!lildores, uüo pút!c hoje llaver sessão.
l'ura ordem do dia da seguinte, designo a mesma jú murcqcln, is Lo é :
Vola~üo, cm discussão unieu, do parecer da Commissfio
di) Jlinaw;ns n. ~H, de 1013, opinando pelo indeJ'et·irncnlo do
J•cquoJ•imcnlo cm que monscuhor l!'runcisco Hildebrando
<James Angc!in solicila relevamento de prcscripcão para o
i'im de meeber do 'l'hewl!J'o Nacional con:;ruus a que se julga
com dircilo;
·
Volncüo, em 2' discussão, do pro,iccLo do Senado n. 3ü,
de .!DOU, oquipamndo os vuucimcutos do inspccLot· c secJ'olnriu
da Iuspccloria do Snude o do Porto do 1\lacoiú no> dos J'uncuional'ios de igual categoria das dos E:sLudos do Maranhão o
C:earú (com jlarcccr contrario da Comrnissüo de Finanças);
Volncão, cm 2" discussão, do projecto do Senado n. 37,
ele: i DOU, equiparando os vcnc imcnlos dos l'uncclonarios ela
DiJ•celoria Geral do Saudc Publica nos dos de igual cnlcgorit\
das oult·as directorias do M inislel'io dn .TusLiea c Negocias lnledores (com J)arccer contrario da Commissúo tlc J•'ilumras);
VoLncão, em 2" discussão, do pro,ieclo do Senado n. /t.\,
de ]!)10, !'ixnndo o quanlum n quo Lerão direilo, n liLulo de
J•ept·csonLnção, o Vice-PJ'iJSidcnLo dn Jlopublica, o Vico-PrcsidunLc do Senado, o Pt'f!Sidcnl.o da Camat•a dos DctmLndos, os
SPundores c Deputados c os MinisLt·os do l!:sLado (emenda llcstacada do wnjr:elo n. 21, de. 191,0; com pm:accn~ C01lt1'a1'io da
Comi1dssao. ele, ,€·inanças);
· ·· · ···· ··
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Votnçfio, em 2' rJiseussíío, do pro,icelo do ScnnrJo n. 5,
çlc. 1!ll3, equiparando os veneimenJ.os do~ r!CSI'mhal'/l'~tdot·cs_ o
JUIWS do rJn•eLI.o nposcnl.m/ns, ,,1:-1:1. dn Ul'l.. !J'' da ConsLtLuH;ao,
aos veueimenl.os que por·1.:ehrm1 os ,iuizus scecionacs mcrwinundos na alinoa 1 da. tnhella annr.xa :'L lei n. Ui27. dn 2 de ,janeiro
do JU07 (r:om 1Uircccr conl1·arlu da Commisscio de Filwn(•tts).

I tiO" SESS:\0, EM 21 DE NOVEMBrtO DE ln!3
Plli,SIIJI:NGI,\ DO Sll. PINHElllO M,\CHADO, VICE-PIIESIIli!N'J'E

A' 1 l10l'U da /urde, prosonlc ntJmot•o legal, abt·e-so a
ses;ito a ltuo concorrem os S1•s. Pinheiro Machado. l?errcira
C/mves, Araujo Gócs, Petlt·o J3orgcs, Gabriel Salgar/o, AJ•Lhut·
LentOs, fntlio rl'D BrnziJ,. Luuro 8od1'1\, ;rosé Euzcbio, Urbano
8nntos, ~lcndcs do Almeida, Pires FeJ•rcira, FrnntJiAeo St\,
'J'avat·es de L)'l'a, Antonio de Souza, Sigismundo Gow;nlves,
Gon~alvc~ Fot•J•cit•n, rtnymundo de Mimnda, Gom~>~ Uiuciro,
Guilherme Camvos, Oliveira Vullndúo, Bm·unt·dinu 1\!onlciro,
illoniz Prt!irc, ;roão Luiz Alves, Buonc do Paiva, Bernut,do
illonlciroo, l'elicinno Pcnna, Gonzugn Jayrne, .Toé l\lmtinho,
Generoso illat·qucs, Alcnmn· Guinmt·:ies, Polip,pc Schmidt,
Ilurcilio Luz c Viclorino 1\lonloiro (33).
Deixam do comvarcecr com causa .i uslificaclu os Srs,
~/ol.cllo, Si/veria Not·y, 'l'cJ'fó, Hibcit•o Gol!l;nlvos,
Gcrvasio
l'nssos, 'J'!Jomaz Accioly, Cunha Pcdt·osa, Wu/J'rcdo Leal, Epi~
tacio Pessoa, rti!Joiro de Brilo, Gomes rtibciro, .Toió 1\lal'eolJino, rtuy Barbosa, Luiz Vianna, J~ouron~o BnpLisla, J?ran~.
cistJo Portclla, Nilo Pccnnl1n, S(t J.i'rcit·c, At1~uslo de Vns~
concollos, Aleindo Guanabara, Al!'t··odo Ellis, l!'t·anciseo Gly~
cerio, Ado/pltO Gordo, Leopoldo ·do Bulhõcs, Brnz Abrantes, A. Azercdo, Xavier da Silva c Abdon Baptista (~8).
SiLo lklas, poslas cm discus.s,il,o c, som debate, npJ)rovndus
as neLas da sessão anterior c da reunião do 20.
O Sr. 1" Secretario dtí conLn do seguinte

EXPEDillNTE
0/'l'icios:
~rros do St·. 1' Secretario tln Cunmrn dos Dctmludos, t•emcllcndo ~ s seguintes proposil;õcs:
N. 70 - 10!3
O Congt·csso Nacional resolve:

Arl.igo unico . .Fica o Pt•ositlcnlo dn rtopubliea aulol'izndo a
ub1·ir, pelo n!inistorio dn Fmoncln, um croclilo cxLrnordinal'io na importunciu do 10 :7ri8$500, pnrn occorrcr r.o paga-
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mcnlo a· Pcdt•o Rodrigues de Car,•alllo, cm virtude M scntcnca
,judiciaria; revogadas as disposivüeo em contrario.
Camat·a dos Deputados, !O de novembro do '1013. Sabino Bw•roso, Presidente. - Ranl do Moracs Veiya, J" Scm·etario intcrino.-Juvcna! Lmnarl'i1w de Faria, 2' Sccrelal'io
interino. - A' Commissüo de Financas.
N. 71- 1013

O Congresso Nacional resolve:

Ai'ligo unico. Fica o Pt·csidenlc da Republica autorizado a
abrir, pelo Ministerio da Fazenda, urn credito extl'aordi!Jnl'io na impol'lnncin de Hi3 :165$Hii, pal'a occorJ•cr no pagamento, ·em virtude •de scnlenQa ,judiciaria, tí Companhia Luz
Stearica; revogadas as disposit;ües cm contrario.
Carua!'a dos Deputados, 10 ele novembJ•o do LOI:J. Sabino Bart•oso, Presidente. - Jlaul de Morcws Vdrtct, 1" Soet•ctat•io interino.-Jnvmw! Lmnarlhw de Fcwia, 2" Secretario
interino. - A' Commissão de Finan~•as.
·
N. 72- 1013

O Congresso Nacional resolve:
}\!·Ligo unico. Fica o Presidente da Republica nutot·izndo n
abrir, pelo Minisl.crio da Fazcmla, • um ct•edito cxtraordiuario nn imporlnncin de 27 :228$iiljG, pnrn occOJTI:t' ao pngnmcnl.o, nm virtude de scnlencn ,iudieinrin, a 'l'he Jtin de Janeiro City Jmprovemenls Company, Limiled; revogadas ns
uisposi<;ücs cm contrario.
Cnma<'n dos Deputados, 10 de novemlJt·o de !DI:J .
.Sabino Bal'roso, Prosidcnlc. - Rem! ele Momcs Va·:aa. ·I" Socrclat·io inl.crino.-Juvcna! Lmnartiuc de Fada, 2' Secretario
iulel'ino. -- A' Commissüo de Financas.
'J'elegrammn uo Sr. Alberto Maranhão, Governador do
Ji'sl.uüo do llio Grande do Norte, communicando Ler sido rcs1ivnmente com memorada n data de to do corrente, anniversnrio tia ct•euçfio dn bandeira nacional, o congmtulando-sc com
o Senado poJ· esse motivo. - InLeiJ·ndo.
O Sr. 2" Secretario procede tí lciLuru dos segtdnlos
PA llE(:EIIE:S

N, 227,- IOI3
A' Commissão de COirS·LiLui~üo c Diplomacia foi prnscnto
o vr!tu do l'rcf'eilio do Districlo Federnl (t J•esolw;iio do Conselho Municipnl que eoncedc n Cnl'ios Alllm·Lo Fc!'Jlnndcs ou
~mp~çzn quo orgnnizu1: o dil·cito de consLrucr)ão .o exploração,
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por 20 unno~, de tr·cs r;cqucnos mercados uus zonas ul'imntt
c su'bul'i)utW do Distl'ieto l•'t:dcl'lll; mas,
Considcrundo quo n mcs!nn r':soluçüo não ó inconslitu-.
cionnl, ucm viola a lei ot·g-anwn t\cm as dcmuts fodcrncs ou
ntuntdpacs; mas,
Cousidcmndo que não co~sulta os intm·coscs do municipio
u concessão gt•ntuita de tct·rttot•to ml!nwtpnl sc_m vnnLugcns
immcdiata~, c npenns com problcmntwa rcvcrsuo pum clla,
c no fim do 20 anuos do eonstruer)ito nellc !'citas c que aprovoitariam s6menLc ao eoncessionario dos favores podidos, é de
parccot· que o véto entre em discuBsiio c seja approvado.
Sala das Commissües, J 8 do novembro de 1013. - F. MclltJi]s de Jll11Wida, l'rcsiclcntc. - José Bu:cúla. - Alencar Gui-

marães.

•

li!O~'IVOS DO «VÉTO>

(Ao Senado Federai)
Srs. Senadores. - Não posso dar o meu nsscnLimcnto á.
inclusa ncsolu~ão do Conselho Municipal, que auloriztt o Prefeito a eoneeder n Carlos Alberto llernartdes, ou cmprcza qull
organizm·, o direito de construccüo c exploraciio, por 20 an~
nos, de Lrcs pequenos mercados, pelos motivos que passo a
expor:
·
A Cousolidaçiío das Leis .Fcdcrncs, sobre a organização
municiplll do DisLrir.io Federal, dispõe no seu artigo 15: «Os
contractos para fornecimentos, oxeeucão de scr·viços munici~
paes c obt•us quo niio forem realizados. pot• administracão,
serão scmpt•e leitos por· concut•rcncia publica, quando excedam
de 2 :OOU$000.>.
A reôoluçüo ,iuntn viola n disposi~•üo citada da lei organica
elo Dislt·icto, illcot•t·emlo, pol'lanto, no estatuido no urt. 24 da
mesma con~olitlui•iio.
Accrcser. que o Conselho, pela ltli n .J. 302, de 28 de novcmht•o do 1011, nulol'izou o Prefeito a eonstruir, por concurroncia publica ou por· administruc.iio, pequenos mercados,
dcs~inados exclusivamente no commercio u retalho de produelos <1e pequena IavoUI'n, aves de alimentação, peixes c cacns
sendo esses pequenos mCJ·cndos distribuidos, a ,juizo do Prc~
feito; pelas xonas urbann e suburbana do Districto Federal
segundos ns necessidades publicas.
'
Allendr•ndo n essas cit·cumsLancins c nos recursos do Districlo, a ndminislrncüo fez construir· c inaugurar, muito t·ocen~ementc, qualt•o desses pel]uenos mercados c cogita da
ct•ca~>ão de novos, aguardando occasiüo opportuna par!t levnl-os avnnlr..
i'\o momento nelunl o Conselho d:\ ao PrcJ'oito, por meio
de quntt·o t'CROlu(>~ir.<, auloJ•izuciio pura concede!' o direito do
eonslt·uc~:iio ,, explot•nçl1o de 30 pct]Uenos mercados. E' uma
pll'l.ltot·n do pr.quenos mor·cnclos l
~I.Vlll

~

Os ado;; !'I'C''nl.r•i< rio Con~rlllo niío consull:nn os J'ird da
no loNmlo no inler·esso publieo a
cr·iler·io ndoplnrlo da eX[llornr;ão llu

er·~.•:ll'fi(t de LrtP~ f•difidnH,
~ue ·d'"'l!lll .;el'\'it', mm o

lll!'J't.'nLlos pnt· meio dr sublocacão nos quo
~-iíio

c·ommçt·t~rnm.

p·n:-;so dPixn e JHiss:w ~cm .l'rpnr.·o ser lWtmd;lrdo, r son1

limiln~iín dn tJIHJWt'n, o n;l.nllrlccrnwnlo de bolequiiJH, scrnpt'll
illcOil\'•'tliPIIle 11 impr·opr·io, cm cdiJ'icios de mcl.'cndo, de rnorlo
a lonrnr· possivel <J Jlt'e.iuizo do commcrcio de f'cnel'osdc nl!-

mcnta(:üo eom os Jogal'es tomados pat·a n(}uclle nogocro, CU,JO
lucr·n pnl'n quem o cxplor·n é scm[lt'e maio!' r[\le o de qunlqucr·

ontr·o.

~rn11s são o~ n1otivos
rrsolu~iio do Consolllo

que me levar·nm a tH.lgnr· sancoão
ú
nutorir.ando ao Pr·cfeilo a conceder·
o dir·cilo de consli'Ueçfio e explor·nr;ão de JlOCJUCIIOS mercados.
O Senado .Fcdm·al resolvcr:'t com a sun costumada sabcdoi•ia sobre os fundamentos elo meu acto.
Dislriclo Federnl, D de outubro de 1013. - Gcncrnl

Bento Jliueiro Carneiro Montc11•o,

nESOLUç,\o DO CONSJlf"llO :MUNICIPAl, ll « VÉ'J'O » N.
QUJl SE llEI'Ellll O PAllllCJlll SUPRA

1'1,

llll

101.3,

A

O Conselho Municipal resolve:
Arl. L" Fica ·o Prefeito autorir.ado n conceder a Carlos
"\l!Jcl'lo Fernandes ou cmprcr.a que or:;aniz~l', o direi.lo clu, sem
despcr.a alguma para a Municipalidade, constr·uir• o explorar
durante vinte annos, ll'cs (3) pequenos mercados, nos locacs
convcn icnles, a juiw da Prefeitura, daB estações de S. Fran(:isco Xavier.•, do gngenho ele Dentro e de Cnscndum.
Arl. 2." Os pequenos mercados a que se refere o a1.·ligo
}lrccedcnle sor·ão de cslruclUl'a mctallica com embasamcnlo de
alvenaria, com capacidade sufficienle no fim n que se doslirmm c disporão de todos os requisito' rnndcr•nos, oberleccndn
a ·:'Ua t.:ons/J·uc1:ão nos mais npc•rJ'cieondos p1·occsso$ c Pl'ref~i
tos hygicn icos c ús eondil,:õos gurucs de csLhetiea noc~~~ssar·ins
n tncs edil'icios, ludo n .i u iw da Profeil.m•a c sob a fiscalizaoão
dn rospecl,iva Direclm·ia Gcml de Obras o Vinoilo.
Arl. 3," O corw.Jssionario ou cmpr·cr.a ~ur1 O!'gnnir.ar· sú JlOclt!t'r't dnr· inicio aos tr·a!Jnlhos da eonslr·tw~iio do.< ve~uenns mer·1'.\Hins n quu f!~la JPi !W J't"li'et·e, dopois de npJWO\':ldns poln Pt·t~
:l'eilur·a ili; plnnlus dn mc::;mn eonst1·uecüo, ns qnues, uma Vl\:t.

nppr·o,·ndas, não poder·ão sut· modiJ'ieaLlas, sem Jll'évia autul'i~n~~no dn mesma Prcl'oilul·a. Fit!a cnlpndido, JlOrém, qtw ser·ão
eonsidcJ'adas appr.·ovndas as Jllnnlns suhl'c as ~urtcs a PL'cfeitm·a
liÜO se muniJ'esltn• dentro de lrinla (30) dias, contados dn dal.n
da npr•cscnla~iío das mesmas plantas na sec!!Üo eompelenlc dn
DiPcclm·in Gemi dn Obras e Viaoão.
•
.:\Tl. ·Í. Pnrn os e!'.J'eil.os ela Jll'c~r.nLo concn5sfío Gurlo:1 AlllPr'lo FeJ•n:utdc~ ou empt•ezn que m•ganiznl' nssignn1·:i eonLr•rwl.o
r'nm a Pr·oJ'eiluJ·a no vr·ar.o maximo, impr•m·og·av,Il, de J.l'inl:t
:(:10) t!ins, conlnclos dn rluln da Jll'Omu!g·a~ilo dcsln lt'i..~c·rHlo,
0
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caso lJÜo o fac;u, con,idomda cnduea u iusubshtcnt,; a ref<;rida
coucessíto.
Art. G." Para !-llll'lllllia da J'iol I!Xf!euciin do conlr·nelo, CJUC,
nos lermos do Ol'ligo pt•nccdenlu, J'ur· cc;Jelll'ndo com n .Pt·eJ'citurn, o concessiomu·io ou ompl'cza flUO orgnnizm.•, dopositar•(L
nos cOJ'i'Cs da I'CJ'ol'ida Pl'cl';lilm·n, 110 neto da nssi:;nal.ur•11 do
mesmo conl.t·acto, a quantia do dez eonl.os do l'<íi" (J0:000$000)
om dinheit·o (moeda cm·t·eule) ou lil.ulos elos cmpt·csUmos municipnc•, no par·, caducando a I'espeetiva coueessão, si isso
11ão fizer.
R J." Desta quantia scJ'ãn deduzidas as multas, quo ao conccssionnrio, cmprct:n que! Ol'gan izn I' ou seus succe~sorf~S forem
impostas pol' inl'rac~ão t.lo conli."ael.o a que se refere o arL. ft•
desta lei.
~ 2.• O eoncessionnl'io, "lllJli'Cza que ot·gmtizar ou seus
successores ficam oht·il';tulos a reintegrar·, cm cinco (5) dias
a caução a que se rcl'ct•e o pt·oscnle at•ligo, na importancia das
multas que lhe fot·em impostas, sondo, em caso contrario, consiclcJ.'acla euduca a respectiva concessão c revertendo pat·a n
1\lunicipa/iclnde do DisLI'ieto Fcc/imtl a referida caunão.
Arl. G.• Sedt tnmhom eonsiderarla eaduca a prÓscnto concessão, rcvcrlcmlo pnf'n rr Munieipnlidac!e do Dislrieto Fcdct•nl
a caução a que se I'c/'ere o at·ligo prcccdonle:
a) si dentro de noventa (00) dias, improro:;avcis, contados
da data da assi:;nalura do conlt·aclo a que se rcfct·e o art. -1"
desta lei, não forem cntt·egucs li secção compclcnlo da Directoria Geral ele Obras c Viação da Prcfcilum as plantas delaJhadus da construcção dos mercados de que ll'aln esta mesma
lei;
b) si drntJ•n de novrnla (00) tlins, improrogaveis, contados da dnta da appt·ovaçüo das plantas a que se rel'ot·e a alinea
a desto artigo, não livet• sido iniciada a construcção dos alluctidos mercados, com as mocliJ'icaçõcs que pela PJ·cfcitm·a forem, porventura, J'oil.as :\s mesmas plantas;
c) si denlt·o de doze (12) mczcs, improt•oga,·oi·"· eontaclos
da data dn npprova<;ão das plantas a que se rcf<~t·c a a/inca a
deste m·ligo, não eslivct• coneluicla a conslt·Uc('ão ele Lodos os
ll'cs (3) mercados de ·que trala a pt•escnle lei;
d) si dc11Lt'O ele seis (G) mor.es, improro:;avcis, eonLados
dn data da conclusão ela conslt•ucr::io ele lodos os lt•cs (3) mct·eados a que csln lei so refere, não csLiverem l'unedonundo
iodos os mesmos mercados.
i\rt. 7.• A pena ele caducidade a que osLa lei se refere, sorá
em lodos os casos em quo e/la <l comminadn, imposta adminisll'nlivamento, nüo podendo o concessionaria, empreza que
Ol'll'Hil izm· ou seus sucecssorcs, J•cclamar inclemnizaçüo alguma
o revertendo ·ilJSO {acto 11nra a Municipalidnclc elo Districlo
J?edct'a I não 'Ú a caução cslabclcc ida no art. ii" eles tu mesma
lei, mas tnmbom loc/ns as obras, terrenos, conslt•ucçües, ~di
J'idos, nccessOl·ios o dopendencins dos mercados, componentes
da pl'esen!o concossüo, quando os houver. -
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ArL. 8." Peln fnlln de cnl11tll'imcnlo ou infl'ncr;ão de qunlquer das clausulns do contl·aclo que fõt• celohmdo onlt•e a i'l'cJe i lu ra c o conccss ional' i o ou empt'IJZII iJlW organ izn 1', na fól'm a
do arl . .\" desln lei c para a qual niio eslivct• comminada a pena
d0 cnducidndc, poderá n Pt•cfcilurn ill1JlÔt' mu!Las de cem mil
rríis (J00$000) a um conto de réis (J :000$000), conforme a
gravidade da falta, sem prc.iuizo do cumpt•imcnlo dn clausula
conlraclual, cu.ia lransg!'essão Livci' motivado a mulla, o que,
no caso de recusa, serú levado a cffeil.o pela Prefeilma, 11or
conta do concessionaria. emprcozn qtw orgnnizat· ou seus successot·es, pa!'a o que fica n mesma Pl'Cfcilura com o dit·ciLo
c plenos podct•cs para, por i'uncciot1al'ios seus, J'iscalizar o
m·recndai' as rendas dos servicos couccrncuLes a csla concessão até o quantltm neccssario no pag-mnenlo da divida das despezas assim feitas.
Das multas impostas havrmí, pot•ém, recurso pnrn o Pc·Pfeito dentro do prazo de cinco (til dia.,, contados elo recebimento da respectiva notificação.
ArL. 0." A interrupção parcial ou tola! dos sel'vieo,; de
qualquer dos tres (3) pequenos mei·cnclos n que csln !ui se
refere, sem motivo de forc;n maiOI', dcvidnmrmlü cOlll!li'tlVado,
n juizo do PI•cfeilo, su,ieitm·á o concessionaria, cmpt·ezn que
organizar ou seus successores, IL mnlla de quinhentos mil réis
(500$000) por dia, cm que deixm· de funccionm· o mesmo mercado, até o maximo de oito (8) dias, sendo, 110 caso de int.m·rupção injustificada exceder esse pt•azo, considerada caduca
esta concessão, nos tec•mos do art. 7" r!csl.n m~cma lei.
Art. 10. Os mercados que o CnnsciJJO ~llmieipnl eonceder
ou a Prefeitura constc·uii·, pnstc!riormenlc tl t)I'Omulg-nc;ão desta
lei, não poderão cm enso algum se!' iustallndos dcnli'O .dn úron.
eompr·ehendidu pol' um cic•eulo LI·at;ndo com um raio cJ,} meio
kilometro do centm de cada um dos tres (3) pequenos mercados a que esta mesma lei se refere.
A!'t. U. Durante o prazo da pc.·rsr.nlo ·r.onerssão os Lt•cs (3)
pequenos moi•cados a que clla s" c·efem l'it•.am isc'n t.os do pngarnonln de emolumentos c impostos l'elaliYns ú sua rnustn.tC('ão ü, bom nss im, do imposto pc·ml in l.
Arl. 12. Além Ua cnuc.ão oslnbulceidn 110 Hl't, ú" de:-;La lei,
o concessionnrio, omp1.•mm que m·ganii':at· ou seu~ sue1~essor·e~,
contl'ibuirão, nnnunlmcnlc, pnt·a os cofpos l11llllit,ipat!S, com a
qunn lia de dez con Los e oitocen los !li iI reli s (I O: 800$000) nm
dinhcii·o (mocdn cm•c•enln) para cnstoio da l'isenliznr;ãn dos
!i·es (3) pequenos met·muJo,; n que ostn mo~ma lei se rcfet·e,
importando nn cnducidndü arlminisli·aliva dn JH'osentc eonccssiio u falln. do pagamento dessa conlrilmi~iio, no )ll'nzo que
para esse fim fàl' fixado no respectivo conl.raclo. ·
Arl. 13. O cnncessionnl'io. empt·ezn que OI'A'nniznr ou sous
succcssorcs são obr•igados a Ler lodos os lt·r.s (3) mercados de
<tue !i•nln esln lei, segm·os eonLI·n inccndio, rcconstl'llindo-os
no caso de sinisli•o, :í sua cus ln, srm onus nlgum pam u Münicipalidndc, ti·inla '(30) dins tlt~pois da Jiquirlat;iio do se,;nl'O,
sem que assista ao mesmo concessionul'io, cmprczn que orgu-
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nizm· nn :;eus Rt.Wef~~snr·e::; dir·nilo nlg-um n q11u!qtwr· r·crJuct,;ão
Jlil eonLJ·ibuit~ão a (]til! se t•ul'er·~~ o ar·lign pr·needl'ntP, Jl(•rn Lnm-

voueo, de nlle:;ar· ou r·ce lu mnt• fH't\i ui ~o:;, 1u~J.'O:j

Ct~ssnn Les

ou

ÍlldOJlllliZat)fíO.
. Arl.. tlt, O aluguel mensal que pagaJ·ão os locntarios do
cada um dos lrcs (3) mercados a que esl.n lei se refere, nfío
poderá exceder de quinw mil ré is (·I 5$000) por• melr·o quach·arlo ocrmpndo, segundo marea~ües clnmmente desenhadas
no sôlo do mesmo mct•cndo, olll'igando-sc os J•cfef'idos Jocatarios á ta!Jclln maxima de venda, estnhcleeidn pela PJ•efeilura,
ele ennformidadc com o disposto cm o nrl..'J" do dr.crclo legislativo municipal n. 1.3G2, de ~8 de novemht·o de J!l11.
l'aragr·npho unico, O concessionaria, ompJ·cza que organizar ou seus succcssores são, porém, obrigados a rcscrvm· em
cada um dos trcs (3) mcr·cados uma út·ea conveniente, a juizo
<ln Prefcitmn, onde os pequenos lavradores, que provarem
essa qualidade, poderão, imlepcnclcnlomcnlc do pagamento
ele qualquer aluguel, exprlt• clircctamente ít venda o pt·oducto
da sua lavoura.
J\rl. 15. Os lt·cs (3) pequenos mercados a que esta lei so
rcf.JJ'O set·iío abertos ás cinco (5) horas da manhã c fechados
:\s einco (5) hor·as da tm·dc, excepto nos domingos c dia• feriados, J'odernes ou municipaes, em que J'unccionarão até no
meio d in.
·
Al'l. lG, Nos tt·es (3) pequenos merrmdos de que trata esta
lei só seJ.'Ú permillida a venda dos seguintes artigos:
a) legumes, ccrcnes. cebolas, alhos, farinhas, fructas cm
geral, côcos, hortali•)as, floi'Cs, aves, ovos c caça viva ou morta;
b) camos vcl'des, inclusive meudos, em compartimentos
especialmente .construidos para esse fim; cat·ncs salgadas e
::l!'ligos de snlchicharia;
c) peixe fresco, sceco c salgado ou cm conserva; ostras,
rnaJ•iscos, camarões, siris, ele., nas bancas exclusivamente destinadas n e~sc fin1;
rl) refrescos, xa!'opes, gelo, caf•~ frito c cm pó, assucar,
chú, malte, leite, productos Jaclicinios, pão, biscoitos e produetos ele farinha ele lt·igo ou ele milho.
Al't. ·17. Os negocias que forem estabelecidos em qualquer
dos Lt·cs (3) pequenos mercados a que esta lei se re!'et·e, ficam
su,ieitos no pagamento dos impostos fixados nns leis orr;nmentnrias, o bem assim a· todas as leis, dccJ•etos c posturas municipncs existentes o ús que, do futuro, forem promulgadas e
lhes sejam npplicnvei~. incluidus bem expressamente no numero dessas leis aR rela livus ít aberlma n fechamento dns pm·tas dos eslnhelccimcnlos commm•ciaes congenorcs.
Al't, JS. São dn exclusiva compc.lcnein da Prcl'eiturn n fiscnliznçüo dn conseJ•vnr;ão c asseio dos trcs (3) mm·cndos n que
esln lei so refcJ·c c da execução das clnusulns do respecti'VO
contJ•ncto c, bem assim, a nomeação, substituição c demissão
de tr•cs J'iscaes rio mesmo contJ.'aclo, que set•iio pagos pelo conccssionario, cmprer.a que organizm• ou seus succcssores, de
quaJqUCI' OUli'U
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eonformidnrln enm o m·L. 12 tk>tn nwsmn ltd, <lislt·illll ido~ prlos
nllurlitlo~ nrtwendoô, a ,iuizn do i'I'IJI'I'itn.
Pnrngmpho unico. Cndn um dos lt·es (3) puqur.nos mel'cndos de que tt•nln osln lei tlispoi.'Ú tle de)1endencins sul'fieir.ntcmcnto espaçosas pnr·n n iustnlln(;ão, (t custa tlo eonccssionnt·io, empl'r.zn que orgauiznt· ou seus sueeossol'es, do um gabinete pnt·n oxmnc o analysc, pelns nuloridndos sunitnl'ins compotentes dos goncros expostos ú venda no mesmo mel'cndo c
do um cset·iptol'io, pnt·n u J'iscnliznção ndministt•ntivu do conLl•nclo que l'ôr colubrnclo pnm exceução dn pt·csenl.o con<Oessãn.
Art. 10. A presento concessão vigot·nri\ pot• ospnt'o ele vinte
(20) nnnos, improrogaveis, contados da tlnl.n da assignul.urn
do contracto, que, pnrn execução desta lei, l'tk eu!r.ht·ndo cnll'il
n PreJ'eilura c o concessionaria, ou emtll'Cza que organizar·, nos
termos do arL.. \" desta mesma lei.
Fiado esse prazo ou quando declarnda caduca a presente
concessão, os lrcs (3) mercados n que ellu se rol'oril, com os
J•cspectivos terrenos, todas as suas construcçõcs, dcpcndencius,
acccssorios, mntcl'Íaos o bons rel'el'Cnlos nos serviços tios mosmos pequenos merendas, J•cvcrlcrão, cm perfeito estado ele
conservação, pnrn a l\funicipalidada do DisLt·iclo Fedem!, sem
que assista no conccssionario, cm]H'OZa que organizar ou s<;us
successorcs, direito algum a qualquer roclamução ou indcmnizncão.
Pnragrupho unico. Em virtude do cslnbclecido no presento
nrLigo, o concossionnl'io, empt·czu que organizar ou seus surmcssorus não poderão nlicnur qualquer dos referidos tr·cs (3) pequenos mcrcndos, seus tct·ronos, cdil'icios, dcpendcncins ll accessorios ou bom nlgum rel'crcnto nos serviços dos mesmos
mercados, sem autorização prévia da PrefciLurn.
Não sú cndn um desses tr·os (3) pequenos mercados, como
tudo o quo lhes fUr.· concernente ser(, mantido sempre cm rigoroso estado do conservação o asseio, obsot·vndus todas ns
leis sanilal'ins cm vi:;ot· o as que de fulut·o forem dec1·oladas
a bem da snudo publieu, o, no caso do sr•t· dcswrada essa consorvn~~ão, n .l't·ofciLm·a, nlt~m das mullns que :formn Pslnh;J!ccidas no I'C:'pcctivo contt·ndo, de aecôrdo com n Jll'CS<Jul.o Joi,
manclnt·l\ fnzor as obras o rcptH'U<)Ücs neccssnrias, por conla
do concessionaria, cm!H'CZa quo organizar ou seus sucecssol'cs, procedendo do modo o poln fôrma dotct·minaclns no ut·l.. 8'
desta mesma lei.
Art. 20. As condi(•Ücs technicns c regulamcntnl'cs pnrn
execução desta lei c l'unccionamcnto dos lt·cs (3) Jlequcuos
mcJ·cndos n que olln se refere, sot·ão cslabolecidns no wntt•r.wlo
que l'ur cclobrndo, de conl'ormidnde com o nrl. lt' desta mesma
lei.
Art. 21. O conccssionnl'io, cmproza que organizar ou seus
succossoro~ goznrãp do diroilo do llesapJli'OJII{açtio JWI' ulilit/{1(/c Jlltblwa, na 1ôt·ma dns leis cm vlgOI', Jll\1'1\ os lct'I.'CUos,
P;"CdiDS C IJomfOiLOl'iUS indispenSaVOÍS ll COIIStl'UCt)ÍÍO ciOS LI'CS
(3) pequenos mm·callos n quo esta lei se l'ofol'c, som onus algum, porúm, pura os coJ'ros municipaes. No enso do so lt•ntm·
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p~:t·mil.Lit·;·,

enneessionru.·io, emrH·ezn. qun Ot'J.:;-tlllizn.t· ou seu:;

nll

;-;w:l~e:o;:-:;ot'!~:o;,

occupm·cm, ittllc[lenllenlemonlc d" qunlqU,!I' indrmniza•:ão e lão
::úmenLc durnnlo a vigcneia da pl'esonLr. eorwcssfto, o:; ll11!Smos
lrm·enos, [JUJ·a nellcs sot· eonsl!'Uido qualqUel' dos Lrcs (:J) l'LJfcl'idos ;;errueno.l merendas, uiio podendo, por~m, nesle caso,
nlieum· os alludidos lcrJ·enos,
At·L. 22. O coulraclo de que i.J•aln o nrl . .\" dcsla lui ;et'tL
foild com a conclil)[io de serem rcspcilados os direi los de let·eciros, não eab~ndo ao concessionaria, empL'üZU que Ol'gnui~at·
ou l:ir~us sucer!!BOJ·cs dit·oilo algum a indnmni~n(;ÜO tlu qunlCJW!l'.
cspecie conLJ'U n Muuicipnlilladc do Dis[J·ielo .b'etloml, si Lu!'•
CCJI'OS, JH'C.iudicados ou não, impedirem a cxecw;ão do mesmo
conlrnclo, cOJ'J'endo por eonln exclusiva clu rcJ'erido concussioum·io, cmpl'mm que Ol':;nniznr ou seus stweest!iOJ'eB, CJUiH!squet·
tlcspczns ,itH.licines ou cxlt·n,imlieines, que lenham dil HCJ' J'eiLns, pot• elles ou pr,Jn mesma Municipnliclnde no sentido do remowt· os obslaculos nprescn Ln elo., ú cxecu<.:ito eles ln concessão •
.ArL. 23. A prosenlc f!Otwcssiw não podel'tt SCl' Lennsl'el'idn.
sem licen<:a úa Prel'cíLura, vi~oranrlo pat·a os sueeessores touns ns disposit·ões dcsln lei.
ArL. :!.\. novogam-se as Llisposiçües cm conlt·nrio.
DisLI'icto Feelcrnl, 3 de outubro ele 1913, - G. Osorio rh
tllwcida, prcsidcnlc. - :llbel•ico Dias de Mol'l!cs, i" sccrclal'io.·
-Mn11oel l!ocll'iuues Jlvcs, :2" scerclario.-A impl'imir.
N. 22R- 1013

A' Commissão de Conslilnição c Diplomacin foi presente

o 1•éto elo Prol'cilo elo Disl.l'ieLo Fcclcrnl

resolução do ConSl'lho l\!unicipnl que eonccclc a Arlhur Brandão ou .cmpreso.
que orgnni~at·, o direil.o ele construit· o explorar um pequeno
merendo, c, eonsiclcrnnclo que n mesma resolucão não é ineC'nsliltwional, nf\o viola a lei organica nem as llemais :l'edcrtws ou municipal;
ConsicJ,•mndo que, cm conlrnrio aos pedidos nLtcndidos pnlns J'Psoltwõos do Consel11o i\lunicipnl ns. 313 e 31·\,
dr. l!ll~l, a elo qtÍc L!'Ula n prcsent(J, cm vez de solieil.nt• wnecssão gmluila ol'f.crcco o nlut)'ucl de 1 :000$ pelo Lcrt•eno
que JH'fllende occupul', al,lm ele oul.rns vnnlugotts elocorrenLM
elo lllCl'nlO pedido;
Consielornndo que, mesmo assim, o inLcrossc munieipnl
mio ,; eon;;ultnclo, porrrm ,íú lm aulori~ncão no J>rol'eito para
consl.t•uit• muiLos pequenos morcndos, serviço crua cxigo umn
unil'orm idade do acção:
E' ele pm·ccor que o véto sc,in npprovnclo.
Sala elas Commissües, IS do novembro ele 1913. - F. Mandr.~ de tilmeida, l'rcsiclcnlo. -.Tosá Ensebio, - A!e'Jl<Jtll' Guiww·ães.
(L

300

ANNAES DO SF.NADO
i\IO'I'IVOS DO «VJÍ1'0>

(Ao Senado Federal)
Sr.s. Senadores - Não posso dar o ·meu asscnl.imenlo t'í
inclusa resolução do Conselho M}lnicipal que nuloriza o Prel'eilo a conceder a Arlhur Branduo ou empresa que orgamzar
v direito de consl!·uccúo e exploração, cluranle 25 annos, de um
pequeno mercado na praça da Bandeira pelos motivos que
passo a expôr.
A consolidação das leis fcderaes sobre a organização
rnunicipal do Dislriclo Federal estatuc no seu art. 15: «Os
c9ntmclos para fome~imenlos, ex·eçução de serviç,o~ mul}icrpnes o obt•as que nao forem realizados por admmrstraçao
serão sempt•e feitos por concurrencia publica quando excedam de 2 :000$000>.
A resolução ,junta viola a disposição cilada da lei organica do Di.slricto, incorrendo, portanto, no csto.tuido no arf, 2'•
da mesma consolidação.
Accrcsce que o Conselho, pela lei n. L3G2, de 28 de noYcmbro de 1!H'l, autorizou o PJ•efeito a construir, por concurrencia publica ou por administração, pequenos mercados
destinados .exclusivamente ao commiircio a retalho de produelos de pequena lnvouru, oves de alimentação, peixes e
caças, ~cndo üSses pequenos· mercados distribuídos, a juizo
do Prefeito, pelas zonas urbana e suburbana do Districto .Fedet•nl, segundo as necessidades publicas.
Attcndondo n essas circumslnncias e nos recursos do Districto, a administração fc7. eonstruit• c inaugurou, muito recenlemcnto, quntt·o desses pequenos mercados e cogita da
t.reação de novos, aguardando occasiito opportuna para Ie~·al-os nvanlc.
No momento nclunl, o Conselho d:\ no Prefeito, por meio
(!e quatro rcsolur;ões, autorização para conceder o direito de
eonstrucçito e exploracão de 30 pequenos mercados. E' uma
plethorn do pequenos mercados!
.
Os factos rocentcs do Conselho não consultam os fins dn
cronoüo de tacs edifícios, no tocante ao interesse publico a
qur devem servir, o criterio adoptado dn cxplomciio de mercados por meio dn sublocação nos que commcrciam.
Não posso deixm· passar sem reparo ser permiltido, e
sem limitnçito de numero, o estabcleciment.o do botequins,
sempre inconvoniCinlo c improprio cm cdil'icios de meJ•carlo,
de modo a Lm·nnr passivei o projuizo do commct•cio rle gcneros do nlimenta(•ão com os Jogares tomados pm·n nquello
negocio, cu,io lucro JlUl'a quem o explora ú sempre maior que
' de qualquer outro.
·
Taes são os moJ.iyos que me levaram n nognJ• snncr•.üo t\
rcRolul•íio do Consoi!Jo atJI.OI'i?.nndo o Prol'oito a conceder 'o direito de construcçfio c explornçiío elo pequenos mercados,
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O Senado Pcdí~l·nl t·r.so!Ycri't com n sua no:-~LunlfHin salJc-

uorin sn\11''·' oR l'll·lldnmenLn;; rlo meu aet.o.
llio do JanoiJ·o, O de outubro do l!H3. -General neulo
lli!Jeil'o Ca1'lleiro J/ontcii'O,
TIESOI.UQ,\0 IIJO CO:'ISET.!TO ~lU:'iJCIP.IJ,, E \'I~TO N.
QUE SE 11EPil11E O PAI1ECEI1 SUP!IA
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O Conselho Municipal resolve:
Art. L" Fica o Prefeito autorizado a conceder a Arthur
Brnndrto ou ompre1.a que organizar o dil•cito de conslnwc;ão,
instaliacão c oxplot•ação de um pequeno mercado cm local
conveniente da pmcn da Bandeira, no dislricto de S. ChrisLovão, escolhido de accilrdo eom a Prefeitura o sem dcspoza
alguma para os cofres municipacs.
Art. 2.• O pequeno mercado a que se re!'cro o artigo precedente será do ferro, sobre base de alvenaria, com capacidade sufficienle ao :fim a que se destina c disporá de todos
os requisitos modernos, obedecendo a sua constJ·ucção aos
mais aperfeiçoados pmcessos c preceitos hygicnicos e ús condicões geraes de csthclica neccssnrins tí tncs cdificios, tudo
a juizo da Prefeitura c sob a fiscalizac;ão dn respectiva Directoria Geral de Obras c Viação.
Art. 3.• O conccssio.nario ou empreza que organizar só
poderá dar inicio aos trabalhos da construcção do pequeno
mercado, a que esta lei se refere, depois de approvadas pela
Prefeitura as plantas da mesma construcção, as quaes, uma
vez approvadas, não poderão ser modificadas, sem prévia autorização da mesma Prefeitura, Fica entendido, porlim, que
serão consideradas appJ•ovndas as plantas solll'e as qunes a
Prefeitura não se manifesta dentro de trinta (30) dias, contados da data ela apresentação das mesmas 11lnntns na secção
competente dn Directoria Geral de Obras c Viação.
·
Art. .\.• Para os cffeitos da presente concessão Arthur
Brandão ou cmprcza que organiza!• assignm·tí. contracto com a
,prefeitura no prazo maximo, improrogavel, de trinta (30)
dias, contados da data da promulgação dcsla lei, sendo, easo
~1iío o J'a~.n, considerada caduca a t•oJ'crida concessão.
Art. ii,• Pum garantia da fiel execução do conh·ncto, que,
nos Lermos do artigo antecedente, fclr celebrado com a Prefeitura, o conccssionnrio ou cm]H'ezn que ·organizar, no neto
ela nssignatlll'a do mesmo contracto, depositaJX\ nos cofres municipnes a quantia do cinco contos de ré is (5 :OüO$), cm dinheiJ•o, (moeda cor!'eJ\Lc), ou titulas de emp1•estimos municipaes, no pnr, caducando n rcfcricln conccssiio, si isso não
fizer.
§ t.• Desta quantia scriío cloduzidns as multas que ao
·concessionaria, emproza que orgnt!iznl' ou sons succcssorcs
forem imJl.OStns, nor infrncciío do 'contJ•aelo n qur se mfcro
.a nrL. ''" desta lei,
§ 2:· O conccssionnrio, cmprczn cruo orgnniznr ou seus
succcssot•es ficam obrigados n reintegrar cm cinco ,(G) dins,
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n ,•nucno, n qur. sr. l'C'ft~r·c o prrsPJlte nl'tigo, na imporlnnein.

da; multas que llws J'orem impostas, sendo, um easo conl.wt·io,
considcnula cadurm a l'usrwctivu concessão e revertendo para
a ~luniJJipalidud" dn Disll'ido .Fcclel'al n rofcl'idtt eaucão.
Art. G." Sed lambem eonsidc1·ada caduca n Jll'csonlo concessão, rewdendo pura a Municipalidade elo Dislriclo Eeclcral
a eaur;iio ele que l1•ata o artigo precedente:
a) si don tro de noventa (00) c! ias, imJll'Ol'ogavcis, contar! os da daln. ria nssi::;nalura do conl1·nLo a que se rcJ'crc o
:u·l...\" dcsln. lei, não l'o1·cm ont1·egucs ti soeeãrl eompetcntc dl\
Dil'•'r:lO!'in CO!wal do Oh1·ns o Vinr;iio ela .Pr·cJ'eiLul'll, as planLns
dctall1adas da consll'tW,ão do merendo dt] que Lenta esta
n1esma lei;

si dcnt1·o de noventa (nO) rlins, impl'Orogavcis, contados da r!at't da tf.IJJH'ovnt;ão das planl.ns a qun se !'of.erc a
nlincn a deste artigo, não Livol' Rido iniciada a consl.nwr;.üo
do alludido mercado com as modificne0cs que pela l'1·eJ'citlll'a,
pot·vcntum, forem feitas t'ts rcspcclivas plantas;
c) si dentro de doze (12) mozcs, impt'01'0gavois, contados
da data da appi'OVn(:fio das plantas a que se t•efcrc a nl inca a
deste artigo., não estive!' concluidn n eonstmc~ão do merendo
ele que Lrnla a presente lei;
d) si dentro de sois (G) mczes, imr,ropognveis, contados
da data da. conclusão da construcr;fio do mct·cado a que esta
lei so J•cl'erc; não estiver Junccionnndo o mesmo merendo.
Arl. 7." A pena de caducidade rt que esta lei se J•ofl'l'C
scdt cm todos os casos cm que cll:.t ri eomminadn imposta
nchninisl.rnLivnmenlc, não podendo o conccssionnrio, cmpi'CZtl
quo on;nnir.m· ou seus succossores, roelnmn.t· indemn izncãn
al~umn o 1'ovcrlondo ipso facto para a ~Iunicipalirlafle r.lo
Distl'iclo .Fec!crnl niio sô a eanção nstnbr!lr~cir!a nn nrt. u" lir•sla
mnsmn lei, mas tnmbom todas ns o!JJ•ns, lol't'cnos, construer;iies,
f'dificios, nccessol'ios c dcponclcneias do mercado, quando os
houvc1·.
AJ•t, 8." PGln fnlla de cumpi·imcnlo ou infl'neciio d<' qualquer das clausulas d(} conLl'l!ci.O, que J'rlr cclobt'tHlo nnli'" a
.PJ·o:l'oilurn c o concessionaria, cmpl·cza que organiznt· ou sr11s
smccssores, na :fôrma do nd. '•" desta lei c para a qual 11fio
estiw1· eomminncla a pena de cnducidndc, podct•t\ a Prefoitum
impm• mullns de cem mil rtíis (100$), n. um conto de rríis
(1 :000~), confo1·mo a gl·aviclndc da J'nlln, sem p1•c,iuizo do
cumpr·imonto da clnusuln contr·aetual, cu,ia tJ·tu1sgr·essão Uvol'
motivado a mulln, o que, no cmso de recusa, sc1·ú levado 1t
cfl'clto pela Pr·ol'eiLul'n, por· conta do eoneessionnrio, cmrH'cz:t
que oJ•gn nizrli' ou seus snccessores, 11nt·n o que fie a n mesma.
P I'Cl'e ilu1·n com o di r·c ilo o poderes nccessari os para, poe
J'uneeionnl'ios seus, J'iscnlizm· o a1'1.'CCadur a renda dos sct·vir;o.~
eonco1'11Ciiles n ostn concessão, ntr\ o l)llaull/'111 preciso pnl.'1~
png·nmento dn divida docol'1'ente das despozns assim J'eilns.
Das nJu!las impostas lmvort\, po1•em, roeu1•so pm·u o Profeito dentro do Jl1'azo de cinco (5) dins, contados do rocchimonlo dn rospcctiv!t noliJ'Jcncüo.
·
u)
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Ml. 0." A inlnl'llpefio pnt•r:inl ou l.olnl !los SNI'ir:n' do
PNJUt!llO mcJ·endo n que esta le1 se rerel't', surn moU\'t'l d !
1

forca maior, rlevirlamonln nompi'O\'ado, a Juizo r.Jo. l>rcl'nilo

SlljciLnJ·ú o concessionnl'iO, f!lllfll't~za qwJ oJ·gnniznJ' ou sen~
sucee~Süi'C:R, :í mulla do quinlrenlos mil rr<is (GOfl$) j)O/' dia

om qne d"iX:ll' de l'unceional' o mesmo meJ·e<Hlo. a l.r\ o maximr;
do oil.o (8) dias, sendo no easo da inlel'rup,ão in.iustilkarla
excedr!J' es-;e rll'at.o, l!Onsidet·ada. enr.llwn esta 1:oncc~são, JHB

l

•
•

..

tor·mos rlo ni·L. 7" desl.a mesma le1.
ArL. 1.0. 0~ meJ·eados IJUI! o Comr;lho Municipal ou n PJ•r,_
foiLur·n J'esolvol'cm eoneodüt' ou eonslruir·, poslel'iOl'I11Cnlo {t
J1l'omulgnr:ão dc.•sln lei, não podct·:1o em en~o u\gun1 sct· inslallar.los donlro da <'11·na eompl'ehenclirla pot• um eit·culo l.l'ar;arlo
com um mio de meio JdlorncLt·o do ecult·o do JlCCJI.Hmo mcl'carlo
n que csln mc,ma lei se I'CJ'ct'o.
Art. 11. Dumnlc o prazo da pt•cscnle conccsslio, o pequeno
merendo n que clla se rcl'cr.•c l'ici\ i,;onlo rlo 'rmsamcnlo nrro
s!l dos emolumentos c imposLos J•clalivos ú sua eonstrucr·iio.
mns lambem do impo.slo predial o de lieenr;a para o ~~cu
J'unec ionamenlo.
At·L. 12. Alr;m da enuciío eslnbclccida no ar·l. 5" desla lrd,
o eonec;;sionnr·io, ompr·czn. que ot·gnnizar ou seus suecessot·es,
conlr·ibuir·ão, nnnualmcnlc, p,arn os eofres munidpncs, com a
quantia de dQ.zc contos de rois (12:000$), em dinheiro (moeda
col'!'onlc), paga por semestres mlinnlndos, pelo uso c gozo do
nwreado n rtun esla mesma lei se J•efot·c c bem assim, lambem
nrmunlmenLc, com a de tr·es contos o seiscentos mil rr)is,
(3:üOO$), kuulmenlo em dinhoil'D (moeda cot·t·onlc), o pot· scmr~slJ•es adiantados. pa1·a custeio· da fiscnliza~ão do mesmo
mcJ•cndo, impot'lando na cnclucidndo adminislt•ntivn da prcsonte eOJH:e-;são n falla do pn:;amenlo r[,~ qualquee dessas contr•i!Juil;iic•s no rwazo que pm·n esse fim fot' fixado no eespecLivo
eonlt·nelo.
At·l. I 3. O concnsslonario, emrwc7.n que ot·t;nnizur ou seus
snccessorr•s sãc. obt•i~;ados a ler o mel'cado de quo ll'ala esta
ll'i, se:;nro contra ineendio, rcconslr·uindo-o, no caso do sinistro, ú sua eusla, som onus al~um para a nrunicipalidade,
üinln (30) àias, depois de lir!ltidado D sesur·o, sem qtw
nssisla no mesmo eoncessionm•io, cmpreza quo ot·gnnizar ou
sens ::;twcnssoJ'üS, dil·eilo algum n qualquer reducc::ão nns conll'ibuil.:ücs a quo se rcl'cl'o o artigo pt•ocedonle, nem lampotwo
nllcgnr ou rt•elnmar pl'e,iuiws, luc!'O•.l cessantes ou rtualqtwr
oult·a indemniztwão.
Al't. [!,, o aluguel mensal que pag-nt·ão os locatarios do
nwt'cado, n (lun cstn loi sn J'OJ'ero, I1ito podcrú exccclot· de f1Uinz~
mil réis (IG$) pot• metro qundt•rtdo occur,ndo, segundo mat·cnr;ões clamnwnto desenhnllns no. solo do mesmo merendo,
obrigando-se os locntarios it Labolla mnxinm llc venda., eslnbclecida mensalmente !)Cin Pr·el'oitum .
Pnrngrnpho unico. O eoneessionar-io, cmprczn quo orgalliznr ou sons succcssot·os são, portlm, obrigadas n rosct•vnt',
nn mosmo. nH:t·cndo, urna área coavenicnle. u ,juizo da Pl'efeilm·n. oncl,: os pcrJucnos lnvrndores que pt·ovnt·om essa qnn-
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li1lnd'\ podPt:io
quer· nlue;·n(•[

inflept'll(lt.~nl.nmPrrl,t~

l'Xpt'n• dir·ccLuuH~nte

1ln pnf!:rmonl.n 1J11 qunlú \'elida. o produclo da sua

Ia vou l'a.
AI'L. Hi. 0 lllCI'UtH!o a que esta Jl'i Stl J'CJ'CI'O SCI'll aberJ.n
ús uiuco (5) horas da manhã e fechado ús cinco (5) horus da
tardo, excepto 110s domingos c dias fm·indos, fedcrnes ou municipues, cm que funccionarú altí ao meio dia.
A1·t. 'lü. ll'o meJ'(:ndo de que ti'Uta esta lei, stí será permillidn a vonàn dos seguintes artigos:
a) legumes, ccr•caes, cebolas, ulhos, farinhas, J'nwLas cm
geral, cócos, lwrLaliças, i'Iorcs, aves, ovos o en<;a viva ou
morln;
b) cm·nos verdes, inclusive meudos, cm eomparlimcnLos
cspocinlmcute construidos pam esse fim, carnes snlgaelas; artigos de sulchiclraria;
c) peixe J'rcsuo, secco c salgado ou cm eonscr·va; ostras,
mariscos, camarões, siris, ele., nns bancas cxelusivamcnlo
destinadas a osso fim;
cl) rcfr·cscos, xnr·opcs, gelo, café fcilo· o cm JlÚ, nssucar,
ciH\, malte, li·ile, produetos Iaclicinios, púo, biscoitos c produelos ele fa!'inha de trig-o ou de milho.
Arl. '17. OA negocias que foJ·cm e:stabclceidos na• mercado
a que esta lei se i·eJ'crc, ficam sujeitos ao pagamento elos impostos rixados nas lois orçamentarias e bem assim a todas as
leis, docr·etos c posturas municipa'cs existentes c tis que de
futuro J'or·cm nr·omulgaclas c I!Jcs sejam applicavcis, incluidns
hcm c:qll'cssum<mtc no numero dessas leis as r•elalivns ú
abertura o fécilamcnto elas portas dos ostabclccimontos comrnoJ.•ciacs conf!cncrcs.
Arl. 18. São da exclusiva campo tencia da Pr·cfeilura n
fisealizn<'ão-da conservação c asseio do merendo a que esta lei
se refcré e das clausulas do rcspccl.ivo contt·aeto e bem assim
a nomeação, substituição c demissão do J'ospeclivo J'iseal, que
serú pngo pelo conccssionm•.io, cmprozr~ que ot·gnu iznr ou seus
succcssores, de eonfoi·midadc com o nrl. doze (12) dcst\l.
nwsmn .J tli.

Pm•ag-rapho un ieo. O mCJ·cac!o, a que esta lei se refere,
rlispor(L de dcpenclcncias cspceiacs, strJ'l'icicnton1Cillc espaçosas, dc.slinadas (L instnllatfio conveniente, ú cnstn do conccssionnrio, cm]H'czn que OJ'ganizm· ou seus suctJcssor·rs, sem
dispondio alg-um p~r·n a Muni,cipJ~Iidarle, da um [(nbinete par·n
exame pelas :mtoJ•JdarJes sanJtni'Jns eompctenl.es, dos gcner·os
•Jxposl.os ú vcndn no mesmo mercado, a do um cscll'iptorit) Prtl'a
a fiscnlizac;ão administrativa do eonl!·ucto ~uo l't'or· calr.bl'ndo
para excew;üo da pt·cstmte eonccssilo.
Ar!., J U. A prcsenl.c coneessüo \'igor•a!'á pm· espaço do
·oiutc e chwn (25) amws, impr·or·ogaveis, eon l.ndos da data dn
nssignnlum do conLrado, que pul'il cxeeuc,,ilo dosl.n lei J'clr• ccIo!JI'ado entJ'C a Pral'eiluJ·a c o coneessionnrio ou cmpr•ezn qtw
OJ'gnnizal', nos !.ermos do art. .\' desta mesma lei. Findo esse
pr·nza ou quando dcclnrnda eaducn csln concessão, o mercado
n quo olln se !'eJ'cro, com lodos os seus Lel'!'cnos, constt•ucvücs,.
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dcpcndencias, ac~cssol·ios, mal,Jl'ine:-i u bens roferenles no
t·espoe Li vo ser· v i•;o J'eVel' tct·tio em pe r·J e ilo e~ lado de eonscrvu~fto pum a i\lunjcipal,itlnde do l.Jislrielo .F·cclc.ml, sem que
nssJsln. uo coucoss~onnrw, em preza qun organ rzm· ou seus
succcssot·es, dir.·cilo algum a quulquet' rec!amar;ão ou indcnmiza(;ão.
Paragr·aplw unieo, Em virlllllc do cslahc!ceido no Jll'Csenle arligo, o corwcssionario., CUlfH'e~a que orguni~nr ou seus
successorcs, não poderiio aliemu· o referido mercado, seus lcrl'enos, deprmdcncias, odil'icios c ncccssorios e qualquct· dos
bens rcfm·enles no sct•vir;o do mesmo mercado, sem nutor·izur;ão prévia da Prefeiluru.
í\'ão só O• mer·cndo como ludo o que lhe for conccmcntc,
seJ'IÍ manLido sem1we em rigoroso estado de conservnr;ão. u
assio, e, si .fôl' descurada essa con~cl.'vru::ãa., a Prc!'eilura,
além elas multas que i'ot·em eslnbclecidus no r·cspeelivo contrato, manJm·il J'nzcr as obr·as c repnra(.:,õcs ncccssal'ins, por
conta do co·ncessiobnrio, empr·e~a que m·ganiznt· ou seus
succcssores, pl'oced·endo neste caso do modo c pela fúrma doterminados no nrl. 8" desta lei,
Arl. 20. As condÍ(;ües lcchnieas e regulamentares para
exocu~ão desta lei, sot·üo oslubeleeidas no contrato que for•
cclcbrndo, elo conformidade com o nrl. 1" desta mesma lei.
Al'l. 21. O conl!'aclo do que lml.a o a!'t. .\" desta lei, sorti
feilo com n. condição de set·em respeitados os direitos de lereeiros, não enbenrJo no conccssionnrio, empl'c~a que organizar
ou seus succossor·es, llireilo algum n indomni~tH;ão de qualquer rspedc eonlm a i\lunieipalieladc elo Dislt•ielo .Fedornl, si
tm·ucit·os, pJ·cjuclicmlos ou não, impedit·cm u execllf;ão do
mesmo eonlmclo, cOJ'J•endil pot· conla exdusiva do referido
ca.nt!ossionnr·io, ompt·eza que orgnniznl' ou seus suecossorcs,
CiUacsqucr· despezas judiciacs ou exL!'n-judicincs que lenham
de ser fcilns, pm· elles ou pela mesma Municipalidade, no sentido de remowt· os obslnuulos ntl!'osenlaclos ú cxecu~ão desta
concessão.
Al'l. 22. O eonccssíonario, ómprcza que or•ganiznt· o.u seus
suceeHSIJ•I't!:í, gozul'ilo elo dit:eilo du d<:~iiJIL'Oili'Üu;ão por uLilidaclo publíea, na J'lírmu das lcb etn vigo1•, pat·a os Let·t·eno,.:;,
JI!'Otiios e hcml'ciloi'Íns iruJispuusavei.~ ít conslr•ucr;ão do pequeno mcreado a que cslu lei se t·ul'~·a, .sem despcza nlgumn,
porém, [llH'U os coJ't•cs munieipncs.
,
Arl. 23. A pt·esenle eoncessiio nüo podct·t't sot• lransJ'ericla
Sl!lll lieeJl!:a da l'l'I!J'eilura, vigot•nnd() vura os suecessores todas
ns llisposi•;ões desta lei,
Al'l. 2~. llovognm-sc ns disposiçiiGs em uonl!·m·io.
Dislrieto Fcdet·nl, 3 do outubro ele I !ll3, - G. Ozorio etc
:lluwida, Presidente. - tllúc1·ico Dia~ de Jlorace, 1" ScerelrLl'io. -Mauocl flodrlU'lles :llvcs, 2" Secrelm•io.- A imprimir,
N.2~!l-J!ll3

A' Commissi[o dü Consliluif:lio e Diplomacia foi JH"esentfl
, ·veto do Jlrcl'cilo do Dislrico Feclúal ú resolução do Canse"'

306

Jho

ANNAEB DO SENADO
~~lunicipnl

qu,~

concede a ,\lipio Leal ou cmpr,czn quo

ot·ganlt.nl' o clireilo do

t~onslrtwt:ITo

e

explorn~.:ão

por 2G

nnno:;~,

de ~G l' ~uiiCnrls nKrendos nas zonas urbana c subtiriJn~.s
elo Dislr·ido Fcclcr·nl; consilici·ando fJUC n mesma rosol uoaJ

nfio é

iiwons!.iLucio~Hll

não

viol~l

a lei Ol'ganicn, nem hS do ..

mais J't•rlei·ner. ou rnunieipn,cs; mas .:onsidcmndo quJ não
r:onsull.n os intm·e~scs do muni~ipi·o n concussão gral.uila dú
ter·ritorio nmnicipa:, sem · ·nnl.ng·cns immcclinLns c apenas com
problemnl.irm revci·siio para cJla, c no fim de 25 annos, da
conslrneoücs ncllc J'cilns c que aproveilnl'iam sómenle a!l
conecssionario dos favores pedidos, é de parecer que o veto
onl.t·IJ cm discussão c seja appi·ovado.
Sala dns Comn>issües, '18 de novembro elo '1013. - Ir'.
Mendes ele Alme-ida, Presidente. - José Euzcbio, - Alcnca;•
(í 11 i 1/1. W'ÍÍC S,

•

MO'!'IVOS DO

«VI~TO ~

(Ao Senado :U'ccloral)
Srs. Sonndoro~ - Não posRo dar o meu assentimento, á
inclusa resolu!;ão elo Conselho Municipal, que nuloriza o l'rcfoito a eoncmler ~ Alipio Leal, ou emprczn que organizar,
o direi lo do consl awção o exploraç.ão, por 25 nnnos, de 25
pequenos mcnndos. pelos motivos que passo a expô!':
A Conso'idação das Lois Jcr,dcraos, sobre a organiznt•fío
munieirnl do Disl.l'iolo Federal, cslaLuo no ~cu nrt. !5: «OS
conlrnctos pam fo:·nocimonl.os, ·~xocuoúo de serviços municipaos c obras, que não forem realizados por administração,
serão scmpr•c :fcilos por conc\ll'roncia publica, quando cxcc<lam de 2 :000$000 .»
A resolução .iunla viola a disposirão cilada da loi organica elo dislriclo, incori'ondo, portanto, 'no cslaluiclo no mt. 24
dn mesma Consoliclucão.
Accrcscr que o conselho, pela lei n. L 362, ele 28 ele novembro do 191 I, autorizou o Prcfeilo a construir, por concur-rcncin publica. on por ndminisli•ação, pequenos mercados
rlcstinndos t'xelusrvnnwnLo no eommorcio a rclalho de produel.os do Jlequcun lavoura, aves do alimcnl.ntJÚO, peixes o
cnr;ns, sondo esses pr.•qucnos mercados distr•ibuidos, a ,juizo do
PI·cJ'cito, pelas zonas urbana o suburbana do DislricLo :Fcclernl, segundo as ltl:r.cssidndcs publicas.
Allcnclcnrlo a essa~ circumstnncias c aos recursos do disIJ•ieto, n ;.clrninistr.H;ão l'cz construir c inaugurou, muito recentemente, qualt'o desses pequenos mercados c cogila da
creação de novos aguardando occasião DJlJ>orlunn pnrn. levai-os avante.
l\'o momento nr:lunl, ü conselho d(t no prefeito, por meio
elo qunll·o r0~oluçürs. nuloriznr;iio pnm eoncodcr o clircilo do
construccüo c cxplornc,ão do :JO pequenos morcndos. E' uma
plcthoru do pequenos merendas I

SllSS.\0 J::~L
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Os nclos r·ecr•nles rio conselho não eonsultnm os Jins ria

Cl'l~rttiío tle

lnP:;.ediliei9s, .no locanlc no iulcJ•esse publie!0 a
dewm fHH'Vll', o er·rl.orw adoptado da cxplorar;üo de rnr•rrados po1· moin dn soblocu~iio aos que comrncr"inm.
Não po~so deixm.• pnssat· setn rcpnr·o rwr pet•mitlidn, o
sem Iimilnrüo rio munr!I'O, o esl.nbelc"imcnl.o de botequins,
1

[jUIJ

SIJDljli'IJ iJJ()IJIIVI'!!if!llte () illl[l!'Opl'ÍO {'lll eJiJ'ieiOS d•• lllCI'ClldO,

de modo n tomar flO:lsivol o prejuízo do conJmct•cio de gcncros
d<J ai imcnlar;iio com os Jo:;m·cs tomados pnm nquelle negocio,
cu,io Juct·o para q11em o explora é sC!llJll'C maior que o do
lJut\lrtncr outro.
'l'acs são os motivos quo mrJ lovat·nm n negar sanc~ão
:\ rcsolur;ão do conselho autorizando u Prcl'cito n conceder o
dircilo de BOnsLr·uceiio c cxplomtiio de pequenos mercados.
O Senado Fcdcr·al J•csolvcl'á com a sua costumada sabedoria sobre os funclnmcntos do meu acLo.
Rio de Janeiro. n de outubro de 1013. - General Bento

Riúeil'o Ca1'11cil'o Jlunteiro.

1\ESOLJ:C:,io DO CONS!nlii'O MU;.;ICI!'.IL "~ \'ETO N.
QUE SE 1\EPEI\E O PAilECEit SUPIU

12,

DE

10!3,

A

O Conselho ;\lun!dpnl resolve:
ArL. J." Fka o J•:·dcil.o auto;·tznrlo a

ronc~d~r a Altpi;J
ou cmrreza fi'"" f>•:ganizar o direito Clc. som rJispcndi;,
nlgun pnrn o.s eOI'L'e.; J"JJUnh~tpnc:::, conslruie e í~Xplornr, JlOY'

J~eal

vh11i· e eineo (2~i) nnno~, \·inle o eineo {:!ú) mcr't.!UJ(Js, in~la!
ú sua eu'itrt, .:na Jocne;; convt:nicntcs d~s zor::a!! urb:!ml,

innr1u~

sub,nbana c ru·::d do Di;l.ricLJ Fcclc•ntl, pum esô'' J'im dcsi~rtn
do3 pela Pr·cfo!! Ma o wccliautr, as c•ondir;ü<!S csLab,•lccidus nn
p!·~sent-:".!

lei.

Ar L. :?." 0,; pequenos mercados, u que se .:•cfr.rc o :n·t:;:;o
T.il'C" ulcntc, ser-fio de es/.J•ur·luJ·n wctnllica e01n e·... bnsan~t:!ll
to f\u a!rPnaJ•in, coJ,, : npa~!dmlc ;ul'l'icicnlo no l'lm n. qtH"'

se desli na m. dn ;: ""'' nlo eom a~ neccssi dnt.!es dos rr.sp,~c li v.1s
Joenr.s, c :Iispot·iio do l.oclos os I'Cf!Uisil.os modernos, obedecr:ndo

Sllil. eonsl!'tWç[;,l nos mni~ npo·:J'cil;uncliJS [Jl'Oecq~os c JH··:t.I)Íf.o~ lJ~·giPtl i1~ns IJ :ls eonrlieües g'Pt'IL!~ de osl.lwlk:l uppl it~:J\'t!i:;
a Ines r•dil'it·in:<, ludo a .irrizo da i'rl'i'eil.ur·n tJ ôillt a l'i:;r.mli~.al,.'fin da t'I!S!iPdl\'i.l Diredol'ia Gt~t·ul dt! Obt•ns P Vi:u~fio.

n

At·l. :J." O eoneussiontHio ou empt·ezrt que Ol'g:ut:í;n·: !·hí
ncnlf'i'Ú dal' inicio nn.~ l.r·uoallros da constr·ue~ITo do~ puqur•nr.~
mf·tr!ndo:=; a fltiL' f~sln !et ::;n ·.')!'erc, ch•nois t.IL• appt.' 'vndos r,r.J:l
JlreJ'Pilu•.•a n.., rllnnlns c.ln lllt'Stna consll'ueeão, a1 qunc·1 1 mrn
vrz npp!'OYtuln.~, níi'o pod('t':io sr.t· modil'icadns s;~Tn Pl't~n··
1

nulot·izncflo tln

rrt~•smn Pt·L~I'cail.ut·n. Pif~a

~(ll'fin !'OI'IFiidf.'l'iHins nppt·ov:.1da~ n~

C'Jllt•Jlflidt:, pcrl'w, quo

plantas .,oht'l! n~ CJUM'S f'l.
.I 11'1:'1Jilrrr·n no prazo rnnximo, improt•r.gnl'd, rle Lrintn (30) d·t:·;,
l.adn~.

da datn rb.

ntH'l'::wnla\:f'~n

dnR nwsnws plnn!ns nn. secG:io

comldC'Ill.e tln re::pccli\'a Dii·t·L·torin Gt•ml tio Obras o Vinçür.>.
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Ar L. .\,'' 1'a1 a os eJ'J'citos tia presc'nte conc.:ssiío, Alip;o
J~cal ou 'l!mprcz:·~. que organizai· nsnignurú cont·~::wto l!Om a.
l'r<JfeiLu:·a no wazo ,,·nximo, impt·orogavel do trinl~ (30) db.s,
eonlatios da dntn da r:omulgnção de~la !ai, sendo, cr.so não o
1a~a, considcmrl;( cad 1cno c insubsistente a referida con~cs~i\1,
Art. il," Pa:·n gurnnLia da fiel execução do c mtrudn, Ciil"-•
nos lcl'mos do urligo nntcccdcnv~. l'or ccleb:•ado com a Pr ,_
J'cilura, o concc.>sionnrio cu omproza que orgnnimr )oposilarú, no neto da assignatura do mesmo conL'.'nclo, nos IJUJ'rt:s
mmucipncs, a quantia do vinte contos de l'éis (20:000$) cm
dinheiro (moeda corrente) ou Litulos dos •ampJr.stimos muniuipr,os, no par, cath•uando a respectiva conce~~ão si i&~o
não l'izcr.
§ 1.' Dcsla quantia serão deduzidas as multas qno aJ
concessirnurio ou emprezn que O!'gan'izar ou ~P.us suce<1Ssores forem impo.;tns, por infracção do contracto ~ IJilC sr: r~
foro o ar L. 1" dcsl.n lei.
~ 2." O con!'essionm·io, cmpreza que organiza• 011 SCtl~
succcssoJ·cs ficam obrigados a rcinl'agrar cm cinco (5) dias
a caução, a que se refere o presente artigo, no importanc1a
das multas que lhes fo~cm impvstas, sendo, em caso ~ontrn
rio, con~idemda caduca a respectiva concessão r. .~evcrlcndn
para a MunicipJlidnde do Districto Federal a .:·aferi1~a cauçã".·
Art. G," Sen\ Lanibem considerada caduca a pro,ente c~ti•.
•;estão, revertendo pm·a a. Mrunicipalidade do Di~lr·icto F·l·
der.r.l a caução de que iratn o art.1go prec~dente:
a) si dentro de· noventa (00) dias, impro~oga•1eis, C01ttados da data d•l assignatura do contracto a C]UI' S~ refere O
nrt. 1' desta lei, não forem entregues ú secção compülonto
da Directot•in. do Obras o Viação da Prefeitura r1s planl~s
dota:Jl1adns da. cunsl:'trc~ão dos vinlc e cJ.nco (2tí) pequer,os
rnet•cados de que trata esta mesma lei;
b) ~i dent:·o de noventa (00) dias, improrogai'Cis, cou.,
ladr..> dn dnl.a ela approvação das plantas u que ~· refere -.
alínea a deste nl'ligo, não tive" sido iniciada a conslruc~•ão dos
uiluchàos pequenos met•cnàos, nos Jo·•ucs que para c~"" J'im fl>rcm designados pela Prefeitura c r:om as modific:1cõcs, q r.,
pela mesma Pe~l'cilurn, forem fcila~ ús referidas nlantns.
r) si .dent:•o de dcwito ('18) mczes, improrog"J\Ois, conludoA ·da cinta àa uppro·tação das rlnnLns a que ~ .' ret'orc a
nlincn a deste nt·Ligo, niio •aslivcr conclnidn a const.rucciio de
lodos os vinte ,; cinco (25) pequenos mercados dr que trnL:l
~ p~·osentc lei;
d) si dentre, de seis (G) mezes, improrogaveis, contndus
da dntn ela conrlnsão .da t'Onsi.J•uc~•ão dos pequenos mcrendos
n que esta lei scl refere, não estiverem !llnccionnnd~ todos \•S
mesmos mel'Cados.
Pm·agr·apho 11niro. O lH'nzo n (]L!C se I'•?J'orc ~ ,I]Jncn f, elo
prcscnt~ nrligo, BoJrú interrompido pelo •aslrictn111enlo nuca:;-
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Faria ao processo de desaprop!•iaçüo, ·ma~ lúo s6!~1cnte cm relação ao~ mercados, que tenham de ser constru.>dv:: cm terrenos :t desapropriar.
Art 7, A pena de caducidade, a q11c esta !e~ bC rcfcie,
uerá em' todos os casos oro q11e ella ú comminada, imposta
;dministra~ivarncntc, nfLO podendo o concessionltrio, empreza qu•.· oi·ganir.ar ou se~s successores, reclaa.ar ~nde.mni
zaciio alguma, revertendo, ·1pso (acto ,pura a Mun~üípaltd~do
cto' Disl.ricto J.'edcral, não só a caução estabelecit.a Pll u•.•t., b"
destn mesma lei, mas l.amllem todas as obras, tm·renos. constl'llCQÕc~, odiJ'ici•Js, accessorios c dcpcndencias dos mer1~adoa,
quando os houve!'.
ArL. 8." Pela falta do cllmp.~irnenlo uu infrur•çü.> de qualquer dn> clausulas do contracto, que for celciJJ·aJo entre a
ProJ'cituri: e o conccssionai•io 011 omprcza que organir.ar, llll
!:órma do a:•!.. ''" desta lei o para a qual nüo esti%r com minada a pena de caducidndo, JlOder(L a Prefeitura impor munas
de cem mil ;oéis (100$) tt um contu d-" réis (I :0'10$), cnn ..
J'orme a gravidade da falta, sem tll'ejuizo do cumprimento do.
clausula conlractllal, Cll.ÍU transg.~essão tiver motivaw: a nlltitn,
o que, nn caso de recusa, será levado a ei'J'eilo pela Prefcitu;a,
por conta do eoncessionario, emproza que orgo.n.izat· ou s:.•JB
successores, parr, o que fica a mesma P.•:efoitura cr.m o rilrcitos e plenos poderes 'para, no:· funccionarios seus, fiscalizar
e arrecadar a rr.nda dos serviços oouce~nentes a e.~t n cüucussão r,!é o quan.tum preci~o pam pagamento da rliv'do. de.~o:·
ronto das dcspAzas assim J'eitns ..
Das multas impostas, haverú, porém, recurso, nrL'.'O. o
.Pl'efeito, dentro do prnr.o de cinco (5) dias, cont9,ios do r,,.
cabimento dn re"pcctivn notil'icaçúo.
Art. ü." A Íl!terrupção parcial ou total do~ sc.r·vicoa 1..0
q11alquer dos pequenos mercados a que esta l~i ,e ,•. ,fo~e.
b'l!ll moLivo do l'orça l!laiot·, devidamente oompt·ovar!o, a jui~o
ào Prefeito, suj•,i;ai'Í1 o conoessionn~·io, cmprez:: qui: ot•gaui;:nr ou seus sumJ(~sores, ú multa de quinhentos mil rl.\is (50u$)'
por dia om quo deixar de l'unccionar algum do.s pequeiJO~
mc.. :·r·dos, at,; o mnxímo do 'oilo (8.1 dias, sendo Ufl caso da
interrup,:fw in,insWicnda exceder esse p'rar.o, co1isidc.:·nrla .:a-·
riuca esta concessão, nos Lermos do arl. 7" desta mesma conl:ossiio.
Arl .. 10. Os mercados que o Conselho Muni~ipul conctldCI'
ou a Prefciturn !·esolver const~'llit· postoriorman:c :i promul·gação desta lei não poderão, cm caso algum, s0r instnllndns
doutro da nron C'I:J'J[lrehendida pot.• um circulo trac•udo com u~
.raio ,de meio ldlonJot!'O do centro de cada um' rlns vir:to e
cmco (25) pequenos mcrc.udos a que esta mesmn léi toe r·1Jt:rc •
. Art.. 1:1. Dui·unte o prnzo da presento conct!SS5o, os vinfil
~ cmco t2ti) poquonos mot•cndos n quo olla se !'úf•:!•~ ficam
Isenl.os uo pagamento do omol111nentos o imposl0s I'(lativos á
sua constrllcoiío, bem assim do imposto n~·edial·.
0

Vol. Vlll

:'
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A:·L. 1~., Alt'·m da cnuçfio cslnbelccida no arl:. u" dc<la
1oi, o e'lncessional'io, cmprczn. que organiím.r ou set,~ ~u~ees
sores conl.rilmiJ·ão annualmcnlc Plll'IL os eol're•: mtm!OJ]1:wt;
com a quantia d~ LrinLa c seis contos do C"éis (31~:~100$! .c.n
mr.etl;: eot·rcnl.t• por ;; ·mostro ndcnnlados, para cuslc•Jo da. 1:"cnli~n(•iLO dos vint.o e cinco (2u) pequemos morcnclos, a que esta
mesma lei se rcrCI'e, importando na caducidade ad:ninislrativa da presento concessão :1 J'aJLa do pagamento ~l,•ssa ermtrilmição no w.·:,zo que para osso fim J'or fixado ::o rr,~prl
ctivo contracto.
Art. 13. O concessJOnarir, omprcza que organLnr .om sous
su·cccssot·cs são obrign.:los a tm· endn um dos vinte c cinco (l!'i)
pequeno~ milrcados do que t:•atn esta 'ioi seguro ·:c•n~~'' intJOJH!io, :·cconsl.nt'indo-o, no caso do sini~tro, tí s•:a c•tsLn, soru
onus pat·a a Municipalidade, trinta (30) dias dopo;.s ria llqui-

dacão .do

mcsm~.1

sogul'O, S!om quo !lssistn. ao mrsn.•') concüt,-

:Jionnrio, cmprozn que· o:·ganizar ou seus succe,so '•'~ rP.r•eil.o
r.lgnm a qualquor t·eclucr;iio na contl'ibuir..üo a qu~ ~c rcft:t•c
o ;tt•I;go p~·eceJr,nl.e nem tamponeo allcr;ar ou t•cc!lmnr prejuiws, lucros cessantes ou qmtlqucr outra inde:.mizar.iio.
Ar L. H. Cada um dos vin~J c cinco (21>) p~qumos mot··cados a r,ue esta lei se refere scrú dividido cm rl.J::ts parLes .uma cobc~ta, c·1mposta do pequenos nrmazens d•J vinte c
cinc<' (2u!) n L~·inta (~0) metros quttdrados, .~ serem alugados
;,. cem mii réis (100$) mcnsacs cada um, e outrn, dcscohcrb,
inter•na, que sertl alugada rt mzüo de quinhentos r•~is ('iir,no,
'rli~nos, pot· mr:lro quadrado, occupndo, segundo .narcnt)Õt·~
claramcnl.e do::;cnllarJm no rolo do mesmo mcrc.tdo, crb:·iunndo-sr, qu•Jr r·m um, quer om oui.J•o caso, oH I0entnrir;.s (L
tabclla mnxima de venda estallolocida mensalmente pala l•roi'oiLurn.
· Pnra;n·upho nnico. Em cada um elos rcfcl'iclor. vinte c
cinco (25) pequenos mcrondos, será reservada uma quarta
parto da úroa interna, onde os pequenos lavradores, que pro.varom or,sa qua!idndc, podc~i\o, indopondontomenlc: do pag-.tmento .de qualq~.c:r aluguel ou licença, cxpôr dir~ctamcnt.o ú
V'anda o productJ elo sua lavoura, fic:mdo, porém, cntonrJido,
IJUC essa oooupaçíio que não oxocderú elo dou . : (~'' m·•t.roP.
<tunctJ•ados, pal':tJ cada pcqn~no lm'l'ndor, só sorti ;·e~miLtnta
!iuranl.o os hora~ de funccionamonto dos mesmo~ met•cado~ ..
Art. :lu .. Os pequenos mm·ondos a. quo os la Ir• i 10 t•efero
'!·Crão abo~los i't~ cinco (5) llorns da manhã c fr~lmdo5 ús
<linco·(5) hpras da tarde, excepto nos domingoH c dias J'oriaclos,
i'ederacs on municipnes, cm que funccionnrão utrl ao meio dia.
Art. :lG. Em cada um dos vinto o cinco (25 1 peqrwnoo
marcados do que trata esta loi, só set•ll pcrmitLid'\ 'l venda dr,~
soguinlia' artigoi:l;
a) legumes, ccroaos, ccllolas, alho, fa~inhm, rrucl.a' cm
;;oral, c<lcos, hm·t.uHons, flores, aves, ovos e ~a~a vivtt uu
)llortas;

SllSSÃO llM
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37:1.

verdes, inclusivo mcudos, cm compartintcntos
eomstruidos para esse fim, carn~s salgada:; c

arLigos do salo~hicharia;
c) I10ixo f!•c;,eo, sccco c saigado ou cm conserl'~, o•;lrn.s,
mariscos, cnmarJcs, siris, ate., nus bancas exclustvummLe
d·~stinad:ts a esse fim;
.
ll) refrescos, xaropes, gelo, café feito c cm pô, assneai',
rbú, malte, leite, pt·oductos Incticinios, pão, bist·outcos o Jll'Ot!uctos do farinha de trigo ou de milho.
Art. 17. Os negocias que forem estabelecidos cm qunlQUC!' dos pequenos mercados, n que esta lei so I'.;fe:·o, .ficam
bujoitos no pagamento dos impostos fixados ms leis Ol'l)a ..
montarias c, bom ag,<il:l, n t·.•das n~ leis, dec.retos o postur2H
municipaes existentes e (ts que, de futuro, forem promulgadas e lhes sejam applioavcis, incluidas bem (:xrrcf:samcnlc
no numr·ro dessas leis ns relativas á abertura c J'cr:llarnento
das portas dos cstabolccimcnto.> comme~ciacs congenere!.
Artigo '18 .. São da exclusiva compctcncia •ju I'refclturn,
além da designação dos locacs c mquc tiverem da ser con ..
struidos os 25· pequenos mercados a que a presente lei s~
refere, a fiscali~ncilo da conservação e asseio dcs mr;s.mo>
mercados c das clausulas dos conL:·actos que forem celebrados
para a r.xccucão dostn mesma lei e, bem assim, a nomeação,
substituição e d,;missão dos respectivos fiscaes, qt:r. ~erãr.• cm
Jmrnero ele dez U O) distribuidos pelos referidos pequenos
mercado> ou grupos delles, a juizo do Prefeito, scnd•:, P'•rém,
pagos pe!o conN:ssionario, emp.~ezn que orguniZlt' ou seus
~uccessorcs, de conformidade com o disposto no art. 12
uosta lei.
Pnrngorapho umco. Cada um dos pequenos mercados a
que esta lei se refere, dispo:·(~ de dnpendencias cspe.:iaes, sufiicicntem~ntc espaçosas, destinadas á instaHucão conveni•mtc,
t\ custa etc: conce~sionario, cmproza que organizar ou SJUS succcsso~c3, sem di~pcndio algum para a Municipn!idad~. do um
gabineto para e\:amo c ann!yse, pelas autoridade.; sanitarias
competentes, dos generos expostos á venda nos m~:u'los mo,·cados, c do um cscriptorio para a fiscalizaoão adm inistrntnn
cio rnntracto qnc for cclc•brado para execução da pr~sente concessão.
Art. :!9. A presento concossü:o vigorar(t por rspaco de
vinte a c·;nco (2~) annos, improrogavcis, contados da datr. n<,
ussignatura do contracto, que fo:· celebrado nos t~rmo' de
art. 4" <!i~sta lei. Pindo osso prazo ou quando dec!ul'llda caf!uca estu mesma concessão, todos os pequenos m~r~ntJos n qu~
c!ln so refere, t•om os respectivos terrenos, s•ia' construccõcs, d~ponticncias, nccos;ot•ios, mute:•iacs o bowfei(oriu~ referentes nos sorvicos dos mesmos mercados revtd•arão, cm
perfeito estado .:1e conscrvncão o livros o ind•Jpondontr,s do
qunosqucr onus, •'m plonu propriedade pa~a a l\~unbipu!(dudc
cto Distt·icto lccdcrul, sem
•.
•que
.• assista' ao concessbnnrio
.
t em-
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vreza qul' organizar ou S'aus succcssores direito algllrn a qual~
quer reelamucão ou indcmniz~cão.,
.
Pa-:agrnpl!O unico .. Em ,VI·rtudc do estabelertdo ':10 presenLc al'l,igo, o conce~sionurio,. empreza que orgamzar. ou
seu• •twcessot•a; nãu ·poderlL·J ahenar qualquer dos .referidO~
mc~ca.do~, seus ~~r.~·enos, dc11endencius, edifícios ,. accessorios,
ou bem algum rclerento uo serviço dos mesmos nwr•:arlos, ~ern
'iulorizaeão prévüt da Prefeitura. Não 86 cada tlm :los allui.iidos m~rcados, eomu Ludo o qu•a lhos for con(•ernente, se~á
nmnl.iclo sempre em rigoroso estudo do conserv'lçflo e u~'.eio,
·Observadas todas as leis snnitat'ias cm vigor e ns !llltl, du J'ur.uro, fot'tlm decretadas,. a bem da suude publica, c, no caso
de se:· descurada essa conservação, a .Prefeitura, além d~s
multas que !'orem estabelecidas no respectivo conlraeto, de.
accórdo com n. presente !•ai, mandaní fazct· as obras e reparucõo~ necessarius, por conta do concessionario, en:,J!.'C~a que
orgamzm· ou se:1s successores, procedendo do modo e pela
fórrna determinados no a1·L 8" .desta lei.
Art. 20. As condições teclmicas c rewu lamcnt..1.~es pa.ra
bXeeução desta lei c J'unccionamento dos mercados a que ella
se rafer•e, serão ostabelocidas no contracto que for cclebradJ,
ele conl'ormidnda com o art. o\" desta mesma loi.
Ar L. 21, O concessionario, emp:·eza que organizar ou seus
suocossores gozarão do direito de desapropria!•ão po,• tttil·idade
Ji'U.bl1Ca, na "!6~rr,a da~ lois em vigor, para os tcerenos, pl'~dlLS
o bemfcitorins indispensaveis tí construcção dos vinte e cinco
(25) pequenos :JJorcados, a que esta !·ai se rol'et•e, sem deRJlC7.11 alguma, j.J)rém, para os cofre; municipncs NJ casll ·~c
se í:·alar de Lorrt::nos do dominio municipal, a Prel'oiturd permittirú ao conccssiona!'io, empreza que organiz~l.' ou seus
successores occ11parem, indepcndantemente .de qu~!quer indomnizat;iio e tão ~ómcnte durante a vigoncia da presento concessão dos mc~mos I or.renos, !;ara ndllcs ser con~tr:.ido qualquer dos referidos vinte c cinco (25) pequenos me!Jados. 11ã-D
podendo, porúm, neste caso, al·ienar os alludidos Varrenos.
Ari. 22. O contracto do que t~atu o art. 4" desta lei será
feito com a conuição do serem respeitados os direitos de terceiros, não cabendo ao concessionaria, ernpt•eza qu~ orsunit'lr
ou seuti succcssoros direito algum a ind•amnizacão d~ quaiC!U~i:'
especio conL1·a a Municipalidade do Distrioto Feder31, si tel'·
cuil•os, lll'0judicados ou não, impedirem a cxccucão do mesmo
c~nt•·a~io, correndo por conta ex!llusivll do .·:oferid•> C•)nC~~
eronarJO, empt•oza que organizat• ou seus succossor·cs qna•j·Jqucr ~cspczas .iudieiaes ou extra-.iucliciacs que tenham de
S~l' l'eltas ]lO!' ellcs ou pela mesma Municipulidadc, no sentido de_ remover os obstaculos apresentados ít execução desta
concessao.
A: L. ,23. A presente cODC'3~são não poderá set• transferida
sem hccnca da .Prof01turn, vtgorando para os successo1~~
toda~ as disposições desta lei •
·
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nevognm· ~~~ as disprstçües cm contrario.- G.
presidente.- Albe1·ico Dia.~ de liioraes
secret:J,rio.- Mmwel Rodrlau.es tllves, 2" secretario- A imprimir.
Osorio de Almeida,

N. 230 -

1.913

A' Corn111issü.o de Conslil.uiçilo e Diplomacia foi presento
o velrJ dü Prrfc•iLo do Districl.o Federal !t resolução
do Conscll'lll Mun icipa! que noncerle a Fernando José dn Costa
c Almeid:,. ou empt•eza que organizar o direito de construccüo •J C"i:plornçüo, durante 25 nnnos, de um pequeno
merendo n" p!•aça da Bande·irn, c considerando que a
mesma rcwlur;ão nfi,o •l inconstilucionul, não viola a lei org:mica nem as d'ema.is :fedcraes ou municipnes; considerando
que, cm contrario aos ped·iclos at,tendidos pela~ resoluções do
Conseiilo iltunicipal ns, 3'13 e 314, de '1913, de que trata
a presente, cm vez de solicitar concessãol gratuita, offerece
além de outras vantagens decorrentes. do mesmo pedido, o
terreno ncc~ssnrio para a construcçüo dos mercados; mas,
()Onsideranqn que mesmo assim, o interesse municipal não
é consu!l.nrlo, porque .iá ha autorizar:ão do Prefeito para construir muitos pequenos mercados, serviço que exige uma uniformidade rle aef;,fio, IJ de parecer que O 11Cl0 cSe,ja approvado.
Sala das Commissües, '18 cl<J novcmbr·o de 'IDJ3.- F. Mendes de Alm•uln, Pr·csidenle, - José Eu.:ebio. - illcncar Gnimariie:~.

MOTIVOS DO VÉTO

Ao Senado Federal:
Srs. S•:naclores - Não posso dar :o meu assentimento :i.
inclusa t'eJo!ução do Conselho Municipal, que autoriza o PNfeito a conceder a Fernando José da Costa Almeida ou emproz:n. que org-anizar o direi to de construir c explorar um
pequeno mo,rcaclo, pelos mot.iyos que passo n expôr:
A consolidação clns leis Pedorncs sobre :a orgnnizacüo
municipal do DistricLo Federal dispiio no seu art. 15: «Os
contractos pnra J'·ornócimontos, execução do scrviço9 municipnes c obras, que' niio forem realizados por administração,
.~er~o sempre feitos por concurrcncm pu!Jiica, quando ex~~:
dnm de 2 :1100$000.~
A ro~nluçfio ,iunln viola n disposição citada da lei orgnnicn r!o di•l.l·iclo, incorrendo, portanto, no ost;atuido no nt•t. 24
dn• mesma cnnsolidnclio,
· Aeei'Ci',GC que o conselho, pe!tt lei n. 1.302, de 28 de
novemlll'o dfJ 1011, nutoriq,ou o Pt•rfeito n con~Ll'Uir, por aoncmt•encin nubUc11- on por administ.raçüo1 pequenos mercados dr.sLir.aclos oxclusivnmenl.c ao commercio n ret.nlho d•l
produr.tos de pequena lavoura, aves d'e nlimentncüo, peixt;s
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e ca~as, st111do esses pequenos .mercados distribuidos, ~ .it)izo
do Prufci:n, pe!ns zonas l)rbnnn o St,Jburbnnn do DtstrwLo
Federal, sol~tmdo ns necess!dndes publicas.
.
AtLcndtmrlo a essas ctrcumstnndns c nos recursos do
dislricl.o, u administração fez cónsl.ruir c inaugurar, .muito
recentemonl.c, quatro desses pequen.~s mercados, c cogtl.a ela
creação dt1 novos, agunrdanclo occnsnw opportuna para levaios avnnl.o.
.
.
No mnm0nto actual o ·conselho dá ao Prcfetlo, por me·w
de quatro J•csoluçõ,es, nutoriz·noão pura conceder o. direito do
constmcçrro o exploração rlc 30 p0quenos mercados. E' uma
plothorn d,• pequenos mc·rcados !
Os actn~ recentes do conselho não consultam os fins d:i
crenção de taes edifícios, no tocante no interesse publico, a
que devem servir, nc·.m o criterio adoptado dn explor-ação do
mercados p 'll' mt'io do sublocncfto nos que commorcinm.
Não posso deixar passar sem reparo ser pcrmittido, o
sem limitat•iío de· numero, •O estabelecimento de botequin~
Rompre incónvcnien!.c c improprio cm eclificios ele merendo,
do modo a iornar possivíll ·O pre,iuizo do commercio do generos do alimentação com os Jogare~, tomados pn!'a aqucllo ne·
~:ocio, cu,io lucro para quem o 'explora ó sempre maior que o
d'o qualqt:er .,outro.
Tars são os moUvos que me ID\'al'nm n negar sanccão :\
rosolu~:ío ·i~· conselho nu/.oriznndo o Prefeito a conceder o
di roi to do construct'ão o cxplornçii;o de pequenos mercados.
O Senado Federal resolverá com a sua .c.osLumada sabedoria sobro os fundamentos do meu neto.
Dislriclfl Federal, O de outubro de 101.3. - Gcnm•al Bento
'b
•
•
.
•...,:;mmro
"'1 on t.m.I'O.
R1 O·.ro
nllSOLUÇÃO DO CONAEJ,l!O MUNICIPAl,, ll «VÉTO) N.
A QUE SE nilFlll\E O PA!\ECE!l SUP!l;\ .

H,

Dll

1013,

O Conselho Municipal resolvo :
Art. 1.' Fica o prefeito autorizado a concc·dor a Fernando
José ela Costa Almeida, ou empresa que org-anizar, o dirc•ito
de, sem ·despeza •a.lsuma para a Municipalidade, construir o
explorar um pequeno mercado, na 1\rcn. compr.elhcndidn entro
ns ruas Visconde do Il.nuna, Visconde de Duprnt. Dr. Arionso
Cavalcanti o uma oull'a que o concessionario se obrign. a nhrir
cnl.re a. primeit·a c a ultima das mencionadas, onLrcgnndo-u
:\ PrefCJturu, smn onus algum p·arn os cofres municipacs nos
termos do dccr~t.o n. .180, do IS do abril do 1004.
'
Art. 2." O pequeno .merendo, a qu.c. se !'C'J'erc o artigo precoq~,nl;c, scr1\ (1~. forro, sobro hnsq ·do nlvqnnrin, com cnpucidndo
suJ.tt,r~tonlo no l tm n CTUO se deslma, c dlSJlOI'i\ de todos os J'oquJsJt.os modernos, obedecendo t\, sua construcr.iio aos m11,is
npcJ•foit'oudos processos o 11receitos hygicmicos a· tis condieõcs
g"orncs do cst.hoLi'c'n, nccossnrins a taos cdi1'icios, tudo n ,iÚit.o

.

..;·
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da Prcfcilurn c sob n. fiscalizaoão da respectiva Direclori·ru Gc.;
rnl de Obras c Viaoão.
Arl. 3 ." O concessionaria ou empresa, que org-anizar, s6
podr!t';i dar inicio aos trabalhos d~ construcçüo do pequeno
mr.u·cado, a que esla ·lei se refere, depois de ·approvadas pelO:
PJ•ol'eiturn. as pl.nntus ·da mesma construcção, as quaes, umo.
ver. npprovndus, não poderão ser modifir:adas sem prévio. autor ir.ação da mesma Prcreitur·a.. Fica entendido, porém, qur!
so;·ão .considCt·adus .:~pprov.adas as plantas sobro as .quacs a
PJ•cl'eitm·l\ niio se• manifestar dentro de trinLa. (30) dms, contados da data da ·aprescntaçf•o das mesmas p1nntas no. seccüo
competente da Directoria Gemi do Obras o Viação.
At·L. 1." Pnm os ofl'eitos d:~ presente concessão, Fernando
José da Costa Almei·da ussignnrá contracto com a Prefeitura,.
no pt•nr.o de trinta (30) dias, contados da daLa da promulsacüo
dosta lei, sendo, caso não o fuça, considerada caduco. c incxistonte n mesma concessão.
Parugrnpho unico. No neto d·n. nssig-natum do contrnclo,
:1 que o presento ·artigo se rcrer.c/, o concessionaria provar:\,.
na melhor· fórma do direito e de accOrdo com· a leg-islação vigente, a plena propriedade, livre o desembnra.çncla de qualquer onus, do terreno doslinndo ú construcçiio do pequeno
m<'~·cnclo o (t abertura da rua de que trata o art. i" desta lei.,
Art. r;." P,am ga!lnntia o fiel ex<lcução do contr.acto, que,
nos termos do artigo procedente, for celebrado com a Prefeitura, o conccssioum·io depositará no rLcto da assiguatura do
mesmo contracto, nos cofres da referida l'refeilu~n. a quantiru
do cinco contos de róis (ii :000$) ern dinheiro (moeda corrente)!
ou t.it.ulos do empr.estimos muni.cipaos, ao par, caducando a:
r·especl.iva .concessão si isso não fizer.
§ 1." Des·la quantia serão cleduzid,ns as multas, que n.o concessionaria, empresa que org-anizar ou seus successores forem
impostas por in:fr•ncr;iío do contracto a quo so refere o nrL. /1•,
desta lei.
~ 2." O concessiona rio, empresa. que orgnnizar ou seus
su~ccssor.cs fic.um obrigados a reintegrar, cm cinco (5) dins a
cmH;fio a que Sli refere o presente nrtiJ::o, na imporlancia dns
mull.as, que lhe forem imposlns, sendo. eiTI! caso eontra,rio,
considerada rmduca a J•cspccliv:~ concessão o revertendo J'a.l'a
a Municillnliclndo do Districto Federal a referida cauciio.
Art,. ü." Ser1í tumhem considorndn cnducn 11 presente coneossão, revcl'tcndo para a Municipalidade do Districto .Fcdcl'al .a. cnuoúo n rruo s~ refere, o artigo precedente:
n) si dentt•o de noventa. (no) dins, improrogavc.is, conLndos
da datn drr nssig.nnturn. elo contracto a que se l'efere o nrt. ,,.
dest:t lei, não forem entregues t\ scccito competente da Dh·cct.orin elo OllllU·S e Viação d·n Prefeitura, as plnntns dolnlhndus
dn. constt•ucçiio do merendo, de que trntn est:~ mesma lei ;
IJ) si dentro ele noventa (00). dias, improrognvcis, contados
da rlntn dn nppl'Ovnciio d·ns plnnt.ns, n que, so t•el'cro a alincn a
rlost.c· m•Ligo, niio livor sido iniciada a construcciio do ulln~
dido mcrc,udo, e~n)• ns modificações que, pcln Prefeitura, porventura, Jorcm :lm.t•ns tiS mcsmns .pJonntns;

'
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c) si dentro ele doze (12) rlins, impt'Ol'O/l'!'Veis, co.ntndos
<ln clnln rln nptli'Ov:wão das plnnl.ns, u que. se t•cJcre n nlmea. a,
<leste artig-o, não csLiYct· •<:9nelt.:tln a eons/,ruc~ão do mercado,
de que lrn/.u. a presente lc1 ;
.
d) si clonM·o de sois (G) mozes, improt•ogn.vcis, eontado~
<ln data cln eonclusiio dn eonstnwção .elo mercado, n. que csln.
lei se rcfci'C, não cstivct· J'unerdonnndo o mesmo nicrcndo,
Ar/.. 7." .-\ -pena de cnrlueidndc, a que esta lei se J'cfct.•e,
será em l.oclos os easos cm quo cita ~"• ••omminac/a, imposta ndaninisl.r·.a.Livnmente, não JIOdl'mlo o ,eoneossinrllnr·io, empr·r.,.n
qu·e or·g:~uizn1· ou s!ms SW!.'I~essores.. J.•oclu.m:nJ• .jndomnil~~\fi·o
alguma. revertendo, ·t.psn-faclo, para a. i\lunwJpalJdaclc do DJstJ•icl.o Pcclernl, nfio sú n enu~iío cs/.abclccid~ no m·/., G" ue~t..:~
mesma lei, mns, l:ambem todas as obt·ns, tcrrr)nos, eonstrucçües,
edil'icios, nceessorios c cleponclcneins do mercado, si os houve.r·.
ArL. 8," Pela fnlln elo cumprimento ou inl·racr,.fio de
qun.lquer· elas elmrsulas elo <:ontmclo, que nos Ler·mos do :t.l'tigo ·1" desl.n lei, ror celebrada cnl.re a. Pr·eJ'eHum c o conecssionnrio .e· pnw n qual não estiver· eomminada a pena elo endueiclndc, podrmí. n Pr·efoitm,a imprir· multas do eem mil r•lis
(JOO$) n um conto de réis (J :000$), conil:ormo a gr•nvidade
da :l'nl/.n, sem preJuízo da cl:msuln eonknel.tml, eu.ia LrnmJ;J'Cssão l.h'Br motivado a mul./.n. o que no r,nso de J·ccusa, serú
levado a cfJ'cito Jleln. Pro:l'ci t.m·a, por conl.n. do concossionario,

c.mfJJ'Osn que or·ganizm· ou .~ous RUI!cessoJ•es1 pnl'a o que j'jcn
n mresmn Pr·u!'ciLuJ·n ~om o diJ·ni/.o o J"IOderos lHWossneioR pa1•n,

por l'nnrmionarios se•us, :fisenli?.n.J' e at•J•ccndnt' as rondas dos
sm·vicos conccrne·ntes a osl.a concessito, al.é o quantu.rn prcctso
pum o paguJJJOnto da divida dccot·renl.c dns clcspezns assim
feitas.
Das mull.ns impos/.n.s, haverú, por•ím, recurso pnrn o prefeito, den/.J•o do prazo do cinco (G) dias, contados do recebi-.
monto ela respectiva notificação.
AI•/, 0." A intm•rup(•ão parcial ou· tolnl dos scJ•viços do
pequeno merendo, a que· esta lei se rcfot•e, sem motivo de i'o:·ca
maior·. devicla.mcn/.e eomprovaclo, a. .iu-izo do prlll'cito, su.ie·iLnt•:\
o concossionn.t•io, omprcsn, ou seus suecessores á multa de quinhcn/.os mil J•ríis (500$) JlOI' din, om que deix:nr do :/'unceional'
o mesmo mercado, ali) o maximo elo oito (8) dias, sendo, no
caso dn interrupção in,justil'iend>n exceder esse prazo, considm,nda caduca cst.n concessão, nos Lermos elo art. 7" desta
mesma lei,
Ar/.. ·JO, Os mcrc:nclos que o Conselho Municipal ou a
Pre~eit,urn resolverem concede!' ou conslruit· posteriormente
á pro1111Ulgncão desta lei, não podel'ão, em caso ll·lgum, ser installados den/.1'0 dn :írea eomprchendirln pot• um circulo tra~·ndo com um t•nio ele meio kilomc/.ro do eonlro do pequrno
merendo, 'il• que esl.n mesma lei se J•eJ'erc.
AI'/.. '11. Durnn.Le :J pmzo dou presente eoncessüo, o !lP.quono merendo, a que ella se rcl'~t·c, l:ica .isento çlo pagamento
de e.molmnonlos c• rmposl.os relnLtvos a consl.ruocuo,
J\r/, '·J 2. Alóm
dn caução cs/inbclecidu
·no ar L. 5" desl.n. lei I
'
'
o ~Oni}•!SSJonn-rJo, cmprcsn que orgmHznt• ou seus successot•es
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contrilluirão :nnnunlmente para os eoft•es municipnes com a
quanl.ia de l.t·es eontos c seiseentos mil r,; is (:J :GOO$) em dinhciJ•o (nwedn {!OL'J'onte), pol' senwnt1·es adeantados, parn o
custeio da l'i,;eal ir.a1;ão dn. exew1;üo do respeelivo conl.l'Uel.o,

o do::; serviços do JllCJ'endo, a quu ostn mesma lei se

impo!'tnndo na
sfio a faJLa,

•

dt~

~~adueidnde

J.'Ol\~re,

nclmin isi.J·al.iva dn [1I'Cscnle coneos-

nng'n.nwnl.n dossn eonLI'ibuiçüo no J)l'nr.o quo r1al.'a

1•ss" l'im l'or.· fixado JHH(twlle coni.J•ael.o.
A1·l.. I:J. O eoJwnssionaJ•io, l!rrtJll'esa que OI'A"Unizar· ou seus

sueef!SSOI't!S são ohJ•igado~ .a. teJ' o nwr·e:H.Io de CJUu !.1·n.Ln csLa ,l(lj,

seguro eon(,J•.n ineundio, J'eeonstPuindo-o, no enfolo de sinistJ·o,

:í sun o11sta, som on11s pnl'n a }ltmiJlipnlirlnrl'\ trinta (:JO) dins
depois de liquidado o seguro, som qun assisla ao mesmo eun-.
cessionm·io, empresa que organizai' ou seus succe~sores, direito ,nlg-um n qunlqucJ· J'educçito na eonlribuição a que so r·efere o arU:;o prncerlenle, nem lampouoo, de alle:;al' ou rcclamat•
pre,iuizoR, lucJ·os ecssunles ou qualqner oul.ru indemnir.açfto.
At·L. H. O ::t!ugu.~l mensal quo pagaJ•iio os loca,Lnrios elo
meJ·eado ·a que esln lei se r·el:c,·e, nfio poclcr•ú exced1!I' de quinZ·:!
mil l'líis (li>~) JIOI' meLJ•o quadrado necupado, segundo mar,~
r;lios claramente desenhadas no solo elo mesmo nwrcarJo. ollrigando-so esses locatal'ios :\ Lallcl!n maxim:t de venda osl.abele'ddn mr.!lrsnlmen!e pela PJ•eJ'eil.um,
Par·a;;r·apho unieo. O eoneessionnr·io, r.rnpJ'C$l:l que m·ga-

n Í:mt• OU 1-il!llS SlH'!!CHSOI'Ci-1 SÜO, püt'I~J11·, O])I)'Í~ados :\ t'üROI'Vi.li',

..
,

no ,me\'lnro lllOl'l'ado, IUJH\ :'!roa ennvenionle, a ,iuir.n dn. Pt•f!l'eitur·n. ondt• os flCf]\lenos Invt·ndnr·e:;, que JH'OYar·em essa qunlidarlr, poderão indepcndonl.emonlf! do pagnmenl.o de qualqum·
aluguel, OXJHiJ• dil'eclmnenlo ít venda o pJ•oduelo dn sua lnvourn.
Ar!.. lG. O moJ.·mdo a que csla lei St' reJ'eJ'e ser•ú n!Je!'l.o
:ís G hoJ·as rJn manhã n :fechado ús G !JoJ·as da tarde, oxccpto
nos domingos e dias rcJ.•iados l'edernes on munkip·nes, cm quo
funeeionnt•(t :nttJ ao Jneio-dia.
.
Arl,. !li. No mJflJ'euclo ele que lmla estn, lei sl> Sl"t'ú permi Itida a YI!IHia dos seguintes :ll'Ugos:
n) legumes, r:eJ·caes, ecbolas, alhos, J'arinhas, l'l'llelos em
gornl, et}eos, luwtnlkn:.;, I'IOJ'CS, av1~s. ovos, I! cac:n, viva. ou mot·!n;
IJ) carnes verdes, inclusive miudos, cm comparlinw'nlos
espe.cinlrnenlo construidos pa1·n esse fim, cnmes snlgarJns c
artigos de snlchichnria:
c) peixe rrcsco, seceo c salgado ou cm consm•v,n. ostras,
mn.ri1scos, c:unm·tlos, siJ•is, cl!:.. , nas hn.rue·ns1 exdu~ivnmcnl.c
deslinadns a esse. fim ;
d) t•ol't•eseos, xal'Opes, gelo, ea:rrí :feito, e em pó, nssuco.r.
tlllú, mnii·L', leilc, pr·oducl.os lacticinios, pão, biseoulos c productos de l'aJ·inhn elo trigo ou de milho,
Ar I.. 17. Os negocias que J'oJ·cm estabolocidos no mercado,

n qun ostn lei so l'ül'ot•o, l'it~nm sujoi!.os no pag·n.rntmto dos im-

postos l'ixaclos nns li!is m·~nniiJJüaJ·ias e hl'm nssin1 a tod:;s as
leis, dr"J'otos o posl,uJ•ns muuieipnos exislent1JS c as que• de futuro J'OJ'Pill pr•omulgndas " I!JL's RL',inm applicnwis, inelnidas
bom I.'Xlll'Ossnmcnle no numero dessas leis as rc·•lalivas tt 1t!Jer-
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t.urn c rcchnmcnto das portas dos cstabclccimcnl.os commcr~
cLaos congcncrcs.
Ar L. 18. São dou. 0:\1Clusiva compcl.cncia da Profci.Luru, n
fiscuJir.nçüo da conservação o nsseio do mercado, :1 que esta
lei se refere, o dn oxecueüo das clausulas do contracto do que
trata o art . .\" des~u, mesnm lei, c bom assim a nomeação, sulJsW.uição o demissão do respectivo fiscal, quo serú pago {lolo
concessionaria, cmprcsrt que organizar ou seus suecessorcs,
(!e conforrnicloadc com o art. 12, tambcm da presento lei.
Para.grapho unieo. O m~·mado, a que csl.a lei se rufcro;
disporá do um gabinete convcnicntumcntc inslnllado, (L custa
do concossionario, empresa que organizar ou seus succcssorcs;
para o cxnmo dos fliCnet·os expostos a consumo no mesmo m~r-.
cndo, quo serão procedidos pelas autoridad·cs su.nitarias compe1.ontes, de accõrdo .com a respectiva legislação, o de uma dcponclcn•ciu. tum bem convcnientemcn f,o, mobiliacln, destinada no
cscripi.Ol'io dn J'iscn!iznçiio •n.dministrntivn, do conl.rMLo, quo
fot· celebrado para a execução da presente concessão.
Ar~. i!l. A presente· concessão vigorará por cspnr;o da
(Jl/.ai'C!lta (1,0) armas, improrogavcis, contados da data da assignatur.u. do contracto n que se refere o art. .\' desta lei. Findo
osso prazo ou quando declnrad•U· caduca ·C·S~U; mesma conccssüo,
o merendo a que clln se rcl'cr.c, com o respccLivo terreno, todas
as suas construcçõcs o dcpcndcncias, accessol'ius, matcriacs
c bons rcl'crentcs u.o serviço do llllludido mercado, rc,y,ertorãu,
cm pel'l'eito estado do consorv·n.crw, pal'U a Munieipalidad'o• do
Districlo Jledcrnl, sem quo assista ao conccssion·urio, cmp.re-sa
que organizar ou seus succe,ssores, direito algum a qunlquoL'
rcclnmnçiio ou indemnizal)iio.
Paragru.pho unico. Em virtude do estabelecido no presento ni'Ligo, o conecssionnrio, empresa quo organizar ou seus
succcssorcs, não poderão alienar o referido merendo c os respectivos terrenos, suas ,constru.cçõcs, dcpcndcncias, cdil'bios
e acccssorios ou qualquer dos bens r.cferentes ao serviço do
mesmo mercado, sem autorizaç.ão prévia da Prefeitura.
Não só o mercado, como tudo que lhe l'or concernencc,
scrú mantido scm·pre em rigoroso estado de conservação c assolo, o si for descurada essa conservação a P:rcJ'eitura, além
das m.u!Las, quo forem c~tabelccidas no respectivo cont~acto,
mandará fazer ns obras o .re.pa•rnçõcs necessn.rias, por con~~
do concessionaria, empresa que Ol·gunir,n.r· ou seus sueccssorcs,
procedendo, neste cuso, do modo e pela 1'órm[\ determinados
no art. 8' desta lei.
Art. 20. As cbndiçõcs tcchnicns o l'egulnmontu.rcs parn.
a oxocuçúo desta lei ~o·rão ostnbclccidas no contr~oto, que i'or
ccle.brado, de confot•mrdadc com o n'rb. A" dest[\ mcsmu. lei.
Mt. 21. O contracto, do que trata o urt . .\" da proscnt!l
loi, sorri feito com a condição de serem respeitados os dit•eiLos
do terceiros, nfio cabendo nos concossionn,t•ios, ompr.csa quo
orgu.nizlfil'em ou seus succcssorcs, direito nlgum r\. indenmiz·n.cão
de qualquer ospecie contra n ~Dunicipnlidado do Dislricto Focloml, si Lcrcciros Jll'e.iudicndos ou nfio impctlh·om a oxermt,iio
do mesmo contvnc·Lo, corrondo por conta ox.clusivn do rcfl}rido
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conccssionnrio, empresa que organizar ou, seus succcssorc~.
qunesqueJ' dcSJlczns ,judicines ou cx~ra-,iudiciaes, que tenham
(Jc ser J'cil.ns por elles ou pela mc•smn l\Junicipalidadc, no sentido de remov,cQ· os obstaculos apresentados a estr~ mesma concessão.
Art. 22. A presento eonccssão não poderá ser transfcridn
sem !icen1;a da PreJ'citma, vigorando para os successores todas
as disposições desta lei.
Ar L. ~3, Revogam-se as disposições cm contrario.
Distrido Federal, 3 de outubro ,ri c 1013. - G. Oso1•io da
J1lnwida, Presidente.- ;llbcrico Dias de Moracs, 1• Secretario.
-Jlanoul Rorh•ia1u:s Al1!1:s, 2" Scerctario.-A imprimir.

.

"'

O Sr. Alencar Guimarães - Sr, Presidente, quando cm
sessão de 5 de outubro de I 011 foi sumettido a debate o pro.ieeto n. 28, de 1010, modificando diverstts fórmulas procossunc;; no ,iult;nmento dos feilos do Supremo Tribunal licdm·al, tive O!lporlunidnde do submottm· (L consideração do
Srmado uma emenda addiliva ao art. 12 elo referido projecto,
J•olntivn t\ execução dn,s sentenças proccssuaes_ originarias do
Supremo •rrihunnl Fodornl. Ao mesmo tempo, os nobres Senadores pelo DisL!·.iclo Jlcderal c Goynz Srs. S(t Freire c Gon.,
zaga .Taymc submotlcmm (L consideraçfLo elo Senado duas Oth
LJ·,as emendas,
:
Na i'úrnm elo Rcg:imcnlo, foi suspcnsn: a discussão do pro,jocto ufim do sct• o mesmo enviado, com as emendas offcreciclus, ú Commis•são do Legislação o Justiça, para r·ccbccr o
sou parecer.
l~ssc pm•ccor surge agora sob o n. 223 publicado no Dia1'lo do Corwrcsso, de nnte-hontem, creio, mas. dellc não consta
a. mais leve rcfernei.a, (t emenda additiva que tive a opportuni ..
dado do dnr ao conhecimento do Senado. Indagando das razões do silencio dn Commissão a osso respeito, verifiquei quo
no proJecto quo lhe Joi enviado não se achava incluida a minha cmr.ndn.
Nessas condiiJÕOS, pooo n V. Ex. que, de accôrdo com o
rog:imento. f.nçtt voltar o projecto com a rc:spectiva emenda
por mim oJ'J'crocidu, (L Commissão, afim do que clla so digno do interpor o seu pnroccr.
Rcmctto :\ Mesa a cmoncln a qnf}, me refiro, podinrlo a
V. Ex. que ,so digne mandar reimprimil-a no ,im·nal da Cn,~n.
O SR. Prmsrro:o>TE- V. Ex. ser:\ nttondido; o p!•ojr.elo
o1.n questão voltn!'t\ :\ Commissão do Justiça c Legis!noão para
d IZO!' sobro n emenda,
ORDEM DO DIA

Volncão, cm discussflo unicn, do parecer dn Commissão
do JCinnn()nR n. 2H, do 1013, opinando noJo indof,m·iment.o do
rnqiHn·imonl.·o um quo quo monsenhor Francisco Hildohrnndo
Gomos Ango\in solicita l'ül,evnmcnf.o uo prcsci•ipção pm·a o
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fim de receber do Thesouro Nacional congruas a que se julga
com direito.
Approvado.
Votacão, cm 2" discussão, do pPo,ieclo do, Senado n. 3G,
de 1000, equip~rnndCJ os vencimentos do inspcctm· e sem·ctnrio
dn Inspectoria de Sande c dn Porto de Mn~ció aos d0s :l'unecionnrios do i,;unl eato:;ot·in dno dos J~slados iTn !lfnmnilüo L'
Ocnl':'L.

nc.ioitado.
''
, n I.ncao,
•
cm -·
''' (I'JSCussao,
- uO
·' pro,]' oe l 0· ·'uo Sonnuo
·' n. .'l~',
1

de 1000, cquipm•ando os vencimentos dos funccionarlos da
Directoria Get•nl de Saude PublirJa aos dos de igual categoria
das oult·ns diPoelorJr.s do Ministcri·o da Justiça c Negocias IntoPiOPCS,
nc,icitndo.
Votação, em 2' discussão, do pro,iecto tio Senado n. H,
de 1.010, fixando o qnanlu.m a que tm·ão d:.r:cito, a titulo do
rcprcsentn(;üo, o Viw-Prcsidentc da llcpublien, o Viec-Presidenta do Snnndo, o Pt•osidentc da Cnnmrn dos DoputndoR, :>;
Snnndor'·I~R o Duillllnclo,.;;, e OR Minislr·o~ do E~Lndo.
ne,ieitudo·.
Votar;ão, cm 2·' discussão, do pJ•o,icclo do Senado. n. 5,
do ·JD·J 3, cqu ipnrnndo os vcncimcn f,os dos descmllnrgadorcs ~
juizes do direito nposcnlndos, e.7:-'ll'i do nrV. 0" dn Constituição, aos v.encimenlos que percebem os ,juizo~ scccionncs mencionados nn n!inP.a 1,, dn l.nhcllu nnnexa á lei n. 1. G27, dJ
2 de ,jnneit·o do I!l07.
nc,icitudo.
O Sr. Presidente - Nvdn mais havr.ndo u trnlnr. vou lcvnnt:w a sossão.
Designo pnrn ordem do din dn seguinte:
2' disrntssão do pro,icclo do Senado n. 31, uo 1!ll2, re ..
guiando os .vcneimenl.os doR J'unccionnrios da SccrcCnl'in do
Supremo 'l.'ribuna; ~~ ililnr: c dando ou I. ras prov idencius
(com. Jlarecel' cont1ario dn. Com:moissúo ele li'·inan(:as);

2" discussão dn ]Woposição da Cumura dos Deputados
n. 10, de 1002, mmccdcndo rcvct•siio da qu)la quo cnbi[l; no.,
filhos do •robins Bm·rclo de Menezes, cmquanlo menores, na
pensão e JP.cctlida i'L vi uva .c a estes, ú mesml vi uva, logo qu,•.
pOI' efl'cito cln mai·oJridndo, ecsso o beneficio cm i'nvor dos
filhos (mnn )Jm'ecr:r t:onlrario tia Com:m:is.wio tlc Finanças);
:l" r! iscussão dn JH'oposi~iio da Carnnra dos Depul.ndos
n. 2·1. dr :1013, nul.ot·i•ando o PrusidenLc da Ropublicn, "
abril', 11olo ~linisi.I!J•io do Tnl.r.rioJ•, o eJ•oditn de 9l :035$289,
pum pugnmenf,o no cnpiiAo dn Brig·adu Policial Al'lindo Pint.IJ
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de Almeida, c1n vil'l.ude dn .,;cnl.cnça .iudiciut•itt (com 2lltl'ccer
(avot·avel rla Commlsstío de Phwnças).

"'

Lcvanlu-:;c a :;e:;são ús 2 hol'Us c 10 minuto:;.

L

•

t:MENil.l Alllll'l'IV,\ AU •llt'l'. ~~ DO PI\O.TEC'I'O N. ~8, llt: J!)IO, A QUE:
:;g ltlll'EI\E O Slt ••\i,llNC:Ait OLJIM.II\ÃES, NO SEU DISCUI\SO

J\!'1..
Nus eausas que VI)L'Sat·cm sobt·u os limites dos Estados cnlrc sil quando rixados oxprcssnrnunle ,cm lei, o cujo
prücosso c .iu gamenlo compelem ao Supremo 'l'ribunal Federal (ConsULuicão, m·L. iiO - I - C -) obscrvat•-sc-bão us
se:;uinles disposições:
§ L" Ao ministro relator, como .iniz da insll'llCCtto, além
uns allribuições eonforidas pelo arL. 80 do re:;imenlo interno
do Supi·emo Tribunal Federal, compele ordenm· as cilacões,
inlima~~õcs c nolil'icaoões, LanLo para a acção como para a
c~ecur;.ão, c mandar fazer todas as diligencias necessarias, visl.ot·ias, inc]uiricões das testemunhas c dos informadores, por
inlcmltldio do .iuiz da secção do Estado reo.
§ 2." O ,iuiz da secção, a quem forem eommclUdas as vislOL·ia's c quacsquer diligencias da demarca,,ão, fica com ,iurisdicçiio prorogada para dolibernr, assisLir .e praticar lodos os
n.clos de auclicncia, marcação e Jcvnnl.amenlo do linhas, nos Jogares situados Jóra dos limites rla sua secção.
3." BxcepLuadas as JH'imciras citru;:.õe~ inicirws ela acção
c da' execução, todas as oulras, llcm como as intimar;ücs elas
scnlcnf;as o de quaesqucr 'llclos projudiciaos, set•ão feitas sob
pJ•cgão, cm audiencia elo minLslro relator ou do ,iuiz de secc;ão,
conforme o caso, não havendo procurador ,judicial ou advogado, ou não sendo este encontmdo para. ser cilada ou intimado.
§ ~." O Estado reo púdc accusar a c ilação c promover os
lcl'Jl1os ela acção e da "execução, si o autor o não fi~et·.
ri." Na audiencia para que l'<ir o J•flo eitado, deve o autor
JII'OJlÔI' n ac(•ão, ol'l'ct•ecendo a pclif;ão inicial c na mesma :mdieneia l'ieal'á assignndo o prazo ele :lO dias, para a eonlcsl.aL~fio, seguinclo-su os Lot·mus ol'dinarios, obsm•vncla a disposi!iÜO do arl.. ril, da lei n.~21, do 20 do novembi'O do 180.\,
ü." l~m cumpt•imenl.o da BcnLcnçn. obrigando as pm·Lcs
no JlCdido ou cm seguida, no Lermo assignudo pura n eontesla~ão, si ,esta nito l'àr produzida ou se fir.er JlOr ncga~ão, desig-nnrt\ o minisll'o relator. nos mesmos actos, a rcquct•imonl.o do
qua!qum· dos inlnrcssn.dos, a nudicncia ]lam a louvação dos
peritos que hão dfJ JH'Oeeder :í <lcmat•eação dos limil.cs, nn
wnformidmlc do .iul~ndo mi do JlCdido, si cslp não houver sido
contesl.1tdo, ou st\ o tiver sido por negu,•iio.
As purl.es louvnr-so-hão cm trcs nomes cada llmn; o ministro rclulol' csc.olhcrít um do cud(t gmpo, u uomcm·á o Lc~-

*
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coiro pcrilo, não podendo a nomeação rccahir cm nenhum tloH
indicados pelas partes, guardando-se o disposto nos urls. 1!15,
10G, 201, 202 e 201, do Reg. 737, de 25 do uovcmbt·o ele
1850, quanto tL suspeição, cxcusa ou falta dos peritos. As
parles podem accorclar cm um ou clous peritos, dispensandose, nesta caso, a nomcaçiw do terceiro pelo ministt•o rcla.loJ•.
~ 7. • A verificar;ão do marco ou rumo primordial da dcmnréação ou do ponto de partida dtt linha de limiles, c de
quncsqucr restigios, que sirvnm para fixnr n base elas operações de demarcação, sor{t J'oita cm audienci[l do juiz Lia
secção, a quem fôr a diligencia commctl.icla. s'i as parles tiverem offcrecido testemunhas inl'ormnnlcs, o juiz as farú prestar
o compromisso do bom e fiolmonlo esclarecerem os peritos sobro os pontos do facto, c cm seguida tomará os seus depoimentos, qu·o• poderão ser escriptos, si os peritos o requererem.
Procecler-so-lm depois ao exame elos instrumentos, para verificar a sua exactidão o determinar a clcclinncüo mugnclicu,
c do todo o occorrido se fará menção no termo do audicncia.
·
~ 8. • Reconhecido c assignalado o ponto inicial da dcmm·cacüo, scsuirão as operações som a pormanencia do ju.iz no
Jogar da diligencia, executando os peritos, sob smt responsabilidade todo o trabalho !echnico pa.ru o levantamento da
planta do tcrritmio demarcado, tendo cm vista as leis que hou;vcrcm determinado os limites, ou n sentença.
A nomeação· dos ajudantes de corda o baliza para os J,rnJmlhos de campo c de auxiliares de escriplot·io compele ao tm·coiro perito notncado pelo ministro relator, com salarios prc;viamcnlo ajustados.
·
Apresentada a planta, cm cnrtorio, IJDm o rclutorio dos
peritos escripto pelo terceiro, dar-sc-ha vista ás partes Jlai'a
dizerem sobre os trabalhos offoctuados, por cinco· dias cada
uma, podendo qualquer dellas requerer que se csclar.eca ou
rectifique algum ponto duvidoso ou omisso.
O juiz mandarú ouvir os peritos sobro as allegaçücs e requerimentos das partes, c com a sua resposta, dada donl!'O de
10 dias, mandarú remcl.lcr os autos da dcnmrcação ao Supremo
.'rribunal. Federal, que decidirá como fOr de justiça, homologando a demarcncão ou ordenando as altcrncücs c diligencias
ncc.essa.rias.
§ O. • Homologada a demarcação, si resultar do, sentença
quo Íllgum territorio, cm cuja posse tenha estado o réo, clcvn
ficar sob n ,iurisdiccão do autor, n exccuçiío do· .iulgudo se
·iniciará pelo. citacão elo róo pura no prazo do 30 dias, nssignado
cm audicncin, abrir mão do dil.o t.m·itorio, seguindo-se nos
domais termos das oxecucücs das sontcn~ns sobre ucçiio real,
dispensada a scgumnca do ,iuizo pum a opposição elos embargos facultados pelo art. 30-1, do decreto n. 81t8, elo :11 do outubt·o
do 1890.
10. A disposiciio do~ o• ú applicnvcl t't cxccuciio das sontcncús proferidas cm causas de limites entro Estados, quando
possa ser dispensada a domarcucão por tor sido .iulgndo que
<IS limitas silo aguns corronLcs ou pontos conhecidos ligados
nor linha recta, sempre quo da sontencO; ro5llltur quo umn parto
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do lort•il.orio possuído pelo réo, ou que esse tenha Lido sob sua
jurisdic~.üo, passe a 1'i0ar sob a jmisdiccão do outro.
Sala tias sessões, G do outubro de 1011. - Ale1ww· Gui~~~.

'

1Gi' SESS,\0, EM 22 DE

t

PRESIDENO!A DO SR. l'INHEI!lO

NOVE~IBRO
~tACHADO,

DE 1013

VIOll·l'RllSIDEN'l'J:l

A' 1 hora da tarde, presente numcr·o legal, nbrc-so n sessão a f]UC concorrem os Srs. Pinheiro Mnchudo, Ferreira
Chaves, Araujo Góos, Pedro Borges, Gabriel Salgado, Arlhur J,omos, Indio do Brazil, Laura Soei ré, José Euzobio, Urbano Santos,
Mondes de Almeida, lliboiro Gonçalvc~. Pives Ferreira, Francisco Sü, 'J:avnrcs de J4rn, Antonio do Souza, Sigismundo Gonçalves, Gonçalves J1erJ•oiL'a, Raymundo do Miranda, Guilherme
Campos, Oliveira Valladão, Bernardino Monteiro, João Luiz Alves, Bucno de Paiva, Feliciano Pcnnn, Leopoldc. do Bulhõos,
Josó ~Iurtinho, Generoso Marques, Alencar Guimarães, l1elippo Schmidt c Viclorino Monteiro (31).
Deixam de comparecer com causa justifirada <\& Srs.
i\Ietello, Silvaria Nory, Toffé, Oorvasio Passos. 1'hümaz
1\ccioly, Cunha Pedrosa, Wa!J'redo J.cal, Epitacio Pessoa, lliheiro do Brito, Gomes Ribeiro. Josó l\larcellino, Ruy Barbosa,
Luiz Vianna, 1\Ioniz Freire, Lourenço Baptista, Francisco
l'ortcllu, Nilo l'ocanhn, Sá Freire, Augusto do Vnsconce!los,
1\lcindo Guanabar·a, Bernar,do Monteiro, Alfredo Ellis, Franci.sco Glycerio, Adolpho Gordo, Brnz Abrantes, Gonzaga
.Tnyme, A. Awredo, Xavier da Silva, Hercilio Luz, Abdon
Baptista (30).
·
E' lidn, po,;la cm di>cuiilío c, sem clcbalc, upprovada a
acta (la sessão anterior.

O Sr. i" Secretario díL conta do seguinte .

EXPEDIENTE
•

•

Officios:
Um do Sr·. Min·istro da Gum·ra, communicnndo ter· sido
vél.acla ]lülo Sr. Prcsiclonlo da llcpublica a rcsoluçfío do Congrosso Nacional quo cstubelcco as bases parn a roorganiza()ií.o do ensino militar, aujas autog-rapbos forum devolvidos
ÍL Camara dos Deputados. - Int~irado.
Um do Sr. DI'. Franci,sco Vnlladaros, communicanclo ter
assumido o oxercicio do cargo ·do Choro do Policia do Districto Federal para quo fôru nomeado por decreto elo Go;vct·no. - Inteirado.
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Pequenas dii'J'erencas hn cnlt·c a pt•oposicii'O dn Camara
do,s Dcpul.ndos l'ixnncln as for 0as ele lel'l'a pura o anno d~
10H c fl PI'OJ!Osla que, ele accl'll'do com o preceito constitucional. foi remctlida pelo Podct• l~xecuLivo úquclla Casa
do Congi'Csso Nacional, As modificações, JWOposl.as pela Commissão de Mm•inha e Guct•J•a da Camara elos Dcpul.n,dos o
ali i nccuil.as, não all.m·aram a IH'oposl.n do Governo,
'.l'amllcm essa proposição nos seus' clemonl.os cssonciacs cm nada clivm·ge da Ic i n, Z. 7'18 A, rle 31 de •dezembro
do nnno passado, que· fixou as fot•c;as do I.Cl'!'a pum o exercício eorrenle de ·l 013.'
A Commissão de Marin·ha c GueJ'J.'tt do Senado, a cu,jo
exame foi su,ieil.a a referida proposição, d:'t-llic o seu voto
favol'avel sem pJ•opôt• que ~" lho J'n1;am quaesqum• ai-Leracües. l~ pm·cce-lhe de acerto que assim delibere o Senado,
O valo, que fica pot· es.;;n l'ürma expresso, não se emiLL~>
sinií-o porque n isso levam as condições cm que o paiz prescnlemenlc se encontra, cüJ·I.a eomo 1J&t:'L a Commissão doo
que oulra devera ser a conclusão a que eondur.il'ia o exame

clcsRn pr·oposic;iiD, si lhe l'·o,ssc dado atlender :is necessidades
rcacs da dcl'esa nacional I! :'t fiel execução ·da lei n. LSliO, do
4 do ,imwiro de 1008, que deu ao nosso Exercito a
O!'ganiznr;iíD que olle acl.ualmenlo tem. ou deveria Let·. Tem,
pois, a Commissão elo Mm•inha c· Ow.n·ra a conscinncia d(}
que, posla em execUI)ão ússn lei que fixa n l'or,;a de terra,.
longe fica a realidade do plano conccbi·rlo pela vigente lei
de m·gnnizactl·O.
Süo conhecidos os clamores, quP, nn imprcn&a como na
üoilluna elo Parlamen·lo Nacional, so voem levantando conlrn
os rlel'eil.os e os et·t·os ela nclual sil.unc)ão <·m qU'e se acham
a~ l'ot·,ns mililnt'OH da Hepulllicu, erros e del'eilos do ta:J
rnontu, quo aos olhos de muHo,;• e :'L vislu ,ele crilicas postas
cm publieo, t.m· o qun 111\s I~ mos q uns i o mesmo é quo nada
ter. Dil'J'icil ú apumr as respOJJoSulJilidttdes de um Ln! esLadl)
de cousas, quando cllas se I'"Ptl!'l.cm c dist.ribuom por .l.antos, 11 ;·ão apontadas ·pelo Podet• Executivo no Congresso Nacional c vão dtts l.t•ibunus do· Poílet• Legislativo aos ouvidos
do Gove1·no.
O que parece in,iuslo ,; plir• só Jt enrgo do novo rcgimen
politico a culpa do Ines ot•t•os n dcl'eilos, comparando u Republica uo Jmpcl'io, como si •olles :l'osscm de recente data,
como si na vig.cmcin das insl.iluir;ões domoliclns pela l'e·VDlucüo de Hí .rJo novembro de ISS!l nndussom os negocias milil.ares ger•idos com lnl .:>cgnrun~a o ucerlo que J:ossse licito
concluir pela supcrioridudo do Exorcilo o da Marinha do
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-oul.rorn·, opfiomlo-ns pelo valor malcl'inl c moral no Exército
!:! ti l\laJ' i nl1 a de agoJ'a.
A verdade é que esse pn~:;-a•rlo não se rccommcndn. Sahimoô rlelle, sob o ponl o de v is la mi I i/.UJ', dcsorgaui~ar.loH e
dosfeilos, sabido como é f/lll! l.aos c tantas eram as ,iLtsLas
q11eixas que um lal ·êSiado de cousas lcvlm/.ava no seio das
1•lasses milHares, que n isso crmdnrnonLc obsorvadorcs incompc/.cnl.es c rnyopes atlribuem, como ú ·sua causa prineipalissima, o g·lorioso feito que. implalou em o nosso paiz as
insl.il.ui~ües JlOiiliens que nos !'e!;'em .
Não se JlOdcr1,ú dizer· que a Republica já foz Ludo ·O qu•J
deve. lnconlcsLavclmenle, porém, muito ,; o ·que cslú. J'ei/.o
" o que se /.em tentado fazer para melhorar a,., condições
da ~larinha e do Exercito.
A base essencial e o :f'undament.o em que por ;fodrt pado
assenta uma !Jôa organizaoão militar é a do um pr•occsso de
J·e•Jr'ui.amcnl.o que faca do sorvioo pr·e,;/.arlo nas fileiras do
J~X•Jr·cil.o e da ~larinha um dever, que a todos caiba, sem di.s•tin~:~J)es do clns.s,cs, sem oxelusües,
nem isenções inJustas,
qu" não '''eudo admissíveis nos r1aizcs de rcgimen monar.'chieo, menos enheriam nas nações que se regem por p!'inei[lios democral.icos, postos lodos os cidadãos no pó ·de dgorosa igualdade cm face da lei.
Nesse terreno o lmpcri·o viveu c morr•eu sem ·descobrir
oul.ro pr·ocesso que melhores gurnnlias désso que o do har!Jnro recl'lll.amenlo Jon;ado, contra o qual cm vão ln·andavam l.anlos ll~piriLos libemcs no Parlamento c na imprcma,
i:lemnwiando os abusos c os crimes. que (L sua sombra ~e
pL•aUcavnm, inscr;uros o.s Iaros, a cacla hora amcacados IH\JS
tiua~ liberdaür!S· os cidadãos quc; irwor'!'Íam uo dcsa1,;mdo
elo anl.oriLiadus sulJallernas, .tanta,,; vezes !lCg•os inslrummlos
cln odios pol il.ieos e baixas paixões.
Jt\ quando esl nva a desabar• o Impcrio, no anuo tio '1888;
(fizia o SI'. Henrique d'Avila na l.rilmna do Senado: «0 nobro
~linistr·o ,h\ esl.:'t clisposl.o a lan~ar mã<O desse dcl.esl.avol meio
do reer·ulnuwnlo. Vü, pois, o Senado que ú o nobr·c MinisLro
ela Gum·ra quem conJ•essa cm seu rclal.orio que essa /'onto
do J'ecrulamcnlo (o voluntariado) não ba.s-/.a, indicando como
medida neeessar·ia pam a dcl'icicnciu de recrutas o rcct·utammlo forçado.»
J~ na mesma daln erguia :o Sr. Senador· Candido de
Olívcim o seu proles lo: «Augmmtl.e-so mesmo o premio si
J'ur JH'ociso (aos volunlarios). Tudo, menos o rcerulamunlo
fm•nado •:om o seu eorlo,io de violcncias o horl'Orcs.»
• Dir·-sc-hin que desde o Impcrio se cogitava de adoptar
enlr'rJ nós um Jli'Oeessn mcional c provid<t•iwias. que usso,;uJ'assem uma melhor· composiciio do Exc~eito. ~l.'a! o o,;,;opo
visntln pelo,., qun con:-ll B'UIJ'nm a decrcLaç.ao dn lei do 2ü de
sc/.omhr·o d.: H!i·l, quo o impor•mlor solieilava na sua J'alla de
ti d11 maio des;e nnno: <A m·ganizacão da for~u miliLat', assim eomo as HaJ'anf,ins do libcrclnclo individual, podem inslnnlcmr.nl.c um:. lei que regulo de modo justo o eJ'J'icnz o rocr·u1

Val, '/lll
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tamcnlci, ·cv,Lando no mesmo tempo a insufficic'nciU: e os abu.;
~o~ do systema actual.~
Mal appai·ccia conwrLidu cm lei essa uspi!WJilo, u pa!'u
!J'"o os dist.IH'bios c as dcso!'dens por clln geradas levavam
íL Ll'ilmna do Sm1ado o Sr. Silvcil'n dn 1\Iolla, que se rcJ'ct·indo
aos movinHJnLos havidos nas pl'ovincias de S. Paulo, .Buhia,
Ala~;ous, l'ndlamhuco, llio C!rnmle do Norte, Ccm·(L o 1\linus,
pedia a su.•pnnsão desSil le1 nestes termos:
o'J.'t•alu-so da lei uc conscripcão o entendi do meu dever,
depu is de muito repectit·, vit•. ao Senado dmno.nstrar pet·auLu
ello e perante o pai% a ncccssJdadu urgente c l!ldcclmavel do
suspender esse mousLt•o dt·acouiuno, que o nmcnea, c qu~ LanLü
lei'I'OL' .it't tem ci'J'cclivumonle causado. E noto·, Sr. l'rostdonLc,
qu11 essa lei cavilosa c porJ'ida cm tudo começa a sua oxocuçã~
mosLmudo apenas t\ face mais bonigtla c occultando a sua
verdadeira catudura.».
E !'oram vãos e inulcis os esforços par·u dar aos procoiLos
Ja l<!i do ·1871r, a nccossuria exccuc)ÜO. DUl'anto '15 annos, isto
r\, nL<i '15. de novcmbt·o de 1880, ella i'icou no acot·vo da lc:;islaçiio paLr·ia como lotlt·a morta.
Não pondo o Imporia dar o passo decisivo, que nosse
ca~o. valia pela mais admiravcl das conquistas liberaos, pondo
l.el'mo ao regímen monstruoso c condcmnado do reenllamenl.o
J'OI'r;ado, que sr' a1·r·astou na cauda do velho regímen c só com
cite se extinguiu, g1·acas ti sentença, com que o fulminou o
JJL'eecilo
da ConsLituiçü:o de 21 de fevereiro do '18!H,
art. 87
g o)u
•
~

.....

A nopublicn abordou o problema temeroso, animada pclos melhores desejos do o resolver. Depois do varias tonLaLivas, sahiu do Congresso Nacional feito lei o proJecto cla]JOL'tHio pelo Poder l~xccuLivo c promulgado· aos .i de jancit•o
de ·i 008. Vao para seis annos que n providencia, tida como
~a lutar se decl'etou; c ainda agora são de ouvir os eommenlos
da Commissão de Marinha c Guerra da Cumaru dos Deputados, CJUO nós regislt·amos aqui. Applaudindo a obm, que ~c
tem feito na llcpublica At·gcnLina, onde ficou estubolocida, como
Jmsc de toda a vida cívica o politica a cudornoLa do alistamonLo
pura o se!•vir;o mililat• dht·igatal'ia, i'allou assim aquollu comficnvois \com pl'Otelndo a execur;ão do sorvico militar obt•igalol'io. 1~ pm· esse motivo podemos com prol'unda dtlr na alma
al'l'it·mat· quo não Lemos ~assa defesa organizada, p·ois nin- ·
gu"m sm·ú tão ingenuo que possa Cl'Ol' que com 25.000 homens, espalhados pot· locln o nosso vasto torritorio, possamos
fazer fi'JJtlto a umn invasão do inimigos que disponha do um
exrreil.1l de JWimcü•n linha de mnis do com mil homens. A
Jli'Ulirm do ·scrvir;o miliLtll' obl'igaLorio impõe-se, pois, niio
s<'• pni'U eomplolat· as clcsl'nlcaclns filcit·as do cxol'cito como
Jllll'u. pt·cpnrm· os clmnenLos complomcnlarcs de nossas fill'·•
r;ns no rlia cm quo livct•mos u dura necessidude de mohilizal-as. Oxultl que os bons desejos do Sr. Ministro da Guerra
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mnnifcsl.ndos em seu rclal.orio, sejam tt•ndU7.idos cm prümissoras realidades.•
Nu nepub!ica, pois, isso conUuun sendo uma nspit·a~.ão.
Eram do espe1·nr os embm•Jwos que cuLt•o nüs surgiram rotnl'clando a exccucão da !1Ji de 1008. E ern aL1í natuml que maiores
fossem agot•a, depois que o codigo pülítico de 24 de fevereiro
creou o regímen liberal elo voluntariado, extinguindo ·O rcet•utamcnto J'ot•çudo, que chugat·u tão fundamento o organismo
do fmperiü.
Esses estorvos foram previstos r. annundados. Natural
era que J'ôsse assim. CCL·Lamcnl.e muito 1í o que podem as
leis, cuja ncoão soht·c os costumes póde ir ao ponto de modiJ'ical-os, creando-os novos.
Mas, não é menos cm·l.o que nem Ludo podem e!las, sendo
necessa l' io que o tempo Ihes J'aei Iilo a passagem, von ccndo rcsislencias c embaraços, que sóem eroat• a longa rotina o habilos inveterados. A lt·adi~'iio iJ uma gt·andc !'orca.
E isto explica lalvuz porque na torra, onde ella maiot•
ac~iw exerce, não· eonscguit·am vingar os novos moldes, cm
que Lüdos os povos, velhos o novos, tcom vasado as suas
ot•ganiza,;õos militares. AL1í hoje a Jnglator•r•a c:ontinúa J'igut·ando, nesse rúl do povos cultos, como excopçilo, apezar
das lendcucias manit'csLas do modct•no imperialismo, que a.
J'azom uma l'ormidavel potencia entre as unções mais Jol'lcs
do globo.
Quando a guol'l'U do sul da Al'rica pôz cm evidencia os
pontos fracos da ot·gunizaçüo militar inglcza, houve muito
tJUCm se preoccupassc de ver hl adoptado um sy.oLoma ra"'
cional, que dósso ao, imporia brilannico o exercito, que elle
uão possuiu.
CommenLava um publicista em paginas do uma revista:
«Achat· este sys.toma seria cüusa J'acil si niio fosse a gcnto
se elwcar contra Ludo o que onlrnvasso os habitas de liberdade c de cgoismo dos inglezes, Naturalmente pensou-sn na
conscripção. Mas foi immediaLamonLo no pai~ e no parlamento um tolle geral. Apezar das palavras prudentes d<l
todos quantos consideram que os expedientes de que se soccot·ro Iord Landsdowne não resolvem a quesLiío; apezar da.
autoridade do duque de Devonshit·c, que dcclnm um desustro
suppr•imit· a possJbilidadc de introduzir O· sorteio; ape~ar do
discm·so do Iord Woymyss, o qual torn como essencial quo
a antiga lei constitucional do ·serviço obrigaLot·io mu·u a dcl'esa
do tcrrilorio seja emendada, dando-se-lhe uma applicnçiío
mais pratica, a idéa da conseJ•ipçiío foi rcpcllida com horro~
sob qualquer fórmn quo fôsso.• (Ravua pol1.tiqua ct parlcman..,
ta1:ra: Las

an(ll~is

r1t la quastion militah•a.) •

l~ a Iord Roscbot·y, que se tinha declarado fa.voravcl no
ui!! relativo no sorleir., roplicava Iord Salisbury, nestes ter•.
mos: «Desde quo seja aprcsontado o liill, J'orçoso ha de se~
il· utó u conscripçííü, o ningucm, no quo parece, indagou como
scrú isso recebido pelo paiz. Bon1 inutil ó correr o l' isco de su.,
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blevnl' paixões, (Jue, nas circumsl.nncias ticlu·ncs, pode\·inn:
Jll'Odmit· um pet·igo sél'io ... l't·el'it'D manter-me no plano
mais prudente dn syslenm do volunlarios, não querendo arriscur-mo a JH'DVOeur muiLo grandes crnocucs no momento cm
que <l essencial que a mwão eslo,ia unida.?>,
·
E' conhecida a palavra do Sr. Campbcll-Bauncrmun Jtllo
Gamam dos Comrnuns: «0 lmpct·io Brilunnico ú rwdet'O:iO pOI'quc é um Imperio de uommcrcio c de paz, mas uüo scr·itt passivei manl.el-o como potencia mililat~ l»
O pussndo c u historia do nosso puiz é que valiam cot110
Jiçiio para os que podiam ver os impeças !JUC cslot.·variam a
fiel c prompl.a execução da nova lei de OJ•ganiztu;üo, CJUO é
inconl.cstavclmenlc, sejam quaes forem as falhas que uellas
·se hu,iam úc uponlur, o passo mais largo o mais scgut·o que ni'ls
,iít demos uo sentido dll pt·epm·ar a defesa nacional. No ::lenado
•.l!'cderal Leve essu imporLantissima lei a mais rnpirln passugem,
dcntt·o cm pouquíssimos dias su,jcila ao exame das Commis;:;(ies, que sobro clla i'ol'nm chamadas a di~cr, apJlt'ovadu sem
dobal.cs ll sem a minima altcra~üo,
·
Por isso ,a Comrnissüo de Mal'iulta c Guerra, cujo parecer
logrou as assignalut·us unan imes de stms membros, Lodos fa:voraveis ao proJecto, (!i~ia pelo orgão úo seu llelalot·: «A Commissão deixtt de apresentar, como dcsc,java, desmwolvido o
Jninucioso estudo sobre csla importante proposic;fta da GaJnara dos Deputados, lembrando algumas moclil'icaçúes ll inílieando emendas suggcridas por alguns de seus membros, porí]Uo esltí a encerl'Ur-se a sessão legislativa o esta mndidtt impõe-se pela sua OJJj)Ol.'tunidade, pela sua cxlraonliuat•ia imllOrtancia a pt•incipulmenle porque della dependam aclos de
:.u:lminislnu;üo militar do mais elevado alcanec pam os ·iuteJ·(JSscs publicas quu seriam pt·c,iudietulos tii pot•vonlura sua ap]Jrovat.:ão fosse adiada. A Commiss'ão, pois, conl'ianlll ttu elevado cl'ilerio c patt·iolismo do Cltol'e da Nação c do sou illustl'fl
c ineausavel Miltislt·o da Guet·rn llSpllt'U, que, na cmccuçliu tlesllt
ki, .~ejnm coJ·rirJhlas IJitlWSrpwr lacmws.»
l~ quem leve d;J roce!Jor a incumbcncia de redigit.' usLo pal'Cccr dizia nn tribuna do Senado, na sessão do 27 du dewmbt·o:
«li!u reeeio muito, St•. Prcsidcnle, 'quu ua 1ípoea cm quo
11ós vivtJmos, na f]lutdra aetual em que lão faeilmeulu são conculcudos os principias do libct·dado, üsla lei venha a dego'JJernt•, mentindo complutamcnl~ aos nobres, gnmdoR c generosos intuitos quo a diel.at•mn, cm opprussiio, em violeneia, mn
ttm guautu do !'erro. E IÍ para rosguardat• o t'ulUt''J que uu nppello para o Poder li!xeuulivo, acreditando que ullu pt·opt·io
Jl!'omovet•(t a adop,;iio de medidas complcmcnturcs, quu mesmo
o Sr. Ministro da Guet•t•a lcm pot· cssenciacs, afim de set• J'allililada tt OXCI\llt)iio dtt lei c aplainadas as dil'J'iculdudes que,
certo, hão do surgir nn sua execuc;ão.
Digo bem, Sr. Presidente, que appollo ,para o Poder Exc·cutivo, para o nobro e illusLro Ministt·o dtt Guot•ra. c pum o
nosso eminente compulricio, o Sr. Presido.nLo dn Republica .
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porque occasião hn cm que a genlc presume que o Congresso
Naeional decrcla a sua propria !'allcncia. Asara, pnt•cce qu~
assim r!, quando ao findar a sessão estamos a dar volos inconscientes, appJ•ovnndo, como ainda honlcm succed,Ju, Ol'r;nmenl.os n;io csludados c quasi desconhecidos cm suus disposi<;íir;s pcln maiot· parLe dos Senadores.»
Esse volver d'olhos sobre as orir;cn~ da lei de orgnnizar:ão mililar vigente não tem oulro fim siniío mosLi•at• quo não
lm que oxlranhai' agom as ct•iLicas CJUC cm tantos poulos a ns~i;walam eomo eivadas de scnõcs ·a corrigit·. Sabíamos nr'ts
l.ndos que cm assim. O nosso empenho agora deve sct· lidai"
J.lOi.' completar· a obra ijUc ficou como o marco inicial de· um
novo pci·iodo..lít agora a Larr.fa que nos resta é melhorar.
No rolalorio do Sr. Ministro dn Gncrra, deste anno, ~sl.ão
indieados varias pontos cm qun, no scn onl.cndm· a actnnl organização do l~xrJl'f:ito rmrccc de 1"CJla1'0S e nwdi{tr:a(!tio.,.
Pam não J'allar cm outros pontos, n Commissãn do Marinha o GtWi'i'a fnr;í. i'Cf'crrmein ;ís enmpnnhins, qun lccm stw.
Hrjde 11as dif'J'm·entes Pi•CJ'citnrns ·do ~l~et'i'it.o!'in do Ael'c: .fui•uií.
1~ai•nuar::í, Pui·i'Js e Arwe. Sull.am aos olhos as ineonvcniencins
de cxislii·cm Laos unidades, com manil'esLo prc,iuizo da disciJilinu r. da insl.nwcüo das pr·açns que nellns servem. Tudo aconsellull'ia. a eonfilli' n forças dependentes do Ministerio do JnterioJ.• os serviços de polieiamento nessas regiões, rnl.irudos
de J;í os elementos do Excreil.o, cu.ia fun"i'ão não ,; pl'ceisamnnl.e essa. Quanto á guarda. e defesa das fronteiras dêssc.
rxl.r·omo norte, melhor l"ieuf'in ollu de certo acautelndn si.
r:omo rí de nosso duveJ•, mantivermos os nccessnrios eOi'JJo.,,
tiOs pontos em que possam o devam ser concnntt•ados, nos Estados do Pnr•:\ on Amuwnas e de -onde fneilmenl•c serão movidos
cm caso de ueeessiclncle, quando o reclamem a manutenção d:t
ol'(!em interna ou n defesa. do tct·riiorio nacional.
Como andamos errados, dizia-o ha dias cm uma Revista,
qtF; fuz hOIIi'a :í no~sa grmJI;úo de oJ'J'ir:iaes rJ.o Exm•eil.o,
um das que ma·is dignamente o representam: «O Excreil.o.
reduzida a qnasi um terco do pessoal ele que ~m·occ, não cst:í.
oonstilu ido nem ]larn a insLrncçüo nem para o sm·vi(IO. En~amndo, pois, sob este a~pcct.o, fJUO r! exclu:sivamenle de
t.empo de pnz, o Exemilo de '101~ não possue a capacidade
roelamnda ·parn n sua funer;ão interna. Conservai-o 1\0JJlo sn
:whn é dissolvei-o sem violcneia, manl.r;ndo os ol'l'ir:iaP,q "~
frente dn unidades CSfJtlC!etos, que ,,6 tem da real os LiLulos
pomposos.
«Enl't•enl:nndo o mesmo ~tssu.mpt.o com o cril.tJrio a seguir
pnrn. 1n. pt•op:wauão dn. gum·rn, ns conclusüns são nindn mnis
lamenlnvnis. Um oxei•cilo sem l'esePvas sr'o possuo valot• com-,
hnte.nl.o si as suas unidades r:omponrmtus l.onm nl'!'cr:'l.ivos forl,r;s .
«Niio havcr:í commenl:u:io n fazer si pm·a o pt•oximo exercicio, mercê elas ·economias que se i·eclnmnm.como ind,ispensaveis
o numero de so.Jd'ndos .nindn for r~duzido a uma .expressão
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ttpenas imaginaria.» (tl Defesa Nacional, J O ele outubro ele
1UJ3.-l' ienente Sou~a Heis.)
'J.'rn l.a-s~J de um mal invc~erndo, vicias que voem do um
;passado mwto remoto e que mto logramos ainda eut•ar. J~ nün
~ que. entr·o nú~ lw,(u, quem queirn transformar o nosso pniz
cm uma potencm milrltH', tomando pm· modelo da sua oJ·g~ni
zação as na(;ões que lidam cm um pernetuo -qui ?Jiva-esgo!.a nclo ns suas cJWI'!l'ias mo,·ncs c consumindo J'orles l.hesouJ·os
na manulencfw ele J'ormidnv·<Yis exercitas e marinhas de guet'I'U,
llOlfCI'OSOS,
Nôs. somos w;m .democracin pacific·n.. fieis ao pt·incipio,
que salJiamcntc fwou gravado na nossa lr.t fundnmcntnl, cm
plena paz, dando mosLJ•as Lantn. vez dos m~is noiJI'eS o gencl'Osos senLimentos, lf.cslindnmos com os nossos visinhos. durnnlc os annos fecundos c progressivos dn vida l'opubli·ml!u,
que temos bem vivido, todas as questões irl'it.anlcs que l.mzinmos abertas para delimitação de J'ront,e.iras, herança pesndn
o tt·crncnd'n que recebel·nmos do Imperio,
Mas, nem porque assim é, de.vemos esquecer a dolorosa
lil;flo do Jmperio, colhida,- como foi, a Nação de improviso 11ns
malhas npert.aclns ·de um conflicl.o internacional, que, devido
li nossa, errada c defeil.uosissimn sHuncão militar, vciu custn·I'JIOS stwrificios e:draol'dinarios de vidas o do riquezas.
Um dos mais no'lnvcis estadistas modernos, o cidadão que
tanto se recommendn pela cuHura do seu espirita, eomo pelns
energias ·de seu cnrncter, o Sr. Rny.m.ond PoinBnré, di~ia, nn
sun mensagem inaugural, de fevereiro do corrente anno, csias
;palavras cértas :
«A paz nilo se dccrola pela vontade do uma sú poiencia,
c nunca o <nrlngio, que n. antiguidade nos legou, foi mai~ verdadeii'O do que hoje, Nilo ha povo que possa ser cffica~monl.('
pacifico, si não o que eslt\ sempre prompto para. a guerl'n ...
Seria co.mmetl.er um c1•imc contra n civ.ilizaçüo o deixnt· que
o nosso puiz clcoaisse, no meio de tantas nações que. som eessa1·,
desenvolvem as suns forças militares. Todos os dins o nosso
exercito o a nossa marinha nos estão dando provas do R<'U
d~votnmento e da sua valenf.i·n·, Que o nosso pensamento Yigilanl.e para elles se volva c que nada nos fuça recuar pa l'rt
IJOnsolidal-os c forlificnl-os, sejam qunes forem os osforr;os
que' isso nos custe, seja qual for o sacrificio que se nos imponha.
«No seu labor silencioso esse exercito e çssn mn,rinhn silr.
os mais uieis auxiliares que conta n nossa r]lplomuctO;, Tnnlo
maiores sorilo as p!'obnbilidades de virem a ser ouytd'ns · ns
nossas paLavras do paz e de humunMnclo. quanto mats souberem que estamos bem armados e dispostos.»
Os que tccm. como nós temos, i.ilo oxlcnsns 'fl'Ontcirns
abertas. ngot•a que mal escondem a.s nações que são rorf.t~~
os seus nudneiosos planos de dominJO, pt•egonndo, pelo org·uo
dos s~us publicislus, a oxpt:opriaçüo das rar;ns mcompeloutes
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c .ensinando crua não hn pnrn as collectividndcs Uireilns innl.Jcnnvois, esses l.eum, dccerl.n, como condição essencial pnrn.
VlVHI.' om paz. uma hon c sã nrgnnir.nr~ão dos seus appnrc1J1ng
do dol'osn, sabendo que, consoante n pal;wt•n de Lnelu•oy, ~os
povos. ricos o I'J·ncos podem ficar seguros drl fJtl" um dia sorão
IJSpO Iln dOS)'
Submctl.m~do-sc tL força dns circumstnnllias. aconsclhnnrJo
n appt•ovação ·da proposta. do Govm·no tnl aual n adoptou n
CnmaJ·a dos Deputados, a Commissü.o do Marinha o Guerra,
do alguma sorte fiea fiel no po•nsnmento do Sr, d'Esl.oul'llellos
dn Consl.nnt.. que, no Pnrlnmcnt.o Fr·anccz. dizia, em agosto. do
corrente npno, ao ser alli diseut.ido o pJ•o,íecto ,do lei rolaUvn
no rrlerutumento do exct•cilo activo c tt durur•ão do serv11·o
milil.nl': «Nús queremos todos para a. Pt·nnca mÍ1 nxercii.G bnst.nnl.e J:orte, que sirva de garn/nlin. de paz c qur: dü pura qnr;
desanimem os que 1.iverem qualquer ncn::>nmenl.o do aggrcssão
conl.rn nós; mas, esse exercito {J'evemos proporeional-o n11s
nossos recursos em dinheiro o sobretudo em homens; si não
elle deixn,t•:l de ser uma protocr;ão o pnssar(t a. sot• um J'ardn».
1\'em !Custem ao CQongressoo Nacional os volos cl~tdos cm
favor das providencias lidas como ossenciaes para dotar G
nosso Excreito de melhoramenLos c heneficios mornos, f!Uil
nindn não conseguimos. Que nos basto lembrar fJUC o Imnerio manteve durimto Jctngas dewd'as em vigor os 'pelehm·rimos
arl.igns de guerra do conde de Lippc. que eram todo o codigo
penal- draconiano por que se regulava a ,justiça mililnr. A
llepuhliea que ~ntrou, logo nos primeiros <lias de vida, a Jidnt· por ·dar :ís classes militares garantias seguras, s6 ngorn
esi.J\ cm via de completar a ohra hn tantos annos ini•cindn.
dcet·cl.nndo um Codigo Pimál Militar o uma lei !de organização
,iudicinrin c processual para o Exercito c a Armada.
Como sohr·c os seus mais solidas pilares repousam as institu ioúcs politicas vi~cnl.es sohrc a nossa gloriosa Mnrinhn
de Gt!CI'J'a e so'brc o gxcrcilo N'a.cionnl. ~uc em o nosso pu ir.
J'OJ•n,m sempre os i·nstt•umontos c .os nuxilinres com fJUC o JlOvn
hmr. iIr• iro con I. ou pa J.•n as suas conqu isl.as Jibernes c pu rn. as
tmnsro,·mnções poJil.icn,s, ~ur: nos l.rauxcrnm do regimen cnloniul no rcgimen republicuno.
O llclul.ot• pede permissão pm·a rcdizct• 1\qui pa!nYrns qu~
por ello i'oJ·nm ditns n Ir. de ,julho dG 1010 sobre o mod'o
pot• quo entende n missão que no Exercito cnlle nn ncpuhlica assim:
«As 1'orous de lert•a o mnt•, quo ~ Constituição dn Jlcpublica del'iniu como insl.il.uiçõcs nacionnes permnncnlos, <lcsfinnclns :'t dc''cs:t rh Ptli.t•ia no cxtet·ior o ú mnnul.enção clns
leis no inferior, figuram cnl T•c nrís um ln~o do união

1JOfK'f-IRnl'io

r. n1·a

mnnLm· cohoRn n :l'oJlLo n

J~r.dl!t'nçiio,

dm-wl.n-

rlns enmo :i'OJ'nJfJ, Pll1 um J'olnnce>, JlOJ' uel.o rlerll'elm·io, os 1\Jos
da 11llidn~ln n:wionnl. Pnl' nlii'S o ceni.J•n l'il'n fll't!SO :'ts oxtJ·cmirlarlt•s tio lt>J'J'il.ol'io, l\' n :i'OJ'Cl\ que fnz n unino, I!O!llO t) a
uniüo CJUQ l'n?. u 1'01çu,
... _... _
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Empenhemo-nos por consei·var-lhe cSSiC• caracter, sem
quebrar a linha das nossas trudiçües, sem desligar o Jll'esenLo
1.io passado.
·
Si 3 m;nhu palavra tivesse aul.oriducJ.e, ou levnnLnl-ail ia bem aHo para di~r.r nos que ngorn SUI'gcm c uaminham
impuJ,,;Jonndos pelos mais nobres scnt.imontos de amor n osl.a
g·,·nJHie l.r•t'l'n, de quo todos somos filhos, que tenhamos rlon:l'mn(:a om 111ís mesmos 11ara roali~ar essa obra de pal.rioLismo,
t]uo nos l'arti fortes.
·
O gr.neJ•al Langlois nas JlUiavrns nni.CllOstas no livro do
üommanrlanl.c Gib1í - L'amuJc nonvelle - mostrava rlomo
~~ JWef!Rsnrio não confllndir cousas qun a nnturozn, a histo1·ia,
a JlOiil.iun c a moral :l'izm·nm difJ'orcnLos: «Quando (, inl'·eriol'idado que os allcmfies nttPilmom no Exorcil.o Franco~ no
ponto rle vista rln disciplina, cllos esquecem que difl'erem
]lOl' complolo os J.empOI'UlllCnl.os dos dons Exercitas, o que cm
rr·ançn nôs niio lemos dn modo algum ncccssii.lndo dessa dis/liplinn. ·dura, :esl.rcila o igual JlUl'a l'odos que rcinn no Exer~
eito d,olles •.. ~
E lr•nbnlltm·emos, pela cu]l.ura dos sonlimenl.os mm·nes o
rul.r•iol.icos <IJ nós l.ocJ.os, pm•n Jll'OVar· que ú demol!rnein, que
r.ós somos ü qucJ·cmos ser·, não ú avesso o Exci'cito quo nós
Irmos o qucr~mos ler.
A sabia. Conslil.uição polil.icn quo nos rego :l.rar;ou-no~
;•.;goras pJ·eebas o eertas de conducla. A nossa m issiio, n.
m issiio das classes nrmnodas, ficou definida com exacl.irliin o
J igOI'. O que lhes incumbo ,; a defesa da l'al.ria no oxlcriOI',
<í n manul.encr.o dns lrds no interior, •' n susLenl.naiio das instituições eonstil.ucionaes. São a isso obl'igarlas. E ·a obcdiencia
··~smwiul dovidn aos superiores hiemmhkos não a devo a
força armada sinfio dentro dos limites da lei.
E' bom cm um rxor1lil.o rm,jn organi~a(:iio assenta solwo
<:ssas hn~es liboNtr.s que se pôde eneontrnJ' a diseiplinn como
:t J'Pali~açiio tio ideal que dcvn se!' o tln todas as nn1.:ür.~
ndeantnr!a,,, o livros. Elia se deslinn a J'ormm· o cnmclor c a
educar n vontade.
Para conciliar o exercito com n democt•neia o Sr. Emílio
.JlouJ.r.oux exiA"ilt quo aquollc não apt•osnniasse caraetcres quo
fnssom doeididamenlo .contrarias nos principias desta: '<A!
dnmoet•a1lia ehamndn a conservar o accrosccr o quo faz a di~
gnirlndn .rle uma nação :c· a fazer com quo esta entre no con-:
cm·tn das l'nmilins humanas sú qum· cidnrlã~:~s• roelos, livros,
insLJ•nidos, enpn~os do so ~onauzit•em por si mesmo, nií.o autornal.ns no sel'vino 1In uma vonl.nde•.
Afn.·J.nrlu nss:i cnner.pr;ão estreil.a 'e comlemnadn de umn
disuiplinn dospol.icn, n (icmoemein Jlôdo nbrigm· cm son seio
um exor,~Jl.o qun sor:i n snn J'm•çu, uma garnnl.ia de dirJitos,
de 1illm•dndo n ele ,iusJ.icn.
Or,:, cu não sei •ando melhor do que cm nossa .Pnll'in <i
ila su:t hislorn\ pnconLt·nr.: um exercito .aue, cm toclos os tem~
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pos, t•J:1'1a sidn, não um cego instrumento nns mãos r.ln oppr•rse da l.yl'annin, mas um podnr·oso nlliacl•n dos que eomhnl::l'nm em rlol'esa dn eonseieneia humana.>
O Sr. Etienne Lnmy fnllnva um dia nos inimigos rio
Exr!l'l!il.o que h a nn Fl'nnçn: «'rodo nm nllmdo alado e ·vone.,
!toso s:J ngila em torno elo l~xercil.o. Cmou-c•e uma JHt.cr:üut·n,
a qual, soh pJ•elexl.o de pirrtar.· os costumes dos m!ilitnres, o
qrw J'az rí insultai-os, c, n titulo rle julgar os oJ'ficines, os r:n-.
ltnnnin, A pennn rí um aguilhão c os zumbid•os ó que sn dão
m·ns rle pensnmen I o. Comagrndo (L defosn rJ.os outros, o Exnr•.,
r·ito não tnm o rlimito de se defender. Cala-se, mas ouve.,
E de vcz em vez inquiro si rí justo viver· sempl'e a sol'l'r·c~,
rln~ inimigos r.lurnnt.l• n guerr•n, e d-os seus. durante a paz .••.
No mundo em que se pensa, eontrn si tem o r~xcreito :J.rcs
sol'teR de advcr•sarirs muito dcsigunes em csLnl.ura. c nos ar,;gr·avos. Os primeiros .;;.iLD os que coudenmnm o proprio prineipio do or·gnniza~iio dos c:~ecr~>itos: !.cem por• cousa illegil.ima
n I'O!'!;n, r]uc clle:; l'CJll'escntnm. Os segundos conucmnam o
sen ob,iolllo: não ct•ecm nn. Pnl.ria, que r!llcs drJ!'ond:Jm. Os
leJ·cnir·os cnndcmnnm ns stw,~ praticas: upcp;nm-se :ís inst.ituiçües miliLuros, que ellos p.c!rpe.tuanr), '(llr!'l!ur: cl~.~ dcu:c
~üo

1rt.mules.)
·
)Jot• que ru; dcmocrnci:u; moclCJ•nns s•,1 hn.vinm de a~·pr.r!r~ir!r

dr.s exercitas t1mbcrn modernos? Er·a tnndo em visln. J.n··s
eril.icns, que mais do CJLHl cm parte nenhuma. st>rinm cnt.t·n
JIIÍS m.instns, que o Sr. llei'Ciinnndo Br·unc!.ir'!l'e num dos st:ns
t/ismwsns rle cmn.bnte (La Nai'ion el l'A1•mr!e) dizia: «E.litJ·~
uma democracia c um exercito nacional Ira rcla:;ões, c•onvmr icncias, nl'fin idades t))'.o!'u•ndas... O exercito· se r~econhceo
na rli•mocracia de que cllo emana, a rlemoel'ncia se rcconhc~·,1
por ~un voz no elm~cilo que n reprcsenín. E pm•quc nós somo:;
llilln •}emoernein, e porque r)ucrcmos continuar n sei-o, é qr.,o
innll•~:m quoromoG um nxoreit.o».
Deve ,n Commissãn de i\fnrinha c Gucrm n vm·dacle inlrk'a no Sr.nnrlo e por isso dir:'t, que o l.ol.al de prar;.~s consl.anto
da p;oposLa do Governo c consignado nn proposição .do. C~
mnra dos Doputndos, o qual longe i'ien. do que seria cxigi;io
pelo plano constante dn lei de ft de ,inncir•o do 1008, npen~s
figurar:\ no .papo:· por•qno na realidade muito menor será o
numoJ:'o do prnçus que orrcctivamcnl.c se cncon!,rarão nns 1'1leirns, limitado cJmo rí esse numero peln. vcrbn consignada nn
lr>i do or·cnmcnto.
Andam hcm os que enl.rmdcm rruc na situncüo cconomi~n
cm que nos aehnmos scr•ia impassivo! que nús dcixasscmos
Jr ai(~ onde Jr.vnm as suns aspil'açüe~ os que de accOrdo com a
lei do oPgnnizaçfí.n decroLada quereriam ver o nosso Exercito,,
Opinou, pni•:, oom ne01·!.o n Cnmmissiio do ~lnr.·inhu e Guur~a
ela Camnrn dos Jleputndos no d izcr:
<Não se seg-ue dahi que um pniz dova ·nrt•uinar-sc pnrn
mnnv,~r.' insobreptljnveis seus mpios do clef.e&n·, mos CjUO .6
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ndsl.• ~r· cni:Jnr cnrinhosnmenlo rlcsln, o~gnniznl-n, prepnrui-n
Rl'ill medir• ~ncrif'icios, porque ella 1í o esteio dn vidn, do
tJ·ahaliJn, da r·iquezn c do engr•nndecim9nlo da Patrin.
i'ifio ·pmdienmos a cr,Jaçi\o do um ~xercilo ri~ tHl t.le pnz
rr,w po:· si s<'> bn~l.c pnm l.odns ns ev·cniJuaJirlndes de umn. lul.a
af'!nrda; pr•cconiznmos, sim, a orgnni~nçiio da J'or·c~ no minim,,, ·
para que o!Ja possa sorvlt• de escola c de nuclco. »
Como elln pensamos nós, cm!Jor·n lenhamos do condcmnnr·,
pm• o·.:·ndn, n o(.inião, que l.nntns vozes so tom visto ::lJlPCgondn, eonsirlcrnr.do despezns impr·oclucl.ivns ns qu1; n Na1;til'
lll'evidcnlemcnlc fnz com as suas forcas militares do l.cr'J'a c
mn·':'.

Era. no encontro desses nrgumenl.os que acudia o cxim io
llcllr.tr·isln J't•ancc?. .i(t citado:
•Qual foi pois o utopista ou o ingonuo econ~misla qu11
p:•irr.ell'O l'Jvo a :em!Jr·nnça de fallar do Exorcil.o eomo de 11/lll\
<l'lnsso improrJuclivn. ?» A pa!avr·a, sabido 1\, cm par·l.o nenlmmn leve maior J'orLuna do que na Inglntcrr·a, a ulrnmnrla
pol.en•Jin. pncificn, industr-ial e commereiul enl.t·o l.odns. J~r;
:.J·rd.nnl.o, essa In&latcrt·a mesmo não possue clln ao;m·a o o~·ç,l··
nt~nlo militar o mais elevado, superim· no da França, sup ~
rioJr no rJn AHemanha ? Custa-lhe n sua frota 700 milhões d•1
f:anr.oo (om 1899) e é por tnl p~aco que elia é a Inglatorrn •••
Eu niio pooeria dizer qual é a natureza da rr.lação cnt:·u
a pro;~peridndo material o a i'orçn milil.at•: sómmle vcriricJ
que essa ?.'clnçãr• existe. E sem duvida por•qtw l.odos nl}>
conJ'usnmcnle o ~entimos, temos uma razão nindn put·a ficill'
fieis á nossa tradicçiio militar. Os nossos inle•:csses J'iua11i
aqui .r!e accôrdo com o zelo pelos nossns glorias. A preporoci:io
da gurm·n cnll'clcm ns nrl.es da paz.»
P~lizr.s ns Pnções que· podem reduzir ao mínimo o sru
rxcrrito de pllz com a cerleza do que nn Jrorn de p~rigos q1·e
lhe ponl1nm em risco n inl.cgridnde mDI·al ou mal.ürial a rraç('.o
armaria estará do pé.
E' nesse gener•o modelo n R.epublicn Helvetico. E Laos são
o~ idéaes quo seduzem polit.icos o publicistas civiôi· e militnrcs. Por elles pugnou o Sr. Gnsl.on Mo~Jr. ontigo capitão d·s
artilharia, cm um livro que tovo Jnrgn vulgnrizncüo - L'Arméc d'una démocratic.
Data da lei federal de 12 de abril de 1007 n orgnnizncão
quo ho.ic tem o Exercito dn Suissn, comprehendondo n éUtf!,

n Jnndwer c ,n lnndsturm. abrnngando toda a populocüo vnlir!n. dos 20 nos 48 nnuos. E' um opparclho ndmirnvel, .funcciorrnndo com umn regulnridodo o umn rapidez crue causam ns~ombro. Mns n Suissa ú militnrmenle, como é po!if.icamenl.c,
mn paiz singular.
Um ol'l'icial ganem! fronocz, o Sr. Brunet, apreciando os
mnno!Jr•ns dns tropas fedemos do 180G, pronunciava as seguintes pnln 1•rns: «A rcputuoilo do Exercito b'cdernl niio .esL(t pu r:
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'fazer o desde muito tempo suas instituições milit.nres rigurnm ao lado das insliluiçücs dos grandes exel'~itos eur·operr'
úeeupando um Jogar de destaqur.•. Com erfeito, não lm insl.ituiçúes que maiH excitem pl'imeir·o :-~urpre;a, tlepois a nlli!ll<;ão o emJ'im o r·cspei J.o de todos quantos ns estudam e orcem
bem conhecei-as. E por que nüo dizer que u Lnes senl.imentos
se ,junta o de peznr· que onda um dos vossos visinhos niio
póde deixar de experimentar quando, encarando as dil'l'iculiladcs que a todas ns grandes nncües acarretam as condições
dr! existenciu dos enormes exercitas modernos, pódo 'I'CriJ'iear
com que accr·to c com que succosso a Suissn, su elln cm todrt
]J;ur·ora, soube achar a solução desse problema que Lodos em
vão J)t'ocuram: armar lodo,s os seus J'ilhos o J'nwt• QUI! r:ar.lfl
cida ão dr\ um soldado no seu paiz sem que IJSS<! soldado nl'rauquo no seu paiz um uni co cidadão?~.
Desse mesmo exercito excepcional J'alluva o ~nernl Lnnglois depois de haver assistido ús manobras do 1867:
<0 estudo do Exercito Suisso, excellentc milicin, é sempre
de grande interesse. Quanto mais se o conhece, tanto mais se
lho aprecia o valor ... As manobras de 1!107 !'ornm particulnrmenl.e importantes pelos ei'J'Hcl.ivns qne nollns tomnl'am
pnr•te, pela maneira por que ellas foram dirigidas e. exeeutndns e pelo interesse crescente ·C merecido que todas as potencias militares lhes ligaram. Estará o Exercito Suisso na altura da sua tarefa? Pode-se responder· pela nl'fit·mat.ivn s"m
hesil.ur. Sua infantaria é boa, resistente o atira maravilhosamonto, Sua cavallariu ó excellente. O alto commundo revelou-se superior. O E:~:ercito Suisso tem um grande valor material e um .valor moral ainda maior.»
E nindn o g.enornl Mnitrot: •O Exercito Suisso é um inBf.rumonto de guerra do primeira ordem, tanto nu dei'ensivll
como na of!'ensivn. E r\ de notar que ene. tem umn mobilizn(;ão extremamente rnpida, por isso que cada homem tem 1Jm
sua ensa o seu armamento, o seu equipamento, o seu cavnlln
si ti de cavallaria. Em caso de ordem para pOr-se cm n<• do
guer·ra, nndu mnis tem que fazer sinão receber o matorinl de
corpo e as munições, Dn facto, os batalhões do obser·vacão dng
i'ronteiras ou de cobertura podem so mobilizar em um dia
e ns tropas de '1' linha cm dous. Tal é o adversaria que, pon.
do-so de pé em 48 horas, se levantaria dennte do invasor».
Pela adopção dus milicius á moda suissa ha quem ,so
venha batendo no Parlamento J'ranc.ez. Desse ideal poderia
awroximar-se o nosso paiz? Ninguem poderia Iom nossos dias
clrzcr• como ne·m quando isso so dnrin. O Sr. A. Messimy, conlJcr.ido escriptor militar, assertava cm ti'Ubalho publicado
nn Rmme )IO!'il'iqu.c et )la?'lamcntai·rc: •Cercados por todos os
lados por exercitas monnrchir.os !'ormidnv.ais, os suissos não
quizr.rnrn mndclar por· cllcs as suns tropas, c, J•opubliennos
ra seculos, rcpubJi.cunos nu alma e no snnguo, conc,;hcrnm
n ercnrnm o I!,T.C1'1:ito de nma Re)mbl'ie~~».
Si nüo trm1os nndn quo se pnt'C\'Il com isso, l.nmbcm gJ•nndeé a distnnciu que nos separn dos paizes que possuem orgn-
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nir.nc,ies militares que podem 8Cr tidas como modelo o quo
~~· earactcrizmn essencialmente pelo papel flUI> nellas cabe
:'lR J'OSOl'VUS.

A rcccnlc lei nllcmü, votada este nnno, resume um desseE
typos: clln não realiza sómentc o mais immenso ofl'ecl.ivo de
puz que ,inmuis tenha existido •sob as bandeiras, quasi !100. 000
lJomcns. Mas esse cl'fectivo ,; tão podcrosnmcnLe homogenoo,
tão rupidnmcnto mobilizavel com os seus 37.000 ol'ficines,
com os seus 11il.OOO ol'J'icines interiores rcengajados, com
n possibilidade ·de não chamar· sinão um resm'Vlstn para â.'on.v
soldados do contingente, que o Exercito Allemão inteiro, com
os •seus 2G corpos do exercito, tornou-se o mais poderoso insti'Umenlo de aggrcssiío que .iamnis existiu.
Al'fir·mava na tribuna da Camara dos Deputados em Franr;n
o Sr. Joseph ficinach: «A lei allemã de 1013, e quem o diz
ufio sou ou, .são ·dons membros do Heichstag porLcncenl.cs aos
pnl'Lidos avnnr;ndos, a nova lei allemii rl segundo uma formula
- a mobilizacão em plena pnz - e segundo uma outr11 fot~
mula - a r;uerrn em plena paz•.
Assim organizado, sobre a base do scrvi~o obrigatorio e
r•~ssoa:, t.ornnoo vcrdnrlciramcntc universal, o Ex.orciLo AlloIJlão apparecc como um exercito homor;eneo, sempre pt•ompto
a rmh•ar• cm guerra, a tomar• l'apidnnoente a offcnsivn ao primei !'O signnl tclegraphico, smn tc1• necessidade it'e JJCrllJ· tis
suas rcsc1'vas rnais do qu.c u11! simples complemento e, con.,
forme o.~ casos, a núo depande1• dcllas.
Os intuitos rla reccnl.e lei. como a vol.ou o Parlamcnl.o
>\llomiio, •eram claramente definidos pelo :wtunl Ministro da
Gtl'f!l'l'n, o general Hccringcn: «A lei contribuirá niío sómente
JlUJ'n facilitar a instrucção do tempo de pnz, nons sobJ'etudo
]l3J'fl melhorar as suas condicões, pondo o nosso Ex-ercito em
ostndo do combater, pcrmit.tindo a sua utilir.ação immediatr~
dc-sdc o comeuo da mobilizacüo,.
J~m o genul'al Bronsart de Schcllcndol'l' que .dizia;;
•'Jonvem l.oJ·nnt' mais J'ot•l.o o cxcrciLo de campanha·, o espAciahnmtc üssa pa.!•l.n do exercito ri•J campanha quo, llm ca,o
de fl'JteJ'I'n, é chamatln a dcsl'm·it· o primciJ•o golpe nu a liJlnral-o. Ser;nramcnto as J•csc•.·vas -nfio lomn um valot· meuor,
qu1!r sob o ponto de vist.n da bravura, quer sob o ponto do
''islrl rio espirllo ao snct•ificio, nons tccm-n'o sob o !lOnl.o C:o
visb da cohcsfio, .dn solidez na sua eonl.cxl.ut•a. E' pt•cci;;u
J1tt• sob!':! cllas os olhos duas vozes anl.cs de arriscar-se a
pol-r.s em Jll'imcira linha rlcsdo o com'ilt;o da r;uerl'a).
E ainda o gencml rlc Ler:zynsld: «E' ·indispcnsavel displlr•
p--rmanenl.emoni.Q nas regiões de f!'Onl.cirns de unidades aetivns, dr: nfJ'ccl.ivus sufl:icientos que oJlCI'miltam a sua onlt•nd~
inslnntanrm cm campanha.,
Podia .J•esmnir o sou Juizo om poucas pnlnvt•us o Jll'lgn;o
Vt•pt.l.ndo 1'!'uJwrz aeimn cilado: •O que ou digo, o antes do
mim rlisse-o .iú o M.inistJ•o nllcmiio, ú que ns rosr.rvus alie··
ruiis r;i~o estão mais desl.inndus a !.o:• nus gUBl'J'ns futuras o
rn€sn1o popcl gue tiveram nns guerras de 1803, de 18013 13 (I•J
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1870. 'Os quaf.ro esquadrões twtivos ·de lodoõ os regimcnlo;,
de cavallnl'ia :;o r:ruiJilizat"ão ~wrn lrwem de e:;pol'Ut' n~rn um só
1't!Ser·vi:.;ta, rwn1 um /'3(Í cnva!Jo de requisi~\ÜO. J~lle!-3 r•cccberãu
S/1.1' placa, do ri" esquadrão, seu eomp!emcnf.o em homens o
om nulmacs.
d~m f.odos os co!'pos de el'J'cdivo t'cl'o~·•;ndo, onw cot·p·•s
cm vin/.c e cimo, .ns Jml.crius su rnobilizat·úo r•m /.odos os
1crnpo:-:, eow os ~eus mesmos elementos u com um nume•.1.1
i.lr, eill'l'OS sul'J'ici•enf.c para f.omu:· purlu nos pt·irneiL·us encou!l'os.
Na

inJ'auLa~·bl

emi'im, os ·l'Cset·vi'5Lns não serão Jnnis que

tlm n1cro complemenl.o ... A sua propot·cão, nos quuf.oL·ze cot·TJf.lS

dn cxm•eilo cJ ~ el'l'cetivo tHli'JtHtl, :;m·;t de um ~·r~t~J.'vista pa"n

dous homens -da a~.:tiva. 1~ os:;a fH'oporção se~·il ah1dt1 menor
lh•s cur]>Os de exercito de el'J'ecl.ivo I'CJ'orcado.»
Esse .l'eiLio, que ú o tle um gt·umlissimo eX•.!t'cilo como 'l
:'\Ucmunlm o pos:;uc, ]lúdc sc'l' o de I!Xorcif.os dirninul.o" como
o que nrís l.cmos, l.al qual n eoncubeu o lcgislndor de !OO!l.
O: que não podern Ler as suas J'orças miliLa.:ocs o~·gam ·
zadn~

as:-;im va~um-u'ns cm oul.!'os moldt!)'j, desde que po.l-

wun displ1t' de rosct·vas TH'Omplumenle mobilizavei~. g·t·acas tt~
fJtllH~S a pnssugent do pé .do paz para, o pú do guc.':I'U se opth·a
1!0U1 n rapidez lHJec!:istH'ia •. Na eoncepção do::;se::; plano.; .,iic
sempre para atlc.mdcr as condicõc.:; cconmniüas e rinunecil.'us d"'
Bdnd1J.
O St•, :André LeJ'ilvt·c i'allnva da nova

.,

I.

"

organi~nção do J~x
ercilo Alicmão nestes termos, em discurso proferido na Ca.tnal'il dos Deputados, cm ,i unho desl.c anuo:
«Os factos, ~euhor·es, não silo súmonb es:;e augJIIOul.o rh.•
homc~ns e e~':iilS .despozas eonsideravcis quanlu ao mule~·il.l
l>cllko, mas sim essa inquiel.udom e l'chril nceelcl'nçãiJ qno
so f.t•aduz, cm summu, pot· um verdadeiro imposto de guert•n.
'A pnlavrn, aliás, não il minha; quem :t Jll'Onunciou foi o
D•·. Wicner, membm do llcichsl.ag, tendo-a rcpcl.ido o Dr. PoLiei'J', turnbcm Deputado. E ú singulnrmenl.o inquicladoi' pensar
que nesta hora, depois closte ,esl'm"QO, a Allemanha m•t,ecada un'
imposlo que é bom na I'calidadc um verdadeiro imposto de
g·uerra, ]lorqtlfl essas quantias, assim descontadas das fortunas
p:illf.ieularcs, irão reforçar o Lhesouro Llc gucrm do ExcrciLo
Allemão.»
Do oui.t'o /,ypo de organização, cm que ,j JH'epondcrn.nf.o o
papel dos l'esct•vislas, J'ailava o Sr. 'fhnlamas: «:\ mobili~ncão ú
tuna conecnl.r•n•··fio do J10mens que se equipam IJ que ~e l.t•au.:; ..
pol'l.am. AeeelÔremos oô JII.'Occs;;os de coticeuf.t·a~ãu e de Lt•mr~
pn:·l.·~. I!'nçamos de sorl.e quu não Lenhamos .'llais, con'c
acl.unlmcnto nn g-uuruição do .Paris, ·unidades quo l.eem
um ba[n.lhão cm Paris c os ouLros cm provinciu. Modil'iqucmos a chamada dos reservistas do tal sorte que alia soja l'eila
n1ais individuulmonto o tondo ·Om vista us localidados pOI'
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rllcs hnbilmlns r 'de modo que a· mobilizar)ão alcanco os ql'.c
1icam mais parlo cm Jogal' de impút• a esses hom~ns viagcr.~
inuteis.
Toso exige que melltot·cmos ns nossas lin!Jns de caminlto
rio J'nrl'o, aH no~sns vias csL:·ulcgicas, os nossos iusufl'icír:oll's pontos de desembarque.
ncslnm as JJr•cessidadcs de insLl'UC('ão, a !Ji.slor ia. dessas
famosas unidades-esqueletos ...,
. ··I
Onnndo ow;•} Jallal' ·das nossas unidudes-e~quulelos, d,t
irnpossibilidnde do dar insl.ruc0ão cotn os cJ'f'acLivos uctuaes;
!enl·~ o clit•eilo, apoiando-me cm exemplos que posso cíl.a<,
de dizei'-vos: sl vós Livcsseis os !lO homens com os quao~
:·enl o cfl'eeLivnmcnle podeis conLa:·, presentes nas J'iloirns,
para os exorcicios, não ser ia necessario ensrossal' os cl'feeLivos ... O JH'inr.ipio mesmo da fixidez dos cl'fceLivos mo pat•r.r:c rwousar sobre uma peLir;üo de p:·inci.pio. Quce-se tlir.e~
rrne em cada tmillaclc tl necessário Lct• um cerLo num:.:~·o ele homon~ na fileira ? Isso se eomproheudc: ninguom nunca o
n·nlesl.ou, E as propl'ins leis dos qund:·os que nós valamos
rrml•:mn sobre eR~o ponto disposições pcrfcitnmonl~ prccisa9.:
.1\las eu l'ot·mulo os La questão: pol' acaso é o mtmct·o drJ lwrnens nccessal'io~ pnl'a consLi~tút• uma. unidade que delermth:l.
o muncro Lotai de unidades que o recl'UtamonLo pó'clr• fornece·.·,
LIU é rJxaclamenl.n o conLml'iO ? E' o traje que faz a corpulcncia do homem, ou 6, pelo contrario, u dimensão do corpo que
cleLemina o Lrajc?P
·
Mas, quando se falia de rescr'\'as, fica bem claro que são
homens cujo prepw:o mililar 6 suJ'Jicicnto c basLanto para que,
c:hamnclos no ser,ico, enlrcrn nas linhas cm condições de bem
i'i,gul'nl'em nellas,
Na Mnndehnria, o general Silvestre, que acompanhou as
opct'a0õcs da guct•ra russo-japonc~a, como r•eprcscnlnnlc dD
esLado-maiol' francoz, pUde reconhecer que os reservistas
russos l.inhum evidonLcmenlc cumprido com dcnorlo o Bcu
devet•, mas q\10 lhes havia faltado csee cspirilo de offensiva
sem o qual niio ha vicLoria,
Tambom os Srs. 1\!essimy o Be~anet, do regresso da 'l'lll·ncln, onde ouvimm generncs servias o bulgaros, c como alies
os gencmes ~ava.ff c Ivnnoff, <pensavam uns o on tros, quo
em uma malcria tão grave não lhes cubin sinão inclinnl'-SO
deanLc dos factos, mas conclniram que em neccssario aos
rcset•vislas um longo Lronnmenlo prr.vio~.
E dos mobilizados do '1870, durante a guerra ft•anco-nllcmã, que na opinião do Sr. A. Lefevrc érnm tropas insuJ'J'ieienLomenlo cimcnladns, mal armada~. tendo apenas no cot'll-<
cão essa raiva de defender o puiz, esec amor dn paLrin, essa
zolo peltt de!'onsfio do uma causa jusln, que mezcs anlcs so
apontava como fazendo a força prin~ipal dos exercitas, dos
mibilizados do '1870, foi passivei dizer-se: <E entretanto ossos
pobres homens nüo sabiam sinüo morrer, uúo sabiam vencer:,
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Puderam salvar a honra do paiz; Lropns activas c suffieientcmente pt•cpuradas leriam salvo ao mesmo tempo o lcrrilot·io>.
E que dizet• dos paizes que uüo toem para cornrllclm· os
arcabouc;os das suas unidades siuão t•escrvas que não silo
rcacs ~~
.
Continuamos na Ilopublica as Lradi~ões do lmperio. Em
urn livro, em que um dos mais nolavois estadistas ela manarchia se uccupuu elas cousas ela 1\hrinha, com o intuito do
put• cm eonft·onto os dous rcgimons poliLieos, dizendo o quo
<."'a a Marinha de• ont1•'om, ha paginas que põem de manifesto
que a mesma imrH·evidencir. o o me~mo descaso de ho.ie recommenduvam os que tinham no passado a responsabilidade
do dirigit· os destinos da nossa Patl'ia.
Silo do St·. Visconde do Ouro Prelo estas palavras escriplas cm paginas de sou livro acima referido: «A despeito
do palriolico movimento da ópinião, que concitam o Governo
a cuidar mais seriamente do que alé r.nlüo J'izct•a, dos apl'eslos
mililal'es que não despreza nenhum povo prudente; sem omJmrgo da nobilíssima rouc~üo do cspirilo publico, delel'minado
pot· via·lcncia' recentes de alguns navios inglczes, que, obedecendo tLs Ol'rlens Lt•esloncadus do Minislt·o CIH·islio, violaram a
soborania nacional ·cm nossas aguas Lorriloriaes, executando
in,juslas l'eprcsalias pot• supposLos aggravos, euja inexistencia
depois l'ecouheccu o proprio governo bl'iLannico, dando condignas saLisl'aoões; apczar desses prceedenlcs, que noo deviam
pôr de sobreaviso, reeahil'amos na antiga inercia e volturanws
ao habitual dcleixo no tocante ao Exercito c Armada.
Pas.~ado o momento agudo do celebre conJ'Iieto• inglcz,.
uinguem mais cogitou de prepara!' o paiz para a conlingcncia
do uma guerra, chegando o fatal desprendimento ao ponto do
que um ul'l'iei ai do proprio Exerci Lo, o Sr. Cal'neiro de Campos, presidente nomeado para Multo Grosso e por notavel
coincidencia a primeira viclima de tamanho erL'O, oppoz-se
na Camnm dos Deputados a pequen•J uugmenlo nos quadt·os
de 1" linha, commungando talvez uns mesmas idéas de outro
rept•r.sonlunlc da nação que, naqncl!o recinto, não duvidou
doelarLU' que daria grncas ti Providencia si visse at·der o u!Li...,
mo navio da (•squudm brazileira ~.
Já por esses tempos se faziam reformas, que l'icavum no
papel: «No i1nno de 1850 decretou-se um plano de rcorgauiza~üo da Marinha de Gu·erra, que figurou apenas na collecção das leis, não tendo sido nunca executado.
Erro clep!oravel, uma csquadl'a regular sómente se conscr;uc lenta o laboriosamente. A convcniencia ou vellcidadc
do momento J'nzia indi!'J'et·enLcmcnlc nssenlnr no cslnloii·o a
quilha de um navio, o indionr-lhc a classe, us dimensões, armamento c mais eondic;ões nauticns c bcl!icas. Do mesmo, si
so pl'cfcria ou m·u misto!' ndquiril-os ,itL promplo, tomava-se
não o que pudesse satisfazer o i'im propo~Lo, mas sim o que
mais so approximusso, o que houvesse de manos ma-u.~ (A Ma..,
1•iuhu da outr'ora, pg. 107.).
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A nepl!blicn lcm lidado pol' quebt'at' esses •Ct•rndos í•umos.
O novo J'egimcn não pilcle querer vivct• na Jll'aLiea do~ ert·o·;
cm que viveu c morreu o Jmperio,
Felizes nós si não Livermos de pagar caro o~ UOtitiOs desacertos e a no~sa improvidencia, fiados em <JUe do conlinenLE
do qual somos tão. extensa por~ão nfto se púde dizut· cotw;
houve quem em data muito reconte dissesse da velha gul'Opa:
«lia oito anuas que nós únlt•umos cm uma •lra toda di.I'J'ercnlo, a ,jra, si eu posso assim diZCJ.',. da pax fH'ecm·iu. Nãü
lm mais um povo lia Europa CJUO não viva sob o ,jugo dessa
o-bsessão, o pensamento, não direi da proba!Jilidalie, ma,; ela
potisi!Jililiaele de uma guerra geral sahindo de repente, surgindo bt·uscamente ele um conJ'licto loc.al ou de um iueiueutc
ÍllcSpertH!O».
Muitos sãt~ os successos que tiram ela America tt bOa J'ama
d!J ser o couLinc!tte da paz. ]!] os ~m·dos_rumôrcs CJL!e tu.muncmm as tcndcncws e a~ novas Cll'Jcntat.ues da po!Jtwa mLoruacional, que tem .regido as rcluçüos enLt·o n~ uar;ões ameri ..
canas, devem ~ct'Vll' pura regular a nossa conliuela.
Ao~ :·r. cfoo julho de 1870 rclwnLo.va essa t.rcrnenfia ;;nt:l'l':J,
que puoh·t ftwP a face a Allomnnlt:l o a França, empenl.~.tln.,
ne~se duelo, de que até ho.io 'l'eslam abertas as Jet•idus na alma
J't•nnceza. Pois oil.o rJi,ns nnles, nos 7 do ,julho, Iord Granvillu
snbstil.uia 110 F<lt'úign orrico o St•, Clarendon, que ltwabava do
morrer, c ilmitt do St•, Hammond, secretario do Ministorio ti••
J~xtei'iJ:·, c nrn dos lwmcns apontados como r]ucm HLCJ!Jot· eonlwcc ,1 \Wlilica geral da Em·opa, esLas pa'J,avms l.ranquilli~ndorns ·. <!Nnncn ü céo ela Eu1·opa me ptu·m.=·eu 1nais vuro do
uuvíms; nuttca cu livc mais conl'ian(Ja na paz».
l~J•,1Jn por isso sabias o pt•udenlüs as pnlnvt•as de '.l'h iot•s:
~sc.,jarnn> mu;l.o llllcifJcos, ma~ com a . condicão de sot•mos
muito fortes, Creio mesmo que ~cremos LunLo mai~ ·pacificas
quaulo formos mais fortes>.
~lesmo aquulle& que ar:rutlitnm c eonl'iam na ne•;fio do J)ireHo B da Sustic.a, elwmados a dr:l!idir ns rwndeneias .intm·naeionuos; mnsrno .o:; que veom os pt•ügt·essos ex!.L'llOI.'llillnr.·ios quu
VlliJ tomando n. JH'atica dn ar!JiLt·tunt.'nto eonsagt'tH.Io eonto rugJ·a ·e uot·ma cm tantos LraLados, il't'acus ao que tanta vrJz toem
sido evHaciu> eonflicl.os uo pnr·c~cr inuvil.avois, rnesnw osses
niilo podem d·eixar de punsm• como o Sr, AIJ'ror.I l"ouillúe:
~o romcdio do arbitrumculo •l, pois, proposto pura J.odas :as
molesl.ias, .excepto pal'a aquollns quo podem ser mortaes !
Que so,ia convenienLB recorre~· o mui~ passivo! a osso remediu,
i~so !l corLo. Mus não tcnllamos a ingernticktdC: ·du vêt' uclle unm
PUlllWÓa,.

A Com missão resume o s·cu pcn,mrnenlo: nús uüo LCL'emos
o no~so pequeno exercito como o qum·cmos c dovocmos Lor,
omquanto nfiü :l'llt• posta um pliJJl~ vis·m· a lei de '' cllo• janeiro
tlu :1 !W8, eom as nocessarias ulleraçücs o emo••ndus, que a pt·nl.iea jú nconsoJlm., de modo que entre nós se-ja adoptado o sorvico du pn1~o cur~o, cu!Jonelo n todos. osso cltumuclo ·imposto
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de san(flte, ou como t·ccentemonte lhe chamaram imposto de
tempo, t:OIII a crctu;ão Li c re::,,ut'VUti n.:sl!1U lu nadas, ::;érinuwul.c
appure!lmda~,

as quues, gmçus u uma rapida mobilizu~ito o
concct!Lru(<ão, se possam ndu.plm· uos quadros solidas de um
exercito ui!Livo cuja ot·garJiznção 1!10 de a J'orçn moral, que
ll1e prmnillc tet• a consciencia do vit· u ser esse iusLnuncnl.o
poderoso c cfl'icuz de que 'J'allou o general Clausewilz:
•o J'et•ro da lança guert•eira, la! quo por toda a parLe onde houvet· passuclo a sua ponta agucnd•a. o resto lm de passa!',)
Saiu das Commissões, 2'1 do novembro de 1012. - Pires
Fm·reira, Prcsirlente. - Laltl'O Sodl'd, Uelutor. - Gab1·ir.l SalGado. -

Fclimw Schmidt.

PROPOSI(:ÃO O.\ C.\1\lo\llA DOS DEPUTADOS, N • .\0, DE
REFEIIE O PARECEI\ SUPI\A

!013,

A QUE SE

O Congresso Nacional resolve:
ArL. 1.• As forcas de lerm para o exercicio de 1014 constarão:
~ 1.' Dos officiucs das difforentns classes e quadros creudos pelas leis ns, 1.860, de ~ de janeiro de 1008, o 2.232, de
li de janeiro de 1910.
§ 2.• Dos aspirantes a official.
§ 3.' Dos alumnos .das Escolas Nli!Haros.
§ ·l." De 31.205 prac1as, incluídos 100 snr!l'cntos amanuonses, o rli.,;Jribuidas 100 a cada uma das companhias elo Acre,
Juz·tuí, Pm>ús o Tarauacil c as restantes ás domais unidades
rio Excr·eilo crcadns pela lei n. 1.8ül.l, de .\ de janeiro de 1008,
de accürrlo .com o effcctivo minimo.
§ 5." O cffccLivo cm praças do pJ•ct, de rruc trata o pamS'I'OflhO nnl,erior.. poder:\ ser elel'nrlo ao maximo, de n·ccôrdo
com a leLL!'a f do arL. 120 dll lei n. 1.800, de .\ de janeiro do
·1008, nos casos de mobiHzacão.
Al'l.. 2.' As prncas d'~sLinnda~ ás companhias regionacs
scr•;io, obtidas pelo volunl.ariado nas 1', 2", 3" c .1• regiões de
inspec~ii.o permanente, de prefornncia a quacsqucr outras, o
ns demais poln !'órmn exprossn no nrL. 87 da Consl.iLuicfio
J<eciernl, sendo os couiin:;enlcs fJU0 os. Esl.adcr.; o o DisLl'icto
Fcdorn I do vem fornccür Jli.'OpOI.'cionucs ás rospQctivas rerlrosentaçüt'S na Cmnnr.n dos Dcputnrlns do CongreHso Nncinnnl.
Pnrar;rnpho unieo. No cnso de ltnvcr ·em qualquer Estado
mn iot' numero do volunl.at·ios que o contingcnlc pedido, prof!t'(lnt·-so-lin eomo dcLerm inn o nrt. 187 do rcgu Inmenlo quo
baixou com o decreto n. G.Hn, do S de mnio do 1008.
Al'l. :~.' Na. vig·encin dostn lei ficn o Governo nuf.orir.ndo
n convocnr pnr.n os pcriodos do manobras, nos Estudos o no
~.~[[

.
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DistricLo l'edernl, até 20.000 reservistas do primeira linha.
§ 1." Os reservistas convocaclos gozat•ão dos favores concHlidos aos sorteados pelo m·t. 5il, da cilada lei n, LSGO, sendo-llws fornecido, por um prestimo u para as manobras, o nocessaria fa1·dnmento ..
§ 2," Findas estas manobi·n~. t•cccbcriio, cm dinheiro, do
'llma só vez, além da importancia dos meios de transporto,
tantas meias etu:pas quantos forem os dias de viagem sem
alimontal)ão ú custa do Estado,
· ·
ArL. .\," Fica Lambem o Govumo •twtol'izudo a ndmitLit',
nos ar~enac~ •c l'a!Jri~as, até 200 apt·endizes arLil'icos, do uecurdo com as condicões c obl'iqacões consignadas, no r~gu
Jamenl.o das compan!Jins de aprencl1zcs miliúa.rcs,
·
Art. 5," nevogain-se as disposi•,õos cm contrario.
Cnmal'l\ 1los Deputa.dos, 7 d~ outubro de 1013. - Saúino
lJm•roso Jmrior, Presidente, - Roul de Moracs VC'iaa, 1" Soerel.nrio intet•ino. - Al(mdo Octav'iu Mavionicr, 2' SecreLario
interino.- A imprimir,
.
N. 232- 1013

A Commissão de Finanons opina t>clo inde!'crimcntc, \la.
sob n, 3.\, de 1012, em que D. Julita Cunha do Nascimento c Lui~ Gonzr.ga do Nascimento, viuva o filho menm·
elo conl.t·n-nlmirnntc rcl'ormndo .To.só Mnt•in do Nu8eimcnto,
pedem relevamento da pt•cscrip~ão cm que incot•ret•um PUI'U
poderem rcecbm· as quotas n que tinha direito aqucllo officinl, pot·que, n.li\m de não terem os pcLicionarios compt·o-:
vado a allcgncüo do motivo de· forca maior que os impediram
do fazer valei" no devido tempo o direito ti percepcüo das vantagens que lhes assistiam, n siluncão financeira do paiz não
pcrmillo mais esses favores.
Sala das CommisRúes, 21 de' novembro de JD!~. - Feliciano Pmma, Pr~;sidentc. - Viclo1•ino Monteiro, - Siaismumlo Gonçalocs, - Tavares tia Dura, - .Jolio Lu"i: Alves •
....... U~úuno Santos ........ Francisco ~á,-A ·imprimir.
pcti~'üo

N. 233-1013

Apt·ouvc ao saudoso rcprcs.cntante de Alagoas, Sr. Senadoi' Joaquim Malta, ol'fm·cccr omunda ao pro,iecto n. 50, de
1!100, equiparando a dclcgacitt fis~nl do 'l'hcsout•o Nacional,
JHLrJur•llr. l~stndo, t\ de Malta Grosso.
Pensa a Commissüo de l.'in~n('l18 que n rci'oridn omcnd:t
tnmbem deve SOL' re,jeiLadn, niio só para nflO se elovat·cm os
encargos do 'l'hcsouro com o nu;;mcnto do vcneimcnlos dos
funccionnrios da mesnm dr.legacin, como Lambem pnru não
cr•ünt• Pl'cceclentcs que fntalmente se1·fio bvormdos pelos que,
por ventura, nüo tculr~m :<inrlti ~1·1 ide' o mesmo fr.vor do
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Congr·csso N~donal, que dcvor:'L mnnler o seu !'irmo pr·opo:;iln
d>J não aggmvu.t· a situu!)iio J'inaucuirn do paix com de>pezas
que nfio tcnllmn o cumcter do urgente ueces·sid.adc desliuurJas a ampnrnr os interesses nucionacs.
Além disto, os funccionm•ios das delegacias J'isoues
dr lodos os Estados da União obLiveram pelo art. 82, alínea
XXIV, dD. lei n. 2.356, do ~l de dezembro de lUlU, u gruliJ'icução uddicioual de 50 "[" sobro o; seus vencimentos, i'icundo
dc,te modo beneficiados os empregados dnquellas reparLi~'õcs fiscuos.
·
Sala das Commi,ssõcs, 21 de novembro de 1013. - Pcliciano i'cnua, Presidenta. - João Lu.i; :llves. - Tavwes de
Lu ra· .- Slalsmundo Gvnçalocs · - Urbano Santos. - 1>'1'WLcisco Stí.- A imprimir.
EMENDA AO PflOJEC'J'O DO sgNADO, N, 50, Dll
O l'Al\ECEI\ SU!'IIA

1000,

A QUJl Sll Hlll•'llfll!

Ao projecto n. 50, d(l 1909:,
· '' 1
Depois das palavras: -- Maito Gros•so, - accresccntc;,o: 4qunnto aos vcncimcnto.l dos J'unecionnrios.~
Sala dns sessões, 28 de junho do 1911.
Joaqwhn
Malta. -A imprimir •.
N. 234- 1913
A Commissfio du Pinnnons, tendo examinado a pt·oposição da Gumur·u dos Dc[lutudos n. 112, de 1Dli, relevando a
pena de prL•ôcriMão em que toriha incorrido o direito do capitão li'auslino Henrique Pereira pura ser feita reclamação
judiciaria conLJoa -o àoto do Governo que o rcJ'oJ'mou naquellu
posto, na. qualidade de ol'J'icinl da Forr;a Policial da Capital
l•'edoral, ú do parecer que, iL vista da nossa siLuacão financeira, se,ia rejeitada a proposição.
::;i oult·as J'os.scm u.s condições do 'l'hesouro, a Commissfto não teria duvida cm aconselhar a approvacão do Pl'ojecto,·redigindo-o, porém, do ouLro modo, tanto mais quanto
cotwcdendo o favor soHcilndo não decidiria do direito quo
compete exclusivamente a outro mm o do Poder Publico.
Sala das Commis:sõos, 21 de novembro de 1013. - Fâiciano l'umw, Presidente. - Victoriuo Monteiro. - Slaismuudo Gonçalves. - Tavares de Lyra. -João Luiz Alves.1
- Urbano Santos.- Francisco S'!i.- A ·imprimir.
PIIO!'OSIÇÃO DA C,\MAJ1,\ DOS DEl'U1'AilOS, N, 10, Dll
SE llEl"Eilll O PAnilCEII SUPI\A

i0i3,

A QUJl SE

O Congresso Nacional rosolv.c•:
At•tigo unieo. Fica igualmente roluvuda •lL prescrip,,üo om
rJuC tinha incorrido o direílo do uapitiío Fau8.tino llom·iquç

ANNAES DO SENADO ':\'-

Pereira, para reclamar judicialmente contra o acto. do Go- .
vcl'llo J.<nclet•n I fJUC o reformou nesse posto, nn. qualidade de
QJ'fieinl da .l•'ot·•.•a Poliein.l dn Capital Fcdm·al, ttl'im de que a
sua viuva, D. Anna Adelaide Vcgicr Pereira c seus filhos
JlOtisam l'ece!Jer a difl'crcnca dos vencimentos militat·es de CJUil
i'oi privado aqucllc ofJ'icial pela diLa reforma, desdo a data
<lcsÜI at~ a do seu fallecimcnto; revogadas as disposif;õc;; em
contt·ario.
Camara dos :;)cputados, Hi de novembro de J!lI L - Sal!illn /1111'/'0SO Ju.uior, Pt•e!c!idcnte. - Antonio Sim.r:tio dos Santos Leal, i" Secretario. - José Joarf'l!hn da Cosltt Pm•ci'l'lt
Braya, ~" Secretario interino. -A imprimir.
N. 235 -

Hl13

Tomando conhecimento das emendas que no correr do
debate, foram ol'ferecidas ít proposição da Canmt•a dos Deputados que regula a aposentadoria dos funccion>trios publicas,
vem a ·Commissüo de Finanças submcLtcr il consideração do
i:lenudo o sou parecer sobre cada uma deli as.
N. 1

«Ao art. 2', n. 3: Depois das palavras- 1'Cspcctivos quaaccrescente-sc: «CI'cados p_clo Congt·esso Nacional.»
Pü•cs Jr'c1•rcira.

di'Os -

-

Não é uma emenda ú proposic;üo da 'Ca.mnra dos Deputados: il uma sub-emenda ú emenda da Com missão. O J)ensumento desta ficou bem cl:ll'o .em seu pm·ccer, quando disse:
«i\Ianl.endo a contagem do tempo de set'VJCO dos diaristas e
operarias, a emenda rcsl.rin~e esse favor aos que constam dos
quadros legues para compt•ehender apenas aquellcs que, como
os serventes, estão contemplados nas tnhellas orc;arnenl.at·ias,
ou que, como operarias, figuram especificadamente uas metimas taballas. ~
A ac.ceitação da sub-emenda crearia uma sil.unçüo do desigualdade, porque não são poucos os serv1ços que, entt·c uós,
tcOJn sido creados pelo Poder Executivo cm consequenciu do
aulorizn•;ões legislativas c cujos quadros do pessoal constam
dos respecl.ivos regulamcnlos.
A Go.mmissüo é de ,pat·ecer que o, emenda seja rejeitada ..

N. 2

«Ao pai'Ugrnp!Jo unico do arL. 2': Em ve7. do supprimit• o
pnrngrapho unico do nrl.. 2" redija-se a'sim: O tompo do
~c·t·vico em eommissõos scicnLificuR serli sempre contado par11
os ei'J'eiLos du nposontndorin ou iuhi!açüo.~ - l'·ircs Farrcira.
A Commissiio, reportanda ..sc ao seu parecer anterior,
!lCn~u que a emenda nüo deve ser approvnda.
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N. 3
«'AILere-sc o nrt.
Ph•cs
. Fm•rei1•a.
. .

5".:

Em ver. de

20

annos, diga-se

15 .~ -

A mmor1a dn Commissão, contrn os votos do Relator e
do Sr. Senador .João Luiz Alves, proptlz n suppressüo do arl.. fi",
obedecendo n.o pensamento lie evitar, tanto quanto passivei,
dispositivos espccines para esta ou aquella classe de l'unccionarios. Mantém, por isto, seu modo de ver, opinando pela l.'cjeição da emenda.

N. 4
•Ao art. G": «Em .Jogar de tres mezes do IJ, 1, diga-se::
«Um anno),
Em seguida (ts pala.vras a quem cabe, do n. 2, accresce[lte-se: ou. qu.alqu.er c-idadão. ou me.çmo· o ·inS)JCcciO'Ilado.
Em Jogar de GO dias, do n. :3, diga-se <00 dias, no maximo,)
E depois das palavras seu pedido de ajwsentadoriu, do
n. 5, nccrescent.e-se: devendo ser cons·iderado perdido o tcm.po. pelo dobro, na hupotlwse de não se1• vcJ•i[icadfl a invalide;,
depois do recurso.» - Pires Fcrrci~a.: · Esta emenda ó no substitutivo da Commissüo e não no
dispositivo da proposição.
A Commissão neceila n modiricação ao n. 2, assim redigida: lana! d'irc'ito 6 asscyurado ao (ttncdonario.
E' lambem de parecer que seja approvad11 n, alteraç'io
pt•oposla ao n. 3. Quanto ás demais parles da sub-emenda, 11ensn que devrm
ser rejeitadas.

N. 5

11

«Ao art. 8' - Substitua-se p~lo. seguinte:::
.
Os aposentados, reformados ou ,Jubilt!clos CJUe ncr.~li.arem
·emprego ou commissão federal, estadual ou municipal, ou
cxet·cerom mandato elecl.ivo, uiw perceberão vencimento t·olnlivo (t sua aposentadoria, reforma. ou ,iubilaçiio, emquunto
esl.iverem no exercicio de qualquer desses cargos ou commissões.» - Leopoldo de Bulhücs •.

'A Commissiio não acceiln a emenda, que contraria ns idéas
venccdot•as cm seu seio c consignadas no sulistitutivo qur:
apresentou no nrt. B",

tOti
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N.

v

<Ao nrl.. 8" - Depois dns palavras Jlel'C/a im.rnedlata !las
vantnacns da aposcutadoria on ;iulrilaçt1o, a"r·r·cscenl.e-so: «sn1-

vo l.mtando-se de eomm issües mil itares, meJusive dn Gua.rdn
Nacional, ·e que se,inm oln·ig-ntorins.> - Mendes de Al111.cida ..
Aeeeil.a, "omo foi pela Commissiio, a doutrina de que par:t
n nposen/.adol'ia tí indispensnvcJ. n invaJidc1. no sor·viço da
Nucão, elm·o é qnc não lw. r·n1.ão que ,iw;J.il'ique n oxcepr;ão
proposta pela emenda: uma lei ordinaria não póde cstubelccer ohrigu./.orieclaclo do servi()os para quem, nos lor·mos clrt
Consliluiçüo, J'oi dt)cJnrarlo invalido no sor•vir;o da Nacüo. ·
N, 7

•Ao a.rt. 9' - Depois das palavras lev.adas em r1onta, as
arati{'icaçúes add'ic'ionaes, accr·escenle-~e: «nem abonadas a titulo de repr·csenlação.~ - M'lt.J•tinho.
Esta emenda é rcproducção de umn outra apresenlada pelo
Relator quando formulou n ~eu purer-er, que, ncsln parle, não
met•eceu o nssenlimenl.o d11 Commissüo.
·
Deve ser, pois, rejeil.nda. visl.o como n mat.eria csl(t regulada pelo nrl. I" do substitutivo.
N. S

«Ao art. 13 - Subst.ilun-se pelo seguinte:
Ficam cxcJu·idos das disposições deoln Je·i os milHares,
cuja reforma, porém, não poderá ser concedida: ·
1", quando a pedido, sinãn mediante invalidez comprovacln em inspecção de saude, na f6rmn da lei;
2", com os vencimentos mniores do que os percebidos na
effectividade do posto que nccupnrem no momento da reforma, snlvo quando csla :fôr por compulsaria ou por inYUJirlcz
nomprovncln., lendo o invnlido mais ele 35 nnnos de servir,•o, reformas cslns que terão Jogar no poslo imrncdintnmenl.e superior c com os vencimentos deste poslo.
Pnragrap·ho nnico. O que dispõe este nrligo 6 extensivo
nos nfficiaes da Policia c Corpo do Bombeiros da Capital Federal.~ - Pi1•cs Ferreira.
A Commissão nbslevc-sc de :tprcsen/.nr emenda, modificando o texlo do dispositivo elo nrt. '13 dn proposicão, acccitnndo a rednccüo que lho den n Cnmnra dos Dcpu/.ndos. Apenas apresentou um parngrnpho unico no mesmo nrt.igo, para
clefin it• qual n siluncüo rios officincs dn Policia o do Corpo ele
Bombeiros clu Cupilul Federal,,
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Não tem molivos para mudar do parecer, apeznr de entender que a emenda eonsig-ua id1\as que, eonvnnitmli!m~ule
esl.uriadns, podcrn ol'f'nt•eem• bn>c para uma rnvisão da lei que
regula. a r·cl'orma dos militares, quando para isto se apresenlnl' opporl.unidadc.

•

N. 9

.....

'Accrcsccnl.c-sc onde convier:
'Art.
Ficam su.icilos no regímen desta lei os funecionarios das duns Cumm·us do Cnngri!SSO c da Secrel.aria do Supt•cmo ~rribunnl J.ledernl,. aboi ida do ol'n, em deaule n praxe do
preencllim11nto dr. vagus cm conseqnenciu rle dispensa de serviço.~- O. Va.lladüo.
'A maioria da Commissão opina pela I'c.iei1;iio dn emenda,
por dcsneecssnria,: o arl.. 1" do substilul.\vo comprehende l.odo
o J'nnecionnlismo publico civil.
Sala rins Commissilcs, 2'1 de novcmlJro de 1013. - Feliciano Pcnna, Pr·e~idente.-Tavarcs rle L11ra, Relntor.-UriJano
Santos. -João Lu.iz Allms, cnm rcslricçües.- Victnrino Monteiro. - Siaismu.nrlo Gonçalves. - Francisco S1í, vcneido
quanto (I emenda n. 5, do Sr. Senador .Bulhües, ú qun.l dou
voto favoravcl .
EMENDAS Á PT\OPOB!ÇÃO DA CAMAI1.1, DOS DEPUTADOS, N. 17 I,, DE
1912, A QUE SE T\EI'ERE O PARECER SUPRA

N. 1

Ao nrt.. 2", n. 3- depois das pnlnvrnq- J•cspccl.ivos quadros - nccrescenl.e-sc: cret~dos pelo Congresso Naciont~l.
Sala elas ~cssücs, ·!O de novembro do 1O13. - Pi.res Fm·rwi?·a.
N. 2

•

Em vez de supprimir o pnrn.fl'rnpho unico do nrt. 2", rcclijn-sc assim osso parngrnpho:
·
<0 tempo de servir•o cm com missão scicnti fica scrn sempre contudo pnrn os effeitos do. nposonl.ndorm ou ,iubilar;ão .
Saln das sessücs, IO de novembro do 1013. -Pires Fer-

reira.
N. 3

'AJI.cro-sc o n.rt. 5", cm vez de 20 nnnoJ, diga-se '15 annos.
Saiu dus sessões, 19 do novembro do 1913. - Pi·res Fcr-

reim.
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Ao mesmo nrligo. Em Jogar de - tros mezcs- do n. 1,
dlgn-se·: um anno.
Em seguida ús palavras - a quem cnbc - do n. 2, nccrescente-se: <OU qualquer cidadão, ou mesmo o inspeccionado.
Em Jogar de 00 dias, do· n. 3, diga-.se: no dins, no maximo.
·
E, depois das palavras - seu pedido de aposentadoria, do
n. fi, nccrescente-se: devendo ser considerado perdido o tempo
pelo dobro, na hypot.hese de· não sei· verificada a invalidez, depois do recurso.
Sala das sessões, 1n de novembro de J.913. - Pires Fer-

reira.

N·. 5

Ao a.rt.. 13 - Subslitun-so pelo seguinte:·
Ficam excluidos das disposições desta !fi os militares, cuja
reforma, porém, não poderú ser concedida:
1", quando a pedido, si não mediante invalidez comprovada
cm inspec~'ão de saude, nn fórmn da lei ;
2", com os vencimentos mn,iores dos que os percebidos na
el'l'ectividnde do posto que occuparem no momento da rel'orma,
salvo quando esta fõr por compulsaria .au por invalidez comprovada, tendo o invn.lido mais de 35 nnnos de serviço, rel'ormas estas que terão Jogar no posto immediatamente superior,
c com os vencimentos deste posto.
Paragrnpho unico. O que dispõe esto artigo ú extensivo
aos ol'l'iciaes de Policia e Corpo de Bombeiros da Cn.pil.al Federal.
.
Sala das sessões, 1O de novembro do 1913. - Pires Fm·1'ei·ra.

N. O
Ao art. s• - Substitua-se pelo seguir.te:
Art.
Os aposentados, reformados ou Jubilados que acccilnrem emprego ou eommissão federal, estadual ou munieipnl, ou exercerem mnndato electivo, não perceberão vcnr:imento relativo (t sua uposentadorin, reJ'ormn· ou .iubilUJJÜO,
emqunnto estiverem no cxorcicio de qua!QUC!' um desses cargos ou commissões.
Saln dns sessões, 1n de novembro de 1913. - LaDJlDldo

da Bulhücs,

N. 7

Ao art. s•- Depois elas pnlnvrns - perdn immedin,la rlns
ynntngcns c!n nposenladorin ou ,jubilnçúo - n·ccl·esc~nl~:-so :.
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- salvo !.raLando-se de eommissücs mi ,.i lares, inelnsiYe da
Guarda Nacional c que se,iam obrigaloria'i.
Snla das sessões, HJ li e novembro de 1013. - Mendes de
'Almeida.

N •. 8

'Ao nrL 9" - Depois das paln;vrns - levadas em conta ns
gral.ificacücs nddiccionacs - nccrescenle-sc: - nem abonadas
a lilulo de repr·csenl.acüo.
· Sala das sessões, 1O de novembro de 1913. - Mur.l'inl!o.
N., 9

Aecrescen le-se onde convier:
Arl.. Ficnm sn,ieilos no regímen desta lei os funccionarios das duas Camarns do Congresso e dtt Secretaria do Supremo Tribunal Federal, aboliria de ora cm deanle a pnxe
do preenchimento de vngns em consequcncia de dispensas de
serviço.
Sala das .sessões, 10 de novembro de 1013. - Oliveira
oVallarliio.- A imptimir.
N. 23G- 1913

A Commissão de Fina.ncas solicitou esclarecimentos no
Sr. Ministro das Relações Exteriores :\cerca da emenda orrorceida (L proposic;ão da Camnra dos Deputados n. 237, do 11112,
pelos Srs • .1\londes do Almeida, Raymundo elo Miranda, \Val!'redo Leal, OJ.iveirn Va.llarJão c Antonio de Soma.
Respondendo a uma carta que nesse •entido lhe J'oi dirigida, nquellc til.ulnr assim se expressa:
«Exmo. Sr. general Francisco G!ycerio, M. D. membro da Commissüo de Finanças do Sennd0 Federal:
Li, com nttcnc;üo, n. cmendrt que V. Ex. l.evo a bondado
de mo enviar e que foi npresenl.adn pelos Srs. Senadores Mimeles ele Almeida, Rnymundo de Miranda, Wnlrredo Leal, Oliveira Vallndüo c Antonio de Souza, rnl:llivamente (t Jll'Oposiçiio concedendo credito para ncqu.isição da bibliotheca o
objectos do arte .que portcncernm ao Barão do Rio-Branco, o
tambcm pnra occorrer ús despczns com os l'unernes do illustre
brnziloiro.
Em resposta :í consulta de V. Ex., tenho o maior prazer
de declarar quo estou de inleir•o accôrdo com o pensamento
dessa cmendn, indcpcndenl.e ela qunl, por convenção ,i(t J'eiln,
os originncs dos f.rabnlhos relnl.ivos ú historia mililnt• elo
Brn?.il c outros üSI.uclos o originnes deixados pelo Barão do
Ria-BPancn, serão comprehcndiàos nn ncquisição que nquelln
proposição ele credilo nulorizn.

·.
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inrormndo do que quanto á hi3torin. da Guerra da
Paraauau,
fnll.mn npenns revisão o annolni•ües dos dous ull.imos capil.ulos do 3" volt!Ino, mns !.unto vara fn~er esse serviço, quanto
para qualquer outro que tenha do eomplclnr os cstudo·s c originnes do Bm•iio do nio-Brnnco,r\ intenção do Governo proeumt•
entre .vs membros do Instituto Historico c Gcogl'nphieo BJ·n~i
lciro pessoas eom nu J.oridado especial na mn.Lcrin.
Estão assim nllendidos os intuitos da emenda; o Senado,
no eml.n.JI'i.o, docidir:í sobre n necessidadn da sun appJ•ovnçiio.
Aprovr.ito o cnsc,io para ter n honra de reiterar a
V. Ex. os protestos da minha alta estima e mais distinel.:'t eonsidcraçiio. - Lauro Mü.ller.»
TriJJlicc Atlirm(•a. contra o Go·vcl'llO da Rc]1111il'ico. do

'A Commissão de FinanQaS, tendo cm Y!Rta as considerações feitas pelo illustre Sr·. Ministro das Tielnçües Exteriores,
nu. carta nc1ma trnnscripta, ,iulga rlispensavel a emenda oJ'forccida ao projecto, e, conseguintemente, 1! de parecer que ella
seja rc:ieitada .
Sala elas Com missões, 21 do novembro rlc 1. 013.- Fcl'ieinno Pcnna, Presidente, contrario á emenda c no projecto.
Urlwno Santos, neJaf.or, - .Toiio Luiz Aiv c.~. - 1'rtvares r! e
Dura. - S'iyismu.ndo Gonr.alvcs. - Vict01•ino Montei-ro.
EMENDA

k

l'ROI'OS!ÇÁO DA 'CAMADA DOS DEPU'l'ADOS, N,
1912, A QUE SE REFERE O PARECii'R SUPRA

237,

DE

Ao projecto 237 - Accrosccntc-sc:
Entre os objectos de valor do Barão do Rio-Brnnco incluam-se os originnes dos trabalhos relativos á Historia 111 ilHar rlo Brazil G outros estudos e originn.rs por elll.•• doixados,
c CJUe rleverfto ser revistos pelo Insl.ituto Historico e Geogr·aphico Ht•nzileiro; sem augmcnto de desp·cza.
Sala das sessões, 7 'novcmlJro de 1913. -Mendes rle Almeida. - llmmwrulo di! M·iranda. - Walft•edo Leal. - OUvc'i/•ct Yallarftio.- Antonio de Souza. -'A imprimir.
N. 237- 1913

A Commissfío de Finnncn.s ,., do parecer que o pro,iccto do
fixncão de forca naval para 19U (prop.osir;üo <ln Cnmarn,
11. 55, de~ te anno) sc,in nppr·ovudo.
Pensa, por1jm, n C::ommissiío qtw o cffcctivo do hntnllliio
naval deve sol' fixado cm üOO homens, porque as con~.icõcs
finanr,niJ•ns não nconsclhnm o nugmcnto dn 200 homens votado pcln Cnmnl'a,
O n.nlnl.or ncccitnrin o nu~menl.o, prescrevendo que elle
só se rcnli~urin uo scgmulo scmcstr·c do exorcicio, a juizo

'
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do Governo, que verificaria a possibilidade da dospe1.a do vez
que tal augmento é consider·ado convcn iente.
'

4•

A Commissão aceeiLa n emenda da dn Mnl'jlliJn t! Gnu1·r':L
l'olnliva :'t roor•gnnizn~üo do enr·po de "ng-enheir·os navnes nüo
sô pela neeessidnde clns medidas nella contidas, com~ de-

monôl!•ou uquella Commi:;sfw o expo~ o ex-Minisl.l'o Hell'or·t
Vieii·a (nnncxo I), mas'ainda po!'~uo n !'el'er·ida emenda tlimimw u despm:a (anncxo 11).
Pensa, l'innlmenlc, n: Com missão que n. emenda do Sr• ..
Snnndor· .Tosé Euzebio nfh deve ser· appr·ovada, )ll'incipalmenle
pot·que o re:,rulamonto da Eswla Navul não CO!;itu da classe
de nlumnos ouvintes, qun l.eom >ido admill.idos por· ldlomneia
e sem o pr·eenehimtmto dos eondi~üf's r•ngulamentar·e.s.
De acctlr'do com o seu voto a Commissiío oí'í'erece a seguinte
EM I~ DA

Ao nrt. 1•, § G" - Em ve1. de «800> diga-se <GOO».
Sala das Commissües, 21 de novmnhro de 1913. - Felicümo Pcnna, Presidente. - ,/ot1o Lu i: Alves, Relator·. F'ranrd.wo Sâ. - 'l'mJm•cs da LuJ•a. - Victol'ilw Monlei1•o. Sirrismun:/o Gonçalves. - Urbauo Santos, com re.stricçúcs ..
DOCUMENTOS A QUE Stll nEPEnE O PAnECER SUPRA

Amwxo I - EXJJOsiçtio de nwtivos
Exmo Sr·. Presidente da Republica - Por decreto nu,
mm·o ü.Süã, de 27 de fevereiro de ·1908, o Govm·no, usando
ria nul.or·i~at;ão ~ue lhe J't•ra conl't)!'idn pelo nrt. 12, lettm c
da lei n. 1.841, de 31 üo dozembt•o do !!107, rco!'ganizon o
cO!'PO rio engenheit•os nnvnes, approvando c mandando üX<'t:ttlnr· novo !'e;;nlnmento. F.nl.re ou I.rns medidas, então, ,inl:.:ndos ncoessnr·ins c ndopLnrlns como corwenicnl.os rís cxigen1Jil1s do serviço, figuram na roorgani~ncüo nltcrnçüos relativas no pascoal, qu.al a reducçüo dos cffcclivos dos quadr•os
do cnpitães dr frugaL.'\ o capitão' de mar o guerra. Exantnmente contm esta pnrtc do novo regulamento, contida no seu
art. 2•, t•eelamou o aetual capitão ele frngu.ln enflcnllcir·o naval Her·culnno All'r·celo de Snmp~io que, cm uma ncção pr·opostn r.nntm n. União, .nlcnn(:ou, pelo neconlnm, cu.in etÍpin
u e~ta acompanha, a dcl'OB'UtJiío dnquellc dispositivo, obtendo
vnntngens do conformidade com n CJUe a respeito dispunhru
o antcrim· J•cgnlamcnto, nnncxo no decreto n. 3.·197, do !D
ele ,innoiro de 'lADO. Prlos fundamentos do rel'crido nr:cordam
verifica-se que foi decla!'ndo n~tllo o dispos.to no ~1osmo nJ•f.igo 2" do re;:nlnmeni.o om VlA'Ol'. Dosl.r•urcln, po1~, u bnso
dn r·em•gonn iz:H:ão do cot•po clr. OllA't'\nhoiJ·oR nnvnes, l'tcn n nrlministr•ac,iío da Marinha impedida do dnr rigo!'osn cxccu~üo
uo rcspr..clivo rogulamcnlo. Pnrn selll.clhnnte situnci:ío, assim

t!2
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11.n~mnln,

lenho a honrn d? propôt• a V. Ex. se digne de so!wJtar·. do C?tlgTesso Nuc!.onol •~oncr.det.' 111 nul.m·izu.c;ão necessnt•ta ao Uovct·no para r·cvot• o ndunl r•egulamcnl.o approvudo pelo d•JtJJ•eto n. ü.8ü5, de 27 de fevcr•ciro de 1!J08.
Gabincl.c do illiuistro da Marinha, 'iü de outubro de
1912. - Manocl lunw:lu JJel{art V'ieil·a •
•4rtiyo .2 ela lei n. li2.1, de 2!i de novcmb1•o de 18.?8
«As liisposiçücs da lei n. 108 A, de JO de dczcmbt•o de

1~89, t•e!'er·ontcs .ri rel'ol'ma compulsot•ia, não lerão applicaçao aos ;;ugenhl)ll'OS nnvaes, emquanlo pot.' lei especial não
fol'cm regulados os casos de inncl.ividade pum lues cngonhei-

rcs.,

·

Anne:11o 11
Qnndro notunl

1 contra-almirante •.••
5 capitães de mar c
guey•ra . ..........
5 capitães do J't·agata ...
G cnpit;1es do cor·veLa ..
8 capitães-tenentes ...•
G PL'imeiros-tenentes ...

Total
t:D00$000 22:800$000 22:800$000
Mcnsnl

Annunl

1 :150$000 17:400$000 87:000$000
1:200$000 H :r.00$000 '72 :000$000
950$000 11 :1 00$000 GS: .lQ0$000
750$000 D:000$000 72:000$000
575$000 7:000$000 r.7 ;1,00$000
369:G00$000

propooto
1 v ice-almirante .. .,'..
1 couLJ•,n.-ulmit·anto ....
"r. euptTaos de mal' e
Qundro

gUOl'l"U • ••••••••••

5 capitães de J'J•agatn .•
7 capitães do cm·vetn •.
8 eapitão·-tenentcs ....

2:350$000 28:200$000 28:200$000
1 :000$000 22:800$0DO 22:800$000
17 :100$000
1:200$000 H :100$000
950$000 1l ;I,Q0$000
750$000 0:000$000.

1 :"50$000

87:000$000
72:000$000
7!1:800$000
72:000$000

3G1:800$000
E:MENPA ,\ PnOPOSTÇÃO DA CA~!.\llA Dt\l !lEPUTADOR N,
A QUE Sll llEFEllll O PAllllCllll SI!JPllA

55,

Dll

1913

A::'] nrt. 1", § 2"- Accrnscento-sc, depois dn expressão«dos ulumnos>- o seguinte:- eompt•ehendidos OR ouvintos,ficnndo o mais eomo estú.
Snln das sessües, 13 do ll{JVembro de 1013. -José Eu~ebio,- A' Commis~no (!e Marinha c G\Terrn.
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No 238- 1Dl3
A' Commissão de l!'inanr;us foi ,presento a proposicüo da
Camnm ·dos Deputados, sob n. 17, rlo corrente ·uru1o, autol'iznullo
o Sr. l'rosid.r!nte da llepubliea a eoneelir:t• (Hl baeiMt'cl Au~u:;to
dos Passos Cat·dow, consultm· ,iul'idieo do :\linistorio Lia Via(Jfi.O

e OIH'nH Publicas, um ríJIIHlO dH liecw;a, com o ot·donado,

al'inr de colll'tliCL!ll' o ll'al·u,menlo do sua saulleo
O l'utwcional'io n que se rul'et·c a pt·oposir;üo ,iú obteve do
Govel'no um anno de licença para Lr·atamcnto de suude, scudo
::;eis mczes com ordenado c seis tnczes com n Jn,.~ade do mesmo
ordenado, nüo podendo, por isto, obter nova pt·oroga~ão, visto
estar decorrido o pt·azo umximo osta.beleddo pel•tt lei n. 2.7GG.
E' .por esta razão que reeort•c ao Congt·csso, n.IIcganrlo continuar doente c precisat· pcrman.eeer •a.indu. no esla-ungoit·o.
O I'NJUct·irnenl.o cslú inl'ormado pelo Minislct·io da Viacão o
O!Jr.as Publicas.
·
A Commissão é de parecer que seja re.iciladu a proposição, lendo cm viskt quu o !'unccionurio de que se trata licrmciou-sc logo após íL sua nornl}ar;üo pura o logat•. que oeuupu
naqucllo ministcl'ioo
.
Saln rJ.ns Comm.issõcs, 21 de novembro elo HH3.-Felidww
Parma. Prcsiden·Le.-1'a·varas dó' Lur·a, Jlelalor.- Siu'immndo
Gon,alvcs.V'ictor•·ino Monteiro,- Francisco Sâ.
o
l'l!Ol>OSIQÃO

DA C·IMAilA DOS DEPU'l'AilOS :"(o .\7, DE
A QUE SE liEFEilE O PAliECE!t SU!'Ilol

·JU13,

O Congresso Nacional resolve:
Artigo unieo. ·Fica o Pt·csicloule dn llepubliea uul.ot·i~ndo
a conceder ao bachat·cl Augnslo dos Passos Cardozo, consu I Lo r.
.iurid·iiJo do Minislcrio da Viar;f~o c Obras Publicas, um. anno
{le lieenr•a, r:orn o ordenado, ulun de cornplcl•a•t' o l. r·ata.nwrll.o
de sua 8audo; revogadas as disposir;ücs cm cotrl.t·ario,
Carnam dos Deputados, '13 de outubro ele '1013.-SuiJino
/Jm·r·oso Junior, Prcsidente.-Anton-io Simawo dos Santus Leal,
i" Sr~~rel·al'io.- llaul ele Mm·acs Vciaa, 2" SccreLario.·
pri,miro
...
No 230 - '1013
A proposioüo dn Gamara dos Deputados, sob llo 06, do

cot·t·onl.e anno, autoriza o St•, Presidente da Jtepublica a abr•ir,
pelo Uinistcrio do Interior, um ct·odil.o cxl.t•aordinat·io na irn.pÓrl.an<Jia de lí;.l3\l$H2, para .pa.gnmcnt.o da g-t•a.l.il'·imu;ão ad~
clicional ao pessoal docente do Jnslilulo Ben:iamin Constnnl.,
elo nnno do '1DI2.
·
.
.
J~ssc credito foi soliciludo em mensagem pt•estrloncml do
4 de junho. A eX'[lOsicão do .rn.olivos do St·. Ministro dtt Justicn
c 'll 'dcmonstrnçiio dn DirectMia do Con~abilidadc, annoxas,
justit'ieaml :11; necessidade do sut~ concossiio.

'
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.4 Co111missão de Finnncas é, pois, do' pifrccc1' que n: proposJcuo SCJO. approvada.
Sal•a. d'as Commissões, 20 do novombJ•o do '1 0'13.-Faliciano
Pcnna, P•rcside.IJ!Le.-7'avarcs de Lyra, Relawr.-P·rancisco Sá.
Victo1•ino lllontci1'0.- Siaismundo Gonr.alvcs. Santos.-João Lili: Aivcs.
•

Urbano

DOCUMEN'l'OS A _.QUE Sll DE:l'Efill () PADECER SUPRA

Sr. Presidente da Republica - Na tabella discriminativa
do pessoal c material do Instituto Benjamin ConstanL1 compJ·ohendida no n. 25 do •arl. 2" da lei n, 2.544, do 4 ue jnnoil·o
de 10'12, não foi incluído CJ•edito para pagamento de gru:Lii'icações addicionacs a·os antigos professoz,cs, repc,tidores o dietante-copistas, o por isso houve necessidade d~ solicilar-so
ao Congresso Noadonal, cm mensagem de 28 de .agosto daquollo
anno, o ()redito de 21 :527$631, de nocõrdo com a demonstração
apresentada pela directoria do mesmo ínstituw, para despezns
com taes gratificacõcs, no ·anno de 1912,
Em virtude da resolução do Congresso, foi aberto pelo docroto n. 9.082, de 2 de j·a.neiro deste anuo, o credito e:\:itraordinal'io da citada impor~ancia.
Tendo-se, porém, verificfrdo posteriormente que o credito
não ot·a sufficionte, por ter havido nugmcnto de graLificacão,
elevando-se a despoza, no roJ'crido anno de 1012, a 26:066$743,
conforme se. va da de.monsLraciío j unLa., lornu-se, pol' isso, prociso soliciba.r no mencionado Congresso' outro credito oxtruordinario de 5:430$112, pat1n o fim indi.cado.
Submetto, pois, o assUJnpLo á vossa aprcciaciío, paru quo
:vos digneis resolver como for ucoriudo.
_
Rio do JanoiJ•o, 4 do junho de 1013.- ni·vada·vía da Cun/ia
Col'r~a.

.
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PllOPOSIÇÃO DA CM•IA!lA DOS TlBPIJ1'APOS :N, ÜÜ, DB JD13, •\ Q!Jil S~J
lli::Jo'Jllm O P,lllBCEil SUPllA

O Congro;so Nacional resolvo:

Arligo unieo. l!'ica o Pt·esidonle da nenublicn autorizado
·a abrir, pelo Minislerio do Julcrior, um credito cxtraor·dinario,
:Ja imtlorl.nncia de 5 ;!,30$112, para pagamento de gral.ifieacão
add ieional ao pessoal Liocrm te do l nsU Lu lo BenJamin Conslant,
tio anuo de 101~; revogadas as disposições cm contrat·io.
Caruam dos Deputados, li de novembro de 1!Jl3, - Sabino
Barroso .!unia,·, l'rcsidcntc. - Antonio 8únaão dos Sanlos
Leal, 1" ::icurclurio. - Jtaul da Moraes Vciaa, 2" Sücr·oLario.
-A impr·imü·.
N, 240 -

1013

A indicação n. -1, de 1013, aprescul.ada pelo Sr. Senador
Tavares de Lyra provô a uma defil:ieucia de lm muil.o no.
l.ada no llcr;imenlo, C1llal seja a fall.a de espeeil'ica~ão das materias que podem c rJevem ser incluidas em ordem do dia das
ultimas sessões, indcvondouto de parecer.
'l'anlo basta pum a Commis~iio de .Policin aconselhar ao
Seuado a sua approvaQúo.
Sala das Commissõos, 22 de novembro de 1013.- Pinheiro
Machado, Prcsidünlc. - Farreirrt Chaves, 1" S.!croLario. ,b·uujo Gócs, 2" Secretario, - Pedro Auyuslo BOI'{Ies, 3' Seci·c turio.
~ . ,. ·l
I

J!>JJICA(:ii.o N,

4, DE 1013, A QUE SE U&I'ERE O PAJ\EgEI\

SUPM

Indico que os ns. 1 c 2 do art. 12G do llegimcnlo sejam
as,im redigidos:
.
N. 1. «A requerimento dn qualquer Senador, si, passudos
'.IG dias sem que as Cornmissücs tcnlwm apresentado par.ocer,
o Seuado assim o rc•solver.~
N. ~. <Quando, trataudo-sc de leis annuas, crcdiLos, propnskões decorrentes de mensagens prosidondaes ou emendas
da outra Gamara, mcdciarern apenas oito dias, cnLt·e a data
da aprescular;ão c o oucetTamctllo do Congresso. Nestes casos,
as Commissücs devcrfto irlLor·por· pareceres verba;es,)
S. n. Sala das .sessões, !3 de novembro de 1013,- 7'avaras
de Lyra.
OUDEM DO DIA
'sECRETAnJA DO ~'IUD(JNAJJ MILJ~'All

!:!' discussão do lH'O.ierd.o do Senado n. 31, de 1012, roA'lilando os vencimentos dos funecionarios da Secretaria do
SurH·cmo Tribunal ~lilittu• o dando oulr·as providencias.
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O Sr. Prics Ferreira (')-Sr. PI•esitlcuLe, o hisLOl'ico reit.o
JH•Ia Cllllltni:-;:-;~n 11e ~P.nl'inlm e U.rwt'J:a c111 r·oia~,fio ú ~!!Cl'CLaria 9-"l
~:ltq1i l'tlln Tr·iluuwl ;\l!ilitaL' devo te~· illlpl'c:-i:-;inuado o ::ien~\lv:

poi:; :--t~J·virr par·a que Lodos saibalJIOS que o:; ftrneeiou~U.'Jü~

:l"ssa t·upat•li•;ão leem ordenado muilu pouco eompensatlot·.
E11up•anlo um ·I' oJ'J'ieiul daquulla suerelaJ'iu peL·ec!Je auo~·
de ordenado c gmLil'illao:ão, os couLinu.os das duas Casas do
t_:"Jugr·essu veuco1n quanLia superior.
·Aecn~se·e mais que o SCl'Vi~o alli ol lanlo que houve IW·
ccssidade do auxilio de ·não pequeno numeL'O de ol'l'iciaes arl'l.'gir1rc•ntmlos, .l'ndo, nlii.Is, pouco .regulat·, poh; vue th cucu.Lüt·e
(J IJI'I'a~ão do corpo desses ofl'iciaes.
,\ ux~:uJu;flO fl'ila pela Commissão lcm po.·: J'im impedir qu•J
~e su.iiJilenJ a eommisso1cs de sonwnos imporlandu oi'J'iciaes que
podem cslut· J'll'cslando set·vi~os em seus eoi'J10S, pois sú ó
jusl.o que ellcs dalli se al'aslr.m quando cm desempenho do
t'oJJJniJ~s·i"s l.eeln: icas ou de rnaudnLos m·iundos rio \'olo nnjJU!lJ', 11 não como o exemplo de um capilüo sc•:vir de cúpi~la
ua soJcrelal'ia daqucllc tl'ibunaJ •.
/.luilos ol'l'ici;,es lccm alli l'eilo eat·reirn, não ~cndo J'lilra
urluJiJ'ttt' que ellus guiE:uem poslos eomo o de capitão, l'awurlo
dr.~pois cat•t•eira n!.ü coronel, sujcitanclo-sc, entr·elnltLo, á
di,ciplina do ll'ihunal, que esttl sob a chcJ'ia de um 'i" oJ'J';I.ial eh· i!,,
D"pois das inl'ormaçücs, prcsladns pcl:\ Commis1iuJ tl~
i\Ja!'inlm r. Guct•t·a, onde se evidencia o inconvcnionlc de ofl'il'iaes sl't'\'Í'.'CIII no '.l'l'iiJunal, rJsl.ou cel'LO de f!UC o ::it•. Minislt'"

1h Ciur~t'l'a, que l.nnta IWcc:;sidado tem de ol'l'ichws nos eOl'IJOS

da l'l'onLeira c oult·os pontos da ncpublicn, mandat·á quo os

f!lle alli ~~:;UVJI'üHl se recollnun aos seus cot·pos.

W exquisil.o, s~·. Pt·usiduule, vet·-sc um capitão sujeitai'-W a set' eú]liHI.a de uma repurti1;üo qualquer!
O Su. VJ~TDIIJ:'>o ~lo;:.~TEIIIO - ComLanlo que nflD sain d,.
nio L!l! Jaueiro ..
O Su. J.lJJJJlS .I!'Eitlllilll.\ - Di;~ V. Ex. contLnulo que nito
firdn do Hio de ,.laneiro; is:-;o fa~ suppÔ!' quo Hi o rrt·ibunal
ftl~SP 1.'111 ..:\quidaunua elles pudirinm LJ•nnsi'Ot"Jttcia pat·a o~ eOI'P~'s

(Insta Capital. l\'fio

~ou

suspeito l.omnndo a

d1~l'esa

de meus

uompanhoit•os, mas lambem lenho o dever de dizct• no S•Joado
ano mal ias nüo :;e recommcndnrn nem pela ju'5Li,~:t,
nem pelo respeito tts leis.
Vou remoLI.e:r um clcss~s paJ•ecoros ao inmmsnvel Sr. illi-

iJIH~ ~~~sns

nislr·n tln Guen".t, nl'im de quu e0111 a sua Joitw·a nssa di~·ll~t
aul.ot'idade .l'aca J·eJ!Ollwr esse~ oi'J'idn·,J:o:; ao:-; seus enJ·pos, on.J1.~

t•xislcm companldas commandad:m pot· aspil'l!nl.esl E' pJ•eeiso
flllB o Cong·t•es:;o, que uã.o regnl:cun Yütwinwnl.os no l~xrJ/.'1~ti.O
c a ~lnl'inhn, lct!ha o llircil.o de t•ecltunm· conlt•a aquoHcs que
(") EsLo discurso nüo foi revisto pelo orador,

•

.

~
I

SESS,\0 E~!

DE NOVE~!Dl\0 DE

:22

t•olfic, oceupnn.tlo p11si•;Ge,;

CJIW llfto

'1013

1

H7

'

lh"s J'u•:am drlerminndas

p Jt' !ui. g 1! possivl'l rp.Je em :Jn disell:;,.;fío ~e.ia. BIH'esenlnd~1 uma
~~lllUJHlíl a c~:;n J'!~spr~il.o JllilJ!dnndo quu nu :o;ur!l'c~no 1't•tbunu.l
1

,\lililal' s,·, Le11lmm logaJ• aquelle,; que
PJJl

vi!'i.ude dt! lui, i:;lo 1'•, 11s gf~IICL'aes.
Ern o quu U:dnt a di1.u1'.

pa~·a

ali! s•.to nomeauus

Vem a Me,;a, ,; lida, apoiada e poslu em discussão
juulumeuLe a seguinle

cou~

Ao nrl. I " - úude :·W di~: «nos de igual categoria da se ...
ercl:u·ia du :,;upreJIIO 'J.'ri!JUn:ll Federal» di~;a~se: <da i:iccrc~
taria da (;Lit:i'!'H»,
Sala dtts sr!:;süe::i, :!2 ele novemlJt·o de lU!:J. - Pires Ftar1'1.JÍJ'a.

Susrwn,;u a discussão, n J'im de ser ouvida a Commissúo
de Finanças sobre :t emenda.
PENS,\0 A' I'IU\',\ DE 'I'OUI.IS D•llll\E'l'O

2" tHseussiio da proposi~.[o ela Cnmnm do;; DcpuLudos
n. '10, ele 1002, concedendo revisão ela quoLa que cabia aos
J'i!!Ios de '.l.'{)bins Bnt·r·clo de Menc?.es, emquanlo menores, na
pensão cOJH:cdida :'t viuvn c a oslcs, ú mesma viuva, Jogo que,
por• el'J'eilo da maioridade, cesso o bcnel'icio cm favor elos
J'ilhos.
Adiada a Y{)lação.
CllEill'l'O DI'
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3" diseu'Siio dn proposição dn Cnmm·n dos Depulnclos
n. 2·1, de 1D13, nulori?.anr!o {) Presidente da nepublien a
nlll'iJ•, JWIO ~I inisiNiO rJn Tnll!l'iOJ', o crcrlilo r! c ill :035.~280,
pnr·a pngammllo no enpiLfio da Bl'igncla Poliein! Arlindo Pinto
de Almeida cm vir.·ludo do sentença judicinr·ia.

Adindn n votnçtlo.

O Sr. Presidente vnntnr a sessão.

Nada mais havendo a Lrntnr·, vou lo~

Desi:mo pnrn ordem do dia da Hcguinte:
Votnr:iio, om 2" discussão, dn proposir;iio da Cnmnrn dfJs
J)rputaclns n. 1O, de ·I !l02, eoncedcndo r·ewr>fio ela quota que
cnbin nos filhos do Tobins Barreto ele Mcno?.cs, muquanto me~
norcs, IHI pnnAfio eoncecl ida :'1 viuvn r n cslcs, :\ mesma viuvn,
logn quo, poJ• cffc•ito c!n mniorir!acl,\ eosse o beneficio cm
favor· elos filhos (com parecer r:ontl'al·io da Commissao t/e
F'úrmrças);
Vol, VIl!

$7

VnLaefio, (:1"11 :v• discussão, da Ill':lllO:-iÍ\..'iio <la Camn1·a fhhi
))"pulado~ 11. ~~. do l!ll:J, nuloriwndo o J>rcsidcnLc da JlcJIUIJiica a abl'it·, r•elo i\linislcl'io do Tulol'iot·, o cl'cliit.o do
Ul :u:Jr,$~ti!l, pnt·a pagamonlo ao capilüo da Brh;adn l'olicial

Al'linllo .l'inlo llc Almeida, em virtude do senten•Jn .iudicial'ia
(com JWrcccr {a:voravcl da Coumdssão de Finanças);

3' discussão da proposição da Gamara dos Depulados
n. 102, de 1!110, providenciando sobre a utilir.nção c mobilioacfto da Guarda ·Nacional (com pareceres da Conmdssflo
rle itarinha c Guerra o((m•eccndo emendas, já IIJ11l1'0vadas ern
.2" discussão, e da de Justiça c Lcaislação o{(c1·ecmulo mn11
emenda) ;

2" discussão do projecto do Senado n. 10, de Hlll, quÓ

dofine os ct·imcs de responsabilidade dos Ministros do Supremo Tribunal Federal c regula o respectivo proecsso e ,julgamento (com parccc1•es da Gomm-lssão llc Gonstitu·içiio c
D·lplomacia o{{c1•ccenllo entendas; da de Justiça c Lcoislttçiio
of[creccndo duas emendas e com voto cm sepm·atlo do 81·. Joiio
L ui: Alves).

Levanta-se a sessão ás 2 horas o -10 minutos.

102" SEf:\SÃO, EM 21, DE NOVEMl3110 DE 1013
l?J\ESIDENOIA DO SJ\, l?INHEIUO MACHADO,

VIOE-l?1lESIDJ~N'J'll

A' 1 llOt•n da tarde, JH'csenle numct·o legal, abl'c-so n ses-·
siLO, a que concm·rem os Srs. Pinheiro Machado, Ferreira
Chaves, Araujo Gúes, Pcdt·o Borges, Gabriel Salgado, Arlhm·
LmnoR, lnd io dn .!J!'n~il. LaUl'o Sodré, lliboit·o Gonoalvcs, l' ires :Fcn·oirn, J•'rnnchwo Si't, ~eavnrcs Uc Lyra, Antonio de
Sou~a. Cunha l'cclrosa, \Vall'!'cdo Leal, Sigismuntlo Gonçl\lvcs,
Guilherme Campos, JJcrnut·dino Monlcit•o, Jorw .Luio Alves,
l•'rancisco PorLolla, Ducno ele Pniva, Feliciano Pcnnn, José
1\!urlinho, Generoso Marques, Xavier dn Silva, Alencar Guimaritcs, Fclippo SchmicH, Hcrcilio Luz c Viclot•ilJo Monteil·o (20).
· Deixam ele comparccCI' com causa ,iuslificaeln os Srs. Metcllo, Silvcl'io Nery, '.l.'eJ'J'ó, .Tosú Eusebio, Urbano Snntos, Mendes ele Almeida, Gm·vasio Passos, 'l'homnr. Accioly, EpiLacio
Pr,s5on, Gonçalves l!'e!'rcirn, Hibeh·o do Brilo, Haymundo de
~ln·ancln, Gomes lliboit•o, Olivcil'n VnllndiLo, .Tosé Marcollino
l~uy Bnl'!JOsn, J,~J)o Jin,nnn, Moniz Freire, Lout;en~o BapLisln:
~tio .Pel)l\nhn, :Sa .1• t'cn·o, Augusln de Vnseoncollos, Ale indo
(.uan.uhm·n, Uel'n\n'llo ~lontoiro, Alfredo Ellis, Francisco Glyc:I'JO, Adol11ho Gordo, Leopoldo ele Bulhües, Braz Abrnntos,
(.onzaga .Jaymc o Abdon 11nptista (32).
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O Sr. 1" Secretario d:\ eonla do seguinte

EXPEDIENTE
OJ'J'icios:
Um do Sr. Ministt•o da Agt•i0ullum, Industria o Commcrcio transmiltindo a mensagem com que o Sr. Presidente da
HcpubÚca restituo dous dos nuLoo;rapllos da resolução do Congt·csso Nacional, sanccionada, que concedo um armo de licenca
sem vencimentos a Adriano illoLello, ajudante da Inspectoria
de l'rotccr;ão ao's Inclios. - At·cllive-sc um dos autographos
c communicJuc-se ú Camara, remeUondo-se-lho o outro.
Oulr·o do Dr. Manoel Edwiges do Queiroz Vieira, pat•ticipando ter aôsumido o IJXürcicio do cargo de Ministro da Agricultum, Industria o Commercio, para que fõt·a nomeado por
doct·uto do Govet:no, do 10 do corrente. - Inteirado.
O Sr. 2" Secretario doclat·n. que nflo ha pareceres,
O Sr. Feliciano Penna (') - Sr. Prosident.t1, na sessitn do
snbbado, não rcqum•i um voto do peznr pelo infausto falleeimcnto do nosso uigno ox-collo:;n, Dl', Virgílio Damasio, pot·
mo ter chegado a noticia depois do encerrada a sessão. Não
l'Orn isto, tot·iu cumprido este amargo dever.
.
. Ninguom, Sr. Presidente, mais digno das homenagens do
Dt•azil, do 'JUO o illustre oxlincto,quo, om uma longa vida do 75
nnnos, dou a esta PaLria os exemplos mais dignos o mais eloquentes, do uma dedicaciío oonstnnlo e patt·ioticn a tudo
quanto cli~in n·spoiLo aos interesses maiores c mais· nobres
deste paiz.
S. Ex. eOil11!1JOU a sua vida 1Jüllln modico. Nosso flll!'actet',
foi um tios pt·orossot·os mais distinetos da Academia do Medieina da Bahia. lllais tardo atirou-se ti vida publica, tendo
sido eleito mem!H·o du ConstiLuintc, onde, como todos snhem, J1t·cstou iuesquccivcis scrvi1,'os no Bmzil, porquanto
S. Ex. niío ct·a dos chamados da duodecimu hoJ·n: S. Ex, era
um ropub[icnn 0 do raça .. , ,
O Sn. Jo:i.ü Lmz Ar,VES - F·oi o primeiro governador republicano· da Bnhin.
O Sn. FJ>LJCIAiNo PENNA - Foi o primeiro governador
!·opublicnno dn Jlnhia, como ucnba de lembrar 0 nobre Senador
pelo Espírito Santo.
Virgílio Dnmasio OJ'U um Jll'Opag-nndistn confiante no futuro da doutrina c do idénl que prég-avn, Mais tardo teve
occasiiTv de_ nos fazer companhia nesta recinto ando deixou
tJonoos lummosos do seu grande tnlonto,
Niio ó pois de admirar que, monüs pura obedecer aos dicLnmc·s da praxe, do quo para dar larg-as ao nosso sincero scn(') :Eslu discuJ·so uão J'oi l'IJVisto polo omdut·.
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LimenLo de pezar, cu pe~a .a V. Ex. que co~sulte o ~enndo si,
como mnnifestaoão da nossa n:agua 1 deve 1JCar _constgnado ~~~
acLa um voLo do pczar pelo .lallcCJmenlo de Lao 1llusLre CIdadão c so suspenda a sessão. (Muito bem.)
O Sr. Presidente - O Sr. Feli,;iano Pennn roquct' Quo se
lance na acta dos nossos trabalhos um veLo de pczar c se suspenda a sessão, pelo fallecimcnto· do cxin1io patriota o ex-Senador Dr. Virgílio Damu,s.io.
Os senhores que approvnm o requerimento queiram levantar-se. (Pattsa.).
Foi approvndo.
Em virtude da dolibernc;üo do Senado levanto a sessão,
designando pura ordem do dia de scguinto a mesma ,iá marcada, istG ó:
Votuoi1o, cm 2' discussão, da proposic;ão da Camara dos
Deputados n. 1O, de 1002, concedendo reversão da quota qne
cabia nos filhGs de 1'obias Burrel,o de 1\!cnezes, cmquanto menores, na pensãG concedida ú viuva e a estes, ú mesma viuva,
logo que, por efJ'eito· da maioridade, cossc o beneficio cm
favor dos filhos (com· parecer contrm·to da Com missão da
Finanças) ;
Votn~•ão,

cm 3' discussão, da proposição da Cnmnra dos
Deputados n. 24, de 1913, auLorizando o PJ•esidcntc da ncpublicn a ai:Jrir, pelo 1\linisterio do Interior, o credito ele
!ll :035$289, para pagamento no capitão da Brigada Policial
Arlindo· Pinto de Almeida, cm virtude de sentença judiciaria.
(com parecer {avoravel da Commlssúo de Finanças) ;

3' discussão da proposicão da Camarn dos Deputados
n. 102, de 1910, providenciando sobre a uLilizncüo c mobiIizacão da Gunrdn Nacional (com pareceres da Cornmissúo
de ~~arinha e Guerra o{{eJ•eccndo emendas, já ap]JJ'Ovadas em
2• dlsr.uss,io, c da de Justiça e Lea'islaçiio of{ereccndo uma
cmenrlrr) ;

. 2" discussão do pro,jcclo d,o Senado n. J O, de 1911, quo
dofmc os crimes de responsabilidade elos Ministros do Supremo 'fribunnl l<odcrul c regula o respectivo processo o ,julgamento (com )Jareceres rln Commissüll de Constituição c.
Diplomada o{{erecando emendas; da de Justiça c Leai.slaçlio
o{{qreccndo dita$ emendas c com voto mn sa)Jm•ado do 81·. Jolio
LUlZ Alves),

Levanta-se a sessüó .
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A' ! hora da tarde, pt•esenle numero legal, abre-se n scss;io, a que eoncon·cm os St·s. Pinheit•o Machado Fet•reit·o.
Cho.ves, Al'aujo Góes, Pedro Bot·gcs, Mctcllo, Tcrfé, Gabriel
Salgado, Al'lhm· I.emos, Indio do Brazil, ·Laura Sodré Urbano .Snnlos, Mpud.es ,de Almeida, Tlibcit•o Gonçalves, 'Pires
J?cr•J.•eJ.ra, FrancJseo Sa,- •ravnJ·cs de Lyra, Antonio de Souza
Cunha Pedt·osa, Walfrcdo Leal, Sigismundo Gonralvcs, Goa~
cnlv•CS l?ct•t•cira, llaymundo de Mimnda, Guilh<Jrmc Campos,
Olivcirn Vallndiio, Brwnnrdino Monteiro, Moniz l'reire, João
Luiz Alves, Lourenço Baptista, Francisco Portolln, Sú F't·eire,
BcrnaJ•do Monteiro, Ji'clicinno Pcnna, I,oopoldo de Bulhões,
Gonzaga Jnymc, .Tosé Murtinho, Generoso Marques, Xavie!'
da Silva, Alencar Guimarães, llercilio Luz e Victorino l\lontcit·o (10),
Deixam do comparecer com causa justificada os Srs. Silvcrio Ne1•y, José Euzcbio, Gervasio Passos, Thomuz Accioly,
Epitncio Pessoa, Ribcir·o de Bt•illo, Gomes Ribeiro, José Marcellino, Ruy Bnrbosn, Luiz Viannn, Nilo Pcr;nnhu, Augusto
de Vnsconcellos, Alcdndo Guanabara, Bucno de Paiva, Alfredo
Ellis, Francisco Glycerio, Adolpho Gordo, B'raz Abrantes,,
A. Azeredo, Felippe Schmidt e Abdon Baptista (21).
E' lida, posta cm di,scussüo o, sem debate, approvada a
acta da sessão anterior.
O Sr. i• Secretario declara que não hn expediente.
O Sr. 2" Secretario declara que não hn pareceres.
O Sr. Ray.mundo de Miranda (') -Sr. Presidente, a imprcvidencia de uns c o impnlrioLismo de muitos toem dado
lognr n que vá lendo um curso cxLt·n:orrlinnJ·io a propaganda de
11111a l'alsa m·iso l'innnccit·a, cm drl.l'imonlo do nosso credito, cm
pJ·o,iuizo do progresso o da itJLegt·idadc d'a accão ndministrntivn.
ért•.nlnndo doste assumplo, não posso deixnt• de, JH'Ciiminat·mcnto. npplaudir o procedimento, l'calmente palriotico, do
.Trmwl do Cnmmcrr.io desmentindo esses exaggeros do um pessimismo demolidor. E no mesmo tempo que saliento o movimento
JlnLriotico desse impol'tnnlc org-ão dn imp1•ensn americana,
]lOCO vania aoO illuslrc 1'innncoiro J·edncl.or dn vm•ia de 1 de no• vemhro parn discordar dns rnr.ões, dbs fundamentos que enumerou como enu.sn.'i dn ct•isc monetarin que nos snrprehendeu.
Diz o .Tomai do Commordo que os motivos süo idenlicos
'nos dn c1•isr de 1857-.1858, que acompanhou n crise americana
dn 1857,

,(')Este discurso niio foi revisto pelo orador.

A ci·isc fJuc Lemos, c que ,1 mouelnria e não J'inaneeil'a, ó
l't~sullaule, eomo ~e ~ento e O]JSet·vn, eomo ~~ ~wlOl'H.~ .nn.JH'a~a
do Uio de Janeiro, da fall.a riu h:u!eos pr·opt'Inr•lt'!tte. dr lo~, pol-

qu·'' as filine ..: . dos bnncos <'StJ·nugt•n·o:-;

flliP

;HJUI

,-;flJO Vt~r·dnduiJ•ns e!ll'l.eii':HI dns mntr·iZú:l, na J~uPotnl,
vorlcuclo em l'er·dadeil·ns easas de )ll'<'(fO,

llllll.'~l?nnm

r.•

:-H! vau eon ...

O Sn. Puu>s Fmu1mr>.1 - Com cxcepcõcs.
o Sn. llAY~JUNno DI> MmANDA - •roda a J•cgr·a tem cxcepçiio ; ,j wna verdade mais velha quo·o mundo,
A et·isc mono/mia, St'. PresidcnLe, ,; rosu!tnntc de que ? ,
Todos nôs sabemos que até maio deste armo, c mesmo :tL~
agos/.o, as gcrencias das filiaes elos bancos csl.mnl?o.iros uc~La
Capital prOCUI'UVa!ll .as .casas commoreme8 para &O!JCJttu·cm l]UO
acceiia~scm numoral'io para o desml'olvimenlo de suas opcJ•acões, a 5 olu. ntú O 1!2 ~t· no maxüno. pra, era nutu:·n~ qu.c o
commercio Iwncsto como é o desl.a Caprtnl c do Brar.·JI mteu·o,
cumtll'incto' rigorosamente a~ suns obrigações, sat.isJ'nzendo OB
seus compromissos cm dia, l'osse alargando ns· suas opern~ões,
não lho passando pela mente .a. hypol.hcsc de que, snLrsfnzcnuo
pontual c honradamente os seus compromissos ela vcspern, lhe
~os.~c suspenso o credito no dia posterior.
.
Pois bem, é sabido que, conforme o dccrel.o n. !l,528, de 24
de abl'il ele 1912, foi o Ministro da Fazenda n·utorizado a cmitlir
apo!ic.ds até n q).lnnlia .de 105mi! conto~·, papel, parn com o
respectivo producto occÓJ•rer ús clcSJlCZUS com diversos srcrvicos.
Ú!'U, esses serviços, que só podiam ser ]lagos com essa vcrl5a ox.tmord'innrin c est1er..inl c não com n receita or.clinnria taxada no
orçamento, foram pagos nt<l n nuantin de 62.205 ;9GS$85G com
o dinheiro de nrrccad,u~ão OJ'Cnda na rccciLn ordinaria.
Eis n razão pela qual o 'fhe.~.ouro so sente cm difficuldadc
]larn occorrcr no pagamento de dividas que se elevam n 50 mil
contos. A crise! A crise monctal'in cm que se cnconl.r.a. o 'fhcsom·o nesta h-ora ú resultante ,limplcsmentc da applica.;üo de
. verbas dn r.:r:ei/.n Ol'dinnria para· pagnmflnlo do scl'Yiços que sú
podiam ser rcu Ii~ac!os com n J•cceiLa .. xtr·no!'d ina riu J'e:;u Jtan lo
da emissão de apolices até a quantia de 105 mil contos.
. Nuo fOra essa applicaçiío il!og-nl dn r•occita ordinm·in q~;,;
\'CJU encontrar, o operoso o resistente Sr. Ministro da Fazenda,
o ·honrado Dr. Rivadavia Corr~a. estaria cm din com o pagamento de todas as contas do Governo.
E' inconteslavol o que venho de u!'firmnr, e, portanto, o
commcrcio desta Capital, que é solido, niío sentiria di!'riculdade de numemrio o, assim sendo, é evidente que t\s filincs
dos bancos ostran!l'ciros. que aqui opcr·nm não se ofl'cr·nc•,r•in
oppor·tunidade pn m, sem motivo juslificudo, snspcnll<•r·om o·
credito de firmas abastadas, commitlcntcs seus nuligos cm contas corrente~ muito avultadas, pnrn o fim de as cor;ircm n dos.
contos de ag-Iota nas mãos ele seus prepostos.
·
Então, Sr. Presidente, essa ·crise mundial de que tanto
se l'nlln equivaleria n um eclipse não visível no 1Brnzil. E' pot· '
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dn erise J'innnecii·a, que prc~uppú1J J'alla l'IJI:Ul'SOs ou insolvahilidndc, o que não sueeedc com o nosso eommcrcio, IJU", em-

}10l'a presa dn e11biea clnA geJ·eneias dn~ filinet:~ dos )HliWOH es-

Lrnugciros, vao J•esisUndo hnroiemnenle i't mal\'adnda

e~l.at.:~o

de agiotagem que se ver ifica,
A imprensa tem· publicado quasi diariamente o seguinte
annuncio, que equivale a um auto do J'lagrnncia:
50.000:000$000
U~l GI\UPO DE CAPITAJ,JS1'AS IJISPÕH DESTA (!U.\N'l'l.~
PA!1A COMPll.\ OU CAU(t\o DE Jll\'JDAS DO GOVERNO J!'llDlli\M,
QUE ES'm,r.IM PnOCESS·IIJAS. C.lnT.\S PAf\A ,\ c.\JXA oo Col'llEJo N. ~.\, A H. M. K

Orn, Sr. Presidente, csla quanLia de 50 mil contos não ú
nem pódc ser a àccumulação de capiLncs provcn icntes de dous,
Lres, quatro ou cinco capilalisLas, confo!'n1r se annuneia.
50 ·J~m, CON'I'os só- podem ser o resultado dos accumulos dos
saldos de bancos.
Ao passo que as filiacs dos bancos insinuam que não querem operações com o Governo, cxaggcranllo as ordens recebidas das casas matrizes, fecham systcmaticamente as portas
no commercio, c collocam-no nesta contingencia de escassez
de numeraria pura os seus compromissos, afim de o forçarem tL
venda dil sous creditas com descontos extraordinarios.
Entretanto, o que 6 verdade, o que não consta, é que este
commercio, cu.io credito se suspende, não dove nos bancos, não
lhes deu pro,iuizo nem mesmo nesta dura emergcncia.
Fu('O esta declaração com o orgulho do patriota, porque
é n prova provada da tradicional probidade do Governo c do
commercio brnzileiros.
50 MIL CONTOS applicados cm dividas do Governo,
devidamente processadas, sabe o Senado até quanto são dascontadas ? Alé 10 ojo· Quer dizer que esses bancos, ou, antes,
suas filiaes vão gnn H\l' nesse negocio cerca de 20.000:000$000.
O trabalho de partidnrismo exnggcrndo tem desvairado
patricios nossos que suppoem bem servir os interesses de sua
politica delapidundo o credito c a acção governamental de
sau puiz, quando o credito necessita, para sua existencia, a
despeito da tradição de honestidade que o Bt·azil sempre teve,
·Ser mantido por informações seguras, explicações verdadeiras, contando sempre com o patriotismo daquellcs que
não devem collorar u Naç.üo subordinada (is suas convcnicncins
de partido, mas sobrepol-a a esses interesses tendo cm vista
sómenLc sua integridade.
A imprensa por sun vez niio escrupuliza, oxnggerando a
situação, c não se preoccupn com n explicação necessarkt dns
razões determinantes dessa silunçiio, explicações que deviam
vir (t lu~ discriminndumcnle, do modo clnro o positivo, nl'im
do mosLt•nr que não atravessamos uma crise propriamente fiunncoirn e sim uma crise commerciul monctariu, devida a di!'-

42í

i'icultlndes Jll'Ovenienles da

cobi~'ll

dr." Bslnbclecimentos bnn-

-cnrios, que osl.ão nbsrwvondo a vidn, o progr•csso ,} a i'!JtogJ·i-

dade commercinl de um paiz pnl'n com isso aufel'irem gTandes
vnntngens, lucros l'almlosos, como se vr.l dos seu~ nlLimos hnlnncos.
.
0 Br.•nsilinnische Bnnk distl'ilmin o dividendo de 12 ola;
o British Bank, tnmbcm 12 olo; o Lnndon Bnnl;, 20 nlo. l'tlJ•u
oulroa lucros escriptur.·ndos ÍL pnl'lc. O Tiuws, de Lnndr.·us, nnnunciou, a 17 de abril deste anno, que o Lonclon Bnnk bateu
o 1'eeord dos lucros no Brnzil. g, segundo estou informado,
passou no ullimo balanc;o par.·n fundo do reserva 300 c tantas
mil libras.
Emqunnto essas vantagens são aeeumuladns, emqunnto
asses lucros são nrmncados dn probidade commorcinl desta
'Lorrn, fecham ns portas ao commcrcio honesto.
Não vem no caso a lnbelln que o Jornal do Conww1•cio
offereceu, do nnno de 1010 a 1013, con!'rontnndo o emprestimo de contas correntes o descontos, p01·quc é ,iuslnmento
i:le setembro do 1013 que do modo elaro, positivo o ostensivo, eomot)UI'am n suspender completamente os credito~ nos
seus comm i tlcn los, úquellcs a quem c li os espontaneamente
iam so·licilar que abrissem nos seus estabelecimentos contas
col'!'ontes de muitas centenas de contos do rr.lis.
São ·conhecidos os casos ele negociantes que vão ]1ngar
nvullndus sommns, resullun tos dos seus compromissos an tcriores, na data do vencimento e que dous dias depois desc,iam
t•o!.írnr pequenas quantias o estes lhes J'espondom que não
podem. E' sabido que casas commeJ•cincs impol'lanlissimns so
toem visto a brac;os 'com fallcncias, simplesmente por.• causa
de verdadeiras manobras que serão enumeradas no momento
em que contestem verdades desta nall!l'er.n.
Não se lembram ainda as J'iliacs cstJ·nngeirns de que o
truc !1Dt• ellas adoptado nesta cidade neabnrá pot· pre,iudicnr
não somente aque,lles que estiLo fazendo negados vantajosos,
mns Lambem os proprios bant\OS, as easns-matJ·izcs, acnJ'J'elnndo com ísw n !'nllencin do ímpor..•tnntcs casas emnmcrtdacs
CS[i'U 11 /l'Ci l'llS.
Hn poueo fiz vot• que os bnncos de todos os pnizos dependem de tal :l'r.lrma uns dos outros que os mais fortes podem
repentinamente bater íts portas do mais J'r.•nco, pelo T'CSlTitarJo
de .umn ongr.·enngcm eommel'llinl; por· oxomplo: n r.msn A,
nbr.mdo fnllenc!in, pt•e,judicn n cnsn H, porqt)e esln, 'que tom
mnwros o mnts extensas rolnr.õos commorcr.nr.•s Mm ln! ou
qual banco, noaJ•t•otm•:'t não sll ·a sou prc,iuizo c o do muitas
outms casas, como das p1·oprins mnl.i•izüs desses bnntlnR, quo
~ão embnrnc;~m os. no~ocios, no ponto do se nnnutwinr.· pelos
,]or.·nnes n cxr.stor.wr.n do um CUJ1ttnl c.Jo 50 Mil. coN~·os pnr.·n
desconto de eontns rn·ocossnclns do Govcr.·no Jlmlrot•nl.
O proprio commorcio do Rio t.lo .Tnncit•o, VCI'dntlo sn,in t.litn
em homenagem :'L pl'oprin verdade, tem resistido de um modo
hcroico n essa crise J'orr.acln.
As 1'ilínos dos haneós vão continuadnmonto so aproveitando .dn situação do momento para mais i'orçurom c mnis
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o~pllyxial'elll o eomnw1·oio df1 SI.H eidmh~ nt1~ o ohJ•ig-nJ·nm n.
do St'US Cl'Cf.lilos, i~Lo 1\ ti deJII'Cl!iHI.:fio r.Jo

g/'illH)OS t.JP~CülllOS

!

•
..

..

pr·oduf'ln dn S('LJ l.r·nhnliln .
O Sn. Vruro.nrNn MoN1'r.rno - A crise ,1 mnndinl.
0 Sn. fi.IYI\IUNDO !li~ MIH.IND.I- Tr·al.n nponas dn SU]l]lORI.a
criso commcr·cial do nio do .Tanoir·o, ospodl'ienmlo ns suas
enusns del.m·minnn/.os n dumonsl1·nndo que, si não fosse a
nppl icnçfio da roce il.a do· nosso orçamento ordinnr·io pnrn o
pa!l'nmcnln de clospezns ~uo sô podor·iam ser· foiLns eom vcrlm
cxlr·aor·rlinnl'i:n resultante dns apoliccs no valo!' de 105 mil
eonl.os, o Govomo do Bmzil, indcpcndentemcnlc de cmprestimo, c o honrado Sr·. Minislr•o da Fnzcnrla estariam appnrelhados, som pJ·ecisnrcm do J'ecursos cxll'aordinarios, parn pagarem lodos os eompromissos resull.anl.cs das nossos obrigações,
eonl'or·mo .iú disse, c, repilo, não onconll'asse o honrado Sr.
Dr·. nivadnvin CorTôn, nel.ual Min isl.r·o dn Fazenda, a J•eccita
ordinal'ia, no valor· de G2.20G :OG8$85G, appliendn cm despczas
de J•eecil.a extr.·ao]'(linnr·in, essa r'risc mundial ser·in rJomo um
oelipso invisivel no Brnzil.
Sendo assim, si tal não tivesse succcdido, a prnca do
Rio. de .Tancir·O não estaria experimentando as difficuldadcs que a ~J;Ssobcrbam neste momento, porque todas ns
suas contas, algumas das quncs bastantes avulladas, estariam
JlCrfeitamcnlc pagas cm dia pelo Governo, e ·OS bnnco.s·, ou.
antes as filiacs dos bancos estrangeiros não teriam ensejo de
fechar as portas no commcrcio para o foJ•çarem nos desco!Jtos
do~sas mesmas contas, no mesmo tempo que nos JOrnncs se nnnuncia possui!· um capital de 50 Mil. coNTOS pnrn
comprar contas devidamente processadas.
O Srr. Vrc·romNo MoNnmo - E ns culpas do Banco do
Brazil ? A cm·l.n do bariio do Jbirocahy publicada n'O Pai; ?
O Sll. RAYMUNilO nr·: MmAND.I - Não estou innocentando
o Banco do Brazil. Acredito mesmo que o Banco do Brazil
podcr:'t l.cr lambem culpa nesta débacl~. mas a notoriedade o
o clmnor• da pmça sobre o que venho affirmando são cm relação ás filiaes dos bancos estrangeiros. Não duvido que o
Banco do Brazil haja procedi.clo menos lealmente com •Os seus
bons commiltentcs, como tambcm ncrcdil.o que os bancos no
cstrangcil'O saberão ser con,ect.os, corr()spondendo, como sempre, :\ riqueza e 1\ probidade do Brazil.
Entretanto, ó forçoso confessar quo um banco, só um
banco nacional, não pódc ser causador da crise commorcial c nem l.ão pouco csli\ cm condições de, ellc sô, podor sni.isfazm· l.odu,s· essas necessidades, quando as g-r·andos vantagens dos outros bancos cm negocio de r·.ontas cor'!'cntr>~ csl.iio a h i provada.~ pelos pl·oprios J•clal.or·ios e registrados om
revistas curopéns c pelo proprio 7'imcs, que declarou quo o
r.ondon Bnnk bnl.eu o 1'Ccorrl de todos os lucros.
Ha oul.l'a cnusn, c essa <Í a i'alla de bnncos. Nlls niio lemos
)H\ncos ·com capital suporio1• 11 10.000:01m$, )Jm•ccc; tomos
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apenas o Danco do Brnzil. Dos que se inlil.ulam cslrangeiros,
nenhum dcllcs é banco; siio J'ilincs das cn.ms mnlrizes dn Europa, ag~>m c opcrnm co;n enpilaes IJUC n~o sfio proprios,
com cnpll.nl's CfliC !h~.< sao fo1·nm·.Hios: c~I.no pm·l.anl.o, debaixo de ot•clons, oJJedceom a outros i·n~cressos, uüo icem o
scnlimcnLo do pal.riolismo nem de nneionulidado, sú lecm u
intenção de auferir. lucros, porque é conviccüo por nhi afora
que no Brnzil nüo é possivel perder lucros, que o Brazil é
pniz que nüo dú prcjuizo.
A' falla do banco,s• qüe opemm, o que ó que nós vemos ?
Ahi está o Ministerio ela Agricullura com servicos sumptuo,sos,
relnlorios e impressões bcllissimns, ele., etc. Mas, onde um
!Junco ag'l'icola para pmtegcr o ngricu!Lor ? A situnciio elo ·
agricultor ho,ie, noLndnmcnLc no uorlc, ó tüo precnrin quanto
o cm untes dn propaganda ngricola. A situação do industrial
e do ugricullor ó hoje pcior do que no tempo cm que não
havia o Ministorio da Agricultura.
Do que precisam •O agricultor e o in.dustrial ? O agricultor c o industrinl precisam de dinhctro com que possam agir, com que JlOS·5am mclhorm· as ·SUas officinas de
modo que o capital empregado possa produzir lucros correspondentes.
ExisLc por exemplo a lei de 1007, que autoriza o !'residente da Ucpublica n promover a fundnçüo de um banco
ecnll'al a~;rieoln destinado (L fornecer t't lnvour.u o auxilio do
~mpilacs e crcditos, de accôrclo com as disposicucs que cstahelccc.
Existe nqul no Senado um proJecto nprcscnLado pelo
nosR1l lilusLt·o collesa. Sr. Alcindo Guanabara, n. 12, de 1013,
modil'icaudo esse clccrcLo, de maneira a assegurar ele modo
preciso· c vnn ta,ioso para o paiz n crcação elo baneo. Acho
que o proJecto do Senador A!cindo Onannbnra ó muito bom.
Apcnns não estou de accôrdo na parte que lilttndn supprimit•
o art. .\", da lei, que estabelece qu.c o banco scrtí obr'iaarlo a
ter artcncias Jll'OJJtias cm todos os Estados. A suppressüo dostn
Cprovielcncia ó a unicn parlo dn pro,jccto que cu nfto npplaudo,
o que não neho cfficaz porque entendo que existindo um
Banco Central Agricoln no llio de .Tancil•o, este não póde opct•m• convcnicnLemonLo de modo n satisfazer n todas ns neccssidados no intcriot• deste vas~o puiz, principn!menl.c, no norte,
pot·~uo ossos auxilias ficarão dependendo elo procut•:H!orcs, do
intermccliarios c de util milhão do circumslacins, u ponto de,
quando rcnlizndos, na melhor elas hypothcscs, poderão chc~
tl'lll' muilú !.arde pm·n o objectivo qnc o agt•icultor ou industrial
tinha om vista.
. U Jli'O.iecto n que mo referi, soiJJt•o u instnllnção no Brnzil
rlc um Bnneo CenLrnl Agrieo!a, foi uprescntndo no Senado
eom twnLmiJOnto do Governo no qual linha sírio nnleriormcntc
su!Jmcllido.
A ulilidado ria crcaçíio desse !muco é ovidcntc. O DJ•azil 1l
um pniv. osscncinlmcnte ngl'icola, sou futuro dependo do
desenvolvimento e dn organização de sun agriculLurn,
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,; qua~i iueompt·l'lteusivel que nii.,-, (•xisla ainda no Brazil nr~
.llhUm f!Siabelccinwnto eom o ~lia! n ngTicullur possa adqui•·ir·
Q nnxilitl finnnr.ei1·n 111w l111; ~~
indi~pun~uvcl,
~e.ia
'1\':l.J'I':llli.nl'> Sf!IIS pi'Odnei.o~ C !Jt'l'll1Í1.Lil'-lhe I'I'SÍSLil' :'ts

a •
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pnru
]ll'rf'-

SÚf!S ln,iUBtHlcndns tk suu:=; eomJw:uJo.pes, seja pura nugme11Lu1'
c <lusenvo1vct· sua cxplorucão a:;ricoln. ·
Um hnnco desempenhando essa missão clc\'C poder dispor
de eapil.1cs muito impo•·lnnl.cs: sua acciio para ser criicnz eleve
80 c~l.erlllor por l.odo o JJi'azil, pela eren•;ão de succmsaes em
todüs os Eslados, c cada umn dessas succursacs deverá possuir em caixa oC•s fundos sul'ficienl.cs para asse:;w·m n todo
ag-J•icullo!' tJ·abalhudoi' c nclivo o auxilio de que nccessil~u·.
l'or oult•o ludo, o dinheiro empregado nas operações desHa
natm~~a fica indisponivel pelo banco durante um
tempo
longo, podendo variar do um u vinte annos; pois é preciso
deixar no agt·icullor o tempo pnru ausmcn1.ar a sua cxplol.'lt~:ão, J'uzcr vlunlltçúcs· novas, colhct' o vender os fructos.
l'ar essas duas razões .os llnncüs, sejam estrangeiros, seJam naeionncs, instnllndos ito Brazil, não pildcm fazer osso
gcnei'O do operações. Seus recursos são relativamente pouco
importantes, seja pot•que não lecm ft su:t disposição
sin1í:o uma ·pnrle do capilnl <la cnsa-mnlt•iz, cstahclccida no
cslrnngcir.o, {]c que silo filiacs (bancos estt·nngeit•os). seja
porque seu eapilal .t\ pequeno, (bancos nuclonaes). l'úde-so
dize!' que nenhum desses bancos - afórn o Banco do Dmzil,
possue um cup iln! superior t\ lO. 000.000$000. Trabalham snllrclmlo com dinhcl!·o doQS deposites, c JlOr isso mesmo, não
podendo emp1·egnr esse dinheiro n lon:;o prazo, pois clln
deve eslu :1 disposição dos dcposilnnLos. é-lhes impossivcl
virem cm auxilio dos a:;ricultot•cs que nüú acham cm parlo
alguma apoio financcit·o.
Seria nbsolulamcn lo impassivo! reunir, sem o auxilio do
GovoJ·no, Oti cnpiLacs itnporlanllssimos do que o Dnnco CDnl.ra\
Agt•icoln lc!'lt necessidade para real iznr seu fim; ll melhor
pt•ovu disso é que, sendo dnda n ulllidndo cvidenl.c desse esta. ]JclecimeiJlo, cllc ,j;\ cxis!irin so snn consl.iluiçiin tivesse sido
possiv~l indepcndcnlcrncnl.e dn nc•;ão dos podct·cs do paiz.
O JWO,Jceto aprcscnlado n·o SPnndo prevê, do aecôrdo com n
fôt·mn adoptntla nos oui.l·o~ pnizcs congencrcs de ercdiLo
financeiro, que esse cnpitnl seja c.omposlo da maneira seguinte: - um capital de acções' sem neuhumn garantia c um
cnpitnl - .olll'igur.õcs - cujo sct•vico sorti garantido pelo
Govct•no Federal. ·
O cnpitnl-ncr.,õos 6 limitado a 30.000 contos c o capitnlobrignçõcs que ser:\ cmit.lido de accôrdo com o Ministro dn
Fn1.cndn é limitndo n cinco vezes o cnpitnl-ncções. Esl;\ dito
no pro,iccto CJUO o capital poder1l ser duplicndo com n nutoriznçiío do Ministro cln Fazondn. Essa disjlosir.üo pódc, lodnvia,
dCSUJlPU])Cccr smn inconveniente.
•
I?azomos ohscrvnr rrue rsso onpllnl-ncc.õcs do 30.000 contos não gnrnntido consLil.uc um cnpitnl elrvnrlo, snpeJ•im• 1111
llc outro hnnco qualquer do pniz, snil'o o Banco do Drn1.il, o
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vno OXIS'll' um gl'nndo osroroo ela parlo dos fundadores desse
oslaileloeinwllto, mns oHo <Í J10l' si só insufl'icionlo pnra que o
banco [Jnssa open11' <ln lima nmnoira ulil.
E' o Govur·no, por· llleio da garanLía quo dt'l :ís o]Jrignçõos,

quo poJ•millo a oss•e oslaiJolocirnonlo prestar os serviços quo
são f.lo um interesso gor·nl pnm o paiz: os lu gm•anUu <l inl.eirnmonl.o anuloga n que olln lom ,i:í muitas· vo~os dado para
a constJ'UC('iio do emninhos do l'·orro ou,ja uU!idado l'oi reconhecida o cuja l'Oalizaçfio nfto podia - som auxilio do Govomo - ser cntt•cgue a ompr.osa parl.ieulnr.
A concessão da garnnlia ús obrigações elo banco não ó
pois senão a npplica!)ão elo mesmo principio c não vae de encontro a. nenhuma disposiçfio constitucional.
Ha, l.odavin, en!J·o os dous casos uma dil'f.eronca imporf.nnl.issimn:: a garantia cinda a um caminho do fcl'ro .ioga em
total dm'nlllo muil.o l.cmpo, atú que a linha rl<l receitas niLidas
suJ'J'icicnLos para remunerar os cnpitacs empregados. Ao contrario - no que conccme ús operações desse Banco o produelo scrú. empregado cm operações originando immedintamcnl.c inter.esse em proveito do Banco, c pode-se al'firmnr
que essa garantia concedida pelo Governo será puramente nominal, ou cm todo o caso não jognrú sobro n tolalidude.
As op,crnoões ]Jrovislns no projecto sfto: as operações puramente agJ•icolas, como as hypotlwcas o o crcclito agricola,
c as operaÇões que se rolncionom dircct.amcnlo com o desenvolvimento da ngricull.ura, como os u•arranls, o. desconto do
contas do agricultores, o auxilio ás industrias beneficiando os
producLos agricolus.
,
.
E' indispensavcl com cffoito que o banco possa sob todas
ns fôt•mas vir cm auxilio do desenvolvimento agricola do pniz;
por outro ludo .essas oporncões sfío precisamente as que os outros bancos não podem realizar ou não realizam senão cm "crias occasiões o sobre uma muil.o p~quena parcella.
Emfim <l do inLcress.o commum dos accionistas deste banco
o do Governo que o banco tenha um campo de acção sufficicnl.cmonte osLenso - tudo cm obcdi~ncia a sou fim fundamental, quo é o descnYolvimcnLo agricola do paiz - para que
nssas opernnõos deixem honel'icios inlorcssantes, pormittmdo-lhe dispónsar n garantia do Governo.
AccrcsccnLemos para terminar que o grupo que se propõe
a croar osso banco nossns condições, podo msLanl.cmente ao
Governo nma dccisfto rapidn afim ele g·arnnl.ir o succosso do
sua rcaliznção, nnhandn-sc reunido;; noncursos importantes
o offcrco.e-so no Govel'no pum fazer um auxilio importante
no dia cm que fôr assignnclo o contracto l'clntivo (t consl.itui~fto desse estnbelccimonto.
A CJ•onção desse banco ele aecurdo eom o projecto do Sr.
Alcinclo Gunnnbnm <í umn ncccssiclmlo e o Govcmo que umn
f.nl noccssiclnrJo acudisse• Sl'l'ia um Governo pnlriot,ico, ominenl.cmcnlo nueionnl ·C que se immortaliznria pela gratidão do
povo brnziloiro, porque iri:t lovnr nos agrieu!Loros o indusLrinos do todos os rocnnJ.os elo pniz o auxilio do que precisas~em, B o pi'Ogt•csso, as vantagens, os hwros o n folicidnlio
que disso adviriam sedam convorl.idos cm hcnr;üos PU!'n osso
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Governo jmLriot.ico que se lem]H'nsse de eouvel'Ler cm l'CaJidade .essa aspimcão nneional.
O Sn. 'l'JWP~ - i\ILJiLo bem.
O Sn. ilAYli!VNDo DE i\!!IIANDA - Vo!Lomos no caso da criso
eommerciul.

lia !t?l!a absol'ltla carcncia de Ül{ormaçúcs, pcltL má c 1'Cl1'a(J1'ada 01'(Jani:a('iio de nossa 1'CJl1'esentaçiio no cstranyei1'0,
q!te é ma'is 2ll'Olocollar c platonica do (J!tC (inance'im e cons!tlar.
,"

Mas jú que assim tí - que essas cousas esLão feitas - attcnuomos os MJ'eiLos . Procuremos auxilia r o nosso commercio,
O J01'1ial do CouwwJ•cio depois de ncccntuar as bons condic;ücs cm qu.e o Governo se oneonLm na Europa, udiunLudumenLc até junho de 'lDllt c rclnLivnmcnué nos seus compromissos, jueliciosamenl.c pond.~m quc,além disl.o,e das propostas firmes •e seguras que o Govcmo tem recebido contra as npo!ices
da ser ie de 105.000 contos, mesmo sem ·esse adiantamento
dispõe ainda da venda do /Uo de JanciJ•o, ,iú não fa!lando da
do Lloyd, para cuja venda cm concurrencia publica,, como
manda u lei, sabe-sr que havcrú propostas comef'ando por
~ 1.500.000.

•

Estou informado que ha propostas muito superiores a

22.500 contos de nossa moeda, ha quem se p!'omptifique a realizar a compra do Lloyd Brnzileiro por 77.000 contos de réis,

alr.m de outras vantagens.
Mas o Gove!'no l.cm1 um estorvo: ú a ohl'igatoricdnde ela
concut·re)1cia na lei OJ't;nmentnrin vigente; fit•mns c capita!Jstas existem que, podendo offm,ccet• o!lot•mes vantagens, não
so suJeitam nos cO!Tilhos de concul'rcncins, que nem sempre
exprimem vantagem e nem honesLidncle.
A obrigntot·ierlade ela concurrencin ú uma manifestação de
fnlta de confiança no Governo, como a condição de prcfcrencia
consistindo unicamcnlo no Jll'C<;o ú o maior dos absurdos cm
muLcrin ndminisLrnlivn, mnximú com a cxclusfto ela (JUnlidude
da mercadoria, no poli lO, St· . .Pt·esidcnLe, do se nos depurarem
originalidades oxquisilas, como seja a proposta do fornecimento ele productos especiacs JlOt' pt·c<;o ini'criot• ao custo dn
manufactura.
Em tempo lt·alal'ci dessa anomalia, JlOl'que desassombrndumenLe confio nn compctencia c na pt•obiclade elo Governo
ele meu pai:'. o do ~cus auxiliares immedintos.
E' preciso que a impt·ensn no intct·iot· c nossa reprcs~n
taçüo no cxtel'iol' p!•oclnmcm a verdade, sa1bam manter smcernmente o credito nacional, nüo deixem medt·m· a delação.
A (cliciâad~ dos )lovos novos estâ no cJ•cdUo .c nfio era
st;m rnzão que Not•mnn Ali~C!l disse que um pntz detxando q_u~
s.eu comnWI'cia cah•. 1111 sil1ca~,,;o ,•m <JIIt.: J'tL!alment..: cahn•a
)JClos cleuwntos conju·:1lus da i'III.Jli'Cnsa c do abandono. causa·r-

se-hiam 110 11/.llflllo de\~ 1/C(IOL'ios JICI'das maioi'<'S do que o montante dos C'llt!IJ'esthnm.
,
.
O lrttc quo so eot:, fuzundo póde ter ol'ftliL9s negaltvos o
desastrosos lambem; jt\ o illustre Hal'lley WJthers fez ver
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isso quando dissr! que os bancos de todos os )Jrti;cs clcpcmlcm
tle tal

{ômw uus dfls ·outros

l)IW

os mais fortes

podem

de ·r.opcu te ·vollat• ao nl-vel dos mais fracos.
Pois bom, :t'alla-so em unm ct•ise got•nl; neste caso, ncrcdiLc-sc fJUO esse lt•ttr: cstc,in alastt•ando-sc em toda a Amet·icn
do Sul: quaos snrüo us consequcncins quo volverão pnrn o
V clho Mundo ?
Ul\I Sn. SllNADOl\ dú um aparlc.
O St1. n.1 \'.MUNDo DI~ Mm,~N'D.I - Foitns essas consitlcrarJões, só me rosl.n conl'itu• que o Governo da fiepublica, em sua
missão patt•ioLica o honrada, vú providcuciundo de modo qtw
a trndir)ÜO do comm•.>rcio nacional c n Lr•ndiiJúO de Iwneslidndc que o Govet•no bt·n~ilciro sompm conseguiu manLer no
esl.r·nngeiro coulinmm n ser munlidas com provideuci.us
oJ'l'ieuzes, não ueixando que o commercio, que tem recursos,
que tem Jortunu, vá succumbil· deanlo da ospeculnoão da
ngiotag.em.
'!'cnho dilo. (.liu:ito beut; muita bem.)
OfiDEM DO DIA
Volnoiio, om 2' discussiio, dn proposioüo dn Cnmarn dos
Deputados n. J O, de J 002, concedendo reversüo da quota que
cabia nos filhos de Tobias Barreto do Menezes, emquanto menores, na pensão concedida tí viuva e u estes, tí mesma viuvu,
logo que, por efl'eito da maioridade, casse o benel'icio em
fuvot' dos Jilhos.
.
Rojoiladn. Vae Sl>l' devolvida ú Camnra dos Deputados.
Votação, em 3" discussão, da proposição da Cnmnra dos
Depu ln dos n. 2ft, do J 013, autorizando o Presidente da fiepublica a abt·it·, pelo MinisLerio do Interior, o cJ•edilo do
Ul :035$289, pnm pagamento no capttiio da Bl'igadu Policiai
Arlindo Pinto de :\!moida, om virtude de sentenr.n judiciaria.
Approvadn. Vue ser submettidu (t snnccüo. •
1\llORGANIZAQ.~O DA GUARDA NACIONAL

3" rliscussão llu proposição ela Cnmnra dos Deputados
n. ·102, de tUJO, providenciandO> sobre n utili~ur.ão o mobilizaoiio do. G1.1ardt\ !1/ucional.
•
Voem t\ Mesa, süc lidas, apoiadas e postns, conjunta-.
mente, em discu~süo oom a proposicüo ns ser;uintos
'

EMENDAS
Ao ~ubstitulivo, oi'J'OJ'c<d<ln nos ni'Ls. 2ü o 27 nolns -Com)nissõcs do Marinha o Guct·t·n o do JusLir;a o Lcgislacüo, ac-.
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I'I'C• ..::er~nlt~-:;u, no IJ!ll'llHt'ni)Iw unico,

•

depois das palavt·a:; dlio
Ul'tlltde do :>ui» "· .. e C:llJliLal l!'edural» .
Sula du; sus;õos, ::?5 de novembro do 1U13. - 1'avw·c~ de

LY1'et.

sUo:

Aos arLs. 2G c 27' elo projecto, o pnrngrapho unico:
Redija-se assim o ptll'agrapho unico da emenda da Com-

~Nos Estados cb I''UJ'anú, SunLa Catharina c llio Grande do
Sul, a organizar)ão srm\ a do projct:to, nus cit·cumsct·ipnúos
das rospcclivas eapilaos; no inleriot·, JlOI'<ím, a organizÚcão
dos regimentos sot·ú m ixta, com corpos do infan lar ia o do caYttllaria, sondo as de.JhJs idenlicus ús do Exercito).,

Ao art. 12ü - Supprima-so.
Ao m·t. 150 - Mcrescentc-so, depois da palavra ~aptos),
~a ,juizo do Governo,.
S. R., 25 de nnvembro de 1013.- F. Jllendc;· de Almei'lla.
Suspensa a dis,Jussúo, afim do sot• ouvida a Commissão do
Marinha o Guerra sobrr as emendas.
llESPONSABIL!DADE DOS liHN!STROS DO SUPllJ;;MO TR!DUNAL !'J;;D!;;IlAL

2" discussüo do projecto do Sont\do n. 19, do 1911, que
define os crimes do responsabilidade dos Ministros do Supremo 'l'ribunal Federal o regula o ro~pccLivo processo· o julgamento.
O Sr. João Luiz Alves - Peco a pnlnvrn.

O Sr. Presidente - Tem n pnlnvrn o Sr. Senador João Luiz
Alvos.
O Sr. João Luiz Alves- Porgun.to n V. E.x. si u discussão
vuo sm· feita por artigo.
0 Sn, Pll!4SIDEN'l'8 - Vao SOl' foitn PO!' artigo.
O Sn .•To,\o Ltaz :\T.VES - Por!l'unto n V. E:x. si ha numero, c, no caso nl'l'irmntiYo. requeiro n V. Ex. que consulte
o Senado si consente quo n cliscussüo soja !'cita pot· capitulas.
Consultuclo, o Sonnclo npJll'OVU o t•equcrimonto.
O Sr. Presidente -Em virLutlo da tlelil.Joru~ão do Sunndo,
cHttL cm discussão o capitulo I.
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O Sr. Cunha Pedrosa - S1·. PJ•esidente, no seio dn honrada Conunissüo de Lcgisla('úu u Justica l'ieou assentado eutJ•o
os seus respceUvos membros que ead<t um podia, no plcr1arió,
oJ'foJ•cccJ• cmcnclus ao pJ•J)jcclo ora cm discussão, defendei-as.
divDrgir do pa·J'ecor, podendo para isso assigual-o eom J•csll'iCf;õcs.

'l'omci este alvitre, aprovciLoi a gculilcza da Commissfío,
cujoo Lt·alJalhos cu não tinha podido acompanhar, por mo
Jmvcr c!lnscrvado aJ'asLado do :5onado até os u!Limos dias de
ouLubro ultimo, pum, desLa •tribuna, suggc1•ir as duvidas que
tivesse sobre o mesmo projecto c justil'icar algumas emendas que formulei para oJ'J'orocer ú cousidoraeão dó Senado.
Sr. Presidente, estudei euidadosamenLc todas as disposiuúes do projecto, comparando-as cllm as razões brilhanlos.
judiciosas c jurídicas, não só do luminoso par·occt· do illustJ·udo Hclator da Commissiio, o Sr. Souudr)r Adolpho Go·rdO·
cuja auscncia desta sessão é bastante sensível (apoiados);
como da justi!'iealiva que offoreeeu, cm favor do sou projoetó·
o não menos illustrc :5enudor pelll Espirita Santo, o Sr. João
Luiz Alves.
Sr. Presidente, co!ligi das observacõos J'eitrLs quo ambos
os lwnrados Senadores. cada qual do sou ponto do vista, teem
razão, no seu modo de v·er, quanto a saber si u lei deve ou
não dofinil• os crimes de responsabilidade dos minisLros dO
Supremo 1'ribunal FedCJ'ul.
AnLes 1 porém. do dar mnihu invuliosa e humilde opinião
(mio apowdus) sobre este ponto, devo entrar na materiu do
capitulo !", porquanLo a elle esl{L rcstrícta a discussão. por
uma questão de ordem regimental, quo devo respeitar.
Si mo referi ao assumpto do capiLulo 2', f.oí porque ca~
roei do •locar na divorgenciu que com o illustre autor do projecto se collocou o honrado Re·lator. cujo parecer quasi quo
só verse~ sobre o segundo capitulo, onde foram definidos os
respectivos crimes.
Sr. Pt·csidento, uma duvida logo se me levantou no cspic·ito ao ler u a·rt. 1" do projecto. Vou declinul-ll, para que
o Senado a tome na considcracüo que onLender. estimando ou
que a sua solucão concorra para maior· pori'oicão da lei quo
vamos votar.
Diz o nrt. 1' que os ministros dei Supremo Tribúnnl
serão ,julgados. pelo Sanado, nos termos dos arts. 33 e 57,
~ 2', dn Constituicã·o.
Ora, Sr. Presidente, sabe V. Ex. que. antes da p!mse do
,iulgnmento propriUf!1ente dito, I! a nos proce~sos a ph.nse pr~
l,iminar. que, nas Jms proccs~unes, s~ deuoJ~mnm - Jormacuo
da culpa ou summart?._E' a mstrucctto crtm!nal qqe vac deseJo
n denunr.iu até t\ decJsuo solJJ'P. n procedencm ou Jmprocedencia da nccusncão.
. .
E' sómcnte depois' de terminado esse pro~esso prollmmnr,
preparatorio, que onLra n segunda phuse. o ,Julgamento.
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IJO!l~·udo auluJ'. Ju vrujt!elu, uwlhtlt· uu que uiuc;uem•
pedettamente di~!O, alleulu u Jonc;a rn·atiea do furo,
eilmo advogado operoso c noluvel que ú,
O Sn. Jo,\o LUJz Ar-vEs - V. Ex. póde .mesmo acct•esccntar qup o projeclo eoc;iLu ua formação da culpa.
.~ Sn. CuNH,A PEIJHOSA - E tanto, is lo ú vordado quu
S. J~x .. no capitulo k", estabcl·eco a lormula de~sc procu~~o
preliminar desde a dcuuneia a·l.ú a p!'lleedencia ou improccdencia da aecusn~ão, Quero, pois, dizer que ua disposição do
m·L. J" !Ja um clcl'eitu de ordem. l'allando-sc de ,iulgamenlG
antes de accusaçao, o que de~tua do modo gel.'a! c uni!'ormu
elas leis prMc·ssuaes. Por isso, pat·ecc-mc que seria mais conscnl.aJII~O com a ordem natural do processo que no arl. !" so
declarasse - que c.s membros do Supremo •rri!Junal Federal
serão uccusndos e julgados - c n:io - .iul:;udos sómcnlc como c>lá no proJecto.
Mas, S1·. l'J.•csiclenle, não ,: isto -o que mais mo préoccup:L
na conslructum juridica d!• artigo em debate. Ha uma
queslã,l mn il.o inlJIUrtunl.e, eoudiwnclo com 0 ]JJ'eceil.o cunsl'iluci..lllnl, ·d••sejanrJo cu scJ' srl-bi•e {•!la osclnrccido c que· se lhe
dü uma so!UJ:iío hon nií:o eivada do vicio de incuns~Hucionalidade.
·
·
O pró,icel:o d:"t n,o Srmaclu eompol>!llcin, não sl> para o ,julgamento. eomo pn1·a a llei!Usnvfío <Hl o pt-oer.·:::l;-;u dns Ministros

O

~ubu

{lo Supr·r.:m 0 ~l,r.·rhunal Feder·al. Eis o enso.

Confesso, Sr. Prosidenlc, que Lenho súrins npprehensões
sohre n cOJJSI.itlwiunalitlarln dn "ompc•,teueia qu,r ,o rn·o;jelli. 0 attribue ao Senado com relação (L primcil·a phaso dcr processo.
Com

~_~rroHo,

estou maifl

pJ•(!<prn:-~o

n aecoitar a sua i1wompe ...

tencin, alteutns as disposições lerminanlcs dos textos da Constituição indicados no ru':.ioctCí, que são os ni•Ls. 33 o 57, § 2'.
A ~.:xpl'eSiliio c•alt:gol'ien, taxativa dt'l nrL. 33 ,; a seguinte:
«CompeLe privaUvnnwnto nu Senado ,iulgm• o Pl'C-

sidenl.e da Jkpublica e as tJ.,•mais J'uncl!ionarios J'edernes
uesignndos pela CunstiLui(:iw, nos termos e pela fórma
que c!la proscreve).
Esl.:l, pois, pnlrml•c fJUJJ sô o ptl>dcr do ,iulr;nt• esses a!l.os
funccidnat·io;o lhe roi WJH:Pclido pelo pnclo l'undamcntal da
Rcpublien o pela :l'i)rmn nclle presel'ipta.
A mesma cousa, a mesma declaração faz o nrt. 57, ~ 2', n
saber:
rcO Scnn.c!D ,inlg-nr:'t os membros do Supremo TJ·~
bunnl Fecl'oml no; cl'imos dJJ responsabilidade).
J~slabo!ewnclo tt dispci:•it•i~c, c.unsliluc.ional que o julgamento pelo Senado se ha elo fazer nos lermos c p'e!a fórma
Jll'eseripta na prorwia CDnstiluiciio·, pructu•cm"s saber cm que
parle r,lla lll'eseJ•evou a munoirn dd Jl!'Dcusso, ou untes, qunl
a autoridm c compeLculo pum ncceitar a denuncia c dai'-lhe
Vol, VIII
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~lttdamento. ;Jú vüno~, LlUtJ au SenadO nãu coulJu us:m. LaJ.'uJ':~;

nem aus a.rlig-os eilauo~. nem em qualqueJ• oulro, :;e cneonLra a eoneessfiu a elle dada, desse podeJ• de J'ormaJ• wlpa a
l.ac•,:; l'Ullt:eJOnnrjos. ::;ó os .arLs. 2!1 e ;J:J so roi'crcm ú. fórum do
Jil'Oce,;,;u. d·i'-cudo o 1" que compete ú Camura t.Io•s DepuLadols
a dcclat'U<;:io .da Jll'.O,cuduneia 9Lt inJjlJ'Dtlcueueia. ~la accusn~.;lu
conLt·a (' .l'J'CSJcienLe da llCJlUlllwa c contra os MunsLt·op, de Bstud'o uo~ cl'ime,; connexcs com os do me<Smo Prcsi·dcutc· e dizendo o 2" que o Presidente dtt 'f\cpubtica seríL subme[Lido a
processo c ;i ulgamenLo, (i'epc·is que a Camai·a dcelaraJ• procedente a accusa~ii.o, Jl'Cl"ll!lLc o Supremo 'l'ribuual llecleral nos
crimes communs c perunle 0 Senado no~. de rcspensabilidndo.
'l'i·atando-so, portanto. do Presidente da Hepublica e dos
seus MinosLr.os, nenhuma duyicJa ha, porque a t.:onstilu.i<.'ÜD é
expressa, concedendo ú Cnmara a compcLencJa do r.cceber tL
denuncia c dar-llw anclumenLo. Mas, cm r·elnr}iíio ao:> outros
funcei·Jmn·io,;, sujeitos tamJJcin ao ,julgamento do Senado, isto
ú; quanto aos Ministros do Sttprcmo, a Consliluiçüil silenciou
o nem uma· sú providencia decroLou a respeito.
0 SI: ..To~\iJ LUJ;t, .ALVES -

Ergo . ..

O :,:1t. t.:uNJL\ .l'EuttOS.I -.A corwlusão Lir:wd Of!J1lfrluua-

mcnte.

Dcantu rlri cnôb omisso, que :l'awt.·?
Dar· ao Senado a eomJHJLerwia dessa priiJieira plmse do
Jll''"'e..;;;.J, eomo o l'er. o nolH'e autor d.n projecto?
Nfiü mo p:ll'eeu J•ogulne, pcrdôc-mo d honl'ndl"l SenarJOI·.
pretenür.•r dUl''-SU ao Senado uma altribuição f!UO, en1 mani!'csla<;flo expr·r.ssa, a •constituição não 11Je quir. dn·r. l~ que ,;
este o t•spil'ilo da Cdnstiluiçãü :>c deduz perfcilamcntc dó tli~
·positivo do urt. 33, em combinaçiio com os nrts. 20, 53 o
57' & 2
~\. Cbnstiluiçã'o· quir. crem· - e ereou ofJ'ecLivamenlo dun's ent:idadcs a quem incumbiu a missã.c eleva-ela e .grave de
pruecssar o .iulg-nr ü,. mais altos J'rmedonnrios da Rcpublien.
os principat!S or~ftos clds l'Ddercs Executi\~il c .Turlicinrio do
pairo, quan_rJo incursos em crimes ele responsabilidade, netos
comnwllidos nü cxcrciciol de suas altas funcoõcs.
J~ssns dua·?, N1Udades sfío a Camarn c Senado. A oslo
coube r• poclcJ' dn Julgar tod'11s cssrs 'J'unecionar~<.~s, c úqucl!a
0 pode1• elo propnJ'at' a neeusw.:.ão'. Não se pcrocbo n. razã.o de
nrdr•m r·oml.iLndnnnl ]JOrquc rleYc ser 't!Xcluirla da CamaJ•n 1\
doclnmtilo lambem da procedcncia dn uccusnoão contra os Min isl.r·os dt1 Ruprcrnn 'l.'l'i!mnal. Si o ·intuito elo· !cgisladdt• eonsl iluintr lhi distrilmit• cslus dums r,ouwclcncias entre os duus
ramos r.:o Cnug·t'"'so Nacional. por issL1· mesmo quo só ú Camnrn foi ündn a fneu lrl'ndo do rJreidit· sobm a nccusacüo c au
Sm1udo n do doeiclir RObre o ,julg-amento, ó elmo que, só p·or
simplr~ drsrm icln, r•srapon :í J•rrlnc•;ão rlo ar!.. 2Q. cm IJI!C .osl.fi,u
Jlpdatm!o~ ,,; JJ«IUI!S dil Pt·r;~idPnl.o dn Repub!Hm o ~l'rn1sLros
dr• E~l.ar!n. a indul'ãO dtls l\linistrns r.J,n Supt•rmo 'l'rilmnnl . .
:-lãol lia nul·t·n mol.ivo que .iusLil'iqJJ!J n t!X!'cpt;ün do prtn:
t•,i pin ndoptuclo J]Uturlo no~ membros dosLt• tl'!lmnnl. Po:s, st
11
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o l'rv,sitlente da llepu!Jliea e o• i\linistr·us do Estado são aeeusados r~raiiLe :J Carnar•a e Jul~;ado< ]IC!'Unle o Senado purquo
razão o~; nwmln.'o';o; ün f::iupl·en1.1~, 'rrilmnnl, sujeitos cofio ellcs

no mesrno furo que lhes deu a Constitutçãü, nãü devem tamllcm ser aeeusudos pela Cu.mar·a ü ,julgados pelo Sena):lo? Pod:or-so-ha dizer, como ha pouco ouvi do autor• do projecto;
que n J•azão estü jusl.ament.c no Tacto .ela e:x~clu.são delles do
u~·t. ~!l. QUe s6 se reJ'cr.e aos .outrüs f.unccionarios, .e gue, enlao, e o caso da vel11a maxtma - c:cpl•ess'lo wnlus e:cclusto
(llter!'us,

'

,Esta maximu. Sr, ]'.msidonte, que Lord Bacon explica de
modo conciso ,tlize.ndo que assim como a excepção augmenta
a l'or•~:a de uma lei. nos <>usos que não são e:-:ceptuados, do
mesmo rnouo a enumeração a dtminue naquelles que não são
enumerados. não póde ser ·invocada :na hypoth~se vertente.
.pO!' servir de artrument.o a ambas as partes,
Porquanto, si (t ·Gamara não deve ser dada a competencia
da :wcusação contr:t os Ministros idO Supremo Tribunal. simplesmC!ntc porque do preceito constituciona1 que a creou. não
consta a inclusão dos mesmos Ministros e só a do Presidente e
;;cus secretarias. com maioria de razão não se Jh'a deverá
attribuir ao SenadCI, porque a este foi dada erclusivamente
a competencta para o julgamento de uns e outr·os.
O Sn. Joi\o Lmz AJ,V!lS - Não apoiado I Darei ~ razão
pOl' que.
O Stt, i\IENDES DE A.L:I!lliD\1- ;rsto não está no capitulo i".
:O Sll. CUNHA PEIJilOSA- Perdão, venho provando que no
capitulo 1" se !deve incluir tamhem a a!Jcusação, por .uma
cqucstiio de ordem do processo.
O Sn, JoÃo J,urz Ar.vEs - Está UCI capitulo 3". Não podemos alterar ·este artigo, que é cópia da Constituição.
O Sn. CuNH.I Ptmnos,\·- ~Ias, cu estou mostrando que
deviamos collocnr t.ambem a declar·acão de caber (L Gamara
c não ao Senado neste capitulo o processo Idos membros do
Supremo 'fribunal.
O Sn. MllNDI~S DE Ar.MlllDA - Não passivo!. Deixe para
outro arLigo, mas não nesse.
O Sn. ,roxo J.mz ALVES -'- 1'6de ·ser incluido no <:apitulo
3"; quando trata ela formacrw da culpa.
O Sn. CUNHA PEDI\OSA - Estamos estabelecendo a fórma
do processo. A minha opinião é_ essa: que pela. CQnst!tuiciío
t< :J'ormação ·da eulpn, n cleclnrnçao ele procedencta ou tmproecdcncin da accusncão ealle à Camarn c nüq ao Scnn;do. Cnllc •
.pois. u inclusão no a1•t. '1"; podendo-se dtzer - em vez de
•nos termos elos nrts, 33 e 57> - .mos termos dos art.s, 33,
53 ·c 57> - porque o nrL 53 é o que trata da formacüo dn
culpa.
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Forca. eulrelunlo, é estabelecer a compctcncia nu. lei quo
):i}mos votar.
·
Não l'cstu duvida que estamos dennte de um caso omisso;
fosse por este ou por aquellc moLivo, houvesse ou nilo equivoco ida pal'Le dos reducLores da CousLiiuJoúo. o que ó >:erLCl
é que ella não estatuiu expressamente li qual das diLas Casas
do CO!Jgresso compele a J'ormação da culpa dos :Ministros do
Supremo 'l'r ibunul Federal.
Em tal emergencia, pergunto cu ao uobr·c autor do projecto c ao Senn:do: qual deve ser o criLc!'lo com que havemos
de ag1r, como deverá proceder o lcgisl[(dor na sohu;ão de
questão tão impor·tante 'I Passarei a oxpôr o meu modo de ver.
com a maior sinceridade.
Sr. Presidente. é principio acceito ontre os publicistas
que. ~rn casos de ·Omissão nas leis e constituições; se recorra;
para Interpretação dos seus textos; solução de duvidas e melhor accentuação dos principios nellns esiabeleci,dos. ú legislnc.ão dos pqvos cultos, principalmente daquelles ao inl'luxo de
CUJas doutrmas ellas foram decretadas.
Entre nós, Sr. Presidente, os profissiOnacs, os juristas,
j:í no seio do Parlamento, ,iá na are11a forense, na formação
dus leis 'OU da jurisprudcn~h dos tribunaes, não procedem d'o
outro modo; e quoiidiauamcuLe, aos debates os mais calorosos tl brilhantes sobre a itlltclligencia das leis c dos conceitos
~:onsl.itucionacs. clles estão sempre a manusear a codifi~acão
dos povos civilizados.
Sendo assim. me varece accrl.a\do c ,iusl.o que peçamos o
auxilio dessas legislações para melhor solucão do caso cm debate.
Sa!Jcmos que foi especialmente nas grand!os llepublicas.
Argentina c Estados Uinictos ·da Amarica do Norte, que os nossos legisladores constituintes 'foram beber inspirações par·:L :L
conslt·uccão do regimcu politico. codificado na parta mngn11
do 21t de fevereiro.
Pois bem. para alli, para nquellas constituir;õcs, que scrvil·am de modelo á 1nossa. é que devemos esten:der as nos~as
vistas pedir cns!Uamentos, sempre que se tratar de soluctonnt· u'm •caso constitucional obscuro.
Ora. ve,iamos o quo a respeito está adoptado naqucllas
duas Republicas.
N<L Argentina é õ :11•!. I,G da Constituição que regula o
caso, assim- dispoiillO:: <St\ a Camai·a dos J?qpulndos tem o ,dirmiio d~ neeusnr perante o Sonarl'o tt Pt·esi·dcnl.c da. llcpubhca,
o Vice-Prcsidcnte o os ~lini~Lt·os do Supremo ~l'r1bunal, no·&,
pr~uccssos de responsabilidade que lhes !'orem intlenta:dos, por
dclicl.o's n 0 cxei't~ir:io· do sua:?. funcçõ_es•.· _ . _
l!: o art. GJ .da mclsma Constliulçao <lisp.ue, qu~nto nu
Senado, nes~cs Lol'm.t~s: ~Pcl'l..cnec no ::;ennclo .1ulgar cm uu~oo
dirmcb publ i1~a as po~ROias nc1m~tulns pt!ln Cnmu I'U».
· O ~~~. Jo,\o L1:1z AJ.VII~ -- V, Ex. eJwouLt·at·ú lHL Coustiluici\o Amerir:una 0 ·impcachmcnt para todus os cwsos.

SEASÃO EM 21i llE NOVE~TDnO DE 1913

O ~n. Cu~;n . \

Sr.

PbUIWS.\ -

f~lwgar•(•j

~·

.

lú.

l'I'esiduui.u.

nos Estados Uuido>. tla nwsrna fúrnm
disr1üc ti t..:onsl.ituit}íiO, sccoão :.! arl. 5u: «Só a Camru·a doS
Depul.:tdos ter:í o podm· cJ,c aecusm· perante o Senado (pmver
(J{ hnpr:ochuu."fr.l). Na se.ccão 3", art. G", declara terminnntcmfJnle · «Sómento o Senado ler·:\ u poder d,c Julgar· Lodos 0 s
11
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·r.~~tpew:hrrwnls.

O ·rmpcrwhmant, dliz Jl. n. Dares te, é uma nccusacüo dle
ml.ur·em csrw;r:ial pr•Muncinda por um poclonr politico (n Cnmam (!OS I'C[li'OSCntanlf!S), Julgada por OU/.1'0 [lOliOl' po!i.ticO
(o SenadO) e destinada n nLI.ingir cerlOs c dclermin~dCls fum:tionar·ic:::.
Eis Nlrno· cst(L rcguladb o caso na1. g-r·andos llcpublicas.
ett.ias ~··•r!sLituir}õcs quu-'i que nos serviram de cl'lpin.
O Sn. Jo.\c Lurz 1\r.vgs - Não apoiada.
0 E'n. CUNI!·I Pli'DitOSA - De modelo.
O ~n ..Jo,\o LUiz ArNilS - Nfto apoiado. Ahi mesmo não
se copiou, J'cz-se MUS!l nova.
O SI\. CUNHA PEDilURA- Sr. Prc>idonl.c, 1;\ nem a Camnrn
póde ,iulgur os minisl1•os c os ·o·utros J'unccionados sujeitos
a -imwuch11Wnl, nem o Scnndtl póde dccretar·-lbes a accusaçiio; quer dizer, lá 11 ,dlcclarncfi,o da proccdencia da nwusaçüo
cabo exclusivamente á Camara, ou se trate do Prc~.idcntc,
dos ministros de Elstadó ou dos membros elo Supremo •rril,unnl.
Ficaram assim discriminadas perfeitamente as du~. compelenéms; de modn qu·c só a Camara pó de rceeber c accei ta r
a lhmuncin ,e dCteretar procodencin ou niio proccdencia da
accusauã'O; c só o Senado lcrt\ o poder de ,julgar; e isto em
todos oa casM c cm relur.,ão a funccionm•ids submeltidús a
llmpr.a.,hmcnt.

Nestas condições, Sr. Presidente, d&<Jde que vamos crenr
na lei que discutrmos a competcn.cin da autoridade que deverá
r,rocc~snr 0'E ilfinistros d'o Snprcm 0 Tribunal, quer me pure()cr
que andr.rcml'\s mais ncm·tado.~ dando essa cdmpetencin i't Cnmar·n dos Deputados.
.
Pelu menos niio .ser:í desvirtuado, nc~la parte, d regímen
adoptldC• n6~ povos amcricands d'o que fallci. !'cgimen que.
c snhirlo, nm g-rande pnpl:c l't\i l.rnnsplantndo pn.t•a o nosso
paiz'. Não corrcr(t, cm caso eonlrurio. a lei que' l'izermds, o
risro dt! ser, de futuro, incriminada de inconstif.ucional; po'is
•' evidente dO es!Jirilo que presidiu o legislador con~tiLuinte,
que ficou cstnbc ccida na ConSJtituicão· n duoln CIJmpotencilh
eom mlc'ir.~ dclimitnçii0 de ntlribuicões, entro ~s dous poderes pO!itiCOs cm que se divide o Cong-resso Nacional.
A r:ropMito. Sr. Presidente, podierei lembrar no Senado
um cas•J do interpretnciio ,Or!cDrrido nos !Dstndos Unidos, quo
muil'' upJ·ove'itar(t nn illusLrnciio deste dcbwte .
•ramos Br)'•CC, um dos mais nolruveis cdnstilucionalisl.n~.
·daqucl!c pniz, nr.s info·mm que n Consl.il.uiçii.o Amcricnnn nüo
diz oxrrr~snmonl.r. si ós ,juizes d'o rliPtl'into ü de cirrmil.n dr.-
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vem s.:r nomeados peJo

PJ·t~siclent~.~

tcec ~~ont d~. nwm!JI~t"l:; do

qt'l'e tal t'cil'a n ·~.ua

:--ltt.pi.'C/110

Ül 1 tcw;f~o

iL;,

n 1wlo Senndn, eorw) :wdnTl."ibunal, mn~ pr·,~stulle-:;o

por jsso, assim .são l'citns essas

nome1'1.!'je::~.

i\fus, porque, Sr. Presidcrilc, ;;e rresumiu ser uqu,•lla a
inlcn~.üo
dtl JcgislndoJ• con>tilucional? Cerlnrncntc porque.
tral.aridc-se do nomea,;üo ·dle ,juizo;; rederne~. ,i:í J.inha J'írmcJ,u
'~irm:rda na Constituiçü 0
:1 compeLencin, do Presidente do
Senado para as nomeações dos membros elo Supremrl ~J:ri'ilunnl,
que tamhem são ,juízes J'cdcraos.
E' a nà8sa llYtJO.these: prosume-se que a inl.cncr,o dO
nossu legisladot• fui rJat· :\ Camam a eomprb:neia pat·a a
uccus.1cüo dos i\Unislrós do Supremo' 'J.'ri!Jtmnl. porqu;c, cm
caso semcll'Janl.e de l'ui'O espcl}ial, lhe J'oi cJa.dn ,~ssa eomp·elencia rara u aecusarii(J do' Pre> idcn te da nepuhlicu c seus
ll!inist.f'os; r!, aind/1 m"ais, pórquc, dentro d:1; nossa Const.ilui~.üo, só :, Gamara Jlienu reservnd.o o poder d:e decretai· a procedcrwh dn ar:cutia.çüo desses l'unccionnrioJs privilegiados.
~las, Sr, Presidente, si me J"altnssc ainda algum clcmenl.o
d!J IH'nva para ccirr~::horur a minha hnmilclc opinião, n~ caso
que d'Ítieulo, me seria su·J'l"iciente voJ.tar novamente ú no~sa
CdnsGi.Luiçfio, para fil·mat· mais ainda minh:t argumenta~üo
n.o clispo;;to' em seu art. 33, ~ 2".
•
Referindo-se ú compcten'c.ill do Senado" diz cxpress:lmente esso paragrnpho:
«Não proferir(L sentença condemnntorill sin[o rpor
düus tcrcos di'IS memhros presen·tcs.>
Ahi está nesse dispositivo mais um,a vez confirmada ll
•intelligencia do prc·c•eilo constitucional; istl) <\ de que ao Senado só •Dert.cncc .iul~at· c ·não pronunei~r. E' .cx.clusivumenlc
a scnLenr;a ele condemnnç.üo ou de absúlVJCÜO, a!Jas n sentença
do .iuJ:;nmcnLo·; que lhe c.om.r,ete pl'OJ'erir no Jll'ocesM contL'fl
,,.s 1\Hnist.ros do SUJll'Cllll) ou I)S demais func.cion,al'ios.
O Srt..To.~o I.urz .lu.vr.~ - l'irlo apoiado.
O Sn.. CuNHA PEDaosA - E' o que csl.ú expresso nu disposição crua acabo ele analysnr.
O Sn. JoXo Lmz Ar.vr~s - Nüo n1roindo.
·o Sr~. CUNHA Pr.nrwsA - V. Ex. cxpJi,cnt'J\ depois·, como
melhor entender; permil.lindo que eu eont.inm' nn minh1ll argumentação.
Si esln disposição niio Lt·ntn tln decisão sobre a P·t·occdcncia dn aceusnr,,üo, clat·o cst:í ~uc ú oulrn. ,nu!.OL"idadc deixl)u
reservado I) poder de decrelat• a fH'onuncla.
Estn o.utoridndc-; Sr. Presidente; é :UC!UI, como nos Estndo·s Unidos e Ull Republica A·rg-entina; a Camnra dos Depulados. As l'nnc•cõcs .iurlieinri,ns do Sc,nndo, repilo com .T,
Bryce; consistem cm I'eunir-sc clle·; como Lri!JUnnl de ,insLiçn, pnl'fi' julgar os i111Jwaclt11wnts _quo, III C ,!'orem subm.ei.Licios peln Cnmnrn dtlS Depul.nr!ns. Assim " nos Esi.nr:los UJ.llrltlS;

ns.o::im ,~ nn. J\l'gr•nl.inn·, 1assinJ dcYr ser l.nmh~~m nu Brmdl. E'

penso.
O Sn . .To:\o Ln~z ,\r.\'J·:s ...,.. E' o que se devia dar por um(l
J•0fn.t'm,a da ConsLrl.uiCÜcl .
. 9 Sn. Cl}NILI Pwnoso~ - Pela interpreLucüo d:t Const.it,uu;ao·, comiJIIHtndo umas disposições cüm as outras· o esclnJ•Celcla Jlplo rrtw se faz nos paizcs qno inspiraram ',a nossa
~:nJno

consi:~Lumtu.

Vou concluir; Sr.

Presidente~

apresentando

UL1

SenarJ()

umn orncnrlu r!celurando cruc os MinistraR do Supremo Tribu-

nal serno ncensudos pela Camarn dos Dcputad•JS e julgados
Jllllo Senado. Essa emenda cm nada nllorn n Jórmn do proccs~n esl.:t!J~lceirlo no nrt. i," do projoeto. Tem-se apenas que
:;uhsl:ítnír cm certos urLip;os as expressões - Senado c Senadores - ror Cnmnrn dos Deputados e Dr.put,ados.
Eis; SI'. Presidente-; ns considcraoücs que. tin'lla n fa,zcr
sohre ú .canítulo 1• do projncto.
l'\íio tenho n vr;lcicladc de pr.cl.encler lcr eJu.r.id.ndo a ma"

teria ...
O Sn. Jo.\o T.uJz AT.ns O Sn. CuNHA .PEilltO~A -

Discutiu brilhantemente.
(Agradecido a V. Ex.) • . . e
muito menos de fuzrr a minha argumentaoão victoriosn, qum•
no seio rla Com missão ,u que tenho honra de pertencer, quer
rJo Senado.
Quiz simplcsmonto Justificar o meu modo ele pensar-, o
·rfl.IC J'ir., com todn bon fé c sinceridade·; sem prcoccupacúes
outms que não n satisfur;ão do cumprimento do dever, dandcl
minh.n franca collahoracão ..•
O Sn .•To.\o !.Uiz ALVES - Brillumte.
O Sn. CuNHA PEonos.\ - ... a uma das ],eis mais importanlcs ·que !Não elo ser \'(I(O:clns JlClo congresso Nacional.
Tenho dito. (M-wito bem; umrit'o bem. O o·rad01• é fel'icifad" 11u1• varias Srs. Svnaclor~s.)
Vem á l\Iesa, ó lida, apoiada o posta oon,iuncLamcnt.e cm
disoussüo com o pro.i ecto a seguinte
EMJ!NDA

Ao nrt. 1'.:
Os ministros do Supremo Tribumtl Federal serão nccusndos
]Jeln Cnmara dos Deputados o ,julgados pelo Senado, na 1'6J•mu
prescripla por esta lei.
S. R. S. S., em 2ú do novomht·o de 1013. -Cttnha Pedrosa.
O Sr. Mendes de Almeida- Sito poucas r.niavrns, Sr. Presidente; n Commissüo de Constituição c Diplomacia entendeu
que o capiLulo primeiro cm perfeitamente dispensavcl pnm
1

a apprnvnr;fio do Jlro,iceto rlc lei Qur. se discul.r., porrrnc nfio
fnr.ia mais nos seus dous :u·i,ig.os dn quo f.t•n.rJsi:J'nver· a..; di~po
si~~GoR (~nnsl.il.twionnes

a fJllf~ sn t·nfl't'P,
Ot·n, se isto pudesse RPI' olJ.íeeto du del.m!.t~ e dn vo!Jwiio,

elaro tí que se violaria a Constiluir;:io .Fedaral, appt·ovando" ou
J•a,iailando esses rlous nrl.ig.os Qua sfio CXJl!'essos na t•cf'crida
Consntu icfio,
O Sn ..To,\o LUiz ALVES- Ainda V. Ex. nfio l.em razão.
O Sn. Mr.Ntms DI~ AL~miDA- Foi por os ln. I'azão que a
Commissfio nntendeu que o pro,iccto devia comcr;m· pelo arl, 3",
eom t'edacr;ão imlicmrla c Que diz fJIH' pam a r:wt:uc:ão rins
at·ts. 33 o u7 da Constiluição Ferlepal são rlef'inidos os erimes
do rcsponsabi!iclado rios minislt·os elo Supramo ~l.'r·ibunal .Facleral, pam o rospeclivo procasso o ,julgamento que ~ompol.n
ao Senado.
naalmanl.a seria positivo o cmhnrac;o cm que se encontraria o Sr, Pt•asiclentc ele submct.l.ct• n discussão tJ votar;fio do
Senado as duns disposições eonsl.itucionaes, O Senado não as
podia t•c,icitm·, o o Sr. Prcsidonf,e nã.o as podia submal.tct• a
debate.
Não entro na questão levantada poJo nobre Senador pala
Parahyba, porque esta vao se1• davidamcntc apreciada nos
outros artigos do projecto. A emenda da Commissão de ConsUtuição c Diplomacia trata apenas da inconvcniancia e inutilidade ele serem transcriptas cm leis orclinurias disposições
constituci.onacs,
Não vc,io por qua ra~ão quer o autor do proJecto de lei
essa cópia elo disposições ela Constituição, c que ni.nguem
pensou cm reformar.
Si até agora cm algumas das leis e disposir:ões como essas
foram incluidas como meras trans·cripr;ões, convem desde ,i:\
que se observem as fórmas regulares ele evitar, nos pro,i ectos
de leis, transcripr;ões littcrnes da Const,ituir;ão, Basta que os
pt•o,icetos citem os artigos cm que se niclue a doutrina conslit.ucionnl. J~ssa deve manter-se sem que absolutamente possa
soffrcr· debato poi'ifUC o contrario importaria em reforma da
·Constituição. Ora, desde que .não se pensou na reforma constitucional, porque augmentar o texto ela lei com esta;; disposiçõM? Basta que o pro,iacto comece pelo art. 3" com a
Jlroprin redacção que lho clú a commissão c com a qual, estou
certo, est:\ do accôrdo o nobre autor do mesmo pro,iecl.o.
Não lm um argumento ele valor para qua continuo tal
pratica.
Si ó preciso isso :fazer para que fle poupe t1•ahalho no
leitor do consultai• a Consl.itu ição, não ,julgo que isto flc.ia
mol.ivn pat•a n manul.cnc:fio r!csRns mrRtnas disposi•:i'íi'R na l~i
novn.
Por isso a commissfio propoz a cmencln supprossivn, pnra
que o pro,iacto comccnssc rofcrindo-sc nos dous artigos constitucionaes, mail desde logo entrasse. cm mataria incloncndent.e
dessn l.rnnscripcúo.

Quanlo (L J'orrnaçfio da culpa Lm·emos occasiiío dr!
porlmmmentc si eonvern adoptar a formula do no!Jr·"
pnla Paralry!Ja ou si convem que ncnlium dos arti:;os
.iecl.o se refira absolul.arnenl.c a essa aLI.rilmição que
f(LIL!I' eon.J'oJ'Íl' i'!

Carnar·n

Uo~

ver op"'"nadar·

do nroS. Ex.
Deputados, a qual 1111o foi nela.

ConsLiLuir,,ão rol'erida nem no ca[lilulo «Poder Legislativo>
nem .na relar;ão das respectivas eompclcneias, nem cm qualquer·
outra pm·l.c da Constituição.
Nas disposições J•eferentcs ao processo poder:í. agora o
Congresso eslabelcrJcr si se deve manter integralmente ao Senado encanegado do ,julgamento, a atlrilmir;ão de l'ormar.· a
rmlpa, ou entregar esse pr·e!iminar :í rJompetcncia da Camarn
dos Deputados.
Tenho demonstrado simplesmente o motivo pelo qual 1í
commissiio parece que não era licito augmcnlar a lei rJom a
transcripção dos principias conslitucionaes, submcttendo ao
Senado a approvaoilo ou re.icição desses mesmos princípios,
tal como agora se vae dar, Dom o art. 1". Póde o Senado re.ieitar essa doutrina constitucional? O simples absurdo da
resposta demonstrarú que a commissito tinha razão apresentando a sua emenda suppressiva.
O Senado, porém, decidirú como melhor lhe parecer. A
wmmissão é' que não poderú deixar de lembrar ao Senado o
que lhe parecer do simples ti!ehnica legislativa. (Mu.ito !Jmn.)
O Sr. João Luiz Alves pr·onuneiou um discurso que sor·ú
puhlieado depois.
Suspon.sa a discussão afim ilo ser ou:vida a Commissão
sobre a emi!nrla apresentada.
Entra em discussfio o capitulo II.
Vcril a mesa '' lida, apoiada, é posta CJOn,iunctamente
om discussão com o pro,ieclo a scg-uinle·
EMENDA

Ao art. "":
RupJH'imn-..~r. n pnl:wrn «nr.g-1 igcncin.~.

Rala
;llncs.

dn~ se:~süos,

2G do novembJ•o dP HH ~1. -

J01io Lui:

Suspensa a discussão afim 'rlc ser ou.vida a Commissão
soln•,J a emenda apresentada.
lDnl.m cm discussü·o o capitulo IIT.
O Sr. Cunha Pedrosa - Pedi a palavra, SJ•. Prcsidmvtc,
n]1nnns Jl!ll'a enviar ú' mesa ''tn'ln~s· ·enH:mcltHI n csLc capitulo,
que ,iu:üifienrci ua l.urccira discussão.
Vem a mesa, são lidas, apoiadas c postas r!on,iunctamcutc
cm r.liseussão eom n pro.iccto as seguintes
EMENDAS

Ao nrl. L!l:
Si a Camnra entender que não procedo a accusaciio, seriio üS papeis nrchivados, dando-se disto conhecimentos no

Sennrlo c no Supremo Tribunal Federal. Si

re~olver

que pro-

eede, n M(•sn daJ'iÍ. imn1(•diato eonhccimenLf} ao Senado, ít

cu,ia illüSII euviar(t lodos os papeis nl'im de providenciar
i'iObre o respectivo ,julgamento, communicundo Lambem uo
Supremo 'l'ribunnl, accusndo, ao dcnuneirmLe 11 no Presidente
da Hopuhlicn.
S, n. S. S., 25 de novembro de J!H3.-Cunlw Pedrosa.
Perüo.w.

O[
Ao H"l'l o"""'
Em vez ,r.Jc

ll o""''
9 •

:wcusn~ão

criminal, dign-Re: «.iulgnmcnto.».
Sala das sessões, 25 do novembro de Jü13. - Cunha
Pedrosa.

Ao art. 2G:
A·o J'innl do artigo accroscentc-se: «Neste caso o ,iulgnmento con Limmt·:í, assumindo n posiçüo de accusador o llolator da Commissúo Espocinl.),
S. R. S. S., 2G de novembro de 1013.-Cunha Pedrosa.
l'ed1•osa.
I
Ao arL. 27:
AddiLe-sc o n. o, dizendo: <0 que tiver sido ncrmsadOJ'.),
Sala das scsslícs, 2~ de ·novembro de 101~. - Cnnha

Pedrosa.

Ao arl. 20:
Ao J'innl do m•r.igo nccrcseonto-se: «Si seus dopoimcnlos
forem requeridos por qualquer elas partes on algum Senndor.».
Sala das sessões, 2G de 'ilOVcmbro de 1013. - Cunha
Pedrosa.
Ao art. 32:
Substitua-se pelo seguinte: «Encerrada a discussão, o
l'rcsirlentc submci.Lorú o caso a .iulgamcnLo.».
Snlu rias sessõos, 2G de ·novcmbJ•o de 1ü:l3. - C11.nha
l'cd/'osn.
Ao nrl. 33:
Substituam-se as palavras «desde» ... atú o final do artigo,
pelas SCi:ulntcs: «Devo sct' eondemnfldo pelo crime que lhe ú
atf.ribuldo ? Si u resposta fôr nl'firmnUvn, ser-lho-hn npplicndn a pena de perdn do cargo, ou de pcrrJn
do curgo con1.
'

incnparirlnrlf' rif' r•xr·rr:rJ' nulrn, pnnl'rmnr n nJ·LiA'O rln C:nrliA'O
Plll

que

esLi\'r~r.· j nturAo.».

Snln dn:-; ::~c•s~iir.s, ~iJ de ·noveml1ro dn ·101.3. ----. Cunha
Pcrl,•osrr,

Suspcn,,n n discus,ito afim rio set· ouvida u Commissão
- ~nb-rc\ u~s· Pmencla::; apl'üSetl Ln da~.
Enll'a r;rn cliseussão o capitulo JV .que se encerra, sem
debate,
O Sr. Presidente - Nãn lw mais nunwJ•n nn rneinLo. Von
mandm· proccdeP (t elrnrnndn.
Pt·oenrlcndo-so l[t ehnmnrla. ver i l'irm-sr, n auscncin.
rlos
1
St·s. Gabt·iel ·sntgndo, 'L'cfl'r\, LnUJ'n Sod•"é, Arlhu1' Lemo·s,
Jndio elo Brazil, Francisco ~:,, Sigismundo Gonçalves, Gon<.:alvcs Fet·t·cira, Rnymnndo ,rJe Miranda, Oliveira Vallndão,
Gtülhcl'me Campos, Muni?. Freire, J<ranciseo Portella, Gonzuga .Tayme, .To>rl l\furl inlto, Alenenr Guimarães, Hcrcilio Luz
P VielOl'ino ~tonleiro (18).
O Sr. Presidente -- nesponclrram :í. cl1amnda apenas 20
Srs_ Senadores. Niw ha numero. Fica adiada a votnçito elo cnprtulo IV.
O Sr. Presidente - Nada mal' havendo H lt·:ll.nt·, vou Ievun.L:lL' a

sc~sft(},

Designo para ordem elo dia d:t sc::ruintc:
Diseussão unka da indicur;ão n. "· rle 1013, propondo diVI'!rsns nltt'}Pnf;üos no nogjmcnLo, nrt. 1.2n e respeetivo:'i nunwJ•os (of{crcchla 11clo Sr. Taom'l'-~ de l-'lii'Ct e co·m pm·ccet· jal!o1'ffVcl tln Comm:i.wio r/IJ Policia);

2" diseussitn ela JWOposir;üo da CnmaJ•a do., Dopulndns
dr• I !li~ . .fixando as roJ·ens de lcl'l'a pnm o cxcr·e""n
di! J !JI!, (r:nm Jllll'ccer {avot·nvel ria Comm:isstio r/e Jlarinha r:

n.

"o,

G1t ct•ru) ;

ConUnunr;ão da 2" discussão da pl'oposiçfio da Gamara dos
Depu lados n. lH. ele 1012, re~ulnudo a eoncos;;ão da aposcnLndoria aos funccionnrios publiens civis da União c dando outl'as prrwidencins (co)ll. parecer ela Cornnl'issr1o rle F·ina11ças
J'tmm•mJcl n. u:mas " contrario a ntl/I'Crs das emendas apresculados r.trl.' 2" rl'iseusstio);
11.

--

Di;;eus;;ão unien rJo pnt•rcrJ' ria Commi~são de Finnnr;n;;
232, elr I!JI3, opinando pdn inrlel'c(•imPnlo do t·cqur~t·imentn

cm .que D. ,J'ulila Cunha do Nnscimcnlo c Lui?. Gon?.nga elo
Nascimenlo, yiuva c l'iiiHI do t~rnrlra-almil·nnlo ;to;;r'• ~lnJ•ia elo
Nnscimcnlo, [1üLicm l'elcvamenlo de pr·r•sel'iJll'fio pnl':l o t'im do
receberem as quolrts a que Linha dir·cito aquclle ofl'cial.
Lovnnln-~r. n st~ssflD :'1s 0 horas c

t,o minutos.

1Gl,' S.ERfUO, E ;li
PnEATDENCI.\

~G

DE NOVE;\JJ3fi0 DE I 013

DOR SIIH. PINHEl/tO M.\C:JJ.\IJO, VIGI~-(lllgSIDI~N'rE;
g J.'E/11JI~IJIA f:.lf.\\'ER, :1 11 fli·:C:Ill~'l'•\llfO

A' l llor•n dn Lm·de, Jll'cscnl.o numer·o legal, abre-se a scssfío, n que eciiWOJ'rcm us ~"~· Pinheii'n l\lnel1ndo, Pel'l.'t.dl.'a Chn ....
ves, Arnu.i·o (it'JnH, .Podr·o .BOI'!-;'OS, 1\ln/.ello, GnlJJ.•icl Salgado,
Tn.cJio elo Br·nr.il, Lnlll'O Rndt·l', Ul'hano Snnl.os, Mondes de AI·

moidn, llibeiro Gonealvcs, Pil.'ns J.\q•J•eil'n, F1·mwisco Sú, ~ra
var·c' dco Lyr·n, Antonio do Souw, Cunha Pedrosa, Walfr·odo

.Lenl, Sigisllluwln GotJi:nlvos, Gont~nlve~· J?orreit·a, Jlnymundo de
Mir·nnd:t, C:uillrer·nrc Uampns, .l.li>i'll:li'diuo ~lnnl.oil'n, .João Lniz
MYi!R, t'IÍ .J.'r•tdt'''• Aleindo C:unnnh:u·n, !Jneno de .Paivn, .BorJJni'(!o I\lonteÍJ'O, ]i'elieiann Pennn, .Frnnehwo Glyeo'l'io,

J~eo

poldo do Bulltües, C:onr.n;;a .Jaynw, .ro:;,) ~Jur·Lin!Jo, Xavier da
Silva, Alencat· Guimarftes, }'elippr. Sehmicll., Hci·cili.a Luz o
l'icloduo Monteiro (37),

Deixam de comparecer com causa just.ificacla os Srs, Silvcrio Nory, ~Pol'f1~, ArUn1r T.. emos, .Tos1J Buzcbio, Gcrvnsio
Passos, Tliomnr. Acciolr, gpitaeio Pessoa, fiibeit•o de Brito,
Oomi!.>' ni!Joil'O, Oliveim Vnllndão, .TDSIJ ~lnreellino, Ruy Bar]Josn, Luiz Vinmw, Moniz ]h.·oiro, Lou1·unco Bnptisl.n, Fl'anciseo .Pol'l.elln, Nilo .Peçanha, Augusto de Vnsconeollo.s·, Alft•odo g]Jis, Adolpho Gore/o, Braz Abrnnl.es, A. Azercdo, Generoso l\rarque.s c Abdon J3apl.isl.a (2<1),
E' lida, posta em dh~eu ...::o;íio e som duhaln aptwovndn n.
a da sr.ssão antcdor.
O Sr. 1" Secretario rlú c·onl.a do seguinte
EXPEDIENTE
Officio:
Do St·. .Jofio FcrreiJ'rt Tavnt·cs Lcssn, Vicc-Prcsirlrnl.e do Senado de A!ngnas, rnmet.l.ondo, eom infm·mnt•ões,
os doeumenl.os rcl'et•crJI.os ao ncl.o do C:ovor•naclm· do Esl.ado,
rneusnndn-se a nceci/ar n eommunienção do mesmo Senado rclal.ivamcnl.c :í inst.nllar;ão da 'i" sc.ssão .cJa '12" Jcgislnluru.
A' Commiôsão de Cons/.il.uicfi.o c Diplomacia.
O Sr, 2" Secretario rlr>clat•n qun niin !ta pnl'rf'CI'CS,
ORDEM DO DTA
Af,.'J'Eil.AÇÕES NO lllWJ:\fEN.'I'O IN'rJmNO

·Discussão unica dn inrlica!;Ün n. :,, do IOI:l, pJ•opondo diYorsas a!l.o!'llcürs no nc~imento (nl'l. ·12G o !'esper.l.ivos numeros ) .
,\]l]JI'OVnda,

SB~ti,\0 BM
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2" discussão .. da Jlroposí~ão da GmnaJ•a dos DevuLados
11. 40, de j!JJ3, JJXUJHJO llS J'OJ'f)llS de [Ul'l'll jllll'U O CXCl'uieirJ

do !DH..
App!·ovuda.

APOSllN'J'<IDOlliA AOS l'UNCCIONAillOS PUlli~IGOS

CIVIS

D.\

UlNIÁO

ConLinua(;ão da 2" discussão da p!'O!JO!':iil~ão da Cnmar·a do~
DGpu~ados n: J7-'t, de '191.:!, regulando a eotÍecs:;ilo. da avo.sen-

ludorm a~s Jut~ccionaJ'ios publicos eivis da União e dando outras provLdencJUs.
O Sr. Presidente - Eslú em discussão o ar L. 2 ".
O Sr. Pires Ferreira diz quo ospct·avu quo o illuslrc Relator do paL'ecet· da Commi~siio uiio se limitasse a dat· o seu
P~1 l'ecc,r por e~criplo, conlr·.ario ús suas emendas c que vicssu
lhsculil~a;, moslt·ando n sem t•aY.iio elo seu modo de proceder
a rusrr.!tlo do as·sumplo que se diseute.
Jss.o, cnlrdaulr. niio l'ie dou. Na sua. emenda ao art. 2",
n. 3 d1z:
«Depois das palavras - rcspeetivos quadros - accrcsceulc-sc: cr.c.ndos pelo Con:;ro>so K no ianal.> ·
A CommisBão J'eeonlwccu que r~ra l'azonvol, mas, em vc:~.
de acm.díul-a, veiu eum explicar;üt-,~, que ll1ilis ela1.~ns torunm
ainda o rwnsnnwnto da rel'r!t'ida emeudn, isto é, que não ptído
haver «diaf'i.;la> Jrít·n dos quadros ct·enr.lo' pelo Congt·esso
Nacional ou pelo Poder Executivo.
O pat·ccet· ó bastante clat·o e dú razão ú emenda, devendo se
concluil' simplcsmünlc pela sua ncceilndio. S. J~x., porén.1,
.achou melhor diseuLil-n, lornnnclo-a mais clnJ•n, para que na
cxccu~:üo da lei não houves:-oc inleJ:pJ•elnr.:rw CI'J'onea.
nunnlo {l sc:,:-undn emenda ao a1·l. 2", que manda conüu· tempo nc" ciclndiíos quo cxet·cercm eorn~1issüos .seiet~LirJ
cas, não so chi pot· convencido (~om o que dt.:;:,:-.e a Commtssao
na::. hrcvcR pnlavrnH eom qno ju:-;l.it'ie.a ~'· sua ,;1.ãn ueceiLnc.:.ão.
A praLien lia do tnosLr·ar iÍ CnmmJs:-;unao do .IJ mnnr;.a~ os tnconvenionln~ que v.nlf~ lr·a:I.{'J.' n appr·ov:u.:.uo llos.Le n.rl1go, t;t\
qual ostl\, porqtw não v(1 rn.:~.iio pnrn se apJ•ovc.Jlnl' os rs.oryl~o,; eles lo ou dnquollo cidndiio. lcnlfl cm commtssao. ospocml,
levando-se cm eonta este lempo pnm sun np0sontl~doJ·m, ~un~
clo se nega o mesmo dirr>il.n a outros J'uncctonnl'IOS cln. Nacao
i:;unlmen lu dignos.
.
Nn 3 dís(:us.são J'Pl1eLir·:'l sun rn1enda, u ,tr:nJ'a :ll'!~lJ.mcr.tlo.s
decisivo~ pnr·n fn:~.m· vt~r· no Comn·ossn, a ~i'l'lt'. tlu ·.nuusLu_fns
que se fl~Lãn cnmmPI.tfln.dtl Pm. J't.•lm;ã~·,'. a.o ~\~'.~J~n d.'P\!!n~nl.~~·~
e COH:iU\tll', COlll a at~I(U!e:o't~CllCI:I dn LUlllllH!'Ji:idO du llll.ll1t-l1S
da Ca.sa. Aguarda, pois, a 3" dlscu~sfto.
11

.\~~.\E~

IJO

~BNAUO

O Sr. Tavares de Lyra- St•, Pt•esidunte, não são allsulutnmulle pl'fH'r~dr~nl.c·s a..; eon~iUer·•u;Gc•s que neuhu de fazer llll!ll

Jliu>lT''·' a!llii-!'ll, o honrado Senador J)Cio Piauliy.

O n!·L. :.!" dn yrOJlO~dr;flo, diz: :.:cKtw. c:uul.udo.-.; J):.lJ'a n apo~t!nlndo!'m o.~ :::cJ.'\'_If..'OS fJLW o Jurwetuuar1o lwuvnl', em quallJUü!'

tempo,

JH'e;Lndo.~

«:J." Em quneti(Jtl!H' t·cptu•Lir;Ges fetler·ae~ como diu1·i:-:-Ln, auxilinr· du escl'ipLa, eonferettlo, pr·nliennl.e cxl.t•aor·clinario, es-

tl'iplut·al'io rwovbot·io, nru·endiz, addido e operaria.~.
A ·commis;ão d" Finnntns, all.cndcndo a que tlm· o seu
ns~t·nlinwnlo a es~c dispo:"Hivo el'n c~on;;ng-rtu• r:tn algumns })Ul'ü~s i ,_., ..,;;ulm· idades de Ol.'di'lll ndministr.a.L-i vn, po1·quo a "'"'dadn

~~ qw~,

velas Jci:-1 em vigo1· não ha auLori·t.::u;.fio ]Hll'H qlJU
o Go\'cl'nn non1eif! esedi1LUJ.'tu·ios IJI'O\'-i::;m·ios, prntieanle.~ cxlt·uot·din:u:ios, llJll'l!tldize:-;, ele., o ::t auLorizru;.fio folnda a es:o:u

dispo~ili\'O

imrlorLru·in t!JU lmn1nl_0gnt· ÍJ'l'Pgulnt'idados quu sabemos qun exhLem, mas, ~-lu e nao dCVf!l)lOS· dm· \1 ,.nosso n:-;-

1'e.nlin1eJ1tO clll.en.dcu, JWl' b&O, q.u.c e.mn·Luà;m nJodJ-t wn.:J.' n r o. .
l!'I'
'
.. ,
I
daeção do ' dispostllvo,
t!, .t~ll ao, o.· ert;et~~ a. eomHuern1:ao c o

Senudo a •'menela que !.cm no avulso dt:;tnbwdo o 11. 2 e que
c8Larú as::-im redigida:
«O tempo de serviço ... ~
O homndo Seuadm· pelo Pinuhy ,julgou que ai-nt!la não
,~l'n h<'rn pJ·ceiso o pensamento ela Commissão tal qual estava
r•xpL·csso na J·rdacafto da emenda" c então aprcsonl.ou ..uma
outra no subsLLlui.Lvo ela Comm1ssao, nccrcsccntando no lmul:
- cl't•ados l)t~lo ·Cong1·esso i'iacional. Quer dizer que, dada :t
r·cdnef'tio ~~orno S. ]~x. pr·opüo, ü disposiUvo J'ienrin nestes
t"rmos: <Em qunesqucr rcpm·L·içt1cs de serviços fecleraes como
diaristas ,. nas ofl'ieinns c arscnucs da Uniúo, como opcmrios,
desde que, em umas o ou l.t·ns pertençam ao J•cspccl.ivo quadro
ct·earlo J1e1o ·Cong1·csso Naeiünnb
Y. Ex. snbc n o Senado núo drseonhcec que a n1aiorin de
1/0SSilH srL·vieos, l'll poúeL·ia apontar os dos l\linislcrios
da
Vüu•.fifl e t.ln :\g1·ieultu!'n, eom espoeialidndc, são todos ntcndos
r>m ·vil'l.ude do ·,·r•f(ulnmcnl.o Pxpedido de aeet)l'()O eom a uutorizuL;i1o dada ao Governo na eauda dos orc.umontos.
O que n. Commissü.o quiz nceentuar :J'oi que, desde que o
scrvir;o fo·>se pr·,stnclo wmo din1·isl.a ou opm·ario, mns que osso
ompi'üSmlo 11ão csLivrsso eomprchonrlido no quadt·o da J•cspcr,.J.ivn t•.,pal'l.it;ão, r,;sn tempo não lhe seria contado, J)Orquu
!'óm elo quttdro t!lle seria eonsidcrndo cmprogudo exl.ruordinm·io, exl.t•nnumf'l'lll'io, cxccclenl.e ou oulra eousa que o valha. que l.nn lns ~üo as dcnominaçties que se dão para 1't·tmdnr
OS cliSJlOSiJ.iVOil eXJWCSSOS d" Jei.
AecoiLa n mrwndn do hom·ndo Sennrlol', :l'icarin J•eduzicln
a "nntngrm do f.omJ1o npnnns :\~uolles J'unct·iounrios qu" peL·trne•)::;:st~m -no:-; ~crvi(:os ftUU Livez;,spm Rido CJ'endos pül' lei ~~speeial
do r.on:;t•r,;sn r niin pn1· nqurlles que tivessem sido c!'cados

SllSs;\o J::i\I

r'nr vil'l.ude di!

;!G

DI:: NOVJlMD[\0 DI::

l'"~ulameulo

I·iz:11':1o lt·~.d:-;];tLiva,

!Dia

PXtwtliclo de ucc•ll'llo eom a aulo-

"o p1•rrsnnwnl.o da Co,nunbsão _l'ieou bem elnr·o, ,nn

i"'

~eu

pai'''"" L', o que !!lia quet· " qu" Sú nao eonle lempo a .I UJWt:lll··
nn1·io algum qw• não lenha veneimcnLos eonstnnl.cs ela 1.alwlltt
rlo lei Ol'l;amerrLm·in.
O Sn. l'Jn"~ FJmn"JJI,\ - EsLCt de accônlo com a minha
emeudn.
O Sn. 'J.'A\'AH":; Ull LYilo\- Foi oslc o pensamento da Com-

mis:-;fín. 1 1~' TJO:;sivnl que n sun redact:,ãú não sc,in pc!'l'oiLry; on-

1.1'~/.aJrlo, a que foi cinda pelo honrado Senador pelo l'wuhy
não n. nwlhorn.
O SH . .Pums JcJmrmm.\ - Eslú mais perfeila,
O Sn, 'l'AV.If\85 1m LYilA - Podemos pol· conseguinte
ap.Jli'OVUl' n emenda tal qual foi redigida :pela Commíssão, c
esta proeurnr:'t, em :J" discussão, redigir melhor o dispositivo
deixando hr.m elaro o seu pensamento,
Era o que j,j nha a dizer.
O Sr. Pires Ferreira elwnm a aLI.cnçãn do SrRadn, para :1
r~Xl""i•.::lo r.ln <IOhJ•r. lll>ialoJ•, c seus eollrgns que digam em sua
cOJL~donein :-;i n sun emenda trm ou não l'ar.ão de ser.
l\'ão s<i Jll.'io pm·cccr cscr·ipto como pelo verbal que acnlm
de dar o illuslt'•J nclaloJ', vli il Senado que elle tem razão,
Que importa que o Executivo Ol'gnnizc quadros, quando
P~sP~ qundJ·o~ ·~Ü{l autorir.aclos pelo Congresso Nacional ·? Quo

imJ.IOJ'la que o Congresso nhrn mão ·da sua ·Pl'Cl.'Ogativa dnnrJo

....

ao .Pot.Ier ExotmLivo nutot'izat~ão pal'a l'egulnmcnlar esses rtuailt•os, como fez com os GoJ.'l'Cios, eom a Esll'adu de l"erm,
rweando esta anomalia que ho,ic querem l'nzm· cot'!'er por
conta das Lahcllas de ol'l'iciacs ?
O nolll'c Rela lar· não tum razão, portanto, c espera vê1· S.Ex,,
rm ·norrw ·dn Gon1rt1i::;:sfi'O, r.m 3n cliscnssão, 1nnis ·e1m.·rm1cnto so
nran il'cstm· de nccôJ·do com o que quer o orador, que 6 o grilo
r!c alar·ma cunl!·a ·os I'Sbnn.inmonLos nas rcparLic.õos, pura as
fJL1:1r•s so nonwam mnpJ•egnclo:=; oxlt·uordinnl'ios, como cUnJ•islas
c onlr'OR eom vrneimcntos mniorrs do que os dos empregados
do quadro c de categorias superiores.
O Sr. Presidentc-Esl(t oncorl'ada a discussão, Vae se Jli'O·
ucdct· :í votneão do ar/., ~". tendo prcl'crencia para voiucüo a
emenda suhsliLnliva da Commissão, salva a apresentada pelo
Sr. Pir·es F·err.oirn.
São uppJ·ovadas ns seguintes
.Jl!VfENDAS

,..

Art. 2", n. 3 - Suhstitun-sc pelo seguinte:
·
«('111 qnnrsrpJCJ' J•cpnl'tiçücs ou sm•vicos 'l'edcracs, como diarisl.n, e nus ol'J'icinns ou nrscnnrs da União, como operaria,

-H8

ANNAES DO tiEN.:\DO

desde que cm um c outro caso pcrtcnoam aos respectivos quadros.>
Ao art. 2", p~u·agra!lho uuico - Supprima-sc.
E' annuneiada a voLacão das seguintes
EMENDAS

Ao art. 2", n. :J - depois das palavras - respectivos quadros - accrcscentc-se: r.:rcados pelo Con10r.esso Nacional.
Em voz do supprimit· o pül'Uiól'tl!lho urlico do art. 2", rediJa-~c assim esse parugrupho:
«0 tempo de scrvir;o cm cummissiio sciouLifica será sempre contado para os efJ'eilos da aposentadoria ou ,iubilar;ão.>
O Sr. Pires Ferreira (pela O'l'ilmn) - Sr. Presidente, o nohm Hclator se compramo Llcu perante o Senado a trazer novas
considomcües a respeito da emenda, tornando bom claro o
pcnsumcnlo de que a lei não aLLing'irú os funccionarios que
não forem dos quadros legues. Assim, peco a roLiruda da
emenda.
Consultado, o Senado concede a retirada da emenda.
E' annunciada a votacüo da seguinte
Eli!ENDA
~Ao art. 2", n. ~ Os servir;os prestados ús antigas provincias o nos J~stados, antes da respectiva organização, serão
contados integralmente e os postorior-Js na proporção. de um
terço dos prestados ít União.»
O Sr. Tavares de Lyra (pela onlem) - Sr. Presidente, nos
termos do art. 127, do llegimonlo, penso que esta emenda não
podia ser acceila pela M•esa. ,
Consta este dispositivo de uma proposiciio especial da
Camara, destacada deste pro.ieclo, e o art. 127 do Ilegimento
impede que a~sumptos constantes de proposicües especiaes,
destacados por uma das Casas do Cong-resso, possam constituir emendas a proposiçües das quaes .iá foram destacadas.
O Sr. Presidente - V. J~x. tem razão; a Mosa deixa do suhmotter a emenda ít voLaoiio.
Está em discussão o art. ú".
O Sr. Pires Ferreira (') - Sr. Presidcnle, em ralação ú
emenda apresentada, a Commissão diz apenas o seguinte:
«A maioria da Commissüo, contt•a os votos do Relator o li o St•. Senar.lm· .Toão Luiz Alves, pt·opoz a suppt•essão do al'L. V, ohodccL•mlo :w pens:tmonto ele aviLar, tmllo quanto llOssivel, dispositivos ospociaos para

(•) Este discurso nüo foi revisto pelo omdor.

til~:!

csf.n u11 a(jlll'!l:~ l'la.~.-.:e dn l'lliiLTirnnll·io."·

j::;.-;u, sr_~u

•!•'.o
.l OJ

;).\u ~~~1. .:.!ü lJJ~ NüVI~.\II:H\0 UE :lül:J

JJtodu du

YDJ',

;:\lnnL1~1n, IPH:

o[Jillando pela n•.ieir~fto da

emenda. •
St·. l'l.'csidcnf.,., rli:;o, e r.li;::o ecm siiJe"l'iriade: o~ pal'eeerus Vl!l'llnt!." n~1 !'Sl'J'iptn:-; 1lo nn!JJ•e Jtelal.ot· 1111~ JHUJ'I!f'.r~lll

lanl.a t;lllt~;ir/1:/'W;fío lltlu ~"U pa~JtJo dr.nnl.c•

,.,

desiP, l'lll :-;1~

LI.'ttLaudu

de a:-lsunqd.u dn l.anla J'l~lt·Yatwiu, pnis, :;u t'L!!'I!I.'U ans llll!llJlJrus
du :-;llpi'l'iiiU 'l'i·ilnlnal 1-'<•d•·l·al da ll••t•lildiea.

f~. Ex. J'oi l:wonien: Hfio r•ut!'nu nn lllrJ'iln r.Jn t~Jnenda
na stJn. ~~nUVPilir•rH~ia, nilu a analy:;ou h!!IH pal.'a inl'nt·mm· a1!1
Cong·t·r• ...;sn a po.~i~ão dos rninislt·os do Supremo Tl'ibtmal Fcdcl'al, pel'ttllLn a let que se~ CJUt:'l.' volnt•.

0 Sll. T,\\',\11P..S lll•: LYIU - Lein \'. Ex. n qur' eon.<la da
pagina 2G do J1ilt'c:~t'J'. V. Ex. r.F;f.Ú me fnzcnclo uma Cl"'nsur.·n.
sem l'axiio, pois bclll sabe que cu estudei lon;;amcnto cBta
nm Lcl'i a.
O Sn. PtnEs Fr.:nnmn.\- Sr. Pt·csidenlP, diz o nobre Scnaclot· que eslutlnu lnngnmento tt malcJ•in. Eu tambc·m li rl•!lllOI'adnmenLe n CJUc S. Ex. c::wt·cveu a proposiln do;; minislr·os
rln Supi·omo Tr·ihunal Fcrlcr·nl cm relnr;iío :'t lei rl•• apospnlmlorins existente e essa oulm que Sf' que1· lcvnt· JlOI' clcanle,
nmwovn.l-n, f~UMLe o quo euslnr, E tJ por· isso nwsü1n que t'U
não posso dcixnt' rlc me opptlr no que quc1· n Commissüo rio
Pinaneas, no :11',1n f'm que eslú do tJ·nn:>I'OI'mat' esse pro,icdo
cm lei, som eon;;iclc,rar que nilo se Jlt•do leO"islm· unil'ormomcnlc pnrn todas ns classes, quando cnlrc essas ha clil'J'cr•;nr;ns pJ•ofundns.
V. F.x . .iú Yiu. ncsle pniz, Jli'OClll'nt'-se cnt1·c n ,iuvontudc, entre n:l g'l'anrJcs inlellir;cneins, fJLlf' sn mnniJ'esltllll lo~o
nos ~o e 21 muw~ ele iclndr, nl;.:twm Jl:tl'n oecupat· o eargo
do minisli'O do Supremo 'J~1·ilmnal Federal?
.T ú nlgunm vez foi csenlh ido algucm com essa idade para
occu11m· nquelle cnrp.o ·? Nfio.
Sempro se Jlt'aem·ou rnli'ü os wlh?s! nquellos quo siío,
de ner:ril'do eom os lc!'mos ria Con;;Lii.Utl:ao, !Jomons de notnvol snhrr ,im·idir:o c de rcconhccicln nustPt·idndc.
B' bem rJr; ver· que dr um honwm, nomr!ndo pm·n n sc!·vi~o publil'O, em iclndr. nvnnrmln, niin se p•ldo cxi:::il· o mesmo
lPmpo de sei.'Vi<;o parn n npo;;cnl.ndol.'in, fJLW sn rxi:::c dnqucllcs
IJU•• •'nlrnm pnrn o S•'I'Yitn r·om ~O nnnns rlr• irlnc!c, salvo as
odiosas cxeep•;•jc,q elo fillJOtismo r dn politica:::cm .
. Um minist1•o du Supi'<'lllO 'l't·hunnl Frdrrnl. rlrpoi.' de 1::;
nnnos de cxen·ieio drssn fumr.iio. para a qual não pódo ter
entrado eom nlCmo~ (j(~ .jiJ nnnos ...
O Sn. '1';\V,\llE~ DE LYnA - Pr!de. Com 35 nnnos, pcl,n.
Consl.i l.u i•.:ilo.
O :-;11, !'InEs I•'i,:nnlliH.\ - Mus não !em ouli·ndo c 111ls nilo
ynmos IL•;;:islm· só pam o futuro .• ,
Vol, Ylll
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, O Sn. ~~AV.\!IES llJl LYnA - Os St·s. Epitaeio o Albei'Lo
'Jorros cntt·amm o0!11 menos do 1G unnos de idade.

o Sn. llnANC!SGO GLYCilnlO .t nmbem .

o

Sr. Guimarães Natal,

. O ~r<. l~llllls ~FmummA -

Não parecem, porque os S!'s.
()_urmaraos Natal c 4lbcl'to Torres estrw muito mais encaneCidos do q!le o meu !Ilustre amig-o Senador por S. Paulo, que
me apartem.
1\!as, perg-unto eu: si se exig-ir de um ministt•o do Supremo Trtbunal •t2 annos do serviço nessa funcçüo, para quo
possa ser aposentado; ..
O SR. JosÉ 1\!urlTINI-Io dá um aparte.
O SR. PIRES FERI;EIHA - Supponha que não tem exercido funccüo publica alg-uma, apenas um advog-ado notavel,
um homem qne tenha passado· por estas cadeiras e que
nunca foi .iui~. como acontece com o St·. Coelho o Campos, cuJa
ausenc1a todos deploramos. . . Pódc-se exig-ir do Sr·. Coelho
e. Campos, com norto de GS anuas, mais de h2 annos de serVIÇO para ser aposentado ? Isto quer dizer que, durante ·Oito,
nove ou iO annos, S. J~x. ,iú não poclc!'á mais resolver todos
o;; assumptos, porque o tempo, que Ludo g-asta, que até g-asta a
platina, esse meLai riJo, gasta Lambem o nosso esforço c a
nossa intcllig-cncia. E, assim, o tribunal ficará reduzido ao
que ficou ao tempo do ImpeJ•io, em que se cheg-ou a dizer
<:voto com o relator~ c a perguntm· depois do que é que
sn tratava. Não cilo nomes, mas lodo o mundo conhcC\0
estes factos.
·
Que se púde, então, csper•ar na Republica ? Que fique
o Tribunal consLil.uido de homens que, pela idade avançada,
11ão podem mais l.mba!har, mas que tecm direito de viver á
custa dos coJt·es publicos, porque foi no ser•viço pu!JIJCo que
gasturmn a exislencia nesse rnesmo scrvir;.o ... l!J' do ndnlir'Ul'

que se exija tanto do Supremo 'l'ribunal, quando alli leem
assento homens que nunca foram magistrados c que não exerceram nenhum cur·g-o publico e, mesmo daquelles que o tenham
.oxero.ido, exija-se que trabalhem mais 20 annos, para attingir
.o tempo pat·a a aposentadoria.
!\Ias não é de admirar que ella fnca isto, quando ella
:exig-e ao· civil 42 ~mnos e me_io ~e. serviços, el~a se torna_ i.mperativa, para c'Dnftrmar a ler mt!ttar, que ex1g-e dos m1htares
50 anuas de serviços, para poderem sahir das fileiras com todos os vencimentos. Somos excluidos, nós os militares, dos
benefícios desta lei, quo redu~ o tempo n 42 annos o meio,
deixando-nos com GO annos, para podermos ter os nossos
vencimentos.
O Sn. TAVAnlls Dll LYnA - V. Ex. •está arg-umentando no
ar. Esta lei não augmcnta o tempo para a rel'orrmt· com todOS os vencimentos aos militares. Não é exacto isso.
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Vamos cortar em linha recLa;
vamos dizer ú Nar;ão com J'runqucza o que se passa.
O Sn. 'rAvAnEs DE LYM- E' o que devemos fazer. V. Ex.
está fantasiando uma argumentação, para tornar o caso
odioso.
O Sn. PmEs FEnnEmA - Pergunto ·eu ao Congresso si nas
palavras do nobre Relator ...
O Sn. 'l'AVAilllS DE LYRA - Não empreste ao Relator- sentimentos que elle não tem. A Commissão se absteve de commontar o dispositivo· da Gamara. V. Ex. quer dar á Commissão uma responsabilidade que clla não tem; quer salvar
os maiores vencimentos na inactividade. E' •o· que quer.,
0 SR. PIRES FERREIRA - Não se trata disbO•,
O SR. TAVARES DE LYnA - E' simplesmente do que se
trata.
O Sn. PmEs FEHRETM - O que eu quero é se não exijam
50 annos ...
0 SR. TAVARES DE LYM -E o que cu quero é que não
se faça fila á nossa custa.
·
0 Sn. PRESIDENTE - Attenção I
O SR. TAVARES DE LYM - V. Ex. está fantasiando umw
argumentacüo para nos indispôr com uma classe.
O Sn. PmEs FERREIIlA - Vamos discutir com calma.
O Sn. TAVARES DE LYRA - Comprometto-me a provat•
~Juando se discutir o art. 13.
O SR, PIRES FERREm.~ - O nobre Relator da Commissão,
no bistorico leal e legal que fez ...
O SR. TAVARES DE LYRA - Os militares continuam a Ler,
com 35 annos de serviços,' os vencimentos integraes do posto
.da actividade.
O SR. PIRES FERREIRA - Não me refiro a este ponto.
0 Sn. TAVARES DE LYRA- Ah I Já não é a este? ...
O SR. PIRES FERREIRA - Desta maneiva já não é passivei
~ discussão.
·
0 Sn. PRESIDENTE - Attencão I
O Sn. PIRES FERREIRA - Com pulmões, V. Ex, não me
:vence. I:Ia de ser com a razão.
O SR. TAVARES DE LYRA -Desejo, apenas, desfazer a impressão quo V. Ex. quer produzir,
O Sll. PmEs· FEnHBillA - A impressão está. do pé. Não é
aelo da Commissão; ó ado de lei antiga neste paiz.
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O Sn. T.IY.IltE~ llE L~:n.\ - E' do lmnpo de colonta. I'údc
dizer,
O Sn. Ptt<t's Flltmtmu - Qum·o it· pam um ludo; V. Ex.
vno pn1·a •outro.
MtH:l, 81·. PJ'efiiclen!.t\ n lt~i qne l'cgula .n rul'rn'llla dos mi-

1iLtWPR exige delles riO armas do set·vj(;.o pnJ•a salliJ't~rn eul!l Lo-

dos os

vt~JwimenLos

dns :l'i\oiJ·ns. Com a rel'nJ.·mn que

~e

vae l'a-

~"'' PXÍA'f'H1-:·w dns civb /1~ :uuw:-; e 1111.dn. ]~:-il.a:; duas lois enngl.i\.III~Jll () ohjt•t•.l,n da Jlliii\Ja I~Oilll)ill'tU.;fiu. tmn l'ii~, illjUSti~.n,;
nfln !JUiz l'azet· l'ila, pül'flllll filas nfto •·osLUIIll> J'aze1' tbll.a
J.t• i!JUIIU,
Não 111o quiz l'Cl'cl'it·, St·. Pt·csidenlL~, ú l'eJ'ormn dos milil.ares, !lepois ele 3fi nnnos, com mais w•tteimenl.os do lftW nu

ncLiviclndc, potYJue pam isl.o !Jnsl.ava ei/.ar o que a lei das
leis exige, isl.o tí, que os oJ'J'icinos se,inm rdormnuos rncdiunlo
insnc.H~I~.fio de saudc.
'llol'iro-mo :í lei un l.igu ...
0 Sn. TAVAI\ES DE LYnA- Quo CSI.[l nüo ali.C!'[l,
O Stt. PmEs lrtmnEin.\ - Jlot· não nllct·at· '-~ que ('\l r:nn~i
di'!'O odioso não mnnlct·-sr pat·n o milil.nt· de nnll' o lrt.·t·a,

poliein. e homhcjJ•o u oxir;cncia do cinc:ocnla annn:-i de HPJ.·Vif.:n~,

quando, r•!morlcladn n Lallella dos civi~ nrto JH'ivilc,;indos eomo
os da Sccrclal'in da ;rusti,~n. da Vin~.rto, dn .A.gl'ieultut·n, u oulJ•ns, pnl'a os qunes se exige

e~sc

Lcml)O nl'im

clt~

l'Ctit·:u·ern da

:wl.iviclndc, quando n!'is mililm·cs somos ig-uacs a cllcs.
Ondr, pois, o odioso qu" cu quero atit·m· eonlPa a Commissão de Yinanf)as. Si odioso ha, clla mesma o chamou a si,
cslabclcecndo rlive<·gmH:ias '-'<Üi'O as elas;;t:s.
O Stt. 'J'W.\1\E~ nE LYit\ - A Commissüo não modificou
w~ssa pnrle a pJ•opo:;il.:fio. Não ha, absolulnnwnlc, cmL~ndn .sua.
O Sn. PtnEs Fmmmn.\ - Apez:w di' me achar fal.igado hoi
do 1no fazL'l' ouvit• p1~lo Scnnd'\ cl~rLo embora de que elle vao
valar como l•nlcndct·, mas as minhas palnwas J'icat·üo esel'iplas o mnanhli não so dir(L que nüo houyc quem, neste l'ocinlo,
·
bt·adasso ~:onlt·a essas in,ius!.i(;as.
Jl\ l'fl!'l!l'it•-me aos Minislt•os do Sn]il'emo TPilmnnl o Jlnt'a
i~so oslabeloeia o confronto com os mllilnros. O noln·o Scnadot•
allorou-se logo, sallindo rln sua ltnllilunl calma.
O Sn. T,\\',\ILES tm T.Ytt\- Enlcmdl fJUO rl1:Via rc,lahêlocc\'
a m·gumenln1:ão.
O Sn. l'mEs Vtmm:m.1- Pcrduc-mo; Y. Ex. ni\o rc;tabc~
lvceu cou.•n al~uma.
O Sn. T.\1'.\Hlts DJt LYtt\ - Quando cltc,;at·mos no nl't. 13
diseuLit·enws mclhot• a qnr.sl.fio.
O Sn. Ptllt~s Ftmllt·:Jn.\ - Sim, scnhnt·. 'J't•:ü:tn<LlS aqui do.~
illlure.~:;J:-i g(!I'WJti conw O!! que ~fio alJL'i!lll;i'idos eom e~la lei
'jtlC SO di.!CU(O,

SllSS:i:O llM 2(i Dll NOVI\:YIDfiO Dll
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O Sennr.lo v:w i\1. WI'll sallcw, l]esdu quo so L1·aLn dN;Ln

4G3
qnesL~Il,

si t'! n J1!'illH_!iJ•a \'PZ qw~ ru mn J't 1 1'iru ú t•el'onna do.s ol'l'h~iaes
do .l~xer.·eiln d1~pnis da !f'i da J't!Jnodei:H.;ão.
N"P:iSa k!i nftn lm aJ·Li;. ~·n IJt•nllllm qun nnLnJ•ií':t! n T'PI'OI'Illit
dri Ultl ol'!'ieinl, :-;om inti[H!1:1;fLO dn saude, LnnLo mais !JU:Illlo,

aeirna della est:'t

:1

Cou:-;liluit;[ln,

qLW exigll

u ea:;o de invaliduz,

c a lei r.la compulsaria vam aquellt.•s qno nltiugirem a. icltlde
clevar.ln o não JJOssam eonlinuar a serviL·.
Si vas;at· a JH'oposir;ão Lal qual osLú emendada. pela Commissão, em JJOLWO Lell1J10 leremos uma inl'inidncle ele J'unecioual'ios l'út·a do sel'vif·.o.
DenLt·o tlc Lt·cs 1i1czc, leremos mais do 200 ou 800 J'unccional'ios i'óra do sc1·vir;o, eivis, mi li lares, de mat· c lot·ra e elo
iotJns as l'eptu·Lk\ücs, lal o lert'or que cslú cuu:-:;nndo esta !ai.
Leva o Let·rOJ.\ SJ.'. Presidente, a Lodns as classus, porque e:'5Ln.
lei não :;al'Unlo o" cliroilos adquil'idos o islo nós havemos de
ve1· cm :J" diseussrw . .Por emquunlo nito dcse.io mais incommoLiaJ' o nohl..'c amigo, ne!nLm· da. Commissfto. Quero que S. Ex.
fique 1:ulmo lJaJ·a eonl'ahulaJ·mn:-; cm rmrLieulal' a t·c~·q1cito e
I.J•uz.nJ·tnn~ nova oJ•i1~JJLa1.:ãn no SP!lndn, qtw Lt.'!m d.-_~ vol.aJ' 11111n.
lei l:lo impoJ·tantl! JOOmo Psln, Lão impoJ·lauL<•. <\lll! eu <lign que
o Surwen1o ~l.1 t'ihunal Jh!deJ.•al Hão a pl1de J•ecebel.' l!Oll1 ealmn,

llOL'quc vac obri:;at· os seus membros a LPnbalhapcm além do,
70 .mmos, quando ,iú não podem mnis servil· ú Palrin, pelo esforr;o que ompt·egnrun1 ulé csln idade.
Qual o Senador que poderá negm• qua csLu lei não vao
for0at· os MinisLros do Supremo 'l'ribunal a esse sacl..'iJ'icio '?
Vamos corrigit• tudo isto com calma o com o cl'ilcl'io dO
nobre Holulor.
O Sn. 'l'.wAnEs DE LYIU - V. Ex. acaba de !li'O\'t\1' que cu
não tenho nenhum.
O Sn. Pm!ls PllmmmA - Perdfto, osla suscoplibilidado é
que nfto conv1ím. O nobre Sonadot· subo que, en Lt·c os meus
muilo querido~ ncsLn Casa, S. Ex. não occupa lo~nt· infcL'ior
e disto devo ler ecrlozn. Como podia, pois, suppur-mo capaz
do mo!indrnl-o ? Si a diseussrw franca é prohibida, vamos
:l'oehtH' u Lribuna c ouvit• sómenLe as Comnüssües, e !Jnler palmas no quo clla disser.
A Commissão eslú no sou direito de in rormnr no Senado
a cstu ou úquelle respeito; mns 1 em rclnc-üo no nosso valo,
não.
Volo como onLeudo e nas inJ'ormncücs que lenho dr. clal'
no Sünado e.slou sempre dn necÔI'do~ com os inLc!'l~.-;~es nneimwvs e eom a loi, I10L'QUe ,j osle o devet· quo lenho para con1
a ~le::m o paJ•n ~~om n mníol'in. que me clcg'C!U pat·a. esta ou
nquolln. Commissiio.
Isto nos tlú diJ•eito a uma discussão dn eerl.u lalilucle,
eempt·o seguida da :;uulilezn qun nos ,·, hnbitual, sem o dit•oiLo
de ol'l'cusa 11 esLo ou l'tquulln eomrnmlwil·o, prinJ.JipalmenLo
quando esse eompnnhoiJ'O ,; o J1Plnlot· da uma Commissão que

om muitos cnsos tom sido vencido,
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Sr. Prrsirlente, sei qtw ti rmondn 0111 t•rlnçfio no Supremo
'l'l'ilmnal Fódct·nl enhir:i. Quero•, por,)m, levar :iquollos nossos
eompal.l'inl.a~ a eurl.ezn. do uosso prol.csl.o llüsln Casa na del'esu.
dos snus direitos, que não são garantidos por· essa lei.
Os membros do Supremo 1.'ribunal Ferlcral não pódcm ser
equipnrndos, com JWOvoito, com as outms elnssos. E' uma
OJ.•ganiz:u;ão toda especial, deve-se ohcrlcecr· a ouLt·os moldes
qunndo se tiver de legislar a sou respeito, c .o Congt·osso que
.iá dou uposentndot•ia nos ministros do co.rpo Di!1lomaLico com
20 annos, eom lodos os voneimcntos, dcvcrú pensar muito cm
relação ao art. 5" c a quo manda ·reduzir os reprcscntanlcs da
alta magistratura do paiz, aquellc con,iuncto• de homens qnP.
constituem o baluarte dos nossos direitos c dns nossas liberdades.
Espero do patriotismo do Senado uma providencia a
respeito com O• que in!'ormart\ em 3" discussão o nobre nclator da Commissão. (Muito bcrn.: rnnito bcrn.)
O Sr. Tavares de Lyra (•J - Sr. Presidente, peço perdão a V. Ex. e ao Senado do calot• com que interrompi o
nobre Senador pelo• .Piauhy, quando no correr das considerações que acaba de fazer buscou' a sua argumentação cm um
facto que não é absolutamente verdadeiro.
Em primeiro Jogar, a proposi(•úo ora cm dr.lmi.Q não modifica, por proposta da Commissão do Finanças, o dispositivo
que veiu da Gamara dos Deputados a respeito de militares.
Conseguintemente, si o dispositivo da proposição é odioso e
in,iusto, aos collegas de. S. J~x. com assento, naquella Chsa elo
Congresso é que devia caber a discussão cm momento opportuno, para provar á Camaru que ella andava mal votando a
proposição. Isto em primeiro Jogar.
Em segundo Jogar o dispositivo da proposição não altera
a legislacão miliolnr. Apenas estabeleceu que a rcformll do
militar que continuará a ser feita com todas as vantagens que
a lei de i!lJO lhe clú, c entre essas vnnlar;ons esl.:í a de se
reformar no posto immcdiato.
O Sn. PmEs FEnnllinA díL um aparte.
O Sn, TAVAnEs DE LYnA - Apenas cstnbcleccu que, quando pelos calculos feitos os vencimentos subissem :t mais do
que aquelles que o o!'l'icial tinha, no cxcrcicio cfl'eclivo c!D
posto que occupava quando se reformou, os voncimentos deste
posro seriam o limite muximo para a percepção da pensão. da
inactividade. Isto se dt\ quando os militares Livm·cm mais de 3G
annos do scrvir.o o nüo 50, como a!'firmou o honrnclo Senador
pelo Piauhy, •
Posto de Indo este incidente, voltamos ao nrt. 5•.
O art. 5' diz que os ministros do Supremo Tribunal Federal quo tiverem mais de· 20 nnnos do cxorcicio se aposentarão com os vencimentos integra os do cnrgo,
.(•) Esf.o discurso não foi mvist.o pelo orndor•,

.

Qunnt.lo npr'GôonLoi :'t Commissão de Finnueas o longo c
meditado estudo que t'i1. ~O]H'e a ma teria, ·UU me eoul'esse i prelimiuurrnente vencido vorquc entendia e continuo a entcuclet·
quo n. aposentadoria dos magistrados J'edcrucs devo continuar
a ser regulada por leis r;spceiaes o não por essa, e entonul)
assim, Sr. Presidente, cm primeiro Jogar, porque, a meu
vúr, essa lei deve apenas regular u aposcntaúoríu dos
1'unccionnríos ildministralivos, c cm segundo ·porque, tmtando-sc de um poder politicl), cujas Cl)ndiçõcs de investidura,
de indcpcndcncia c de exercício pum seus membros são difJ'cren-tcs da de todos os demais funccionaríos publícos, a sua
aposentadoria deve ser regulada por lei especial.
Fui vencido com o nobre Senador pelo Espírito Santo, o
Sr. João Luiz Alves. A Commissão, pelo. sua maioria, <Jntendeu que a lei deve regu!n.r a inactividade de todos os funccionarios publicas fedcracs, c, como consequcncia desse seu
voto, propoz a supprcssão do art. 5'.
Ora, Sr. Presidente, tendo a Commissão proposto a suppressão do art. 5' que dava direito aos magistrados que se
n.posenturcm com vencimentos inlegraes CJuando contassem
20 annos de cxcrcicio, ·não podia, cohercntcmcnte. dar o seu
assentimento :i emenda do honrado Senador pelo Piauhy, que
ga.l'antia aos magistrados esses mesmos direitos quando contassem '15 annos de exercício.
Eis a razão do procedimento d:t honrada 'Commissão de
Finanoas, procedimento com o qual, como ,iú declarei, não
estive de accórdo. (Mu·ito bem; muito bem.)
O Sr. Pires Ferreira ( ') - O Senado ouviu o que disse o
honrado nclator, que procurou referir-se ao direito de reforma que assiste nos militares, depois de 35 annos, materia sobre a qual não toquei. Eu apenas fallei · no tempo exigido
pela Jer;islação militar para que o official de terra c mar
possa se reformar com todos os vencimentos, isto é, 50 a.nnos,
para comparar com os !,2 annos c meio de que cogita o pro.iecto ora cm discussão, para que o civil se aposente com todos os vencimentos. Nüo fali ci sobre accesso de postos, porque minha opinião a esse respeito é bastante conhecidtL.
Desde que se votou a lei ele remodelação venho proclamando que clia não cstú scn·do· ·executada de nccllrdo com o
vencido no Parlamento. Núo preciso repetir mais isso, tanto
mais quanto é certo que aquellcs que se deram no trabalho
de estudai-a detidamente chegará tí conclusuo de que eu
estou advogando a verdade.
Mas, Sr. Presidente. que i'orc.a J.cnho cu para oln·ignr a
este ou áquellc a cumprir strict~mcnte a lei?
Não sou palmatoria do mundo c ,iii muito faço eu cm occupar u trihunn, pum discutir o presente projecto, o que fuço
na convicção de que alguma cousa do ulil podcrt\ smgir elo
debate .
.(•) Ji1Rto r.lfRmn·Rn nrio foi revisto pnlo Ol'nrlnr.

·'

y,\

O

liOlll'nC)Q neJnlor

l[lir ll;ÍO Jem rnY.;ÍO, IJIIUllrJO rJjz 1[110

rn (Jitr•r·o .l'ní'.f'J' !'itn . .r\~n: o f(IT!~ ,.,, qnN·o ~·· r·ornpnJ'nl' u fJII1~
se exige pnr·a u r~ivil t! o qrrP :-;p c·xil;'f! flill'a o.-; nJili!.a!'e:; u par·a
um gl'ttpo de eivis, no pr·o.ieeto que su di.·wolt•, pnrs quP, ao
nwsmo tempo ([lH! ~o t!Xig-o ":2 annos n nwio par·a 01-1 rlivi:-;, se

..

esel'e\·u quu rnn·a os mililnJ•es contiut.'rn n vigor·m· a ·Jei-illltcrior; isto é, n que cstnbcicec o ]lrnxo tio r,o nnnos para quo
o mil1Cnr possa set· rel'or·mnclo eom lodos os wneim~ntos.
Quiz, Sr. Pr·csic!enle, deixar bem el:ll'O o meL! pensamento, pnrn que o nob1·e Senu.dor c o Senado não supponltnm
que -eu mo rcfct·i :í promoção, depois de :Jti nnnos. Eslo é outro ponto a discutir·. O m·L. :l3 deixa margem pnru isTo.
Encet'l'ncln a discussão ..E' .approva.dn ~1 seguinte·

Ao nrt. G' - Supprirnu-sc.
O Sr. Pires Ferreira l'CqtJcr n \'oril'icne:io ria \'Oi.nciio.
(Proeeclcnrlo-sc :í \'r.I·il'ienciio, confirma n npprovaono ela
emenda dn Com111issiTo, Lendo nrcnns votado a favor dcl!a nove

Srs . .Senadores.)

O Sr. Presidente I'OlllJ·a oito.

.

A omcndn foi npprovnda por 23 volos,

Enlr.a cm discussüo o nrl. G", que se encerra sem de!Jnl.c.
E' npprovndn a segt'in te
lll\!Jl,!\"0,\

Ao nrL. G' c pn.rngr·upho unico guinte:

Subslilunm-sc pelo se-

«A·rt.
No JH'Ocwsso de nposcnl.ndMin rios runccionm·ios pub!icos, o!Jsct•var-sc-ha. o S>!guinto :
:l ", n invnlidox 110 scJ·vir;o da Nnr;üo, imprcscinrlivcl pnm que ol!a soja eonel!dida, sr,t•:\ Jll'ovacla por inspccoão .cJc snudc, a CJUc se pt·oeeclrJ'JÍ JlOI' clnas vozc,s,
eom inl~J·vn.IJo rio lres .nwz,,s cntr·o uma, o outr·.n, soJ·vinrio lH\ se!l'unc!a .Junta modicas que niio tenham :!'cito
]lal'to da primoit•n ;
~", o Poder Exc<mlivo dclc1'tninnr•:\ n quem eompcte nonH!UT' c•ssns ,juntas nos Esl,ncJos o !lO Disi.J•iel.o
l!'cdcrnl, dcvonr!o soJ•viJ• pcrnnlo cllns os Jli'Ofltl!'ndorcs
da. 11CJ)!Jblicu 0\t OS (l!'OIJUI'MiOI'OS J'i~<J.1CS tia _}i'azcncJa
Nneional, a quem c,a!Jo, si ncecssario, J'ccorr·cr dn pcJ•iein mcdicn ·
:lu, no e·n;n tle hnVOJ.' l'CWÚ!'SO fln pol'ieia rnedirn, 1í
ela enrnpcl,.JJeia cln ~l'.inisl.J•n, qnn 1;>'1':'< '·'" l'rd'<;l'cnclnl' n
rlt•Cl'l~f.n tLn ,ntlnRnnLnrlnl'in tln l'tlllf\l~lO!Iíli'JO, dnsJ~'Ilill' UJH

,. .
o

SEólS,ÍO nl 2G Dll NOV!l~mno DE
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:l0:l3

mn is rwnf'i:-;sionac!:o; du sun iniPir·n. r·nnJ'i:-nH~a 11ar·n

lll'tlt'Ptlt•r· ;1. 1111\'0 j•xnnw, !lllt! dr~,·~.~r·;'r l'PilliY.ar·-~~! ~~~~nl.r·o
do [H'HZO de li!r diil:-J, d''illds duqrrelk d\· lJ!H~ H! den u
l't!!!lll':-HJ:

tlt! 8:111d1~ SIÍ pndt•r•;i pf'J't•elti/11'-SO
nn. lnga." ria Ht'•dn. da t'l'lHIJ'Iit.:fio n. qnP [lt!l'lurreu o :l'un·I",

•

.,'1

illS]It'l'l..':ifl

t:nrrJnar·ro, na

t~updnl

do EsLntlo oul.le tdla funeeionn. ou

a JJil•edol'ia Gc1·al de Saur.le Pu!Jiien, na Cupila! ela llepublica;
. G", (kn·atltu o inLul'\rnlJo clns duas il1spectJúes, nsHIIll eumo na hypol.hcse de l.et· ha\'idn J·oeut·,o da J1CIWI'•:tlli.IJ

J•iein. nwdien, o funceionnl'io t\ eonsidel'ado liecneiLtdO,
t•onl dit·eito apenas :'t pet·eopt,;ão do t·espccl.i\'o ot·denndo, nlü que se.ia daria snltH·fio ao seu pedido do nposent-ndoria ;
~
G", nn.tes de set· detl'rlada a nposcntndol'ia do J'uneeionnJ·io, suJ·ú ~~nvindo o ywoecsso ao Tt·ibunnl de Contas,
pam JWOI'I)d!!i' :'t eonln;.rcm do lcmpo dr ~rrvit;o, de modo
quo, no df•eJ'clo, po:-:sam
llwnLos

qun

n

lnt~fHlll()

snL'

dt!l'inradnl'l

.!'IIIH't:iOII:tl'Ítl

nn jundivir!nde;
Í", O r.J.'l•ilnlnnl de

qurw~

lt•J'i'l

dn

o:;

Vf!!WI-

lH'I'~ebeL'

Conta~ ~~ flbt•igadü,

;.;o]J IH.'l1tl dn
l'osponsnhilirlnd"· n devol\'1.'1' o proe.r•sso deni.J•o elo Jll'am
maximo ele ~O dias ú Seerda1·ia de Eslado que o lwuvel'
enviado ;
8", no funccionndo, umn vr~t. nssignn.cl.n o dQet·c[o
de sun. aposentndorin, f;Pl'fio 11ngns d1!Sclc Jogo o:=; YoncJ ..

mcntos n que l.ivor dit·cil.o, nos l.ri'lillls rio mesmo doere lo.
E' nnnuncincln n voln~ão ele uma suh-enJentla do St·. Pit·cs
J.;'OJ.'l'C Í l'U,

O Sr. Tavares de Lyra (pda m·dcm) - S1·. Pt•csidcnl.c,
1onda a Comm.issfto ncr,r•i to duns Jl:tl'Lcs tla sull-cmPnda dn
lwnl'ado Scn·ador pelo Pinu!J~·. Jlcr;o a Y. Ex. que a submolta
:'t votação, pot• parles.
O Sr. Presidente - E' o r]ue vou l'n~cr.

E' npprovnda a seg-uinte·
RUP.·E~fF~'(D,I

Em srp:nid:t liR pnlnvms- n rrncm cnhr.- do n. 2, nccrcsrcnto-Bt~: «il!tlnl rlit'PiLo ~·~ assn:.\'llt'nrlo nn 'l'llllf!l'.ion:lJ'iO ».
Em !n~·n1' d" no dins, do·n. :1, dign-se: !lO c!ins, no mnximo.
Enlt•.:t. ·Pin d i~wns~~o n :u·L. 8", qnr su ('JH'c•t•ra ~wm do bate,
sr.ndo

nppJ•ov,atln~

·ns

::;L'~nin!L1 S
E~l

END.\S

:\o nrl.. R"- Ruhs/.il.m-s" pr•ln Rl'f(llinl.r:
J\t•/,
A /H'I!Pil/ll':itl dP l'llllll't'/-[0 Oll I:OilllliÍ:-iR[ÍO l't1 l1Pl'rtl,
r•.c;!.adnal nn 11111lli1dpnl: t'tlltt di~·PiLn :í pt>l't'PJII:fin d11 \'C'I\I'.itltL'Il-

•''8

•I• oI

loi\, ]101' pn:•lr •l·' func•·in1mrin 011 >'lllfll'rg·nlln npnsrnl.nlio, imJlOJ·Lal'tí 11n JWJ•dn. immedinl.n rins ""''ta:.:"'" Llt•"Ol'l''l'lll.•~s Lia
ínneLiYidarlu.
An llliJSI!lo nrL. 8", pnt·ng·~:npho tlnieo - Sullsl.itua-se pelo

segu inle:
NITn se eonsic!ora eommis;,ão o mnnc!al.o cledivo, cntcndondo ... ~r, pm·l~lll, que uqueHes que os neceitnJ•em, desln. lei
l'enuneínm ns vnntai-=\'Ptll'! da .npo~onl.adot·ia Otl .iu!Jilnc;,fio: si o
lnnndnl.o 1'1'11' de ]'residente ou Vicc-i''l'CSidento da ncpublica
duranl.e o qual.l'iennio; si l'ôt• de Senndot· ou Dcputaclo Fec!Cl·ul,
durante as sessões.
·
Ficam pt·o.iucl·icnc!us •ns seguinteê
Jli1>1ENO,\S

Ao nrl.. S• - Substilun-sc pelo seguinte:
Ai't..
Os aposentados, reformados ou .iubilnLlos que ncccitn.:·cm emprego ou eommissüo federaL estadual ou municipal, ou L'xet·Wt'IJlll mandato electivo, nfto pcrccbcrrto vencimento ·!'C]al.ivo (t sua ü.JlOscnlacloi'Íu, rcl'orma ou .iuhilação,
cmqr1nnl.o csl.lvcrem no cxcrcicio de qualquer um desses cal'·
gos ou commissões.
Ao nrt. 8" - Depois das ptl'lnvrns - pc!•dn immcdinta das
vnnLngcns da .nposcnl.ndor•in ou .iu!Ji!n•;fio - accrcsecntc-so:
- salvo út·ntando-sc do eommissücs milHares, inclusive ela
Guarda Nacional e que seJam ollrignlorias.
Ent.!'.n cm Jiscussiilo o art 0", semlo approvada a seguinte

Ao art. 0" - Suppt·imn-sc.
Ent:·n cm discussão o nrt. 13.
O Sn. Pnms F•mmmtA susl.culn as emendas do pl'O.iccto
fazendo grnm!es consiclc·r·ncües.
O Sr. Tavares de Lyra-Sr. Prcsic!cntc, como disso
~nando disculi o wrt. V da proposição da Camn.1·n, n pt·oposito
da emenda sup]H'essivn rlcste <wl.igo apresentada pela Commissão, cu declarei ~u·e cl111 não propoz nenhuma mocHficaçiio
ao dispositivo relativo a militares. A Commissiio cnbnc!eu que
a rcfo:·mn dos militares deve conlinuar n ser t•cgu!adn, como
Ú1 pnl' loi cspccinl, o tlJ)enas suggm~ln u1n pm~ngl'npho unico
n. disposi•;fio do a·J•I.. :13, pnt't\ definir qual cm a situnt•fio elos
ol'ficians do Policin c do CoJ•po de Bombeiros desta. Capital,
que nfto estavam compt•o!wndidos .na disposir;ITo geral da lei,
que ,apenas se rel'o!·ia a i'unccionarios eivis, nem tão poueo na
excepção do art. 13. Enl,t·etnnto, Sr. Presidente, embora n Commíssfio l.cnlm ,a.H.rwndo o Cfne '"êÍU da Camnm fios Dopnl.nc.los, m1

Rf.RS,\0 R~\

,
'

.

li
'

.
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1,.50

dt'\'n nn :=:rnniln 1\mn PXplit·ru;~t) n Pl'llpn~i!n dt' np:W!f'::. qnr rh'i'

;10 !JOJJI':Hln ~PnncloJ.' pr.!l1 Pian!Jy, f!11:11ldo S. Ex. al'fi~·ma\'a. t~a

l.llrr;nril:nnlf'!ll.e dn nll.n du l.l'ilJllllil fll\1' appJ·nvada a PI'OP'"ir.:ftn,
o:-: nJi\itnt•t!:-i :;1) gosn\'arn dn J'pfrll·rna eUJII todos ns \'t:lleiJnPnl.us,

depois ri e iíO annos d" sel'l'ir;o,
Niio r\ mmdo. O nl'l, 13 di-. fiLIO J'icnm rxelnidos d~s
disposir;ões desta lei os milil.u.J·es, mns quo n sua ·l'ri'OJ'Illil nao
srwú com vnnl.agcns SllJWI'iOJ•r.s :'rqucllns qne tinham 110 posto
que ei'J'ecl.ivnmrmle oeeupnvum na oer~usiüo da reforma. O
disposil.ivo dn. lei, mnntend'O a lei militar pniTr. rp~ular n reJ'o!'ma rlos mililat·cs, esLahcleen simplr,smenl.e o maximo rJns
vantagens pal'a a inaclivirladc.
S. Ex. disse que rlcsdD que se rlnva o soldo nos ~G annos
o mais 2 % uddicionaes, sô no fim de 50 annos leria o mililt~t·
dircilo a vcneimentos inlcgl'nes, esquecendo que a pnrúõ da
lei que se ·!·cl'eria :'r. rcl'ot·mn, mnnl.cvc a lei d·c 13 de dezembro
de 1010, que concedeu o dh"eito de reforma com 3ti annos, no
poslo immediato.
Orn, Sr·. p,J•csidcnl:e, tomemos um capilão. Um '"apilüo
tem GOO$ de soldo c 2ti0~ ele ):ll'atiiica~:fto. Si rcnlmenl.c nilo
tivesse n. vantagem que o militar lcm aos 3G nnnos, sô aos GO
poderia percebe!· 750$, is lo ,1, todos os vcncimcnl.os.
Mas esse cnpilfto com 1í00$ e mais 2 o/o, quando uLtingir
nos 35 annos, ..
0 SI\, FELIPPB SCHMIDT - Nunca aUinge porque antes
caho na compulsOJ·ia. Os segundos tenentes o~ tenentes c os
eapilücs nunca aUingem.
'
O Sn. TAVAn!ls DE LY!lA - Pois lJcm, argumentemos com
um general.
Mas esse capitr.o ficaria com 75D$DDO. Era o que teria
o. capitão que se rdot•masso contando 35 annos de serviço.
SupponMmos um general de brigada, quo eonla 35 annos
de scrvir;os. .Eile tem na actividade· I :0008000. Reformando-se com 35 unnos ele servi('O tem o soldo elo posto immecliaf.o, n saber: 5Gü$GGO c mais 20 % sobre esse soldo, ou
3·13$330, o que somma 1:870$000. Com ~1G nnnos ou mais
lerú vnnlng;ons superiores ús da aclividade.
Eu !'i-. estes rmlculos apenas para dmnonslrnr que a argumcnlar;ão elo honmdo Senador pelo Pinuhy é falha. A
disposiçtLD do art. 13 apenas cslnbcleco manlondo a legislação
militar, ns vanlng-~ns mnximas do milHm· quando passa tL
inacLividadc, isl.o ,;, quando o mililnr, i'eilo .o calculo de uecurdo com a lei ele 1\llO, l~vot• do perceber mais na inactividade do que na activa: nesla lwpothesc, o limito mnximo das
vnnlagcns fiear:l. reslriclo nos veucimenlos do poslo que occupavn no momcnlu ele se l'cformnr. Fóra disto, a proposiçiío dn Cnmnra não altcm cm uma virgula a lcgislaçiío mililur•,
E' o que iinhn a di-.er, (Jllu'ito l:c:m: mu.ito bem.)
Enr:r.rrnrJa a cliscusRiin rlo nrt.. :13.

O Sr. PresideHtc -- Nfin ltn\'tlJHlo mnis nnnwr·n no l'C-

cinto, '\'Utt ntandttt'

pt'n(~t·d~·r· :'t t:ll:nn:trln.

c
Pt•ner•df•ndn.-.~:~~ :'1 !'IJ:tJtt:td:r. \'l't'ii'i1·n-~1P a art~f·twin. tlo.r.:;
,Jt'R. ~li·ttrl··.o..; d1• Alntf•idn, Jtiltrdt·o l:tl\ll.~ah·~·s, '.F't•at!I'.ÍRt~n S:í.,
üuilli"i'illl: l:ai:iJII\8, (:onzn:.:a .I:J)'llk u B••i'llill'ilino lllnnlt!ii'O (G).

O Sr. Presirleute - il•''JIOiJduJ·nm :'t ehamnlla apenas :J l
~c·nndnt'f.'S: nftn lta tnl tnPt.·o.
Fiea ncli:ltla n '.'Olaf;fin do at·L. 'l:J.
Enlt'il cm dist:l~ssão, que ~o ent·et·r·a :;en1 debnlc, l'ienndo
adiada a \'OLac.:ão Jl"i' l'nlla ele lllillli!I'O o nl'l. :1.\.
E' igwilnwnlo r·neon·alla sem llehnle a lliseussfío do seguinte acldiliYo:
AecJ•osccnlo-3c onde con\'ÍOt':
Ai'l, Fie:un ~ujcilos ao l'er;imen clesla lei os funccionnSr·s.

rjns das dna~ Cntna!'ns do CongTesso o da Sccr·cL:H'in do SuJ1l'l~D10 'fr·ibur::ll 1·'1-'dt·r·:tl, :tlwlida tlt) Ot•a ('lll dPnntu n pt':lXO
<.lo J1l'N1 1Jel!inll'HLO de Ya~·a::; em eotJSetJlW!leii\S dt! tli:-ij)L~lJSU::l
dfl :::P!'VÍ!'O,
. Adja·;.ln. U YOlilt~íio.
llf.T.f.l'oi~TE::O:TO

llil PllilSCiliPÇSO ,\ l'oi\'Of\ DE ll, :iULl'l'.' No\SCI~I !~N'l'O

Discussão nuiea do p:.u·eccr dn Commissão de Fi.nnncns
de I!H~. opinando pelo inddel'imenlo do requeJ•inwuto
em que n..Tulila Cunlca do i\aseimonl.o n Lui?. Gon?.aga do
!\ns~imcml.o, viuva ,, filho d0 eonlc·a-almit':Jill.e :Josú Thlat·ia do
Nnscimt.!llLO Jledi!IH J'l.!IO\'i1111!'1ll.n t.l1• lli'U::WI.'ipeão fHH'a o fim du
l'IJCCb<!i'IJill as quol.a3 ll que tillli:t direi[o :J(jUeJlo orfieinl.
Adiada a volac;fto.
O Sr. Presidente - :'latia mais hnwudo a tratar, vou levanlal' a sessão.
Designo pal'a ot·dcm do dia da srguinle:
Votaeão, em 2n diseussüo, da J1I'0I10Sit;i'ío t:la Cnmm·n dos

n.

23~.

Dr.putndos 11. ·17·1. du ·IDJj, J'(~g·ulando a f~O!lt~~~R~~n da apn~f 1 11tadn!'ia aos 'l'ullt:eiDIIHI'ios puhlit:os eivi;;; da Uni~o n dando nntr·n:-; Jl!'f.l\'Íderwin~ (t~om JHII:r.'l.'t!l' do (,'ompdssti,, rk F~iJUIII('OR
j'ru.~orand a u tllffS t: r:tmll'f!l'to a outras tla.~o,· e/J/.!'Wias rt;n't!St'lltutla.~· t!llf.

.:! 11 tlisnusstiu);
Ynl:wfit\ t!l1l diseus:-~fio unien, do J1ílrneul' da Cnmmi:=;são do
Pinnn~.:n:-; ~11. ;;:J;;, dt~ Ult:~, npinaralo ·pt'ln itli.IP!'Pt·irnt•nlo~ tln l'l!fllll'l'inH•nlo r•n1 flll<! D . .Tuliln Cunlcn do Nn,einwnto c Luir.
~~
Xn:-·t~itllt'llto, pedt.~Jl1

c:nnzn;.m dn ."in:-:t:inwuln, Yiu,·a

.To:-;t~

l\lnt.'in tln

]l:li'H o l'im

d1l

:t<[lit'llc• ol'l'ieinl:

l'i-llw Jo

t~Otil.r·a-almit•anLu
pr·t~Sl~t·ip~;i'io

l't•lnvnnwnt.n dt!

l't.•eplJt•l•t•tn n:-; qun!.us :1

qtw

Lin!tn

dil·eiln

1;6!
(~onLlttLUtCão dn ;_jn di~1:u:;~fíu da p!'U!Hlsi,Jul d:t Cilnmr·a
du...; l.lt·putndtl:-; 11. ~;J7, dt~ I!JI:!, aultH·izarHltl 11 l't't•sidl'ttLn da
Jtepr!IJlil~:t a alll'ir·. Jlldu ,\lini:-;LI·t·io tlns l~1dat~lit~~ Ex.l.t•t'itll't!:--i, u
e~·ed.tLo dL! G~IO:.tHJO:~. sf~ttdfJ.: :_::Ju:IJIHJG. p:rt·a m·qui...;klLo tia
Jlt.bJrnLIH~l':l.

n oh,)Pf:Ln:; lk :tl'te~ !JUP JH'I'lt:tH;I!I'lll\1 au .!Jat•;lu du
Hro-Br·ar1cn e 1GO:OOll$ p:tt·a Ut.Tut·rer· ü.. ; d:~:-ipezn.-; e0111 os suuM
funer'ill':-i (r·um )Jfli'I!CI:J' da Cu/!1.1//isslio de l•'inuw~as r:oulral'iu

enwu<la !lu Si' . .llt;m/1: 8 "'' J.luu;ida u uuiJ'us); ·
Diseu~siio uniua do \'do tio .l'rel'uiLo, 11. li, ,J,, 1\JI:J, :'t
resolw.:iio tio ConseiiJo ~lunieipul qUt; UIIJJuud" a Alípio Lt!lll,
lÍ

oa a empt·t•za que Ol'i;Hllizat•, o dit•t.dlo du ~:Llll!'.iLt'LH:~:fi.o·, u:;o n
go::;o 'JHH' :!G anno:-; Jt~ :!!'i Jll't}lit!llO:i nwJ·etu.lo:; IH~~I.;t C:11lilal
(com 1l,OJ'l!l~l..!!' {avuravl'l rla Cummi~s1iu tlr! Uu11slii11 i~·t.io e DiJlÚJJJJIU:W);

Di":us:;iio uui"a do \'<':lo do l'rel'eilo, 11. 1~. d" ID18, :í
resoluc:iio do Cousrdlw i\lutJieiJH11 quu eoru:edtJ a Carlos Albet'l(l }'úi'Dl\IH!<Js, ou empt·czn que or;.mniwl', o dit·uilo de
eonslt·uer.:iio c explorar:fio JIOJ' ~O :uJnos do lt·es ["'quuJw:; met·eados Jtr!SI.a Capital (r:orn pw·ecl.'r' {avorw:cl da Cuntmüljao de
Cunslilnit."1o e Di}llonuwia);
Diseussfio uniea do v•'l.o do Pt•eJ',.il.o., n. l:l. rir• l!ll:.l, :í
r"solur.:ito dn CoHselho i\Jnnieipal qu•• ellJJr•ed'' a ,\J·Lhut· Dt·an"
dfw. ou r.mpr·L·za quo OJ'g-anizat'. o dit·eitn d1~ eouslr·w·t;fio ú
exp!oJ.·:u:i'io·, duJ·nnl1~ :23 annus, de um meJ.'!'Udo na P1·:u:a da
HaudeiL·n. lll':il.a Capital (cum parecer
de CunsUfu i~·ao

f?

{tWUI'WJel

da Commi8stio

Diplomada);

Diseussilo unil'n do vr':lo do .l'rr:ft•ilo, n.

reso!ur:fio rio Con".'llW :llnniJo.ipal

J.. \,

d<' IDI3,

tt

quu r·O·Ili!Odt• a Femando

.Tos1j da Cn~ln e .:\Jmridn o dit·c~iLo tln enn:-;Ll'lWI;fi.o r exploJ·n':iio clul.'nnl.e ~::i HIIIIOS de nm p~qLWitO l111'l'l'ildO llL~:.;ln Cupilal
(cum }Wt'cceJ• J'tWUI'UL'el da Cuuunissâo de Cunslitui~río c Di-

plonwcia).

Lcvnnln-se a sessão <'ts :J horas u .'J.o 1ninulos.

ifrG" SESS:\0 Ei11 2; DE !\'0\'Eiltr:llO DE 1018
:i.'llESIDENCU DO Sll. Pll>IIlm:O JL\CJ!.\DO,

Y!Cl~·PP.ES!DEN'l'l~

Jli'P~t. 1 1l!.•.! lll!nWJ'O lc•~·tll, nh!.'c 1-Sü a ::;essfio a quu eotwut'J't'lll ns ~r~. JlinlH1 il'o ~lnt'1Jndo, \;\1 L'l'I'ÍI'n Cha\'CS, ..-\l'3U,Ícl Gltt1 ~. Pr•d!'ll Bo!·r-·1_' ...;, :.rl_l[(•\Jo, r:n-bt'il~l Sn\~"tHIO . ..:\1'lhtll' Lcmll~. Laut·o ~3;ldl'l·· .. Jo:-:··· Ett.'!(•hin, l"i'ltnllo 8:11\l.o~. :\leurlc.s de .\lnwid:l, I1il~t)iJ·u nuw:nh·~·-~. '1\i\"HJ'c'.::.: !),. l.Yl'il, ..-\ntcnlio
de :3ou:~a. t":unila :~~·~:ll'0:3:l. \',"nl!'t·c•do L··~tl. S.i!-:·i~nnmtlo üonl_:nJv,:~. (lui!IH·J·m~.· t::~niptlõ:, Oli\·l·it·a
Y:Jlla•lrLil, Dt>t·naJ•dino
i\lnnl.c•iJ·n, l:cq·n:H'dn :\!nlllt•il'·ll, F••li1:innn l't•nn:l, .F'r·:uwi.•H~O
U\yenJ·iu, I.Pnpn!dn d(• 1\u!IH-H'~• .• 111;-;/• :\Iu!'Linlllf, fi1 1lli'l'OSO

A' "l hnt•a da tnrdfl,

~laJ·qu•·s.

XaviL'L' da ::ii!v:L, Jo'eli!J!J•'
LQit·o (::!0).

~elJJJJirlL

" Vido1·ino Mun-
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Deixam ue CO!llJltU'ecer com causa ,iusLil'ieada os St•s,
Silvr)t•io l'iet'Y, 'J.'cffú, lndio <.hl Hra~il, Gervusio Passos, Pü·es
]Terreiru, li'ranciSl!O Sú, rl,hon1az Accjoly, EpiLncio l 1 CSSO'il,
Goncalves l'errcit·a, 11ibeit·o de Bril.to, llaymundo do 1\lirumla,
Gomes llibcit·o, José Mnrccllino, 11uy Barbosa, Luiz Vianna,
1\loni~ Freire, .Toiio Lui~ Alves, Lourenço Baptista, :ITruncisco
Porlclla, Nilo .Peçanhu, Sú Freire, Augusto de Vusconccllos,
Alcindo Guanabara, Bueno de Pmvu, Alfredo Ellis, Adolpho
Gordo, Bra~ Abrantes, Gon~ag-a .Taymc, A. Azcredo, Alencar
Guimarães, Hercilio Luz c Abdon Baptista (32).
E' lida, posla cm discussão c, sem debute, approvada a
acta da scssrto anterior.
O Sr. i" Secretario dá conta do seg-uinte
EXPEDIENTE
Officios :
Um do Sr. 1" Secretario dn Camnra dos Deputados, rcmcLLcnt.lo a scguinlc proposiçlio:

N. 73- 1013
O Congresso Nacional decreta :
Arl. L" O Presiucnte da Republica é auLori~udo a destlettdcr pela Repartição do Ministerio das llclacõcs l~xtet·iorcs,
com os serviços designados nas seg-uintes verbas, a quantia
de 2. OSG: 088$001, ouro, c 3. 380 :GOO$, papel.
Ouro

1. Secretaria de Estudo ..
cm clisponibilidaclc ...•...
3. Extraordina.rios
no
interior. (Modificado.
u redacção da 1'
consignuçüo
p cI n
seg-uinte: para diversos serviços cxtrnordinnrios no interior c clcspczas
cventuues. Augmcn-

773:600$000

• • • ·, • • • • o • • • • •

100:000$000

.2. Empregados

tudn de 50:000$, nn
consignncão, que
deve ser redigida :
Para a expcdiclio
de telegranunusoffi2~~

cia(•s c para acquiRi-

';iio do scllos oJ'fi-

Papol

••• o ••• o ••• o • o

SESS,\0 EM

27 m;' NO VEM DilO DE 1013
Ouro

463
Pnpcl

cines 1511:000$, c
reduzida de 31,:000$
1111 3 consignal;.ão
par·a obras e J'epa ....
11

ros

edil'ieio dn.
do Estado 200 :000$000) ..
·1. Commissües ele limites.
Au:;mcnLada
dc
110.

Scero~arla

1,;

soo: 000$000

ú.

G.

7.
8.
9.

. 10.
H.

...... .

•••• o •••• o ••••

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O O

O O

O

Rcccpçücs of!'iciaes... ,·
Congressos c conferencias. Augmcnlnda de
250:000$, papel, c
50 :000$, ouro .•....
200:000$000
Rcpnrliçõcs internncionues ............. .
4G:~88$091
Corpo Diplomntico.... . 1.355:000$000
Corpo consular. Ausmcntnda de 1,;000$
a respectiva consignação pela elevação ú 2" classe do ·
Consulado de Bremen. (Accresccntcso na consignnoãogratificações de rcdepois
sidencia das palavras - Consules geraes - e
GS5:500$000
os consules ........ .
300:000$000
Ajudas do custo .... ..
ExLrnordinnrios no ex~00:000$000
terior ............ .
o ••• o o •• o •.••••

GlG:000$000
1. :;oo :ooosooo

100:000$000
400:000$000

2.986:988$991 3.389:G00$000

Ar't. 2.' Pica elevado a 1" classe o Consulado do Bruzil cm
Barcelona.
Art. 3." Revogam-se ns disposições em contrario.
Camara dos Deputados, 26 do novembro de 1913. - Sabino
Barroso Junio1•, Presidente. - Antonio Simeão dos Santos Leal,
1" Sccrclnrio .-Raul de Momes YC'iaa, 2' Sc.Jretario . ..-~>\.'
Commissão do :Finanr;as.
Out,l'J do Sr. Ministro das Relur;ücs Exter-Iores, accusando
ter recebido •O encaminhado ao Sr. Presidente da Republica a
mensagem com que o Senado participa a upprovação do acto
do Poder Bxeculivo removendo o Dr. Alfredo de Barros Moreira,
da Legação do Brazil no .Tapüo c na China, para a Lcgacüo na
Suecia e Belgicn. - Inteirado.

O Sr. 2" Sccl'ctario d1:clal'U que uüo lw

paree1~J·r~.~.

OllDEM DO DL\

q_ Sr. Presidente - l\iío llnYendo ni11dn lllliiiCI'U pnl'n as

"~'lur.:or.•s r~ou::;l.anLL'ti
cii~CLt;süo.

da or:dr!m do dw,

piis:;a-~11 i'L

maleria cm

FU:>E!l.IES DO 11.\11.\0 llO 1110 llii.I:>CO

Conlinnat•fio da 311 f\iRI:\1'.-::sfio, dn pr·opo~il.:n.o da Cntllar·:1 dos
.Dr,pul.arJo,; JL 2:17, cln .1!11.~, :!nl.t11'izn11do '2 1'1·r•sidnllln tia ll"JII.ll:llf~il a nht.'JJ', rwlo ~!JilJSl!'t'JO dn:-; Jll~liiGUP~ Exlr!t'ÍOJ'('S, 'o (~J·r~
dil.n de GOO:IIOO~;, snnt.ln: :JGII:OOO$. pat·n :wquisif'iio da ]JilllioIIH~ea c objcdos riu m·lt"!S CJUP pr,t•l.unet'l'nlll no JÍ:u·iío rio JlioBrnneo c JGO :000$ para oecOt't'et· üs dcspeY.ns com os st~us J'u-

ncraes.

Aclinrlu n yol n~üo.

CO:>CEsS.\0 .I .11.11'10 LE.\1. 1'.111.1 EXl'I.Ol\.\'Ç,\o DE ~lE!lG.IDOS

])i...:en~~~o uniea rln "'~lo do .Pt•r)l'nil.o, 11. :11, cln 101:1, (l J•r.solut.:iin rio Collst•llln Mnnit!ipnl que "onecdt' a Alípio Lt•nl, ou

OJ'gan iznr, o dirüil.o d1~ eonsLrueeii.o, uso c goso
por 2G annos de 2G pequenos mercados neslu Capital.
n

01l11H'Pla flUI~

Acliacia a

yola~.üo.

CONCESS.\0 .I C.\HT,QS FlmN,\:'!llllS 'P.Ill.\ J;Xl'l~Oil.\Ç.\0 llll :lllmC.IDOS

DL;eu;;são nnicn elo vldo do Prcl'oilo u. 12, de ·JOJ3, .ú
rcsnlw.:iiD do Couscllto ~lunkipal, que concede a Cal'!os Albct'LO J!'ernaur.les, on empt'L'Za que or:;auizaL·, o direito dn ennstnwr;ão c cxplot·twiío por 2U annos, do lt·es pequenos mercados

nesta Capital.
Adiada a Yolacfio.
CONGESS,\0 A .lll1'1!Ull llll.IND:Í.O P.\11.1 EXL'J.Oll.IÇ:Í.O

01;

:IIEilC.IDOS

Di;;cussfío unica do velo do PmfciLo n. ·I:J, de ·1013, tt
resoltw:1o .cto ConspJilo Municipal que conerdc a ,\l'lllm• BranclrlO, o\.1 cn1prczn que orgilniznr, o direito eh-' eons·Lrnc1;ll.o o
cxplomcüo, durante ~5 armas, ele um lllCI'Ctlf.ID na Jll'aca c1·a
Dnnc]t)il'n, Jl(•sla Capital (com llal'uCcl' (auo,·w:el da Commissúo
,~dinda a Yolar;üo.
CO:\'CC::iS.\.0

A

FEH~.\:\'DC1• .\L~rEtn.\ l"\\lL\ EXPLOIL\ÇÃO
C.IIJOS

DE :'-.Ilm-

nnien t],, v•'·l.n r!n Jli'nff'ilo n. H, rln 1013, t\
J•csolut·fio do CoiJHe!liff ~11111 il:ipnl que f'OIIf!f'do a J.''"l'twndo
José dit Cosln o Almoicln o dil'cilo do ~ouslt·ue~üo o explomDi~<·.ussfio

S~~S.\0 ll~l ~i D~ NOI'~~IDI\0 DE

1013

cão dlll'ante 23 n11nns ele um pequl'no nwJ·cado nesta Capital
Adiada u vottH;üo.
O S1·. Presüleute vaulul' u tiu::;::;üo.

Nudu mais havendo a tmtar, vou lo-

Designo pnm oot·dcm do dia da se~,;uinte:
Votac.:ão, em 2" di:;eu:;süo, ela Jli'Opu:;i1;üo da CalllaJ•a elos

Dt!pULado~ 11.

17·'1, de ·1012, J'f!H'IIIando a c:uneessãu da tLJIO!WH-

ladoJ'ia aos funeciullal'ius pulllieo:; civis da Uuilio e dando ouli·as pt·ovidoneins (com )Jm•cccr da Commisstio de PiuaJJ,as

favomvcl a umas c emtl;·m·io a outJ•as tias emendas aprc~cn
tcu/as cm 2" cliscuss<io) ;

Yotncrio, cn1 db;;cussüo unien, do pnt'N!OP da Co·mmi::isão
de llinaucas n. 23~, elo 1Ul3, opinando JWio inrlel'erimcnlo do
l'CfJUCl'irncnto cm que D. Julitu. Cunhn do Nascimento o Luiz
Gonza;::n do Nascimento, viuva o filho do contm-almimnte
José Maria do Nascimcnl.o, pedem relevamento de pt·esePipçiw
rwt·n . o fim de rct:cbc)·cm us quotas a que tinha direito
aqucl!o ofiiüial;
1
Vot.ar,ão, cm 3" diseussão, da Jli'Oposiçiio ela Cnmnm dos
Deputados n. 237, do 1012, autorizando o PJ•csirlenlc da nopublica a abJ•iJ•, pela. Minislcrio das 11clnr;ões E:df!l'ÍOt'o", o
et·edilo de 500: OUO$, sendo: 3GO: 000$, pam aequ isi<;ão da
bibliotlwcn c oh,ieülos ele nt·les que pcJ•tcueemm ao l.laJ·ão do
n ia-Branco e 1~0: OUO$ pal'U oceorl'Cl' ús d1~spezas com os SIJUS
funr.racs (com Jllll'cccr da Commisstio de Piuan\•as co;tlrariu
c1 emenda do Sr. Mendes ele Alme-ida c out;•os) ;
Votnciio, cm discussüo unicn, do Vll/.o do Prefeito n. H,
de ·1013, :i rcsolu(:iio do Conselho Muuieipnl que concede a
Alipio Leal, ou a cmpJ•cr.a que oJ·g:mizaJ', o direito de l'OUSI.i.'Ut~t;fto, uso o guso r101' 25 nnnos do :!ú pequemos nlcrtmdos nesln
Capital (com JWl'cccr {avoravcl ela Cummisstio de Constituiçtio
c Diplomacia);

.
llt

Yolnrão, cm discussão unicn, do véto do 1't•efeilo n. 12,
do 1U.l3, ":\ resolurão. elo Conselho Municipal, que concede a
C:u·los Alberto l<ei·nandcs, ou· emprcza que oJ·ganizat·, o direito de constnw;.fio c cxpiO!'nr;iio• por 20 annos, de lres pequenos mercados nesta Cap!lnl (com parecer {avora-vcl ela
Commissao da Consliluiçao c Diplomacia);

Votacfio, cm discussão unicn, do V1Jlo do..Pt·cfeito n. 1:1.
de 1013, ·(L rcsolur;iio elo Conselho MunieiJ)al, que e~n~cclc a
Arthut• BJ·nnr!Jio, ou nmtJJ•eza que Ol'll'l\llJZ:tJ', o clJl'eJto dn
!:OORtl'\Jef•.fio O <!XpiO!'tlf;Üo, f!lll'l\lltC 2G :t/lllOS, du um /llCl'Cl\clU
na Pt•:w:i ela Dandcim, ncsl.n Cnpitnl (com JlW'ccc;• fa-voravfl
da ConÍmissao ele Conslitwi(•rio c DiJllonwcia) ;

Votar;fio, em di~~cussão unica, do vé!o. do }Jrcfeilo n. 11,
du IUI 3 :t rcso Iueuo do Canso lho i\l un 1c 1pn I, CillO concede a
1-'cl'llnncio .Tos1\ da· Go~tn c Almcidn o direi lo de construc~ftO
p cxplornr;üo durante 25 mu1os de um pequeno merendo· neôta
Vol, VIII

SO

<k66
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Capital (com pat•ccct• {avoravcl da Cout'mi88ÚO l/r: Cou81tlui,tiu
c Diplomacia) ;
•
2" discussão da proposição da Camara dos Deputado;;
n, GG, de 1013, que abre ao Ministerio. elo Jnteriot· o e~·oclilo
,extrnorclinario de ii ;,'J3!l$H2, para pagamento de gratificaç_ões addicionaes no pessoal docente do Instituto Benjamin
~_;onstant. no anno de 1012 (com parccm· {avoravcl da Com-

,missão de Finanças);

Continuação da 2" discussão do projecto do Senado n, 50,
do !!lOD, equiparando a Delegacia Fiscal do 'rhesouro Nacional
cm Alagoas t\ Delegacia ,Fiscal do Estado de Malta GroSoú

••

(com pm·eccr contrario ela Commi8são ele Finança8 tí cmr:mla
elo 81•, Malta);

2" discussão da proposicão da Camara dos Deputarias
n, 104, de 1DH, relevando de qualquer prescripçfío cm que
possa ter incorrid() o direito ao montepio inslituiclo pot• Joiio
Alves da Silva Simas, ex-conferente da Alfandega do Santo:J,
a favot· de sua mulher, pagas as quotas atrazadas (com 2Ja1'C-

l

'

''
!

,ecr conll'(ll'io da Comrnlssão de Fman('as);

2' discussão da proposir!ilo dn Camat•a dos Deputado~
n. 17, de '1013, que autoriza n concessão ele um anno de liccnçn, eom o ordenado, pura completar o tratamento do sua
saude, ao bacharel Au::;usto dos Passos Cnr·doso, consultor
jurídico do Ministerio da Viação o Obras Publicas (com llal'ccct• contrm•io da Commissão de Fúwn('as),

Levanta-se a sessão :í 1 hora c 1,5 minutos,

1ô5' SESS.i.O, EM 28 DE NOVEMBRO DE '1013
rm:StDF.NOIA DO Sn, l'INEIE!UO MACHADO, VICE·l'llES!DEN'I'E

A' 1 hora da tarde, ]Wescnl.o numot•o Ioga!, ahro-se a "''Rsilo a que concorrem os !:;t·s, Pinhoir·o Mnellndn, F••rt·r,jJ•n Chaves, Arnu,jo Gúes, Pedro Borges, Metollo, Gabl'iol Salgado,
!Arthur Lemos, Indio do Bruzil, Laura Sodrú, Josú Euzebio,
Urbano Santos, Mendes de Almeida, Ribeiro Gonçalves, Pires
li'errcirn, Francisco Sá, Tavares do Lyrn, Antonio do Souza,
Cunha Peclrosa, Walfrodo I"eal, Sigismumlo Gonçalves, Rnymundo de Miranda, Guilherme Campos, Oliveira Vulladüo,
Bernardino Monteiro, Francisco Portelln, S1l Fro,ire, Bueno
de l'niva, Bernardo Monteiro, Feliciano Penna, ,Francisco Glyeorio, Adolpllo Gordo, Leopoldo do Dulhões, Gonznga Jnymc,
José Murtinho, Generoso Marques, Xavier da .Silvn, Aloucar
Guimarães, l"elippe Schmiclt, llcrcilio Luz o Victol'ino ll!onloiro (!tO),
Deixam fio compnruoer com causa ,inslificn.da os Srs. Silvedo Ncry, ~ref!'1\, Gorvasio Passo~, ~r110mn~ .Ac~ioly, l~pitneio
Pesson, Gouonlvcs Furruir·n, lli!Jciro elo Brito, Gomes Riiloiro,

<
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Jotió Marcelino, Ruy Barbosa, J,uiz Viannu, l\foniz Ft·eire,

Joüo Luiz Alves, Lout·cnço Baptista, Nilo Pecanha, Augusto
de Vasconcellos, Alcindo Guanabara, Alfredo Eilis, Braz
Abrantes, A. Ar.eredo c Abdon Baptista (21).
E' lida, posta cm discussão c, sem debate, approvada a
;teLa. dn sessão anterior.
O Sr. i' Secretario dú conta do seguinte
EXPEDIENTE
Officios:
Um do Sr. Ministro do Interior, transmitlindo a mensagem com quo o Sr. Presidente da Republica restitue dous dos
autogt•nphos da resolução do Congresso NtWionnl, sanccionada,
que abre ao mesmo ministcrio o credito de 5 :800$, para oecorrer ao pagamento das despczas feitas com os funernes do
Dr. Alfredo de Brito, ex-director da Faculdade de Medicina
da B[Lhia. - Archivc-sc um dos autographos e communique-se á Camara, remettendo-se-lhe o outro.
Outro do St•. Ministro· das Relações Exteriores, transmittindo a mensagem com que o Sr. Presidente da Republica
submotte ao Senado o acto pelo quu.l nomeia o Dr. Pedro de
•roledo, i\linistro Plenipotenciario do Brazil .iunto no Reino
da ILalia. -A' Commissão de Constituição e Diplomacia.
Outro do Sr. Sccrctat•io da Camara dos Deputados, communicando ter aquella negado o sem assentimento ao projecto
do Senado, que abre o credito de 200:000$ ao Ministerio da
Fazenda, para attender ás despezas com o levantamento do
.cadastro dos proprios nacionaes. - Archive-se.
Requerimento do St·. OliveJ•io de Deus Vieira, major do
1G" regimento de cavallnria do ExerCJito, solicitando que seja
autorizado o Govorno a lhe mandar pagar a quantia de réis
22:08·1$, 11or fornecimento de 3.002 exemplares da sua obm
O exame pratico c do L 204, da intitulada O militar arrcuimentado. - A' Commissão de F inancas.
T·clegrammn do Sr. Senador João Luiz· Alves, communicando que, por se achar enfermo, dc·ixa de comparecer t\s
sessões, durante algum tempo. - Inteirado,
O Sr. 2" Secretario dt\ conta dos seguintes
PARECERES

N.241-1913
O honrado 11residente cm exercício do l\!ontepio Geral
dos Servidores do Estado, S1· . .Dr. Joaquim Xavier Guimarães
Nntal, no l'equerimenlo, sob n. 50. deste anno, dirigido ao
Cungl'esso Nacional,. diz que, tendo obtido aquella associncão

4QR

.INNA~S

!lO

S~NADO

do St•, Ministro da Jcn~cndn Ilrarognçfio, por GO dins mais,
do prazo que lhe havia ~ido mareado para cnlt•at• com o
rcslnnle da divida de ·iúü: 1G0$771, ua impat•Lnncia de
202:.\26$801, c como do sou capital uma granel c parle consista cm npoliucs da divida publica, cu,ja venda, depreciados
como se acham esses Ululas, enot·mc pl'cjuizo lhe acnl'!'elnrin,
e a oul1·a parle ·cslcja cm gyt·o na Caixa de Emprcslimos ü
não possa SIJl' desviada desse cmpt·cgo, sem sacrificios dos
fins a que se destina essa inslituicão, c qtlc são co!local-a
um condi•;õcs de emancipar-se dos favores que alé hoje Lcm
recebido do ~:slndo, o que espera conseguir dcnlro cm alguns
mm os. vem pNiir o rclcvnmenlo do rcslaulc da sua divida.
!'l'üo Jlarccc ,iuslo ú Commissüo do Fiuancas dc·ferir o rcquerimenlo, porque, prcsenlcmculc, conccdct• Ln! J'avot• imptn·la cm n:;~t·avm· a siluacão financeira do paiz, sncril'icando
o 'l'hcsouro, eujos inlcresscs devem ser cuidadosnmcnlo amIJat.·nda3, mas, tendo cm consideração o que. Jbo cxpoz o i!lusLL'C
presidente .ití citada, •í elo parecer quo, sem sacrificios, quer
do uma, quer de ouLrn parte, póde ser prorogndo por mais
dons annüs o prazo paJ•a !iquidal)ão final da referida divida,
in fotomada como .c.slá de que a mesma associação pro cma.
desenvolver as suas rondas, c, dcnlro desse prazo, podcr(L
solvm· os seus compromissos para com o 'l'hesouro, sem prc,iuizo do Set•vi~O das !)Cil5ÕCS.
l~ de tu:côt•clo com cslas pouderaçõcs offorecc (L considera,;üo do Senado ·\l scguinlc
·

PRO.TECTO
N.25-1013

O Congt•cs;;o Nneionnl doere ln:
'Arlig-o unico. Fica prorog-ado JlOl' mais dom mmoR o
]Wnzo concedido po!o Minislcrio da l<'n?.endtt no Monlcpio C:ol·a! de l~conomia elos Sct'Vidorcs do J~slado, afim da mesma
nssociação lirJuic!ar o seu dcbilo para com o 'l'll'csaul·O; revogadas as disposi~ões cm conlral'ia.
Sala das Cümmissõcs, 28 de novembro ele 1013. - Feliciano Ppma, l't'CHidenle. - Urb.rruo Santos, llclnlor. - };,.
de JJu.lhúes. - 1'avare.l de Lura. - Prcmciseo Scí. - Jo'.,.
Glycerlo. - A imtll'imit·,

.
r

N. 21,2- 1013
A Commissüo de

lendo oxnminndo a propo.siçiio
dn Cnmnrn elos Deputados n. 35, deste armo, quo nuloma a
eoncr.s8ãa do 00 dias de licença, com ordenado, a. Ft•ancisco
Costn, i'oguisf.n de 2n i!lasse da Est1•ndn dt~ Pet'l'O Ccnüai do
13ra~il, ú de rmt·ecet• que dia scju rejeitada, porque, ~cttllo li
Finnn~as,

•
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I,QQ

liccn~n de oo dias c tendo sido o requerimento fcilo cm dcr."m/JJ•o do an110 passado, deve ter desnppnrecido o motivo
que obrigou o pel.icionnrio a solicitai-a.
.
Sala das Commissúüs, 27 do novembro de 1013. - Felicirmo l'cmw, Prcsidenl.e. - F1'anciscn Stí, Rclalor.- F. Gluco;•in.- UriJann San/Os.-!,, r/c flulhüco~.- TmJm•cs r/c Lura.:
riiOPOSIQ;\0

11.\

C.\~f,\11;\ POR DEPUTADOS N.
1\ln'lml~

3u, DE 1013, A QUE SE

O P.lnJWEll SUl%\

•'

O congresso Nacional resolve.:
Al'l.igo unico. J~' o .Presidente da Republica nulorizndo ti
concodet• n Francisco Cosln, foguisla de 2' classe dn Est!'ndo.
de Fet'l'O Centt·nl do Brnr.íl, no dins de licenr;n, com ordenado,
p,nt'D! l.l·nlnt· de sun snude; revogndns us disposições t>m con-~

trnrJO.
~ ·. ;
Cumnrn d<JS Dcpulados, 1 de oulub!'o do J!l13. - Sabi1W
na;'l'":n: Presidente .... An!'onin Simeão llds Santos Leal; t•
Sr.crol.nrío. - llaul de J[o,•aes Veiga; 2" Sccl'elari0, - A imJ1l'ítnir.
N. 21,3 ·- 1013

Em nwnsng-cm do O de abril do coi'renle anno, pediu o
St•. Prosidon!c da nr.publica ao Congresso Nacional a connc,,r,o de um cPcdilo especial do GOO :000$, para occorrer, no
rxcrcicio vigenlc, ús desper.as de conscrva~ün dos canaes o
]Jal'l'as dos rios que desaguam na ballia do fiio de .Tnneiro ..
A Camnrn dos .J)epulndos, ntlendendo a que a lei não podia
ser voln,dn, nem o credito utilizado nntes de se iniciai' o segundo semr.sll•e, reduziu-o tl melado; e assim foi approvada
n proposiç.ão que aquella •Casa do CongJ·csso rcmollcu no Senado, em ol'l'icio elo 7 de outubro t'indo.
Nem n mensag-em, nem a exposi~ão de motivos que o.
acompanhou, lmr.iam n .iuslificaçüo dn despeza a rca.Jir.ar-sc,
com a demonstl'ar;ü.o J10rmenOJ' desta. E como soja osso um
elemento de que não costuma pi·oscindir n Commissão de l'inanr;as, para l'undnmentnr o seu valo a nulol'izar;ões daquello.
·Jilltm·cr.a, 11ediu o Hclalor deste paJ•ccGr ao chefe do sorvico
n oCJundl'O elo dispcndio mensal, que 1í o seg-uinte:
« Demonstrn.ção dn dQsp-r.zn mcnsnl n fnzoJ•-se com os scrvicos de consel'\'n<;iio dns !Jnl'l'ns dos rios c no irllel'ior dns
hneins ,i(t snnonclns:
PESSOAl'

(DF.RPEZ.I ~!m:-;'R.\1,)

cnpil.ito de di'Ugn ....... , ..••

G00$000

:1 unnwdmlo ou n,JtHlnni.Q., ....
1 mnchinisla do -1' elnsse ....• ,

t.00$000
·!,tí0$000

·J

lh•poa ri". nlcn/l'u:qs « lmb511'itf ~

t70

,\NN,\ P.A

no SENADO

~

mnchinistas de 2' classe n

2
4
8
2

cubos foguistns a 210$000 .. .
i'oguista.s n 180$000 ........ .
marinheiros n 150$000 ..... .
vigias a 120$0"00 .......... ..

350$000

o • o • o • • • • o o ••• o ••

700$000

!.,20$000

720$000
1 :200$000
210$000

,, :730$000

Draaa tlc sucçao « ;llaa<i •
Empregada para descarga do
producto dmgado c recn.l.que 1\ distancia do littor·nl
c das margens dos rios:
O mesmo pessoal ............ ..

• • o •••••••• o

1:730$000

Rebocar/01• « Iattassú •
1 mestre . , ................. .

1 mnchinisla ........... : ... .
2 i'oguistas a 180$000 .......•.

4 marinbeit·os a 1'50$000 ..... .

300$000
350$000
SG0$000
000$000

I :GJ0$000

• •••••••• o

'i :GJ0$000

Rebocador • Saraptth1/ •
O mesmo pessoal. .......... ..

Lancha «Rio de Janeiro •
(Serviço de inspecção)
1

mestre ................... .

1 mnchi,nista ............... .

2 foguistas n 180$000 ....•....
4 marj.nheit·os a 150$000 ...... .

:J00$000
:l50$000
300$000
•000$000

'i :lH0$000

ú00$000
300$000

800$000

ú40$000
1:3:i0$000

J :800$00Q

Lanchas a aazolina « Cauoâba •
a «Estrella •
2 motoristas a 250$000 •.......
2 marinheiros a 150$000 ..... .

llalelües

Jl01'n

O f1'Q1lS]J01'/C

da

rlraanaem
3 c&putnzcs n 180$000 ........ .
O marinheiros n 150~000 .... ..

.

SESSXO EM 28' nE NOVRMDnO DE '10'13

.C/i!ll!l~ )lM'll CI/I'IJIÍO, 01/llll

·•

c/l.iuas

!,11

c {n•

3 capa Luzes a 180$000 ....... .
0 mat·inhciros a lú0$000 ..... .

ti.\0$000
000$000

'i:H0$000

Consel't'0('1ÍO dos t·ios c carwcs
40 trulm Ihadores a 120$000 ....

O 0

0

I

O 0

O o

O o

,, :800~000

Deposito cm Paryuetâ

Aluguel do deposito ......... .
nhnoxarifc c cscriptururio .. .
2 SCI'\'Cnlcs !\ 120$000, ....... ,
1

120$000
300$000 .
21t0$000

Mater•ial

350 toneladas de carvão, postas

cm Paquet(t a o\5$000 .....
Tinl.ns, obras diversas pura lubrificação, ferramentas, ancora~. correntes, .etc ...... .
Concertos c rapnracõcs correntes no material fluctunntc,
incluída a que foi detorminndn pelo laudo dos peritos

15:750$000
5:500$000

8:000$000

29:250$000 •

G % de. cvontunes . ....................... , ..

53:190$000
2:659$500.

D0spczn mensal :........................... .

55:849$500

Etn trcs mcze·s . ....................... ·, .... .

167:548$500

Addicionnndo-se n essa importnncin a de o\5 :000$ para:
ncquisicüo de uma lnnchn destinada á fiscnlizncüo e que possa
desenvolver 18 milhas por horn, e mais 15:000$ para uma
casa fluctunnte para a permnnencia do pessoal em servico,
o totlll nccessario sertí de 227:500$000.
Convém observar quo no calculo ncimn está incluida a:
despczn de nclm.inislrncüo superior,· que é n mesma que estuda
o organiza os projectos d0 saneamento e fiscalizo, a execução
das J•cspecLivns obras por parte do empr.eiteiro.
A quantia acima calculada pura um mez poderá, desdo
que I'L1r !'0ito o primeil•o serviço do conservacüo nas obras Jii
oxr.cuLndas,.. soffrc.r umn rccluccüo, no mínimo de 30 %.
Dn quantia quo for votada pelo Congresso, n commissão
~ô clcspcnclor;\ n que fôr rigorosamente oxigidn, ficando o

.}72

Rn li] o !'o• si nn 1r nn Thrsnm•n, ,.nm() nI i:í.~ /rm .<nrrrr! ir!n rm
Ü.Jt.Jn::; 0:3 P:\l'l'l.'jt!j(J~ pU!'H !!."i qll:l'l'."i f(l)':llll yn/ndns \'1_11'hU:3 p(dn
Cnn~Tt\..;,...;o, -

J.'ofn'o J/oslilio rh·

J/ot•ar•,~o· /l('fJO.»

'rt·ntn-SP, ~em du\'idn, dr! ~~onst•l'\'rll' um S('l'\'i(;o ela mniOJ.'
ünprt!'l.nneia, J;í. JWiu :'ir:11 f'LIS/.n, q11n :-;P P]evnu ul.1! junho do
tfti'J'f'llll' nnno a li.Hi!I:Oi.\8~71, ,i:'t JtOI' :0\t•tl...: l'r•:'itl!Lados, dni-l
qu:ws ltiilt ~~ o JJH•IIClJ' T'L·~Ii!.uir :'L c·n!Ltu·n e :'l Cl'iil(,':ío 11111:1.
:JI't'n. SUJJf'l·ifw a qunll'fl mil 1\itnml.'tt'n:'i qllndt·ndn~, ou/.t·'ot•n
:l!H'O\'t'itndn r·· Jtfl,ie nl.Jnntlnnndn.
Essa eonst!l'\·nefín, pnr·~··m, lliÍO 1! umn de~pezn que Hü dt1 \'n.
el:u;siJ'icnt• r·omo exlr·:w1·dinnt·in, mas eoni'Litue um set'\'Í(;O
ot·dimu·in, Jl(IJ·manenlt•, or·t·nnwntnr·io. Dt~\'t:" sr~1· eosLendo pelos
T'C'elll'i·HtS que llw drosUna n lei nnnun da di'Sj)(•zn; nüo IJOL'
f'l't•tlitns r ..:.:.Jweinef:l.
:nc•mn i~, o qur ng-or·n st' JWdo não podrl'i:l sr r.· docedndo
,Gill.~fl no tllUmo mr.z do ('XL'I'I.•iei<•, qunndn ,i:'l nilo nodr~J·in snr
nl.ilizndo. Nr•n1 .sc-l'i:t neonsellinvel o nlvil.r·" de
t!XUJ'f~itdn

SQ

HJlplienr no

l'utw·o o saldo a \'f!l'il'knl'-sr..
PnJ·üet!, vm·lnn!.o, ú Commi~são de }'innnoas que 110 c~nm·c
da i<d df' Dl'tnnwnl.n do AI in.ii<lt!!'iu dn Vint;fio Re> depnr·nl':'L
me\hn,· oppor·lunirlnde Jllll'n "" J'ixnl' n verba desLinndn ú eonSPI'\'a(~fín dn ..; brtJ'J'ns r• ~~nn:w.-; lln h:tlxada .fluminense, limí-

tnndo-n no sl.l'iel.nmPnl.c meo;;snl'in c nulm·iznndo o C:ovc·rno
n l'rnlizm· o ll'nbnlho rwlo S)'SI.emn mni,: ~conomieo e mnis
rfl'icnz. E, pü!' ·r·sLc motivo, pm1.'n rruc niio deve .~cr· npprovndn
a JH'Opo:;;it:fio da Cnmnrn.
·
Sala dns Commissiltos, 27 de now;mln·o do :10:13. - F'dicirmo Pcnua . .Pt·esirlr•n lt~. - Frmwisco Srí, J1e\n Lot·, - F'rau• "isco GlucrJrio, - Ul'lnow Sautos. -L. tle JJalhücs, - 1'avares drJ Ll/1'11,

PnOP081Ç.\O ll.l ·c.l~[;\fl.\ !lOS PI\PIJT,\DOS N.

30, DE '1013, A QUJJ

SI\ J\1\Filltll O P.\](gCJ~l\ SUrllA

O Coug1'f!SSO l'inr:ionn\ reso\,·o:
Ml.igo unieo. Fil.'a n PresidcnlC> rln ficpulilicn aulorizndo
a nltl'il', J10r• inl!!J'lllrdio do Minisl.t•rio da Vi:]l;iio, um ~l'l.'r!ilo
e::~pt•einl dl' 250 :000*, Pill'n nceüJ't'CI', no eOJ't'enle oxct·ejcio,
:ís dC'SJ)"(~zns eom a t~onst•J'\'Ht'fio dos ennaos o hnl't'ns dos 'l'ios
(JUO dc~saguam na IJallia do llio do Snneiro; revotn.ldns as disposi~üL•S C!lll I.'Ollll'Hl.'iO.

Cnmnm dos Dt•pu/.ndu.<, 7 do oululll'o dn ·/013. - Sa/Jino /Jarrosn .tauirn·, .l'J.'t•sidt'nlo, - 1/aul "" J/orar?s V<.'iua,
1" i'lrri'"iill'io inlct·ino. - :\l(rwlo Or:lavio drJ Navi(Juicr 2" i:lncrelnl'io inlt!L'ino, -A imprimir.•:
'

"i3
N,
d~•

~\\- 101~

Auln1·izn n pJ•npn.<iriín ria Cnmnm rins ]l.'']"'uLndo;; n . .\li,

JU I:1,

d" ."ii'Í."i nwzt·s dt! Ji1·r·rH:n, 1~-nm nr·dc•nwlc,,
(4nnt•:th'l• ...; ( :rrirH:H:it~.~. auxili:ll' dt• l'i·a~l'ipta da Jo:sLr•ur/n dt• .J<'pr·r·n Cc•rrtr·nl dn J lr·nzil.

11

a

[IHI~I'/lt•,..;

l'tlllt'Pss~o

Examinando us dnl'llnH'IlltiS nnnr.xos no projt~cLo, \'Cl'i1'ienu a 1:ummissão dt~ Finnnt·a~ qtw tt fH.•Iü:fio dil·igicla ao

Con;.;r·c·.':isu l\'ill~ionul tem n. daln dn G dt! l't.'\'uL·I!iro do corl'l'lll<' ~111'11•1, l'nl'''"l'; po1·tanto; l"t' dl'SilJ·lfi:JI'f!f:ido o moLI\'O
rli•lcl'llliiiHill<; riu Jll•didu r(,, lit<:ll<;a J'ii:ln t!Jo'ntiunado pt·uzo Lle
SL' J:-:;

lll!!Zt·~ •

.Pnr· P:-:l1n r·ar.ão, opina pela n•,iei1:ão d,·, pr·oj·t:do,
Rala da:-; CnnJtnis.-;iie:o; .:!i d~~ 110\'l~nrhi'O de IUI:J. - Fr:·
lil'itll/'o' Jlt'illla, P'r•psidt·nlt•, - Fl'aHr:iSco Sti·, !tP!nt1w. - Frant:iseu (;{ ueerit•.
L'rumro Sa 111 o;, - L. d•: lJ nlhüe8, - 1'awi1''-'8 r/1! /..IJI'f!,

...

;,_..,;

PH(,PO.~fÇ.\11 D.\ C:,.\:\i.'d\.\ J)(lR DEP!ri'.\DO~ ~ •

.'Jti,

DE

1013; .\

I.Jr;E

S" lWl'EI\1>: O 1'.\flECEil SUL'Il.l

O CO!lf!Tt:·sso Xnei"•nnJ ['CSOI\'ú:
'\l'lig·o unieoJ, E' n Pr•(•.sidrnlr dn Jlcpllblirn. nutoriznrlo
{l r·OIWI!de:· ~ui..;.; 111f!ZI!S de li1·en1_:ai; eom o O!'drnndo; a D'ij)gc11!"!.~ (ionr,:nJyp,;;; fiuimnrãtl."''; nnxilinr dn f.'Stt•ipln. cln. 211 di\"i~ão
da E'll':rda diJ FrtTn Crnll'al li,, J31'n1.il, p,n1·a tr·alnmenlo do
sua :-;nnde·; 11lld1• llH~ eO'tl\'Í!'I'; re\'Ogndns n~ cli~pOSÍ(:Ü·I.'S cn1
l' 1\11 Li'lH'I O,
Ctnmn 1·a do.> Jl<•pnlnrlo~. I~ d•' ouLnill'•' (],, 1013, Sabill,) }JOI'I'Ot-to Junior, .Pt·e:=;idonLl!, Sa11tos L,Jo(, ·l" Se1'J't)l ario, -- J:aul d.•'

A11f'1Ji1ÍO

Simt:lÍil dr>S

J!Orac·s Veiua-.. :.!'1 Se-

rl't•lal'i,,, -· A impl'imir.

N. 2JG -

1at3

A Cnmmissiío r],, Pinnlll;n;;·;· rx,nminnnd'' a PI'OJ)OSIC:!:o dn
Cnmnl'll ,(l·,s Dcpulnc.lo' 11. ,\~'· dcslr muro~. CJll,C nulnl'IZn. a

Ct,tlf•p;o::o:;fio dt! sf•i:-; ·nWZf'f.! dt~ \Jeent:a 1n Anlont11 }Qt'nnnclt"~S .llt,Jwim .TulliOI'; t'lllllltwLnc· du lr'''lll da .E;;Il'ntla tle Fel'l'O Central
dn BJ·nzil-; e1\l'll o::-; vr.neinwnl'o::; que lhe eumi_Wtit•(·•m; r. nn1

pr·ot'n1:fin; 1! df! IVH'N~PI' flllt\ l!lln :o;t\ia. l'L~.icll.n(]n·i l1lll'que
1111s li•l'lll•J' ria Jtoi n. ~.liiti'; do 10 11<~ .tnnrii'O; nqnc\lo•. fnnu·iotHll'in d1~\·n dil'ig·it'-Sl' n1• Jloclt•t· Exr.enLi\'l1,
Snln dn5 ()Jmmi:=-:O:õe~, ~i rlt'- lWVt\111ht'O dr I fl 1:1. - Fclida/ln Pcmrn. T'l'<'i'id··nlP. - p,·nncls(IO Sei, n··lnlnt•, - F'l'llll('h~l'(j Gl!!l.'t'l'io. Urfuu/r1 Sautns, [J, th• Jlolhúes. Ta ..
t'fiJ'l'S

th.•_

Lu1'tt,

'

-

>7(,

.IN:'\,\E~ 110 SE:'\.IDO

PIIOPOSIÇ.\ú ll\ C.\1fAn.\ Dü.S DRfl[J'J',\DClS N. ·'IR·; nJ~ ·l!ll:l, A QUg
~m

ngF'EJtg o PAHECim SUPRA

O congresso Nacional resolve:
Mligo unico. Pica o Presidente da llepnhlicn aulorizad()
n conceder n Antonio Fernandes !1ibeiro .Tunior, prnt,Icantc
de r:ondtwloJ• de trem dn. Estrada de Ferro Central do Br·uzil;
liecn~a de seis mczes, com os vencimentos que lh'c competirem e em prl'l!'t)gncfío; rcrognd;ts ns disposiçõeS: cm rón..,j
traria.
qumn!l'a dos Deputados. 13 de outubro de 1D·13. SaiJillo JJarr0 so .!mrim·.; Prcsidcnlc. - Jntonio Simeao r/.os
Santos Leal, J" Secretario. - ]laul de .Jl{oraes Vciya, 2" Sccr·clnri,,, - A imprimir.
N, 2.\G -

1013

O J'CCJucrimcnto cm cruc o lelcgrn!phisln dn Esi1J'Uda do
Ferro Cc·nll·,nl do Brnzil :ros•í ~varia Bello Lisllo:t pede no
CongTcss,, i\'ndonnl no dias de licença. para llinln,r du snudc;
l'ui a c>l.e lrnnsmilbido pelo M'inis~crio da Yinçüo, com u ín:formn~ão de jú lhe lerem sid0 concedidas n.s licenças de compcl~ncin. dils nulol'idndcs a que.'! subor.c!in,nelo c com 2 laudo
ele !11Spcc<;ao ele snmlc. Sni.Jsfcttus assim as coneltçucs do
nrl.. ·'<" el,n lei n. 2.75i}; dr 10 'ele .i une iro de J 013~ é a Commissão de FinnnQns ele parecer que seja nPJlrovu:cla a ·proposi~ãn eln. Cnmarn elos Deputados que se J•cl'cro no pedido; com
limil.nçücs connnicnlcs n:O interesse puhlicc>.
Sala das Commissües; 27 de novembro ele. J 91~. - Pel1i•
r:irmo Pcnna·, Presidente. - F1•anci"ro Sli; flt!l:túOJ;. - P. Glu~
ccl'io. - Urh.m1o Santos. -L. dr: BnlltúeS, - 1'avf!rcs de L-u,·a.

--

l'llOPOSJÇ,\0 DA CAMAllA DOS DEPU'l'AJ)OS N, 59, DE
Sll llEJ'IilLE '' PA!lllCEll SUPIU

1013;

A QU!I

O Congresso Nncio.nnl resolve:
Artigo unico. Fica .!) Poder Executivo nut~rizndo n cll,n•
ccdrJ• no l.clcgt•nphisl.n de 2" classe cln EstJincla dr. Ferro Clen·
ll·nl dn BJ•nzil .Tosé Mnri,, BcllQ Lisboa. uma Jiecncn de !lO
dias pnm l.rnlnmenlQ ele su,n snuclc, com o .at·dcnndo; revoga·
dns ns disposições cm conlrnl'iO.
Cnmnrn dos Dcpul.ndos·; 8 de novcmhr.:~ de 101:1. Sallino Rari'Oso .fuu:ior·. Presidente. - Antonio Sime1ío rto.~
S.aul'os Leal.; !" Socrcl.nrio. - Raul de J!m·Ms l'eiao: 2" Rccr·eJ.nriol, ·- A imprimir,

N. 217 -

1n13

A proposi~ão d:t Gamara do:; Deputados n. Gfl, du 1.\l I:1,
nutol'iza a eoneossüo do um anuo do liccn~n. sem vencimento:;,
ao Sl'. Goelol'!·odo J'a:;:;o:;, eonduclor techtlieo eiP J" elassr, elt\
Eslt•ada elo Feno Oeste do Mtnns.
O Sl'. Minisll'O da Viação o Obras Publicas. ao encn·
minhnJ' ao requerimento elo mesmo l'unccionario. para eum·
Jll'imento do que dispõe o nl'L. lt" ela lei n. 2.750, clll 10 de
janoiJ•o do corrente anno, communicott o seguinte:
«•.• O dir·cotol' ;da r·efel'ida estrada, na i nformar,,rto ,junta
por cúpin, doclal'a que aquollo ompror;aelo tem já obLido o
r;osndo seguidamente um unno de licença para o mesmo fim.
Em tncs condições, julga este minisle!'lo nüo set· conveniente
a concessrLO da nova liconr;a om pretendida, pelas reconheci.
das desvantagens CIUO acarreta ao servico publico o afasta.
monto do funocionario por longo t•empo 'do cxercicio do em·
prego que occupn.>
A Commissão de Finanças, conformnndo·se com n. opinião
do Si' .. ~in~~tro dn Viação. é de parecer que seja roj cilada a
pl'oposi~uo.

Sala das Commissües, 27 de novrmbro de 1013. - FeU.
Pmnw, Presidente. - Francisco Sá, RelatO!.', - Ur·
bano Santos.- L. rio Bulhúes. -Tavares de Lura.-F. Gly.

CUIIIO

CWIO,

PllOPOS!I).\0 DA CAl\!All.l DOS DEPm'ADOS N, QO, DE
SE l\El'EllE O p,\llllCEfl SUPll.\

I 013, ,\ QUE

O Congresso Nacional resolve:
Art. L" Fica 10 Presidente kln. Republica autorizado n
coucedm· um anno de ·licenca, som vencimentos, ao St·. Godot'!·edo Passos. conductor teêlmico de J • classe da cons.ervação
ela Estrada de Fcl'ro Oeste de Minas. a contar ele I de outubro
<:Ie 1Dl:J, pnrn t.ratar de seus interesses.
Ar.l. 2." Revogam.so as disposições em CO'ntrnrio.
Camarn ~los Deputados, H de novembro de Hl13. - Sa.
úú10 Barros'o, Presidente. A'11101flo S1:meão dos Santos
Leal, 1'' Secretario. - Jlaul de Moracs Vei(Ja, 2" Secretario,
- A imprimir.
DnDEM DO DIA

Voln"ão, cm :?" discus;ão, dn pt•oposir;üo da Camnl'n dos
Deputados 11. 17!,, <I c LD 12, J'c,;ulnndo a concessii.o ela npo.>enladoria nos 1'uncciounrios publieos civis ela União c dmieiO .autt•ns provielcncins.
O Sr. Presidente - Vnc-sc votar o nl't, J3.
A este o Sr. Pit•cs Fel'reim oi'J'oi'Oecu a scg'Liintc emenda,
qur. le\'e Pnt'CCC!' contmrio dn Commissão ele Finanças.
~·

4,7G

Ao nl'l. I~- Sttl"J.ilttn-sn pelo ,•rt;llillle:
Ji'it'arn I'XI'Itritln~ dn:-: di~:pn.:·dec11'S dc:o."la /1d 03 mililnrcs, cu jn

l'rfnr·rnn, pnr·t~!ll, rrfín pccdc·r·:i :-;c•r· t't'ltll'!!didn;

'

/", l!llillidil ii fi"didu, ,.;i11iin ii!Pdinllli! illl'lliide?. f:OillJH'O\'ncb
dt~ t-~:ntdt', nn f1íJ•nrn dn Jcoi:
:!", ~~our ·n:; ,·,·rwinwn/.o ..; nrnirH'P:1 dn:-~ qrw n.;;. prr·r~.c~bidos na.
(•/'fet~li\'idallr) ·do pn:-~l.o que rll~t~upnl'l'ln no mnmun.!o tln r·el'or·mn
':t11·o qunucln ''·'/.ii /'til' pnt· t'Otllpttlsnt·in 011 pot• iuvn li di'?. eom~
lll'o\'ndn, Lt•tH]n n jJIVnlido mni:-; de• :1~ anno~ dt~ St!t.•vico, ref'or0111

in ...;pt'e{.'~o

nrns t•sln ..;; qun. l.1•t';w lognr· no poslo J!llmetllnlnm!!ule suporior
e tom o..; YnrH·ttni'IJI.os ,r].psJt.• Ilosln .
.Pnr·ngt•np/HJ trnir·n. O qrrn di~p,iu rsle nl'l.igo <! cx!c.~nsivo
no., nl'l'iciar•,.; dt• l'olida ,, Cot·po du .Uomileiro~ ela Cnpil.al .l'uclui·nl.

O Sl·. Pires Ferreira (Jic!a m·tielll) Rt· •. PJ·e.·ddt>!llt•, quP

~~onsulle

Bcqn·oii'O n V. Ex.,

o f.;t•nndo si eonsenle nn

divi~ão

da milllin emeltdn, pnl'a s('t' volndn por pnl't<~!:3,
O Sn . .PnE~WJ·:~·J'~<: - .t\ emt1 1llla .-=:.r~ r.om ptjt~ .rln dnns pnrl0i

tie um ·J1i11'ílf;l'ilplJn. V. Ex. dest~.in a divi.";fio em dun::o~• pm·tcs
stínwnle ou fJtlü r1 paJ•agTnPII~ uuit~o lambem sr.,in do~tnendo,
lHll'il :l'nJ'IWlt' umn p:~rle Pspt•einl '!
r.•

O Sn. l'ttms Ft\lllltmu -.Eu dc>c•.io fJUO

n emrntln c o pnm-

l-11'apltn .-;t.•.inm vcdncln~ r!t•:-ilncndnmt!lllt•.
o 811 • .PIIESIDt·:x'l't\ - O IHll'ngTnplio unit•.o .i(t cslil ineluido
nn t.•nwndn da C:onunissã.o de• .Fiun111:ns.

OS·,·. Pires Ferreira (pela Ol'tl!!m) - St'. Prcsitlcnlc, o meu
~uh:;Uiutivo ,i ,~ont1·n Iodas n~~· pndes dn PJ'oposir:[lo da Camnrn.
Eu J'll!di u di\'i,iio pum não l'ienr pl'c.iucl it:acln n parlo que
t!::otnllulPe!) n i!J:o;pocl~fio dr snudL•, na .l't'll'l11a da l0i, pat•a coul't!.~siio cln rrJ'nrmn nos miliL:u•cs.
O Sr. Tavares ele Lyra (wla tll'llum) - St•, PJ·ositlonLr.,
n enH•ndn dn IJonrndo SPuadnr Jwlo .Piauhy lcm alg-umas idén.s

iWeeila\'eis e n Lommi:~sfio l.cl'in cindo o S1!1l n:";sonLimcnl.o a nlg"tll)Hl..:

do

·:-"LW.~ pnt•Lt.'~

si não

o tlispo,iiiyo dn pr·oposit;fío.

,iuJ~·ns:::c

incon\'t'nicnlo modil'icnt>

O que a Commisse.o t•ttl.enrlen quo devin far.or cm mnn-

iel' o di~po.sil.ivo da propo~iefio sem n!L(•t'n(:ão nlgumn, is!.o t3,
qut• :WIJt't' elln uiín stJ potlin nprr..•cnlnt' omcnrla nlgumn. En1.t't•lnnlt\ no seu rmJ'Pi~t·r· aect'L':.wenl.ou rtuo n f!tllcndn do l10n ...
J·ado Rt.•tt:Jdtll' prlo l'ianiJ)', 1'111 monwnl.o üpporlunn, consl.ilnidn Jtl'o,iecl.o t'ill :St.•pnt·ndo ou de oulr•o fJunlquor modo, eonUnhn ma leria di~tta cln r•slutln tio Si'nado.
n,·~ n s•·n Jlnl'l't'L'I' '"'t!I.J'UJ'in porque pensnvn c ponsn rruo
o nrli~o 1~ uiín """'' Sf't' aLtsolnlanwnl.o moclifieudo.
O Sr. Francisco Glycerio (Jlcla oJ•dem)- Sr, Pt•csiclenlo,
n rnwtaln do ltOiliTtdo St•unriOl' pulo .l'iaulty invo~a uma rliRposi~fío CJLW ,j rcalmcnle ria Cousl.ilui~ão; mns invoca sómcnlc
•

]llll'll a lt)TIOIIII!><' dn l'i•I'OI'III:l Yidlllli:ll'illllll.'llle pedida pelO>
JJJiJiLat'l,',~. ltt~siL·inge, pul'lnnl,rJ,
a di:-iJnJ:~il;fio eonslituciounl.
Pot· esla J't\Z~u \'oLo 1:unLr·u, d1! net:t'JJ'do eom ll nn!JI'e Helnlot,
o lllllller·o 1" da 'nnelllla elo ho11rado ~euadot· pelo Piau'h)',
O Sr. Presidente - () rtobrc ::'L·nmlor JIOl' S. Paulo e•l:'L
C!JUiroeado. A emendn upl't':it~lll.ada !J(•iu ~r. ~ellmlot• .I.Jil'e~ l•'et'rclra L'cfl•re-se ú t•f'i'orma \'oluularia e t'l colllpul:sul'iu.
O Sr, F'rancisco Glycerio - p,,,;o a JHllana pela Ol'lleiU.
O Sr. Presidente- Tem a palana )Jela ordem o llout·mlo

Senador.
O Sr. Francicso Glyccrio (Wl<t o;·r/em) - :ÔI', Pt·e,ideule,
di~ a OIIJCuda: «1", IJIIHIIJio :r pudido, sirrüo mecli:rule illl'alide~
eOUlJH'O\'acln em ill~Jwe(;üu tlu suudc».
Ou a rcdaetão c.;Ur 111uilo uh;eum, ou tem toua a razão
do ser a minlm impugna<;üo.
O Sn. Unrt~xo S.IXTO::i - \'mnos deixar a mnLeria JlUl'a
lcrceim discussão,
o Sn . .1!'11.\XCJSCO GLY(!EJIJ(J - Du pleno accurdo; c l'oi JlOl'
isto que dcr:lnrei qUt! yol:mr t'Oill o llelal.or.
J.\~rTL:it·a,

1!:' rej.üiLndn a enwnda do 81·. J.>il·es

:::endo np-

JH'O\'ndo o art. l:J da pJ•oposiei1o r~om o pnJ•at;t.'apho ol'l'erecido
pela Con1mis."!ão dr! Finaru;us que assim clispÜL!Ill:
«,\r·l. t:l. Jljeam exeluirlO.i rias disposit;líes desla l'•i os

mi!Hnr·e::;, cuja

reJ'oJ'Illn, J)Ot'l:!tn,

nfio podr!J'Ü

scl'

eODt'eclída com

os Yeneimenlos umhJJ'es do quu o:-; pel'CQ!Jitlos na td'l'edividat.le
do po.-slo que oeeupat·em no Jl1011h!nlo da J'Pi'OL'ln:l,».
Acr:ecseonle-se n StJguinl.c p:n·ng'l't111llo tndeo no nrL. J.3:
«Ü qur~ dii-ipt\( r.!~lf! :ntign ti roxlr•n::;i\'n an ..:; ni'J'ir:i:w:; da Po1

lir~in ·r~ Crwpo ~~~~' J:nrn]JPir·ns dn t:npil:tl Vt>dPt·nl, qtJH r~nmo o~
miJilaJ'I'."' dn fpJ'I'il t! rrwr·, nfiu pod1•t·ãn lnnliH'Ill pt!l'r~dlr'l' na
luadivillndo veuei!lJéllln~ maim·e:-:; do quo aquelleS t1UC l'OceIJinm anlc5 de 5er· a,;si:;nmlo o decl'l•lo da rel'ormn.~

E' annuncinda n Yolntão dn seguinte
E~IE:-:Jn

.IDDI'J'l\'.\

ACCl'C5CCl)lC-,O onclo CIJil\' jl'l':
ArL.
Picnrn sujnilos no t't'gimt•u

de~·dn

lei o... l'mu:cio-

Jlnl'ios dns duns Canuu·n:-:; do Cong'l.'es:;o ,c da SPer·eLnl'in. do Suvemo 'fl'ihunnl .FL'det·nl, nholidn de OJ•a ~~m dt~nnlu a }lrnxo do
JH'Cf!llehintPJ\to de \'ugns t•Jil t:OI\~t!fJUeJwia dn di:.:;pnn~n. do St'l'v it'.O,»
O Sr. Tavares do Lyra (JII'lll rmle111) - Sr·. p,.,.,;tJ,mlt•,

n rnzfío do

St~t'

do

p:ll't't't'l' t!nttl

r•nr·in tia Comrub~:io

n e:- ta

ert\t.'Udil ftli ptH'ljliL' :1 l:tl/11/lli:"~:ill ·P/J!.t•tltlt•U IJUl', l't•digit.IO eOtJ\11
cst:í y at·t. 1' c~lüo eOil!Jil'c'itellllidvô lvdL'~ us J'uueeioual'iu;

JlUIJireos.

.1/';N.IE~

UU SEN.IJJU

W rJ•jeilndn n emcncln mhlitivn.
E1 nppl'O\'tHlo o nrL. ·i·'t - neyogam-so ns disposições cm

coulmrio.
Yol.nçiio em diseuss:io unien, do pnJ•cecr da Commissiio
ele Finanças n. 2:1~. ele 101:1, opinando pelo inclcfet•imcnto do
l'li(Jucrimcnto r>In que D . .Tulila Cunhn do Nascimento c J,uiz
Gonznga do Nascimento, viuvn c filho elo contrn-ahnirnnto
José i\fnt•ia elo Nascimento, pedem rclovnmento de pr.nscripção
pnrn o Jim elo rccebct'Clll as CJuolns u que Linha direito
aqucllc officinl.
Approvndo.
Volnçiio, l!lll 3" discussão, ela proposic:io ela Cnmnrn elos
Depu ln dos n. ~:J7, de J Dl:J, nuloriznndo o Pt·csiclcntc da !lopubliett n nhl'il', pnlo ~linisi.CJ·io das llclnçües Exteriores, o credito
de ii OO: 000$, sendo: 350:000$ para ncquisiç:io da bihl iothcca
c oh.icclos de a1·Lu que pertenceram ao Barrw do mo-Branco
u JGO:OOO$ pam occotTUl' ús despelas com os seus funernes.
O Sr. Presidente - i\' a U•t·ma dn negimcnl.o vac se proceder (t votneiio ela emenda cm primeiro Jogar.
O Sr. Mendes de Almeida, poJa ordem, requer a rcl.imda
da emenda.
Consullndo, o Senado concorda uom o requerimento do
S. ]~X.
J~' approvadn a p!'ODosi~ão, r]ue vae &ut· submetticlu t\

snnccão.

Yol.aeüo, cm dhetlôltü unica, do I!IJto elo Profcil.o n. IJ,
dn 1013, ·,í I'CSolu~ão do Conselho .Municipal que concedo a
Alipio .Lc:d ou l.'lllJ'I'esn que Ol'gnnJlnr o clircil.o do consl.rueção, uso o goso, por ~5 nnnos, de ~G pequenos mercados nesta
Capilal.
IApprol'udn; vae ser rcmetlida ao Prefeito.
Ynlnçfio, e111 f.lisn1s~ão uniea, do t•t}lo do "PI'ol'eilo n. ·l2,
riu IUI:l, :'t t·csolw;fto do r.onsolho L\Tunieipnl que eonecdc n
cm·los Alhr•t·lo F1•rnandt•s on empresa que ot•ganiznr o din•ilo do uon~lrn1·çiio e cxplornr;fio 110r ~o annos, de lrcs pequenos mel'endos Iwsla Oapil.al.
.
l\·Jl]ll'OI'ndn; voe ser t•cmeLLidn ao Prefeito.
Yolnçiío, cm úiseussiio unien, do vúto do JlJ•cfoil.o n. t3,
do -1013, ú rosolw;iio do Conselho Municipal que coneode n
,\i·lhur Ht·nndiio ou cni]H'CSrt que orgnnizm 1 o dit·eito ·do
consi.J'tWI'ão o oxplornçüo, dumnlc 25 nnnos, elo um merendo
nu pmr;n cln BnndciJ'a, nesta Capital.
1:\-pprovadn; v no ser rcmcttidn no Profoito.
·
Yol.nç;io, 1'111 l!isellssiio uni1•·a, do t'éio tio J'l'·ol'cil.o n. H,
tio lOJ:J, tt t•csoluciio do Conselho illunieipal que concedo [\ '
Jcci'IH111do ,Tos1\ dn Costa " Almeida o diJ·cilo do construccüo
e I!XtdMaç;io, duJ·nnle ~G nnnos, rio um pequemo morcndo nesta
Capital.
~\pprovnda; vau sct· rc·mettidn uo Pt•ofoiLo.

S~o;,;,\.o E.\1 ~S UE .:-IOV~~IDIIO DE

1013
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2

diseussilo da propo.-;ie:ln da Cnmara dos· Depu Lu dos
n. GG, do lill3, qu" allr·c ao Ministcrio· do Cntcrior o CJ•erlilo
cxlt·nordinnl'io do G:-'t~JO.~Il2, pal'a pagnmenlo de gl'alifiea ...
c;Ges acldieionaes ao pessoal r.Ioccnle llo InsliLulo JJcujamiu
C:oHslanl. no amw do 1012 .
11

.J\.ppr·ovadu.
llEJ,EU.ICIA

PIHG.\1, EM ,\1 •• \GOAS

Conlinun<;fío· da 2" discussão do pro,ier:lo úo Senado n. 50
de 1000, equipamndo a Dele:;ar:ia Fiscal do 'l'hcsour·o Nacionai
oJu .-\lngoas ü Delegacia FisJ~i.d no EsLndo de ~'k1tlo Grosso.
llejdlndo.
lrr;r.r;V,\~ll"'''rO DE i'llESCiliPC:.io l\\11.\ IU;r:rmEil ~!ONTEPIO

2" diseussão da fH'Oposi<;fío da Camm·rr dos DcpuladOl
u. 10·1, de 1011, rolo1·anrJo do qualquer prescripçfio om que
JlOssa ler· incorrido. o dil·oito no monlepio instiluido por .João
Alves da Silva Simas, cx-r:onl'crcnle da Alfandega de Santos,
n fuvoJ• do sun mulliet•,

pa~;ns

ns quotas nt.t·nsadn::;,

fiejeiladn; vae ser devolvida {• Gamara dos Dcpuludcis.
I.ICE:-IÇ,\ ..lO llll. J',\SSOS CAilOOSO

2" discussão da pJ•oposicão da Cnmara dos Deputado~
n. !t7, (]c 1013, que auloriza a concessão de um anuo de liccn~a. com o ordenado·, pum completar o tratamento de sua
sumia, ao bacharel Augusto dos Passos Cardoso, consultor
jurídico do Mini~lcdo c!·~ Viação c Obras Publicas,
O Sr. Pires Ferreira - Pedi a pnlavm, Sr. Prcsiclcntc,
lHll'a npt'l•seutar· uma cnwndn a csl.n proposicão.
Jo'ui ini'•H·nwdn JII>J' Ji>~ssoa .fidedigna dn que o J'unr:cioll!ll'io íl ([IH· esl.a pJ•nposição sn J'f!fl)t'n f~sLú na J~m·opn, reco ..

lhido 11 um sHnal<ll'io, Envio, pois, (L Mesa a emenda reduzindo d1.• um anno par•n seis nwzc>s a concessão da liecnca .
.'\.. diseiJssüo soni suspensa pnPn set' ouvida tlo no' o n
Cornrnissfio, que J•esolvel'l\ como mellwr entender, de uceôrdo
colll o inlcl'eSF;e nacdonnl.
·
Vum ú :lfcsa, é lidn, apoiada c entra cm discussão
conjunlamcnlc com a pr·oposição n seguinte
EM8ND,\

A'

J•ropo~ir;ão

da Cnmnrn n, ·17, do

«Unl nnDO:l>, diga-S(': ~SBiS lllCZOS»,
Snla das ;,.~;;üt.'l'i, :'N dt• nc•Yelllbro
J't'l J'((

1

Hll~,

d1' ·lO 13. -

onde so diz
Pires Nr:t"-

lilll

,\r-.:N.\1\~

UU

~~r-.:.\IJU

~~~~I"~~~IL"ill :1 di~~~tl:-l.'ii'io, nl'i111 dt~ sPJ'
dt!

ouvida

a

Commissilo

Finnru;a:i ,-;ohJ·n a t'tttenda ilJH'csenl.nda.

O Sr. Prosi(lcnto -

Nu da ma i~ lmveudu a lmltll',

\'Ull

lc-

vn nl.tt J' a ::;t.'sdiu.
Dc~ig'IIO

:P1

pal'a Ol'li<'lll do diu da seguinte:

dí."it'll~:.:fio

dn Jll'l.lptl:;ic:iu tln t":nnntt•a dus Üt'!Hd.nt~ln.n

11 •. j(), d•! J!l/:1, .J'íxnnd11 n~ .J'ot·t~as dr~ /.PJ'J':t p:lt':l ·o ('X!'I't'teru
tln 1!111 (r:um }J({J't'C<.'I' {al'ol'l!l.'t'l da Uununi8sliu du Jlal'inlw c
UufJJ'J'tt,'l;
s~.·nado
n. .:!:11 dn Hl/:J,
lll'e.'W/'1!\'Nidn 111-: enndil~t)es 1!/11 que dn\'1~ :-wr /'dto o :di::;l.nllll!lilo roi<•i!OI'nl '" dunrlo out1·ns lli'OYidniWÍIL~ (uf{ercr:hlo pela

:l'' dbeuf\s:1o do pi'O,iPeli1 do

Cununissao .1/i.r:la de /le{orma il'leilorall.
Luvunlu-se a sessiio üs ~ lwt·ns o 20 minutos.

J üi' SESS:\0, E-}1 20 DE NOVEJhBnO DE 1013
'

p;lJ\SliJI\l\'Ciol

lJOS

HIIR,

PINHIWIO

M.IC!f.\IJO,

\'!GI·:•PilESIIlf\)."TE;

FEH/i E! H;\ CH.\ \'I·~ R, J SECBl~'I'.\BJO; :\l.t::Tt::J .. I.. O, ·Í 11 SECflt::'l'.\HIO,
E PEDHO UOHGES, :J" t:lgGBE'l~\HlO
11

A' 1 Jwra da lar·du, lJI'(Iflcnl.e 11Ulllt 1'o l0g-rli, nbre-·P-o n ses,,fio, a r1ue eont,OI'l'l.'lll o' Si'R. Pinllr•iro Mnehadn, Frrt·cit·n Clln\'1!:'1 AJ·aujo c_:rír·~, PodJ•O HoJ•gn:-::, MPlt.11lo, cinlH·i.:l Salg-ado, In1

dio do Hr·;Jzil, L:n11·n MrHIJ'I\ ,'lnfir~ Eu:o;r•hin, Ul'hnno Sauto::o·, l\knd•·~ d11 :\lnwidn, Híi1Pir•o Cinllt::ti\'PH, Pil'r'."' Ft~r•r·t.•ir·a, Fr·ntwi:.:;eo
~;'t,

'J':t\'HI'I'S dr: l.yJ'H, J\lll.onio dr•

~uuza,

Cunlta

Pt~dr·nsn,

\Val-

fJ'r•Jo Leal, SigL..:muudrl t iont_:al\'L!~. Unnt_::JI\'t!~ }\•rn•ir·a, H;~y
llJUIJdn dn l\lir·nndit, C.:niliH'I'nW C:nmpo:-:, Oliveira YallrtUãn.
H,.>J'JIUJ'dino I\llJJd.t>iJ·o, ~lnniz :Fi't.>ÍI't~, lo~t'111Wi:-~eo Pol'l.ella, S(L

I'J'j!ÍJ'e, Aleindo l.luannhlli'll, llUPIIO do Pai\'a, -Feliciano .P1~nun,
J.o'J•;uH:Í~NJ Glyf~eJ•ín, J\flolplll.l Oo1·dn, Unnznga ,'JnyJne, .los{~ Mut·tinho, GenoJ·o~o ~1ilt'f!ll1_':-:, Xaviel' fl;\ Sil\'a, AlPtwat· GuimaL·ãcs,
F<!!í[lpe Sclunidl., .ifl.'l'ellio Luz o Vit~~cn·iuo MolllL'ÍI'O (.lO).

D1!isnm do ~·nmJHll'fiN•I', t·nm f•ausn. ,iu:;tincmln, os S1•s. Sil-

Y•:do Xe1·y, 'l'.~rr~!, A!•tiJIIl' .LPtllOs, iiL''I'vnsio .Pas~o:-o, 'rhomn~
At:1~ioJy, Epil.w:in PP ... so:J, ltilwil'n d1• l~1·itu, CioJllí'.~ Hibt•iro,
;ru.~t~ !\lnl'f~•!llilln, nuy llill'}HlS!l, Lili/. Viilrtlla, ,Jo:io Luiz Al\'l'~,
LtJUI'!'•II!;O napU:-tn. l\ilo l't•t.:anhn. M:i I•'J'I•it•t•, .\u~u:-;tn dl' \-':1.>;i •l<WI·IIo,, !llll'll:tl'ilu M""'''ÍI'Ii, ,\Jf'l'<·do !•:IIi,, "''"[luldo de- LILI•
]IJ•)e.', Hrnz Aili'Uiilu,, A. AZI'I'l'dn '' ,\bduu llapli,La (~I).
E' Jid:1·, JIO::ilil i'lll disni:--::->Í\0 t\ .':'l'lll llL•llalt•, appro,·nda, a
w:tu. tia ::it!::i::iÜtl illllt•l'itll'.
O Sr. 1' SocroLario LIL·dttl'll <JL\0 u~u IHL espc•dieuk.

O Sr. 2" Secretario prneecl•; (t luilum

du~ ~u:;uiute~

i•.llli~CIWI>S

N.

~Hl-1013

A t!ornrnis:-.:in di! M:u·inlm u r:tll~r·r·a, a 1:u,io rsf.udo J'oi su.lf'ita. a l'lllPrH/n. apr·~·~~·rrtadu :í [H'O[JO:-iieiio da CatnHr·a dns Ül!fJU-

I.ndn.-.; n. G:i, dfl I HI:~. J'ixawlo n j'or·ea rrnva 1 rmr·a o exeJ•eieio

SI·, s.,nadrl/' .TOSIÍ Eusehio, IÍ de PU/'f)ef!l' quu /IÜ/.1
flUI! o Renndo lhe dô o seu assnnLimenl.o, por·
i>to que o l'orlnl' Jix•;eu l.ivo !.em eornpelencia pam nl.lendcr {L
Hil.tw•;fi.o ""' que'" eunonl.1·am os nlurnnos que, corno ouvintes;
<•UI'Harn H!< nulas da K'enla Naval, l'I!Spcilando os disrwsiLivoa
tJo J'l!gU lamt~rr to vigen Ln rlnssa escola.
Sala. rias Commiss•les, ~8 de novembro de 'i O13. - Piras
Fr:rrdra, l're,;irlenl.c, - Gaúrid Salaarlo. - Lanro SodrrJ.
dt• I !ii"· [Hdo

lw r·a~fin prwa

Pdi}J))(: Sr:h.mü/1.

.

g;>,JJlN!H Á PllOJ>OH/Ç.\o /lA C,\)LIIl.\ !J(lS DEPUT,\IJOS N,
A QUI~ HI·: lli\I"Eitl~ O p,lftECEH SUPM

G5,

D!l

1013,

An n.1·L ·Jn, ~ 2u- nem·oseente-so depoi:.~ fln, rxp1·es::-~ão
dos alwmnos- 'n sc~;uinl.e: •eomprchent!idos os ouvintes>; ficando o mais eomo csl(t.
Sala das scBsõc·s, 12 de novcmbi'O do HlJ3.- José Eusebio.
-· A impr·imi1·.
'\f
•)11)
·'•
-·1·-

·J'll"
• oJ

A' Commissiio d>) Mar·inha c Om•L'ra J'0/'.1111 presentes ns
emenrlns apt•üscnl.ndas na ~· diseu,;são· da proposição n. 102,

da Cumar·t• dos Deputados, pelos Srs. Senadores Tavares do

Lyra e Mendes de.Aimcidn.
O primriro pr·opoz quo llouvesse lambem regimentos de
cavallarin na Capital Fcdct·nl. A esta emenda não p6de a
Commissão rlnr o seu assünlimento porque ncsl.r~ Capital
nunea foi passivei ot·gani?.nr· dovidnmcntfJ um regimenlo de
cnvnllnria, por faltar o <'lcmento indisponsavel a taes unidades. E a Commissiio apt>tws Julga possíveis taes re!;lmentos
nos Estados pnstor·is. eomn Pst.:i indíeado na cm<mda 1]\W orfcr(lecu no al't. 2i, tH.:ei'N~t'l)nlando o p:u·ngl'apho nnico ao mesmo
ar li~o.
T:·es for•am ns <'Jll('Jldn;; npresenlndns pelo Sr. Mendes do
Almeida: a 1'. rrdi;:indn dr outro mnrlo o j:'t I'PI'nrirJn pnrngrnpho \In í"n dn nrt. :;·;: a :!", mandando H!J1Jll'ÍIItil' o urt. I ~ô
da pr·nposit,.•iio: (' a :ln, ilt't'!'l':"I'Pnt.nrtd11 ;i pa!a,·r·a aplCJs t{l)
.ai'L. lri!l, a.-.. ~t'!:tdlltt'~: a juí:;o tio r;o~·cl~nu.
Vol, \'fi!

31

-!.82

A:-IN.\ES DO SEN.\DO

A Cummis~fi.n ü ilu paJ•uenJ'

omcnda

~~om

n seguinte

.que seja nnpr•ovada a 1"

l'f.!dauçilO:

«l'nl'ilt;J':JPiln unieo. Nas l'.npil.aes dos ]~staclos do .Par'ílfliÍ,

Sa 11 ta r:athal'illa "llio Gmndc do Sul, a or·g-ani~açiio das J'ut'l;a~
obedecm·:í :í. nt\l,nboteeida pa1·a -os domais l~sLados da Uuião: ma~.
nas llireum:-wJ'il1C·ür.s do interior dellcs, os rogimeuLos sus·fw
mix/.os I'OJ·marJos de l!ill'JlOS rle inJ'nnlnria e de cavalluria,
tendo ;,sl.rs u m·g-ani~n,;ão dos do gxereilo.>
'l'amhem lhe pat•ece dever ser appt·ovada a segunda
emeuda que ó eot·ollario rla approvtv;ão da emenda apresentada pela Commissão de Legislaoiio e .Tusliça, suppt·ess·ivu do
arl. '125, e com a qual se conforma esta Commissiio.
A tcrccir·n emenda define a compeicncin do Governo pam
declarat• aptos os oi'J'iciaes de que trata o arl. '150; e pot· isso,
a Commissão entendo que deve ser appt·ovada a mesmll
emenda, assim modificada: •de accürdo, porém, com o art. .:;;;,

da Jlroposicão.»

Sala das Commissõos, 2!i de novembro de '1013. - Pires
Fer1·eira, Pt·esidente. - Gabriel Saluado, llelator·. - A. Jndio
do Brazil. - Felip]JC Schm'iclt. - Lau1•o Sodré.
ll~IENilAS A' PMPOSlÇÍ(O DA C,\MAilA DOS DEPUTADOS, N.

102,

DE

1010, A QUg SE ImPEli I~ O P,\1\ECEil SUPRA

Ao substitutivo, ofl'erccido nos arls. 26 e 27. pelas Commissões de Marinha r Gum·m o de .Tustioa c Leg-islacão, accresccnte-sc, no paragl'llpho unico, depois das palavras <Rio
Grande do Sul> •· .. o Capital Federal>.
Sala. das sessões, 2G de novembi'() de 1013. - Tava·rcs de

Lyra.

-

Arts. 26 e 27 do projecto, o paragrnpho unico:
Redija-se assim o pnragrnpho unico da emenda da Com;missão:
<Nos Eslndus •Ju JlaJ·nni\, Santa Catharina e Rio Grande do
Sul, a cwganizadin :;r~1·ú a ct() TH'O,iocto, nns cil'cumscripções
das J'~~:;IH:divnl'; t:apila.~s; no inf,eriDI\ pDI.'lím, a ot·ganizru;.üo
do> ,.,:r;iínr!ulos seJ'i\ mixla, eom •·orpos ele iuftmLaria c de cu:vullar·ia, sendo ns desl•'ii idenlicns ú> do li:xcrcito.>.
Ao art. 12G - fiupprima-sc.
,\o urt. 1úU - A<:<:!'esernte-se, depois dn palavra «aptos),
"J juizo do Gov~;t•JJO>.
Sala das Crmunisstic;, 2ti tln llOVIJlllllJ'O Ôü l 013. -- F. Mclldes tlu Al111uida.- A imr1l'imir •.
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O Sr. Pires Ferreira - Sr. Presidente, o major Oliverio
tlr: Drn~ ViiJiJ•u :JfH'Usr:uLn ao Senado um requcr·imcnLo, pedind" JH'oviderH:ias pm·a o pagamento da quuuLm que lhe elevo
a

.Vm~enda

NaejGJJUI.

l'aJ·a que a Commissão do Finanças Lenha bases em que
se pvssrr JiJ·mnr· al'im de uonhucor llem o assumpto, vou lilr o
ruqum·inH.:Ji/,o a quu nw r·eJ'ir·o:
«JI"queiJ•o que se,iam requisitados do 1\!inisterio
dn (iurwm os documentos que serviram de base para
n e:lleulo do it"'mtnm. a Fazenda Nacional deve ao ma.iur· OliveJ•io de Deu& Vieira, pelo l'ornecimento de
"xernplar·t:s de suas obras inliluladas: O e:carne prai it·o u O

militar

arreaimentado.~

Os r>xrmrplar•cs drJssns r!bras estão distrilmidos por todoe
os enr·pos, rJo J<;xrm:il(l, Appello para o Senado, pedindo a approva~.ão de~se ·t·eq uet· i mOJt to.
Vum :i Mesa, é lido, apoiado o posto em discussão o seguinte
llEQUEllliYIENTO

N. 10- 1!J13

llcf]ueiro qur. sejam l'cf]uisiLados do Ministerio ·da Guerra
os ducnrncnLos que ser·viram do base para o calculo do
r('IUintu·m qu"~ a Far.enda Nacional deve ao major Oliverio de
Deus Vioira, r;olo l'ornocimenLo de .exemplares das suas obras
inLiLulndus O e:r-ame JlPatico e O rnilita•• arreuirnentado.
Sala das sessões, 2D do novembro de 1913. -Pires Fertc·lra.
O Sr. Francisco Glycerio (•) - Sr. Presidente, peço a
V. Ex. quo me faça o csrecial obsequio de mandar trazer-me
o requerimento do nobr·c Senador pelo Piauhy. (E' satisfeito.):
l)iz cssu requerimento: <flequeiro que sejam requisitados
do Ministurio da Guer'l'a os documentos que serviram de base
pam O' calculo do quantum quo a Fazenda Nacional deve ao
maJor· Olh'ül'io ele Deus Vieira, pelo fornecimento de exemplares do suas obr•as intituladas O e:carne pratico e O militar

arrcu irnentado.

Ora, par·ccc-me que se trata de um inieresse pnrcicular,
que pódc c devo nnl.uralmcnto ser muito respeitado, mas essa.
r,oquJsiçiio é uma pr·uxe nova nos Annaes do Senado. A que pro.
posito o nobr•e Senador poJo Pinuhy requisün taes informações
elo Ministerio da Guerra ?
O Sr. Pires Ferreira - Peço a palavra.
O SR. Jctt,~NGt~l!o Gt. YO!llllo - E:<dste pendente do exama
do S(•nndo nl~;um a~~mnplo n que. porventura, se possa filiar
o o!J,inr:l.o do r·oquer·irul'nlo do nobre Senador ? Assim, ,a. passal'
( ·) Este discu1·so ll[to J'oi revisto pelo orador.

.\NN.\EH IJII

HE~.\1lO

p!'t!!:udenl.u, o:-; pnt·tieulnt·n .., vil·iiu .l'au~J'

i..!S:-lt!

O!i

seus

nwul.o:; JWI' inLt!I'Jnmliu dn:; KI'JJildor·H:-~, deixando do

(J~ :;1!11:; J'l!fJIWI'ÍJJWlli.U~

o ::iullu

pe[IJ;S

CHIIill!l'l

COI\lpelcnLes

l'CCfUüi'Í*'

IJ $Clll

dil'ib'i'r

pagae

ivo.
a 1111~/HIJ' llliÍ \'OJILadP; ·ao eonlt•ario mr.smo, t! eonsLi'illlgidu i"JIIU J':H:·II usl,a:-; Oi.HiOI'Vil(:lil!l:l, e/ll l1l'Í/11CÍt'O. JO!;tll', fl0/'(_11.10
J't'::iJH!J:I

Se111

ilahilo:-i uugnJ' o inLt~J·es~e pilt'LH!t.ilat' du Jlln ...
g"UII'/11; I!, PI/I :;ngundn Ioga/', pol'quu ·í!:-illl t•equerirncnl.o ti iipl't!•
:;uJJI.adn JHdn nuiii'B Suuadut• pulo .Piauhy, tJUe LnnLa eonsideJ'at·:io JrWI'I!ee n l.ndoH 111'1s,
~ Salvo t~Xplien~~(jl!!'i do uoln·u Sf!!ludo!o, p1~1:o lil:nn(;rt p:11·n.
não dat' o Jlll'll npoio no ~cu requet'ÍIIWIILO. (MuUu lunn: uw.iln
não 1! -dt!

1/ll!ll!'i

!Jcm.)

O Sr. Pires Ferreira (') - S1·. Pt'Psidonl.<\ quando " noln·o
SenadO!' po1· :;;, Paulo, prcslar aLlenoão ao que von d·i'l.·í~r·, ha
4.1t! wc J'au~J' a J'innza ele ver CJlile eu é que l.euho rnzi1o naquilln
{jtlc agOJ'a su di:;r•.ul.e.

O 1Hlllt't! ~t.-uadot• pot· S. Paulo, prlo que exll!r:nou, pnufio tu1· lido o Diario do Cuurrresso de ho.ie ~ nmito meno~
l.ur a;;sh;tido li ·'''"'fio do honlom.
Jloul!!lll J'ni pt·os;,utu ao :,\enado o rcqJ.wl'imenl.o do mn,jor•
úJi\·l!J'i0 1 dr!Vidnmrnl.u ~~.'!lado c a ~le:;a o :tecl!ii.Otl,
rr!mull'~t~

eOillfH~Li~lll1!,
A' vi:;la dPSSt~ J'el}IWL'Íilll!lti.O, que r~onsLa Llo Dlario tltJ Cnnurcssu, t! \'entlo qUt1 nãn lmvia uma ba:;e para a Comrnissftn
,ird;:ar ~ohl'l' o u..:stJIItplu, qtH!l' n:-;La. Cor!lmi:;sã.o ·SP,ja a tlo ~la
J'illlla I' 1iueJ'J'a, lJliPl' SP,ja a d.u J.i1 illall\:as, L't1 fiiJIIL'Í qw~ n:-; t•.hnJ'es
do lJl'lJilJ'/ani•.&~<lu da t it!L'l'l':t l'l!llWI.I.esseJU u JJI.'Ot!es::;o JH .!Io qual

1.tndo-u, JII'OVii\'nlmenlc, ú Unmmis:-;iw

a Faz,uda !\'aeional J'oi .iub;ada devedol'lt dl':iô<' oll'it,ial, dn imJII)J'i.aw:ia IJIIP nfw SPi a qu:lllln monta, lHdo:-; vnluilWS J'nL·nol'id<•> ao Exo·t·dlo de u1u Lt·aualho feil.o por· aqueliiJ di;;Lincto
oHkial.

O tiB. T.l\'.11\1" 1m LYit.l -

::ilar

A.< Com1uissües púdcm r·cqm-

.oJ'J'idaluu~lllt! t• ... la-; infurnnu;Õt!S,

()

:=:~:. PIHE~ Jo'EJUtl~Jit.\ l1Ú·O pu:-stJtJJ l't.'quisit~u· essa:-;

o diJ'eilo

J,,

Eu ufio digo quu as CO!IIllli~s!im;
infoJ•m:u:.ü-es, 111as onde osL:i tolhido

qualqu•<:t' :-ienadOi' du pudi1· iui'OI'tllat;ões no Go'!
n meu requerlquul 11:1n llle JIUI'I!t:e st•J' exqtlisilo, JHJIIl VL~Ill allerur ·as

Y~J'Ilo a J'l!:;peilo du lllll as~umpl.n qualq\JI'I.'
Esta~ :-ão a~ J':tZÍJf!s qtw de/.t~l·rninaJ'urn

Jnento.

o

praJ:•:s do Scnudn.

O Sr. Victorino Monteiro ( ·)- St'. i'l'csill"n i.<', cn "~' cnconiJ'O explil'at;fío paJ·a o l't•quuJ·iuwnl.o do uo!JJ·t~ ~L'IltlliLW pc•Jo
]Jja.ully, IJO dt.·~•!.ÍO qnt: ~. Ex. l.t•Jn dt~ l'azt~L' SJuu·l: da [,J•ihuua,

J.IOl'I.JUt' t.c.ldtJ." O." di:t~ llll:; d~·JI'ila I'Ulll a :-3\IH pal:J\'1'!1, l.fíu tl(.ll'l.!t'ÜldU

)J I ko.

t!Ut.IJll!J t'ilH}Ut~Jllt~,

l! til!lllJJI'U

l!lll

dd't•::i:t do UJ'i\J'iO llll-

•

f!RRRÃO J\M 2!l DE NOVllMDnO DE J!l\3

O Rn.

l'lltGH

PJ'IlltEllt\ -

V.

Ex. parece

~llP- ,~
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compr.-

f." 11 /.I! •
O Rn. VH:'I'nltrxo ~lnx·n:llln - Po1· cssn rnzfio, Sr. PrcsidPnLP, K. Ex. rnais dn qtw ninr;uem est:í JHii-i 1:undieõus do T'CIJtlnJ'I!I' irll'olllltt.:fit_•:-i urt rirt\'tn·no,

cxercrmdo, nli:'ts, um legitimo

11 i 1'1' i l.ll,
.l:í ,.,, n lu>lll'lllio R!!lllll.lni' pelo .Pionhy quc o c~lOLl apoinn!ln, N:in rleVI! li>mnt· o ror-ado na csr,adn.
n lilllll'lll]fl K1!110d0i' pi!IO l'illllh)', r,nm csl.e f]I)Sr.in de fo?.cr
,';JHI'I''~ rln l.r·ibnrw, •~sl.:'l liOH fHli'CePndo o Scnaclol' C:ot'l'L}a, que
IH~I~ti·JÜ!Va diar·i:llrwntn a tr·iiJunn, f!Xer·ermdo -le;.;iti!nanwnle o
Hl!ll iliJ••dl.n.
:-\, Ex .. Sr·. Pr·esirlPnLP, mni~ do qnn ninguorn tom inl.nr'l!i'lHn flll'l p:dr·nr~innr· n:-1 dil'nil.o:-; dP wn Hf!U eollt!gn, O requcrinH,nl.n, poJ'>'•m, do ltOIII'O>In Rr'iHlliOI' pelo Piaulty '' inulil, o
,_.,, Tnl!.'illlO qnu tnnho de~c.ju de :-;rw ngradavel u af.,j de cnuros-

sor R. Ex ...

O Rn. P1rn:s .Fr.nmmtA - Si r'u l.ivr.ssP- uma m.r no peito,
of/'PJ'Pr,ia a V. F.x.
·
n 811. ViC'i'fllliNn illo:'•lTr.mn- ..• nito daria o meu parceor,
RPJn mrvir· pr·,~vi:unl!lli.P o l\lirdsl.r.H'ÍO dn C:ur!t'rn, flnt·n sabrH' em
quu so lms('(HJ nssn r·mrne!'irnnnl.o, si por·vrntur·n houve aul.ol'i~:u:fio dn Cnn~r·,·ssn pnra a nt:qirisif;fio di!S5r:-; livl'os e si são
f'iif'H fi, lll.ilidadr. Ri rralmr.nl." assim 1'•'>1·, o R1·. Ministro rln
GriiH'J'a in/'nr·rw11·:í. sobr·u o J'NJllf!I'Ím,~rüo di!'igido no Con-

,-;r•t•s:-;n.
·
O l'f!((liPI'imr.nto do nohf'r Srnndo1· rcquisil.ando esses pnJWis RI!I'Ía diKpPnsnvel, por·qrrnnl.o Jo~o nn Comrnissão !!lt terei
nppnr·/.u 11 idado di' r·o(Jll'!.!l'nr· pssns in fo r·rnncGt!:-l no Governo.
N:in vP.io, Pllf.f'ol.nnLo, irworrv(•!lil~lll.n al:;um f!lll quo o votemo~,
,pois t~lli! podO!'iÍ. eOIH~Ol'l'l!l' par•a flUO a eomm ÍSSfí.O fique nlf'JIJnr nJ•irlll.nrln, a não sr•J' iR'n nm rle.';r,,jo, nli:ís nnl.ut•nl rir.
S. Ex., d" qnrt•m· pnl.i'Or,innr I!Rsr inlet·rsse indiYidnnl. (Jiuila
bmn: rnnitn bem..)
O Sr. Pires Ferreira - RJ·. Presidenl.0, nU.endr•ndn :'L dceln.rnção do nohrr Rrnnclnr Jwlo nio r:1·onde do Sul de qnc rcCfll i~ itnr:l in formn(!Õt"!s no c:m·t'I'Tto a rcspei Lo drsl.e easo, cu
prt:o n. rd.il'nrla rio mcn l'NJLII'I'ilrlenl.o.
· Consnll.ndo, o Senado eonend>! rt J'l'lil'nrlrt do l'NJL1êl'il11cnl.o.

OTIDE~f

DO DTA

FIX.\ÇÃO 11,\R I'Oilf.).\~ nll 1'Eiln.\ 1'.\Jl,\
~,

10 J.\

disr.nssãn fia pJ•npnsu:an rln C:tmnt•n dos Dcpntnrlos
n. ljO, dP' Hll :1, rixando a:-~ \'nr·(;n."l t.\n IPl't'a. pnr·a o ~~xr~!'t~i1:io
f],. 'i!IJI,,
Appi'O\'tHln: vao SPI' siJhiiH-'ltida. ú ~anct;üo.
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ANN.\Eg DO SENADO

n~ron.\f,\

n.1 LEI m,EJTOR.IT.

3" discuss~o do pro,ieoto do Senado n. 2B, de 1913,
prescrevendo ns conclir;üos cm quo deve snr fdl.o o alistamento eleitoral e dando outl'as providencias.
O Sr. Moniz Freire diz fJUo vnc f.,,,. n lwnm elo orrm·ocer
divt>r'sas emendas no pm.ieeto cm elisetmsfio e precisar:'t ,justificai-as. Antes, porém, ele o fazer dcsc,ja dai' umn expl1ca~üo
ao Senado.
W, como todo.s snbnm, nulo!' rio um pro,iceto de refoJ•mn
eleitoral, do qunl não se pt•coeeupou r'om a Jlnl'l.o relativa
ao alistnmcnto, Poder:í. parccet• que rsl.n nbslençüo imporl.:t
dn sua pnl'te confessm· CJUO não hn. oada melhor ou a modificar no alistamento vigente, quaJH!o, entretanto, a sua convicção, como n ele tod() o paiz, é a de que osso alistamento ost:t
eivado de vícios os mais profundos. Nello figuram annlphubotos nos miJIJur•os, nomes fkticios tambom aos milha!'os,
individuas sem as qualidades mornos neeossal'ins para o desempenho· dessa J'uncr;ão, o nos Estudos rir. immigrw:ão, como
o seu, milhares do esl.l'angriros, sem l.ei'Cm adquirido a nossa
nacionalidade, se insinuaram no alistamento pol' J'orça dos
t1•ucs c dos expcdiontos com que o processo elcitoml de alistamento por toda par·te se cxeeutn.
O ,sn. GTmmmso MARQUES -E' porque a lei nfio exige n
prova de nacionalidade.
O Sn. llfUNJv. Fnmnr:- Mas, a razão por· que deixou de se
preoceupar com o alistamento eleitoral foi a confiançn que
tem no proprio systcma do trabalho que teve a honra de o!'l'crccer ;\ consideração desta Casa.
Pelo seu proJecto o titulo eleitoral rl subslif.uido do trcs
cm trcs nnnos, perante a autoridade 1'edcrnl elo município
encarregada do presidir· todo o pocesso das eleições. Pemnto
esta autoridade ·o eleitor tem que ussignal' o seu nome cm
duplicata com todos os dizeres l'elativos ao titulo olcil.ornl, c,
na hypothese de não poder ser immediatament.e apurada a
sua identidade por essa autoridade, ellc ó obrigado a dar
pessoas idoneas quo lho abonem essa identidade.
c\lém disto, por nquelle pro,ioclo o eleitor deixa sobr·o a
mesa perante n qual vota o sou titulo ele eleitor, sendo preso
e puuido o individuo que se apresentar com f.ilulo de outrem.
Eml'im, ha naquelle pro,iecto immcnsns garantias pam verificar-se a identidade do eleitor,
Quanto ao analphnbetismo, nlôm deste corJ•r.ctivo- o compal'ecimcnto pessoal do eleitor pam snl.isJ'nção dessa exigencin
-1m ainda a ciJ•cumstancia de que· o pJ•o.iccto por· si mesmo
estabelece uma solecçüo nalul'nl, :l'nzr.ndo uma cspocie do expurgo. Ningucm se lembmrú de cabalar um annlphnbolo cert.o
do que esse voto não serú tomado cm Mnsidcração, o que
succede tambem quanto nos indivíduos sem cnpncidndc moml,
isto ó, aquclles que traficam com o voto,' JlOrquc · f.nes cxpedient.os dosnppnrecerão desde qno fnns votos não sc,iam npu-
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raclos. Por• csln modo não sil J'icnrfio oxcluidos os annlphabctos
como dcsappal'eeedio o; I.J•aJ'i<;untes de votos.
'Eis as mzües fundamentacs por que não se prcoccupou
com o pl'o.iecto <Je alistamento clcilornl, apeznr de não tel.'
sinão palavra, tlc con:;t•tüula~ües pa1·n o. Commissiio por Ler
llomcçaeJoo pot• es,;e trabalho, que realmente é notavel e ncccssat·io.
Por isto mesmo que toma ·o maior interesse pelo assumpt.o
n deseja collnborar com a honrada Commissão na satisfação
ampla de suas IJoas inten<;ões r; que vem apresentar diversas
emendas ]JUra as quacs pede o seu exame e a sua neccitacúo,
ee1·to como csLú de que ellas se impocm.
•
A J'H'imr.it·u destas emendas ·é ao arl. ti" do prd,iecto.
Diz o arl. ti":
«Arl. 5." O requerimento de alistamento será .~s
cl'iplo cm lingua vcrnaculn pelo proprio alistando c por
clle assignado o deli c eonstarüo a sua idade, naturalidade,
filiação, estado, profissão, município e Jogar de residencia».
Ora, ,; mais ou menos o que está na legislação vigente,
que, nntl.'etanto, não impediu .que l'i~;urasscm nos registras
elo tomes millmres de analphabr.tos. E torlos sabem, mais ou
menos, o pt·oeosso usado para este 'f'im: qualquer interessado
ensinava o analphahcto a redigir a pdição «Fulano de tal
r·cqucr o snu alistamento nlciloral, data c nssignatura.:o
Ot•a, at<í os animues de intclligencia inferior li do homem,
que l.ivossr•m movimentos da mão, seriam capazes com uma
pmtiea de dou' mezes, de fazer este serviço, de apresentar um
J'N]uerimcnto ucsses tm·mos. De modo rJUc, para imprJdir a
enl.t·ada dos analphallctos 110 alistamento clriloral, rcdi:::iu assim
n artigo:
• Da pcit.i(•ão de alistanwnto, CSIJ<'ipta c assignnd::i
pelo Jli'OJll'io alistando, em lin:;ua vcrnncula, devem
couslat· tJO/llo l'ormalidades esscnciaes:.
a) o nome por extenso do requerente;
ú) u idade, indicação da data nutalicia ou decln•
ração de quo ignora, acompalihnda tln referencia á provo;
que faz da sua maioridade c idade que presume ter;
c) indilmeão elo l~stado c ela eicln<lc on villn cm que
a nasceu, si fór bJ·nzilr.ii·o nato ou de paiz que nasceu
si fór naturalizado;
·
d) seu estudo;
c) sun profissão ou meio ele vida;
D Jogar de sua J•sidcncia no município. ·
Quando lmlns estas requisições não constarem da
pol.icão, n .iuiz o1'Cienará, pm· despacho, que o requerente as forncr.a rm requerimento com n firma roconhocidn.1>
Por esta l'ór•ma nsscgurn-se a exclusfio elos nnnlphabctos,
!m primoiro Joga\', porque se exige uma peticüo longa com
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todas as Lleclnrn(;iios C'Ssendnes; em segundo Jo:;m·, pO!'iJlW, nn
hJ:pol.lw.so de su lll't"~urar· suppl'ir· as. rall.as c:o11r Lrrrra puliqrw
J erla por outr·u se deelum que o .lllll, por despuelw, exrgJt•a
·110VI1 JH'O\'a .

.Ainda a'o mesmo arJ.igo, § 2", sulrstiluc as lct.lrns IJ, c, e 1~.
.
A leLtr•a ú aquclla cm CjLW o pro;ieelo' exige, r.le netll\r·do
•com os tcr·mos tlrt Constit.uir:iio, pr'O\'ll que exelua u possilJilidario
;lo ser· o alisLando rucllt.ligo, r~sJ.u lel.tra csl.ú r·cdigida assinr:
.«Do exer·uieio do itrdusl.r·in ou .prol'issão ou ele posse de r·cndu
quo asscgur·e a subsislcnuía, mcdin.nlo qualquer documento
ndmissivcl cm juilo ».
Esl.a rcdae~iio •não lhe parece bastante ampla pam facililar a JH'OVU que 11~0 se ·pôde deixar de exigir pnl'a evitar,
'Como disse ha poueo, qun eonlinw•m a deshonr·ar· o ulisLamcnlo
cloil.oral do J3pasil wilhar·cs do individuo~ sem ea.paeiclado
.moral para o dcscmpcn'lro do mais impol'lan te ·elos nossos
direitos políticos.
i\! as, além disto, t'sl.as palavras «posso rle J•cnda » lhe
phl'eccm de r;rando imporlaneia, poNJLW a Consl.il.uii'ão, cm
divm·gencia eom n ·elo Jmperio, nfio :i'm: a esse ,J'O:-i11Cito nenhuma exigenuia.
Hcdigiu a emenda sullsli lu liva do scgu i nLc modo: «J.>t·ova
de possuir meios de subsistcncia asscgumdos pela disposição
r.lo qualquer· capital movei ou irnmovcl, soll qualquer· Litulo,
pela tt[tt•csentação du sua actividade em emprego, indusU·ia,
;ar'lc, ou servifJO quulqtwr', pelo paganwnlo de algum imposto na
üpooa do nlisLttmunLl\ ou ;mteJ•irH't o:~tabelecPndo qual que I.' clostu'i
nwio~ df! 11ruvn com toe/os nH dneunwnLn~ admissiVPis em ,juizou.
Cr•t) que deu uma mais ampla lnl.ittJdc para rrüo diffi'(luilaJ• esta lll'OI'a, isto n, para não parctwz· quo l'cLro:;adamos.
Quanto ti resir.lcncia, a que se ·r·oi'cJ·o n loLlt•a C do tll'O~
~it>elo, parece-lhe hnvr.r demasiada exir;encia.
Em ,regra, Lodo o cidadão br·nlileir·o qur) ;w ap1·csenLassc
a votar cm uma sreção J'eclcr•al, de~dc .quo apr·escntasse o
Lilulo, ·devia ser· admii.Lillo a ·eoncm·r't)r• .pam a cleiçilo ·da qual
<l parte corno membr·o t.lo eorpo P.!oitoml do pail. ~las não
se podcl'ia /JSLcncleJ' Lanlo osl.a J'armldade, rror·quc daria Jogar
:í fraude. EnLrctanl.o, se esta vantagem níro ri possível obter,
pelo menos não sarJJ'iriquernos a .pr[tva elo resicloneia, em
torno da qual se ostabclccnm sempre as maiores LJ•ica:. nos
Estados, para impedir o alistamento ·do adversarias.
O Sn. rGENtmoso l\Lil\QUEs- O proprio Senado, no uiLimo
projeuLo oloiloral, J'acililou esta prova.
O Sn. MoNtz P111Mg- Desde que o cidadão rJomparece
JlCI'DJnlc o ,iuiz do mr.mieipio, r·oquor•r,ndo o seu alistmncnlo
cleiLoral, o seu uornpar•cuinwnto pessoal, a apr•csonl.a0iro do
seu rocrucrirncnlo e a assi:;nal.ur·.a do J•euibo •que a lei exige,
satisfazem rrorfcilamenl.o a prova clu Sllll ,rt•sidencia, Não lla
quo exigir mais. Por isso 'l'Cdigiu assim:
.
«~ova do !'Csirlc)lcin. aoLual no ·município pela
~nLrcgu pessoal da pcLiçüo o :pelo Lermo desta enLrcgn,
exigido ])elo § Cl"
1
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Assim ,nfio seria passive! que mn individuo se alistasse
cm mais do urn munieipin.
O ai'Ligo do Tli'O.icrllO, tal .corno r!sl:'r, nüo impede csMJ incoiJVenirHüü, porque lwt·mil.le aL1J CJIW o ali:-ilnnwnt.o rM .pr·oval'i
do s"u donrkilin corn o aLLrJsLado r.Jr> um individuo que dnr:Jnr·"

que

(_oJip

rnot·a em sua easu eomn sr_ou 1-'llllll'l!gndo ou Sl!tl

par.·crltc.
·
lloside no fiio de ,Tancir·o, mas o seu nmnieipio politico
fica no seu Estado. Alli inler·c"a-s'' peht r:ama rwliLica
commurn.
Apl'csenla uma emenda. punindo o individuo que se alisla
cm mais de um rnuukipio. Apr<Jsenln lambem uma oull'U
sobt•e esse mesmo ar· ligo. A lr•Ltm D diz-« pr·occsso de •naluraliznção, para esLmngeir·os ·rros tiJI'mos da Cnnstiluküo c das
lois vigonles ».
·
Não rJ JH'OJH'iamr.nLo essa n. PI'O\'a. I(JUC se dc\'o exigir do

alistando que niro ,; hrazilei.t'o. A Cons!.itui~:iro declara ,que
se pôde rtlisl.ar· St!tn sct· ciclaclão brazilciro, mas esln.
qualidade de cidadão )Jt•nzilcit·o pr•esume-so trara todos os .que.
nnscoram •no palz e, por·tant.n, naturaes dP paP;;; brazilr~iros.
Para Lodos o~ quP nasecm no c~lr·ange ir·o ,; !'neto que o
pro,ieeLo cxi.in a deelamr;fio ·de sua rrneion~l idade, e pum que
sdam hrazilcir.•os, torna-se preciso que Pl'0\'<!111 essa qunliclnde.
:A.prcr-w11 La. pol' isso a. seguinte emenda:
• Pr·ova de lct· a •qualidadu de eidadfio hrazilciro para os
nasci.dos 1110 estrangeiro que nfto c;;tivcr.·em ~ompt·chcndidos
1rns n~. 2 c :J do ar L. ll!l da Consl.itu ir;ão. :fi:.o;:;n prova se r.·c I' e r·c
n. filhos de paes hrazilcir·o~ rruseirlos 110 csl.r.•angeit•o, " devu ser
l'<!itn por· doeumcntos ·de onde se verifiquem algumas das scsu i llLIJS !Jypoth CSCS ;
1.'. o .alistado ;;r achava no Brnzil n. Hí de .novcmbt·o de
JSR!l o não fez a dor:laJ·a~ão a .que s" rrJJ'er•o o n. 1.2 do uilado
:ll'tigo, isto ,:, dos eompr•f'!JCndido~ pela gr·and" nntur.•aliz:wfio
conccdidn. JIIJlo Jll'imeii'O nm·r•r·rw rl:t 1\"publirm c depois piJ!a
ConsLilui1;ão;
·
2", si pJ·ccnclwm as condi~:üe;; do rc~pccLi\'o mm1cro dcs~e
n1csmo n:·Ugo, isto 15, os c~tt·angciros casados com brnzilciras,
tr!ndo J'illros ]Jrnzilcii.'OS c hons immn\'cis no Brnzil nté os ClUC
se nal.tn•n.I.izn.l.'•:un pelos nwios indicados~.
Na sun i!lllCIHia distingue Lodns ·ns hypoL!Jcscs dn Gonstitu i<;fio, n !.cm pr·ineipalrmntc em vis la a maior· clareza. SupllOnhn-so o cnsn rio individuo que ,: easndo com hrazileirn,
tem filhos bmz.ilo•ir·os " immo\'cis no HJ•azil? Este não Pl'i!cisn
nnl.lll.'nlizar-sr•, hasl.tt .iunl.m· os documwl.o~.
O pr·o.ir•cto onl.ri!l.nrrlo urro diz isso, qunndo pela Consl.inin~uc!m

Lu it•.ão, n i ndividuos 1wssn~ !~O!Hl:il:i1os sn t)Xigc a pl'O\'n elo na-

l.ur.·n liza~ão. A Consl.i J.u ir;ão dú-llw a qunl icindo de cidadão
brnzileiro. A prova ai ri esl.ú no ai.'!., l\\1:
(Lü) <São cidndfl'os hr·nziloi.r.·os:
·J ', os nascidos no Br·azil, ninr!a quo de pac cstrungcit•o, nüo
rr.siclinilo csiAl a so!'Vit•o ·de sua nnção;
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os filhos do pnc hJ':I7.ilciJ'O c os illcgil.imos de mito·

IJJ'azHeir·a, JJnseidos cm pniz e.sU·augeiro, ~i eslnbelPeer·em do-

micilio na ltcpulllica;
3",os filhos de pae brn?.ilriro que csl.ivcJ· em oul.ro paiz
ao seJ•vir;o da llepublien, om!JOI'a nella nilb veulin dornieilial'-se;
.'!"; os PSlJ·nng(~i.ros q.ne, twhnndo-se no .Hrm:il- nos JlJ do

nOY!}fli/J!'O dn ·lSHO, não dr.eln.rnl'nlll, don/.ro ~.~m l:leis

pois de I)11L1·nr t"•m vigor n Consl-itldl:iio, o animo

nJet:PB

do-

df~ r•onsl.'t'\":JI'

a

nacionalida.de de origem; o
ú", oS~ eRI-rnngei·rós, que fiOSstli-!:'em bens immovoiB no
Brn~il e J'm·om ensados eom hi'nxiloiJ•:J. nu livororn l'ill1os lJi·nzilciro~. coml:ml.o fJUe :•esid:un 110 BJ·nzil; salvo si mnnil'eslnrcm a iutcn~ão ri c nf~o mudarem rlc naeionalidaclo~.
O S n..BUI,NO 1m PMVA - Essrs niio precisam nacionaHzar;uo. São bt•nzilciros.
O Sn. !lloNJ7. Fmmm - Aos outt•os refere-se o n. G. Os
GtJ'i.J·os o são por oul.l·o modo; pam elles não se mdgo a nnl.ur·alixn~iío. PoJ•/.ant.o n emendn, quando não l.onha oul.m vnntagom, tem css:t n da eli.t!•eza, da fli'O~iRno, n do sn nnwter
rlcntr·o dos l.c!'lnos. Não quc1' diwr que o pro.iel!ln, r'omo nsL(L
redigido pudrss·" sneriJ'icnt· direil.o algum, mas n emenda to:·nnr:l rrinis precisos seus tcr·mos.
O pa:·agrapho mandando que niio se J'ecebn prova nl:;umn que se funde no fnel.o rln l.er· sido o requcJ•eui.<J :weeil.o
cm nlisl.nmenl.os nnl.crioJ•cs, ,; obvio. Pois si se eonfr.ssa qtw
são nullos os nlistnrncu/.o~ nnl.l'l'iorcs, Jlorqun siio dcl'niluosos,
eomo S(' vão 1ngorn necc:iLnt• prova~ desse nlisl,nmonto ?
O Sn. BUI,NO og PMV.I - Não hn no p:•ojec/.o os.~n disposição por SC!' ,iulgnda inulil.
0 SI\, MDNI7. Flllmlll- Não. Não ú inuW.
O nJ•t.. 0" ·l'cl'crc-sn no direito do 1dcil.or, nlisl.nrln rm um
munieipio de s•• I.J•nnsl'L•rir parn oui.J·o.
0 Sn. BUJ,NO llll PAIVA - V. Ex. difficultn.
O Sn. ilfwrz FI\EIH!l - Ao conLmrio; facilil.n. Em Jogar
do que eslá no pt•o.iecl.o, foz cousa muito mais simples. O eleitor nlisl:\'ln no municipio de Goynz, por exemplo, querendo
se trnnsl'cl'ii· pam o Rio de Jnnoit•o, declara cssn cil'cumsl.nncia em Jlcl.i~iío de seu propJ·io punho, com J.el.trn e firma t•oconhcei as c requoJ' seu nlislnment.o no oul.1•o municipio; n esse
requerimento Junta sou lit.uJo. Desse modo l'aci!Hu n trunsferencin. Tmagoir11~-se que um clcil.or de Estado distanl.e vem uo
Rio, <le .JnnoiJ·o, chega em vesper·ns do oloir;ão; convem-lhe
votar aqui. A lei deve J'neililnr a lodos os cidadãos o oxcrcicio
dcsw diJ•eilo c, desde que um eleitor cstc.in iucluiclo em um
nlislnmonlo regular, n npJ·csentnaão do seu titulo pódo dispensar todos os requisitos exigi,dos pelo nrl, 5' nos outros alistundos.
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'Ao nl'l.. ·ln apresenta n seguinte emenda:
<Substil.un-Rc ou elimine-se esse artir;o, fazendo da
matef'ia, como é mais logico, o ~ ;,•• do arl. ü'.>
O Sn. FJ\.1:\"CJRr.:o CiLYCEmo - Ma,,, ·cm lnl cn,so, por que
não deelarnr que o l'oqncr·imrnlo p(,r]c sm· apresentado a um
tempo no juiz e no c,cr·iviio ? Por· que pôr de Indo n primeira
aulor·idnclc ?
O Srt. Mo);J7. FnEmE - O pr.ojecl.o manda o escrivão; si
este se recusa, "!'ila obstmmlo, o interessado então leva ao ,iuiz.
( T1·orJam-sr mn>.los apm•lcs,)

Não emendou o substitutivo nesta parto e es!ft de uccr)rdo
com o honr·udo S1mador.' por S. Paulo. (:l'rocarn-sc mrt'itos
fi)Ja1'l!Js.)

Al•!m destas, off.erece outros additivos, que lê.
OJ'I'ereee outra cmrmda: tem por fim estabelecer a mais
ampla publieida.de do alislamenlo, o, ao mesmo tempo, permiLI:ir· a endn eidnrlfio instruir os recursos· que tiver contra o
uli.;;J.amenLo o fiscaliz~I· qualquer ineorrccçiLo eommeUida por.
par·l.e do cseJ·iviio, E' indispensavel que os livr.o.s·, como os
domttis papeis, estejam ao alcance de lodos os cidadãos intet•cssados no pleito cleilGrnl.
Lê oul.rns emendas, pm•a as (!unes chama a ntt.eução da
honrada Commissão Especial, da qual espora um estudo meditado a l'Mpeito.
E' contr·ario ao systema do projecto, que entrega o processo eleilmal (t poiJT'C jus·tiça local, que vae nssim l'icnt' exposta :ís colcras e pet·.ser;uiçõos dos dominadores; mas hn um
eorrcel.ivo no projecto que lhe parece cfl'ica7., que é a permanrmeia do alislamenl.o. Elia, a seu ver, seríL um correctiv·o sui'J'icicnlc para permitl.ir que o clcitm· prejudicado uma, duas,
I.rr-s on quntr·.o vezes no seu dit·oil.o do alistar-se vença afinal
poJa insi,l.oncin, soceorrcnclo-se do•isc dispositivo, que é, realmonto, liberrimo e salutar.
O Sr. Adolpho Gordo diz que m 2' discussão deste pro,iecto, compromelt.eu-se a apresentar emendas (L varias artigos -algumas subsl.anciaes e outras do m•ít•a redacção. Vem
desempenhar-se desse eompromisso.
Snbo que é prnsnmonl.o ria mnior·in dos memhr•os desta o
da outra Casa do Congl'esso, votar o projecto n.incla neste anno,
aJ'im- de sct• eonvcl'Liclo em lei e, do accôrdo com essa lei, fazer-se no proximo mino nol'o alistamento eleilor·al. Não ó
seu intuito ulonf(nr o debato o farú· snccintns eon~ilic•r•n.eües
com o fim de justil'iear nlr;umas emendas subslaneiaes.
A lei cm vigol' d(t rermrso dos nelas da Commissiio rio AlisLnmenl.o, o nos casos ou de alistamento indevido, ou du nüo
inclusão no alistamento o ll(]c nullidade de lodo o alis!.nmenl.o,
pura uma .Tunta rio neeursos composta do juiz secllional, do
seu subsl.iluto o do rn·ocut•ndor gemi do Estado, c da cleeisão
desta ·,junl.n, unnullundo ou não o alistn.mento. dú uiudn rceurso volur!Lnl'io pm·a o Supremo 1~ribunnl Pcdornl.

•
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O pro,iccl.o cm dellnlc, cl:'t, dns rlcvisüos tn·ofcl'idns pelos
,juizos de dil'oilo nm mnl.ei·ia dn alisl.nii11Jlli.O, 110s •:nsos ou do

Jliio Íllt!lusiio, ou du exulw;fio ou de nli.o

LL'utJfur'I!IWÍil,

J'eeurso

])nt·n llllHl ,i1111tn l:nnil•!lll cllllli'O>tn do .iuir. soeeional, do sen
su!JBI.ilul.o u do pt·o~:ll!'ndot· go1·:tl do Eslntlo . .l~xl.inguo o J'IJeutWi pn!·n o SutH'I'lllO 'J'I'i!Juwtl .l<'etlernl, tl1l modo que n so1·lu
do .·lli.-;lmneuto J.icn euLr·f~guc n essa ,iunl.n, pois que J/w eaJJo,
~Oll) eadn 1!lll dos Estados 110 Disl.riclo F••i.lcJ•nl u uo Ac!'c, JWDicl'Jl' a ull.unn. ]lnlnvrn 110 assumpto.
Basta esla t~nnsidet'a~.;rw p1l!'a tol'nnr rnnnifesla a gl'~ndo
inwortnneia qur, Lm•:'t cssn ,itlllln, e a neecs"idade do SOL' bem
consl.ltuicln, afim do que 1•ealizo o intuito que tem em vista o
Je~,;islador com a rcformn, qual o de cercar o rn·ocesso diJ lodus
as garantias ]Wceisas, al'im de que nã.o vingue a fraude· e o
ulislmn(•ut.o possa ser uma olH'a ~cria, leal I! lcgiLima.
OI·a, quamlo este Jll'OjccLo sol'rr·cu a 2' diseussfw, ncs\.a
Casn. ·pnnrlcron o orador fJLio a .Junta de noctH'sos nfto está Jwm
consUtuicla, por que composta apenas do Lros membros, enLre\.anto, um 'desses membros nfto exerce 1'uner;fto de ,juiz c ú
um J'uuceionuL·io publico llemissivel rrrl ?r.ul!t?n e outro, embora
exurvu l'unc•;ücs llo .iui?., nüo (! vitalício, o oxorce~ns Lcmpol'ariamcnte c, JlOL' is~o mesmo, que a SLLCl roconducçfio dependo
do Govorno o da inrJueneia dos IJUL'tiuos, nfw ol'l'crccc as Pl'ürJisus l';n!•mttias do impa1·einlidude.
A Commiss•io Mixla tem cm vista eiii.L·ogar o nlistnmcnl.o
ao Pódcr .Judicim·io, culrc,;a-o cJTecLivamonlc em prlmolm
inst.anein, mas na seguudn, rJ:'t compelcncia pam rlccidn· os roeu!·:;o' a uma Junta eomrmsla rle ll'cs mom!J1·os- do Juiz scooionnl, eomo pt•csidcntc, do seu subl.il.ulo quo é um Juiz Lcmpm·ni·io c do Jlt'ocurndor gornl do Eslaclo, que não ,; .iuiz c sim
um l'unccionnrio de conl'iançn do Governo, dcrnissivcl rul
?ullmn,

Como dcw l'tÍ ser eons Li l.u ida esln .i unl.n?
Deverão o
su!Jsl.il.uto do juiz scccionnl e o procurnelot· J;l!l'ai elo
Eslado Sol' subsULuidos POL' rlous jul7.cS ele cliruilo da eapilnl?
B' impossh·c!, por·quc em varias capitacs ha apenas um ,iiJi?.
!lo dirci~o e sendo oslo incumbido do alislnmenlo om primfJil.'a
illslanein, não poclol·:i se1· nwmllro da ,junta ela segunda insLnncin, no mesmo Lcmpo.
Dcvcriío ser subsmuidos 11or dous membros dos Lrillunacs
do jus !.iça elo segunda inslnnda dos Estados? l~' manifesta a inr;oJw.cnienf:ia do consW.uir mnn. ,junta com .iuiws J'odoL·ncs do
pl'imeira insln.nein e Juizos Jocaos do segunda insl.unoin, além
do oul.i'os motivos, [l(]rquo ln! systomn dcsJ'alcnr:í osl.es tribumws do dous do seus momhL·os.
A lei Sarnivn, de O do .inneirn do 1881, oni.I·ngando o rroeesso de nlisl.amento ao Poder .TudieinJ•io dou, das docisüos dos
,iuizos do diL·oil.o, recm·sos pura os l.ribunaes da rclmJiíO do
clistriclo.
·
A lei de ~O elo janeiro do 18P2, adoptando um ou\.ro sysLcmn, retirou .o nl.islnmenl.o do Poder ,Jiudicim·io o entregou-o
u comrnissües soecionues o munioinnos om primeira instnnein.
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com rccur·:;o yam umn ,iunta eornpo.,ta du jui~ ;;eeeionnl, do
seu subsLJLuLJ/,o o do Jll'OeUl'ador ôeceionnl.
A lei de I;; de JIOI'r;rn!Jno. tle HIO\, iueumi.Jiu o '.l!f.'I'Í1;o do
alis/.nrnento a eornrnissües eousliluid•J,s por modo difl'ur·ento
do dns eommissúus '·"~~~~eionaos n municipaes, I! eom rr~eur:w:o~
Jllll':t ll!llla. junta composta do ,iui~ s••eeiorml, dn "'"l ~u!lsl.ilrrLo
r~ do pt·oeu.t·mlot· g.ernl do Estntlo e pnt·a o Snpremo 'J'ri!ll!nal
l"e.dernl.
A Cornmissfi~ ~I ixla quet' vo!f.at· aü sysl.ema ela lei Saraiva,

n1ns consr.•J.'Yn n ,/tlllta de rr_~eu/.'~os dn k•i !tosa e Si!vn,
Dai.' ao.;.; t1·ibuunes de ,iusLü;a dos E:.;Lnr.los cnm1wLrneia pnrn

,iulgnt' os l'ecursos ,; daJ.•-I!Jes um LJ·nllai!Jo eortsidcrnv•!l, eom
pJ•e,iuizo dos scJ.•vir;os que I!Jcs slio pr·opr·ios e do ,iul;:mrnc·nlo
dos J•ecursos, que I!Jes eompclnm, prH'que o ali.<t:unr:nto com
o sul'l'l·agio u!li\'et'SI.l·l d;í ci'J'cdivnnN;nte um ~r·antle truiJallro,
A solu('ão r;onsisLiria na ei·e;H;iio de um II·ibunal espel!ial
de l'f!lllli'SOS clcrLorac~. composto ele tr.·c•s ou eineo ,inizes vilalidos, que scl'inrn agora. nomeado:-~; ma ..:, r~:;ta cl'(mi,:ÚO exig·i,·in
uma clespczrt superior 1a 1.000 contos lll!ll!laes c a nossa sil.uúçfi~~J :f'innneoir·a ufio. pcrm.itle CJtto .se ~n.ugmenlem as dcsvezas,
quacsqucr que ellns· sejam.
Em lncs condições· os recurso~ devor·ão. s1•1' in/:cl'posto:;
11nrn os tribunn.cs supol'ibres do ,iusLir:a dos Estados e ,iul).:'iHIO.ioi
por· uma l.ut•ma d" Lt·cs mcmbi'OS, apenas, al'im de nlio Sül'
g·,·andPrnOJlto pl·r~judiendo o and::unen!o dos sm·vi1:os e cmrsas
é,ue eompr;tl!m oo Ll'ibunal.
o.~ llliJIIlhl'OS dessa Lur.·mn ser.·;io eluitos pulo ]II'Opl'iO tl·i]ill:rtl)i, .i:í pnl.'il evil.tu·-so a inLervcw:ão elo Go,·or·no, nn compo~i
riío da Lu1·mn, e .i:l IMI'U que os que ~ervirem cm um mmo,
possam ser suhsLi/.uidos por outr·os.
g o tribunal designnr:'t o Humoe·t·o de su:=:sücs, CjU{', nwnsnlmcnLe, dever·;\ rcaliznr la! Lur·rna.
Ncs,1es l.cr·mos esl.ú a emenda suhsLil.nl.iva que ol'!'ut·ece
ao nl'l.. U.
Apresentou o or.•ador· lnrnh~m uma emenda, mandando
suppt•imir a disposi~.ívo da li•l.l.l·a b, ~ do nrl.. ii", que r·xi~;e
pnra o nlisl.nmcnl.o r~r·ova elo cxel'dcio ele inrlustr·!a ouy,·ol'is.-

* ..

são ou dn posse do .l.'l'ncln,

CJtW .::t.-;scguro

a :.;ubststeuctu, rnc-

diaill.o qualqum· documento admissivel em ,iuiw.

.

Pot~ •Oeeasiã-o cln 21' .diseussfio clct-1/.n projoeto, 1wdtn no :-;ou
illusl.rc Udalor·, dusl.a tr.·illllna, •I'Selnrueimertto,; so!Jre o Jll!ll>n-

mcnl.o u inl.uiLo,; d·nqrrclla di;;posiefio.

,

B' iudispensnsnl, pet•:;unLou, quo o a\i:-dnndo, nl1:rn do provm• CJ.UC DXCIL•eu nmn. hHlu~LI'in 011 utnn pr·ol'i~~ãn, Hllttja 11/'r~vr~
qtw •! possttidor do ·11m:1 t.•endn., qnP lltt~ as:wg'll!'t' a ~u]Jst:-;Lc'IIL'tn?
Não, ri isso S. J~x., dnYP [ll'OY:ll', 011 uma, ou oul.t•a emtsn,_ o
o inl.uil.o da dispo.~i,;iio ,; rxi;:ir· j)l'OVa de qu . • o nlrslamln naü
·~~ um mnndigo. pOt''lUC o nwnrlign nfio r)('!d(' ;;;er• .~'~tltlot·, Lltn

J'ace da clispósi~fi!' l."r·rnirwnl.l' da. Cnnsl.i.tuir;ão. "'·''. rtliJ:~.
• ,
Antes do tllals dt~\'tt 11nndrot•:tt' 1\llO :-;.1 o tnt'IHit~!l n,t~1 1~u~•~
HC'I' nloi[Oi', l'rl/ l'llllf! dn dispo~i~fiO I.IJI'lllillallln dn I,UII:il.rtllii)!IO
Politica, lnrnlJenr uüo Jli'idcut tiCI' oleilo!'eti as pt'tll;as de preL, o
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os religiosos de ordem monastieas, eompnnhius, congregur.ões
OLL comrnunidudes de qua]qUCI' denominação, su,iciLas a voto
do oJJediencin, rogm ou estatuto que importe renuncia da liherdado inclividual, e cnlretanto, o projecto não •exige quo o
nlis·tundo OJ'J'oJ'<!l'a prova ele CJLl'O nno é Pl'fiOtt do pr.et, ou de
qtw nüo d momln·o do uma associur;iio nnquellns eondir;õcs.
Não exigindo a disposição do pro,iocto, como disse o seu
illusL!'o 1\elu/.ot·, prova de que, •Ulém de exercer uma industria
ou uma profissão, o alistando está de posse do uma renda que
assegura a sua subsistcncia, buslnndo-lhe provar uma ou outra
cousa, evidentemente a disposiçiio não preencherá o fim que
teve cm vista.
Si mediante qnalqne1• docJtrnento adm'iss·ivcl crn jn'izo
pódc ser feita a prova dt\ prol'issão ou da industria, ninguem
por· falta do preenchimento de tal (}Xigencia deixartí de alistar-se.
Documento ml1m:.~sivel e1i1, julzo é todo o documento escripto em lingua portugucza, publico ou particular, c sellado
ou não, conforme o fim a que se destina, c si com um documento qualquer, bastando apenas que soja admissivel em
juizo, póde ser feita aquclla prova, quem deixar!\ de obtel-o ?
E qual o chefe politico qu.c deixará de colliSeguir um documento qualquer em que se diga que os seus correligionarios
oxercem uma industria ou uma profissão ?
Mas si tal disposição exige ainda, por seus termos, prova
de ronda, ó inconstitucional.
Em face da Constituição Politica pódem ser oleilores
todos os cidadãos brnzileiros, ma iores de 21 annos, desde quo
não sc,iam mendigos ou analphahetos, ou praoas de pret ou
membros do ol'dom ou associação religiosa suJeitas. a voto,
regt·a ou estatuto que importo a renuncia da liberdade individual. A ConstiLuiQão Pol1 Lica não exige que o alistando tenha
ronda: si a lei ordinaria o l'iz•er, tal exigencia ser(L inconstitucional.
A provu do censo é incompntivcl com o principio do suffragio universal consagrado peln Constiluit'ilo. SufJ'rngio universal o suffragio eensitario são duas idéas antagonicas, quo
so repellcm, diz um eseríptor, porque o sufl'ragio censitario
l.cm por fim c rcsullado rescr·vnt• o direito do voto nos quo
toem uma ecrtrí fortuna, com exclusão ele todos os outos.
O orador eit.a vnrios publicistas para demonstrar que o
,•ystemn do er.nso o!eiloral é injustifwavel perante n doutl'ina.
Mas ó prceisa a prova de que não ó o alistando um mendigo, dizem os autores elo proj<;cto, e pa,ra provar que não ó
um mendigo, deve provar que possue uma renda qu.e garanta
a sua subsistencin.
Mas quantas e qunnf.ns pcs,soas arrastam uma vida de
miscrias e .sofff'cm J'omc sem serem mendigos 1
l~ que erilür.io offerecc o pro,iccto para o .iuir. decidir qual
a rendn nr.cr.ssnJ•in pnl'a n sullsistcnrJin do nlisl.nndo? Nenhum.
O que queJ' dizer que o projecto abre espaco ao arbítrio
'do juiz.

SESSÃO Elll

:lO DE NOV!l~IDRO OE 10i3 •

49G

DHJ'orcntcs são as condir;ões du viela em nosso 11aiz: a
ctu_e t; sul'l'icicnle para a subsisleneiu crn alguns Estudos .Ja nao e em outros. A renda que gar·antc n ~ubsii<lcnei:t
• na r:arítn I Ot! interior· no Marnnluio, por exemplo, .iii não fl'aranle na capJI.al elo Amnzomcs ou no Acre .
. O. pm,jccl~, no~ lel'mos. cm que sç ncha, abre cwnço ao
arbii.J·w. A ler c!crLor•nl, dr?. um esct•rpl.or, clei'O ,determinar,
do um modo pt•ccrso, ns condioõcs do cxercicio do dil•eito eleitoral '! é indisp;•nsavcl que l.aos eondir;õcs dependam de factos
mnlorwcs, de uma vcrjj'joanúo racil c segura paru não dar
Jogar ao arbitrio.
•
'
A loi ael.ual consagra a uni.dacle do alis-tamento para lodas as eleições J'cdcrnes, cstnduacs e municiracs.
O SnpJ•cmo Tribunal Federal reconhece nos Eslndos o direito do legislarem sobr·e o alistamento para as eleições
Joeacs.
A Commissão Mixta formulou o projecto em de!Jntc. de
aocôrdo com esta decisão.
Diz o orador quo, comquanlo seja convenientíssimo o systema actual c dcvir,ia completamente da doutrina daquelle
nccórdão, entende que n Commisaiio Mixtn procedeu acertadamente.
O Congresso não é um poder ínferiot· ao Supremo Tribunal,
não ó o!Jl'igndo a revogar ns leis consideradas inconstitucionaes, mas, por isso me'smo que pelo actual regímen politico,
compete nü Supremo Tribunal Forlcral autoridade .suprema
na inlorpretaçíio das disposições da lei fundamental, como
m·aão ·t.'i1JO da Co·nstltniçtio, o Congresso, no dizer de Vincoln,
deve ter sompre cm consj(Jeração os julgamentos dnquelle tri)Jtmnl. Não dcvenl, pois, ser agitada ngom a questão.
Diz o orador, depois do outrn,~ considerações. que o diJ!cito clciloml no conceif,o de um cscriplor, «constitue a parte
capil.nl da eonstituiçüo ele um povo. c ncsla l10ra cm que tollas ns nal'Õcs csl.üo arrastadas, por uma corrente irresistivel
pura as instil.uiçõc;s'dcmocraticns, u questão eleHornl toma cm
todos os paizos cncln vez. imporluncin maior c é objecto de
uma lenta o incessante clabornciio.».
O pro,jcclo refere-se, sómenlc, ao nlist.amenlo: mais .imporlnnteR Riio ns dispo,>·içõcs rclnlivns {t cloiciio r n wrirwnGiio do poderes, 11 mniR importnnl.c do que ludo isso, IÍ n honestidade na oiJS<WI'ancin da lei.
Applnudc o o., l'm·oo que cst:\ fazendo o Con~rcsso Jl~l'a
dol.at' o paiz com uma bon lei clcilornl. E' uma obra patrlOtica c csl.r. e,>for'L'D ter:\ uma clcvndn signil'icacüo: vnlertl como
um compl'omisso solcmnc de concot•rcr para que n eloicão so,jn
uma verdade cm nosso pniz. (Muito bem; muUo bem.)
O Sr, Generoso Marques- Sr.·. Prosidcnt.e, não venho
com!Jnte~· o pt•o.ieclo du. illusLrc Commiss~to Mixla. em sua
csl.l'L!Clurn geral. com n quul estou de perferto nccOrdo: é meu
il11.uiL,, ·unicameulo c.ontl'ibuir com n eX[Jericncin adquirida
nas ·l'Utns politicas, maximo cm 14 nnnos de opposição no
quauli~l,
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1 r; no novq Pcginwn •. pnra SUJ?,Prir lacunas c corrigir
que, nu minha lnJJJllldo 0 pmmo •••

O Sn. CuNm\. PJmJws,\ - Muito compeicnlc uliús.
0 .Sn, ÜENEilOSO ~L\IIQUJ~S - ..• desviam O pt•o.icuio· dv
unico escopo nue natut•almcnl.e l.cve em vista. que J'oi o elo
as~cgurnr as gnmntins de veJ'(!ade c 1egit.in1idacle do alista..
mcni.o, do qual dependem a verdade o a lcgiLirnidado do valo
o dosto a legitim~idado dos fJOdel'e.o; LegislaLivo ü Exe1~Utivo da
Republica.
Passo. Sr. Pt·csidcnl.e, a indicar as omissões c defeitos
que, c.omo úú disse, o estudo meditado do pt•O.ieclo me sug.
SU'Jll.

Em primeiro Jogar o pt·o,ieclo dil'.l'ieulla o alisluuwnlo,
concuntranclo o seu processo Itas s1ldes das comat·cns ... ;
O Sn. Cure:'!,\ l'Imn.os,\ - Apoiado.
O Sn. Gr.NEnoso li!AnQuEs - ... cm segundo lagar não
cogita da indispensavcl i'iscaliznção do mais mclindrilSO nclo
desse processo que é a exhihjc.üo pessoal ela pr·ova elo salll!l'
lê r· c escrever: om l.erceiJ'O logo r dii'ficulla a inst,rur·,cão dos
reeursos. nú•l fncul Lundo aos I·ccorrentes o conhccime.nlo pré.
vio das prova~ cxhibidas c dos fundomcntos dos sentenças;
cm quarto Jognr emiLI.c, cnLJ·e os meios de provn nega],iva ela
mendicidade o mais fnei-1 e pml.ico que 1í " pugamcnlo de
imposto su,ieil.o a lancamento .
.PnssG a dcmonstmr estas proposições.
Desde a lei clciloral de JS.\G até a do 'lã de novembro del
100.\, que vigora octuulmenLc, ,i:lmais se fez alistamento p.or
comorcos no Brnzil.
Segundo n lei de 18.10 o nliAI.amenl.o em iniciado perunl.c
as ;juntllS parochiacs, revisto pela ,iunl.a municipal, com recurso para a nelnção do disl.riel.o. De ar!c,jrelo com a lei euraiva, o processo era preparado pelo ,iuiz· municipal. Ainda
de nccurdo c'om a lei de 1892, como· .iú observou >J mnstrc
Senador. que com tanto brilho discu.tiu o assumpto, .t\ nllnra
de seu tnlcnl.o c do renome que l.rnz da outm Cnsu do PnrlnmcnLo ..•
O Sn. AooLruiro Gonoo - il!uito obrigado.
O Sn. GENmloso MAnQUJls - .•. os alistamentos ernm
iniciad.os po1· eommissões scecionacs, orguni~kulos po.r com.
misslies municipnes, com rectl.rsos pnrn uma ,junta fcclcml
reunidn Jlll Capital do l~slado, ll pela lei ael.ual é prrpamrlo
nos municípios. p6lns .commissõos rospectivns. com I'Ccurso
Jlnl'a uma .iunl.n mixln crcarln l:nmbem na CnpiLnl elo lTist.adn.
P.ot·rJUO raxfio, ho,ie, qno tem grandemente augmcntado
o uunwJ•o rio eidndiios ael.i\'ns corn r.liJ•eil.n ao exemieio rio \'ot.o,
vae n lei su,ioilni' cls ciclnclüos )'{JSidcnl.os nas mais ;longinquns
poJ·ngcns rios F.slnrlos H irt•m se submül,te,· no pJ•occss.o dG

alistamento üX!'lltHivnrnl~/ll.o nas :;;t'ldos dns eomnr·un:-;
Nn mdr E:-;turlo qun niin 1; do:.; 11Jai~ vas!ns da

Ht~puldieu.

ha nudcos de JlOpultll;ü,l, ali(ts imporlHnl.cs. quo dcmomm

n

ditiluncia de Jezunn~ de legun~ uns ,;édcs da:! rcspeclivu~ co.
lilUt·cas, como •o da l•'oz do lguassú lwje disLl'icto judiciaria
e tlcnlro ele pouc.o tempo muuiei[lio,' que dista nada menos de
GU lcguas da séde da comarca, que é a cidade do Guarnpunvu.
Si islo se dú 110 meu Eslado o que ui~o se dart'L pO!' cxOlUJ!lo. 110 Jlstudo de Multo Gl',Osso, onde o illustrc i:icnador
f!U(l se assenta tL csquct•du de V. Ex .. como 4" Secretario,
acaba de me iuJ'ot·mat• que hn rJistnw:ias ainda muito muiOL'CS.
}!; assim no Amazonas, no Parú, cm illinas c .out.ros.
·
_ Pot•quu difl'icullar assim o compar~cimenLo do ~listando,
lliLO umn, mas cluns vezes, porque. alem da necessidade tlo
sou cornpat•ocimcnlo pessoal pum o alistamento, a lei lambem CXÍSli <!sgc comparccimcnl<> paru receber o lílulo'l
Eu sei qual •l a ruzilo da dis[losição do pt·ojcclo a que mu
rcl'il'o: é u gurnnlia que ofJ'creeu o mas'istrado vitulicio, o juiz
de liii·oito. ;\las podemos rceot•ret·, twsla ,parte, ao pr·ocesso dtL
lei Saraiva; JH'cpurat• o alistamcnl.o nos· lonnos ou. municípios •.
que não. são séllc do eomur•oa, 'onde Jm <JSc!'iviío vitulkio, que
l.om fú pam luvmr escriptumo publicas c ou.tr·.oo actos impor.
tantos da vida civil, como upprovacão do ~Cfil\UIWnLos, s_u!Jmcllendo-so o pr·ocessu M julgamento do JUIZ d'e da•ctto.
Porque Itão poderá el!o reee!Jct· a peLicilo do alistando, assisLit• ú pr~ova de saber .)êt• c escrever, que o projecto dcelal'tL que
unve ser J'eilu perante o escrivão. o l'emellcr 'os papeis, assim
prcJmrados, no cscriviio da séde da comarca vara subirem ao
juit de direito? .
O Sll. AIJOLPI!O C:onoo - Os cserivãcs eslão sempre sujLlilos aos parlid•ú's políticos.
O 811. C:~X•Enoso. Mo~nou"s - Tambcm 0 estão os rJn,s sédco
dns COllHll'c-ns c a fiscnlhmr:iio púdc ser l'e.ita, r~c~los in!;•~ress.t~ ..
diiis·, E PO•t' isl•l é que eu auh 0 •f!JU<J hn ·no pro,jcelo ..msuf!lcienciu, de fiseal:ir.nt;ilo !l<l nUslamento. Os partidos itsealrr.n·
Iíio e~ assim; o inconveniente apontado pelú' nobre Senudm·
que me hout·a com 11 sou a[lnr·te fi•em•;i sanado eom a. mnpla
J'iscnlizaofio quo a minha emcndUJ vwc ped:ir e ú (jjl.!ll! a tllusll'c
C'<i'mmissão não dcixarú de nLlcnde!',
Para !'•!mover a d:iJ'ficuldndc quc ncn!Jci de ücmonstt•u.r
aprcs<:n.lo ,u scguill'le emenda:
«Aclditivo;; que pr.ccecl,ertl o art. 7":
Art .
xos munieipios <ltW não t'orom ,.,:Je doü
•comnt·cn'',ú' cscrl\·ão dn nutoridndc1 .iudiçinr.ia ma,is gl·a~
dunda cln súd,e d~ município ú compelenl.c pum, r~ceb~t·
o rcnucrimenlo do nlist.ando .c pnra lo,llos os ncl'lls 4 r;:pccif:icndos noa §~ ~" loJ 3' do nrt. 0"1 c:lleOP.ló a, Lbuclus'tO ·1o juiz llt'lll ~omo pura. O• r·cconlH!Cimcnlo Lin
]'\.,u.•'I 1, ">"'
/lni.LI'n ü J'Jrmn dü qun f.l•n IJl ~~ ::;" I" l'i.l
•. :. li"\'CildO·
immNliMumenl"-' depois de pnssndn n •coN'Liduo dci.IJtm.inadn no § 3" do nt\l:. ü"; •t·enl_cll.cl' o,~ nu tos, pelo ~or·
rcio, sob regislt•.l';' M cscrivüo; enctwt•egudo L!.o nlr,tn1

I
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JnltmL~; nn. sédo da eornat·ea,. (J.o rjtHll ;' ln.\Tttdo o tu•t'tno do
ro~o!Juneulo; os .l'nr:í ~il·Jwlus•ó's no .iui~ de direiLü.
.
§ _ ~rodos os demais actos cspoeilli~ado~ nos 111'-

LJgos 7u,. su;, ou lf!· '13 cl'l'eeJ!.unr-sr.-JJüo IH\ stjdo dta eSmarca..l>
li'icar:í assim c~ncilindo ! com a 1nnior· lf.!OcnuL'J't.mcin. no
rtlis!.mn.cnlo;, o inlu.il0 da n•i~'br? Commis.süo; do gaJ'll.JJLir, com
a VJtalwwdaclc elo ,Jlll~ de dll'CJt.o, a mn.1or I•ogulal'idado dossn
1

lliB[O,

Passe ago.ra ll rlcmonsl•rar a minha segunda. llJüse · _ o
JH'il~jeclo não cog:itn ela .fiscnli~acfio do mnis mr.ilind.t•osó ac/.()
de processo do· alislamonlo; que •l a Jl!.'O\'a de sahot• lêD c escJ·cvcr, dada ~~elo alis/.nndo pc•J·anlc o escrivão.
Sr. PJ·csidcnl•cí; o pJ•il:iodo dotcrminn, no nJ·l. G"; (fue, o
l'CCJnoJ•imon/. 0 do alistamento se•J':Í cSI!J'itl'LO 1em Hngua \'el'llaeula pelo JWOJll'io al,isl.amcn/.o o J)OJ' cllo .11 s,;ign;ul,o; e doi/r.
eons!,m·iio a sun idndü; nal.u'l'nlidadr, Jilin.~:fío, ~.~~tndo~· (li'Oris-

::;ão; município e lngn.t• de 'l~csidnn1c.ia; o no ilL'!,, (in.; § 2"~· q,ur.
o :J•cqucPcnte dcclnrnl'ú c:om sua lclLI'a c nssignntnra tem livro

a isto deslinndó o rlin c h•IJ'm cm •q.uc l'c~ a .enlwcgn; rcpdindo
llOSSll dcclnrnçfio n stíll qun:Ht'ienção~ •con,J'orme o rorttWJ'illlnnto.
Ül'íli; sr:niiOJlOS, iss 0 1'! rn!,1·eg-nr I{)' n.lislnmento :c•xt}lusivnJneuLt\ ti!:J f!Se 1'ivfío. Nt~m siqnrn dn!.(•J'Illinn. o pJ·ojcdo que
este n•el.o se.in et'l)o~eLuaf.lo "lll nn!'i.fw.io 'f'r'u outr·o Ioga!' puhlieo;
1

póde sr.r, TleSei.'ViH.IanJOn/n, Nn cnsn1 rio Pf-:f!!'ivfio.

J.~sln neto,
de Y•~l'it'imrr

sr•rn r/,uvirla. o mnjs importrmle;, pelo qual se ha
nfio se1· rt/ ddadfio •nnalphnbcto; perde assim todo u seu valor.·;
vüi/,o quo ns esrwivii1r~s 1'nciJ'ii/,arií.0 o alistanwn!.o n11~ seus
mnig-os; JlO•is q;uc, por Y,ia do i!'CS'l'ai são h'ó'mcns polilieus, ·C
o difficu Hm·iío nos adversa rios,
O 811. ADoL1>Hu Gonll'ii' - V. Ex. lom ioda a ra~ão
nrJsLc momento.
O Sn. GEN'Enos 0 i\!AnQuEsr- Para obviar este inconvcn,icnto eu offcrcco n seguinte emenda:
«Este ncúJJ scr(t r1'fcctnnd 0 puhJi.cnrnente; ]lodendo
J'.iscnlir.nl-o quniquer eidndfio. nosiclcnl.e no municipio, c
incoi'J'endo o csc•r·ivão que o om!Jarnonr nu us 0 deste dir·cil•ilnn~ pr•nas eomminndas no m•t, 10.»
O no.;;so illust.r·c collcga Sl'. i\funi~ Frcit•c nprcsenluu umn
cnwndn m:tis nmpln ;; l'acull.nnrlo n l.od,os os •cidnclfios o rxnmo
110 en~·t•IJ'J~ir1 dos pnpcis rcln/.ivos no. nrlistnmcnlo,
Eu podcri·n.! si t.ivcs~o ~f'J'uczn, do que ~ •l!mcncln de S. Ex.
srJ•in nccoi,ln pela CommJssuo;, rc/.J'l'n.l' n mmhn, f!Ol'fJUC n dc)lc
r mais ampln. Como r:/ pO·l'él!l, bem passivei que n. Co,mm';~
sfirl nMI a nrlceilc, sob 0 J'rmdnmcnto de que os cqrlo·~ws '11r,nJ•fio nnnrcl1 i~nrJo,,. com o exame r'onslnnl•!' a rtuc f1cara? cprn
rl,it•ni/.o /.orlns •lls eirlnrlfi,rs, mnn/.rnho a lll.l!Jhn,, q:uo olmnra o
mnl •flll''' n1n1Jns as r.•nwndns IJusrmrn t•orncdrm•,

i:l/l8SAO JlM ~U U/l NUV/l~/JJHO /J/l
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Oynp~i!.tJ!o n,r;,::-;'i': .P!'U:·ddl!!lle, tJ.1ilta do~.~·~eUJ'SO.'!, o pro,jL•e/.,o .l}~r;.lllf.a mt11 ,H1d.w.Josnm1:nln n Jntcrposu.:all iMs J 1 eeut·so~,
mas dJJJJ•eJJita n, stw lnsl.t·ueçuo . .Pol'que '!
.PnJ•quo n:io tiii no recút'J.'Ollte o direil.'/f de examinat• os

nullos om c:wtor.io, rle ohter vista de'lles; pam sabeJ• qunes
:l'tlram os rWeunwnlos não aee•ritos pelo ,iui~ dr dil.'oilO, ou;
em caso do o~elnsão, os doewnenl.os po·rv~ni.UI'a falsos;. a,
JH'OVa insuffieienle npJ•csen/.adn pelo !.'l!fJtWt'enl.e r.l n'i•' cnl[,i'etirnt•\ neeeitn pel 0 .iui~ indevirlnmenle.
P:tl'a suppt•ir osln lacuna. offcreço :1 consideração do Senado a scguinf.c emenda. substil.ul.ivn do art. !3, principio:
«0 .iu i~ clcspnclwr(, os rerruc.rimentos do recurso,
logo que lho so,iam npresr•ntnclos. mandando dar vista
dos autos cm enrl.orio no r.ecorrenf.o (não·ha. portant.o,
perigo :do so cxteavinrem os autos, porque não sabem
·do poder cio osc/'Jvão), tomar o !'ecurso por termo nos
mesmos autos r ,iunl.n!' as razões que o recorrente apresen inJ'.»
Ao esrwivão. não no jtli~. como r!iz o pro,jecLo, porque· só
depois do o!Jlirln n vista examinados os doeumenlos no cartoriu ,; que o rccD!'!'Onl.e, eonsullando os documentos .npresenl.nc!os pela pnrt.o a que tiver do cont.estar, snberú quaes os
documentos que ha de offerecer o as razões que deve formuln.J·.
·
Esta omcnc!a .iust.ifica-se perfeitamente pela natureza do
Jl!'Ocosso que n Comm issão adopta cm sui:Lst.ituição no processo
actual.
Como bem disse aqui, ha tempos, o nosso illustre collega
SI'. Senado!' Glyccrio, onl.regue o alistamento ao Poder Jucinrio, o r•ocruerimonto o mais actos relativos a elle seguem
o processo de pleito .iudicinl. Orn, não hn nenhum pleito
judicial em que a parte interossnda não tenha vista dos autos
para sustentar ou defender o sou direito.
Essa emonc!n. portanto, impõe-se á consideração dn commisBito e ao voto do Senado .
.Finalmente, entre os meios de prova negativa de mendipratico, o do paga.
cidade 'Omittc o pro,jecto o mais faci!
mento do imposto suJeito a Jançnmonl.o. Pnrn supprir essa
omissão, aproscnlo uma emcn'cla no art. G", § 2", lettra b.
Esta emenda jú foi pl'occdidll por uma ·elo nosso illustro
cnllcg·a 81•. Senador Moni~ Freire. que propõo a acccitacão d'c
qunlquot· documento comprobnt.orio do pagamento clfr qualquer imposto.
Parece-mo. por·ém. que. nesta. gancra!idade, a emenda incone cm um inconvcnienf.o: os impostos que nlío são de Jancamento, clifficilmonto so podem provar; por exemplo, o de
tt·nnsito, o de pedngio, que existo cm muitos Eslndos, Nem
sempre o conldbuinlc J'Ocebe documento do t'ospectivn pnganwnl.o.
l~st.ou de poPJ'cilo nccurdo com as cousll:leracões do il)usft•e Senador por S. Paulo, a respeito da critica que S. Ex.

c

c
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·rcz, pONIIW n<Js.ln parte, (pt•ora negaliva de memlicidade)
eom o no!Jpo SenadO!', enLendo que este. pm•ugrnpho deveria
ser eliminado.
· N:io é noccssnrio dar as I·nz,jcs, porque. muito mais bt•illwt!L•!mcnlc do 11ue .cu o :fnt·w, ns dou o uobt•c Se;naüot•, Pela
irnpugnno:io. por,ím. que ouvi fazer em npnric o i!lustre J' t·usidon te da Comm issão Mixtu, ilepl'che,ndo QUe a emenda Ulli''J" ]'"X' COI'I'O fl'l'allde pel'Jfl'O,
'
Sentada pOI' "·
Api.'OSCIII.O,' [10,1' ISSII,
·a minha. pnt·n em pm·l.o t•emcdiat• o . inconrc·nienl.e. lli'OV•J·
nicnlc •da disposicão desse pm·agt·apho elo pr1!,jccto.
São estas as pt·incipacs emendas que tenho a a1H'CSIJ111.at•
;i considcrncão dn. Commissão c do Sc.nado, Outt·ns ·disposi~<úes
hn de meuor importnncia e que mo parece devem sot· co.l'l'i·
sidas.
O proj,;clo faculta o rocm·so (Jo exclusão a qunlqLH!i' Gidaclão c aos mcmln·os do min istcrio pu.blico .•Tulgo nocessario
accrosc.entnr·: J'cdoernl ou üsladunl. porque l.emos iluai OJ•tlells
clü rcprosoutantcs do minislo!'Jo publico, não só nas enpll.nes
I!Otno nas enmaras c termos, ond•J os ajudantes do pt·oeut·udot·
da Jlepublicn ez.:ercorn as ·runücúes do ministcrio publico J'etloral.
Supponho que estti no intuito <la Commissão coneedet•
iJssc JWJUI'SO a qualquet• dos membros .cJo rninistct·io ru'blico,
estadual ou federal. O projecto, porém, não o diz; é neccssario
liUe O diga,
Os *§ 2" c 3" ·d,o ar!. 22. pot• equivoco, parece-me, J'ornm
coJJocauos UIJssc m·itgo, em wz de o scJ•cm no art. 21, no qu<Jl
se Lt·ala das J'ormnU:daues que devem ler os Liiulos elos cleitwcs. Ahi <levem constar lodos os dizet•os do titulo.
Creio CJllC a Conunissão hn do concordm· cm Lrnuspo.rlat'
esses pat•agrOJ)hOs para ·O url. 21. converteudo os §N 2" c 3Q
tleslo at•Ligo om IJ' o 5
O t\J'L, :lG do 1ll'O,i·eclo lt·nta do cxtr.a\'io do titulo c manda
~xpedir novo. mns não Wz por· quem, nem si procedendo ou
nãu t'IJfJUI!.!'imnnl.o e de~pnclw...
.
.
. .
i\'11s l.iJl'nlOS gencrJcos cm que esta conccbtda a ·dtsposir;ã~. yódc paJ'CIJCl' llnslnnlo fJUÇ o cleilot· .se npt•csculc . ~o
csct'll'ao c dcelat·n que se exl.t•nvtou o seu Lttu,Jo c o csct·Jvuu
~et·;i obrigndo 11 I!XpNiit· ::!" via. :J~ntrctunto, n ·lei nclual, a l•.oi
!tosa c Silva. deelnin que é indispcnsnrcl o requerimento da
pn.t·ú~ ap•noscn'lado wssonlmcnl.c ao presidente lia. commissão.
Ora, o r.l~tiloJ• .i:í ,; •t,,ll'i!fiHio n .l'nzor duns vingeus,~ :is Y~~os
longuissimt1l'; pnt•n se nl'"l.nt• p pat•n J'f>echr•l' SL'II litulo. bm
1

11

•

cnsn do

exLJ•nvio~·

nindn. é

PJ'úcJ::tO

qun

~o

aprlt1sentn

'[)tH'fll

r:c-co-

)JC'I' n ~' vin do tH.JiiO•; quando tJIIn: .i:í lcm cJn(J'o lü'dns as Jli'O·
yns de cnpncid,nde pat·n exnPeet· o rlimiln diC v9to_.
.
Pn 1 J',e'~'e. . . me;, poi:;{ qur~ III!SSe cnsL' llan~t·a rucpnvcuwrll'\
cm onl.l·cgm,-A•~ ••'•' Ul.ulo/ em 2 vi~, a pt•oew·w.lLW. J~lg-nlmcn~o
11

ílO!H.;!/,i/.uido. ]!!' \'f't·dadf• q,llt•, (I elt)dnt· !em t\P u:-;stg'l'lill' o titulo· nws m~~ ~~nso dt~ ~wt· o Wh'o Ululo L'llll't'lo;'tlu n. um P'i'L~

~ura'tlor;

o uleilot· JHkl,•t·ú a:;sigunl-0; Jlo uclo

d·~ \'ullll' rw Jll'l•

!lO i

meil'rr oleiç~o ~m que se np!•cs~nlnt·; nssignnl-n-!Ht pornnta
n mes~ e assim ficn.rú prcenchdll essa J'ormnlidndo.
, Fnnlt2Willü, •clmrn~;· a n~l.e,nf;~o dr:_ illuslm G"mmissüo pnm
Jnron·rc(•uloS qun n'l.lt•tbuo a tmp•t·.c·s.~ao• do pi'O,Jec/.o, !ln, t•eJ'eil'0ncins nfio. cxnclns n. nt1.igos de Je.i. Lo:;u uo (lt'illlicir•/1 cnJHtulo s•r.• c!Jz.:
~Podem-se nlislnt· r•leil.orcs; u•il município ou eil'enmst•t~ipl:fio cJ.et sua re~idewcia, llS •Cidadãos !Jt•nzilciros,
mniot·os de 21 n·nuos. (ConsLil.. 7 nrL. 71) .>
::\"'fio t! o nr·L. 7:1; ti~~·,' :u~L. 70. Tnmbcm ·no nr·L.

·J:r;

§

l":

fn,z-so t'IJf•m•twin no nt·L H do Jll'L\ieelo; CJtto t;·nl.n eh> ensos
rio t·ecursos. l\lns esso nl'Ligo (• I'•' 12 c nfio n I!J.
Sr· ..nr·csideulf~~ vou nnviut· iÍ ~lesa 1ninhns enlf!IH.lns c pléf~~

fi:U'n, üllns-:: oomo os ifhrfill.r 1es eo!lf!gns que rnt! pt•eeeder·nm nre

lt·i!nmn;, rl,didn nlltençiil'l' cln Commissfio. Aelt<'• que :tanlo a,

Comrnissão

eou1fl 0

Senado d( VI!Ill
1

r•ef'Jcd.it•

mnduJ•am,r.n.!. ü;-

antes de v•6'liu',: poPque não Re deve su,ieil.nt· n alterações tão
,pt·llfundas o ·nosso J•ugimm eleilrwnl sem a~J.cnrle•l' a todas as
eondi•;ões nk•eesRarins pam que a renopmn não p!'Oduza a imrwossiio d!r: Rr!·L· pc~·~l;· que a lr•ii que se vae rüfOJ·rn.n.r·. J~;· como
1~mn homenagem 1í lei elo ·15 de novem!Jt'O; nesla ultima phaRo
de sun oxisLencia1 ,nós, os que fo-mos ·rJeilos ú Rua somiH\1;
rlr.vemns, eomó' el!a, n l'roz, rel'ot•mnr· molltot·nndo;' mas não reJ'm·nm·t· poOt·anr!n. (M11iln /Jcm; 7lf/IÍ/n bc•m.)
São lidas na Mesa, apoiadas c postas conjunctnmente em
discussão com o rn·oj.•clo ns seguintes
J>~lllNO.IS

N. I
Substitua-se o inicio do nrt. 5' pelo seguinte:
Ml. u." A peli1•i1o de alistamento, cscripla c nssignndti
pelo pt•opl'io nlislnndo, cm lingun vernncula, deverá conter,
como l'ormnlidndcs esscnciaes:
a) o nome pol' extenso do requerente;
b) n sua idade, com n indicar.üo dn datn nalalicia ou n:
dcc!m·acão de que a ignora. acompanhada de referencia (L
prova que fnz dn sua muiot·idade, .e da idade rrue pt•esumc ter;
c) a indicncão do Eslndo e da cidade, vi!la ou município
em que nasceu, si fut• brnzilc-iro nnlo, ou do paiz c Jogar dle
ot•igem, si tiver nascido no eslmngc-iro, com n declmw;iio do
nnno em que veiu para o Bmzil;
d) o seu estado;
e) n sua profissão ou meio do vida;
{) o Jogm• d~. sua residencia no município.
Quando todos L'sses r('(Juisitos niio conslnrcm da pelicüo,
o juiz Ol'dennt•ú pot• despnclto que o rü~uet•enle os precmchn,
pot• umn oult·a, Lambem elo seu pt•oprio punho, com n lctlrn
,. !'it·mn igunlmonto reconhecidas.

02
N' o "

~

No § 2", lcltras b, c ·r. d, dfi mesmo artigo, diga-se:
u) de possuir• moías de sullsisLencia, assegurado;;. pela
dísposi•·fio do quulqtwr· cnpilal, movei ou immovel, sob qualquer· t(lulo, pela appl.ica~ão do sua acLividndo cm emprego,
industria, arte ou scrvif;o qualqueJ•, pelo pagamento do algum
imposto, na época do ulísl.amcnlo ou anterior, cstaholecondo
qualquer· desses meios dr. 'flJ'Ova por Lodo documento admísôivol em juizo;
c) de rcsidcncin ncLunl no município, pela cntrcga pessoal da po Lição o pelo Lermo dessa entrega exigido pC>Io art. G",
2
§ "'a) do ter a qunlidndo do cidadão llrazilciro, para os nascidos no estrangeiro, que não .estiverem comprehcmdidos nos
arts. 2' c :1" do :u·t. GO, dil Constituição, feita pm· documentos
de onde se vcrifiquC> alguma elas seguintes hypothcscs:
1", que o alistando se achava no Brazil a 15 de novembro
de ·J 880, c não fer. a dcclaraçã() a que se ret'C>re o n. ~. do ei~
tudo artigo;
2', que pr·cenche as condiçõC>s do respectivo n. 5;
3", ou que se nnluralizou pelos meios lcgacs.

N. 3
Aeeresccnle-sc no aJ•L. 5' fi seguinte·:
§ 1,,' Não se J'Cccllm·ii provn nl!l11Jlln que se funde no
facto de ter sido o rcqUCJ'cnle incluído cm qualquer elos nlistmncnlos anteriores.
·

N.

~

O arl.. !l' substitua-se:
AJ't.. !l." O eleitor nlistndo cm um mtmicipio poder(r, de-

clnrnndo essa eircumstancia cm petição de seu proprio punho,
com lci.Lt·n c l'irma rcconhceidas, requerer sou alistamento cm
qualquer -outl'O, do mesmo ou diffcrcntc Eslndo, .iunlnnclo o
sr.u titulo, que, nchndo lcgnl, o clispe·nsar•;í. dns provas elo nr·J

1' "0

~)n

R

.

')o

·o··~-·

Pnrngenpho unico. () ,iui% que Ol'clenm• o nlistnmento,
neste enso, onvinr;í, pelo eOI'I'cio, esse titulo, com ns devidas
nnnotn•;õos, ao ela comnrcn onde o cidadão em alistado, pnm
o fim de ser cllc excluído dnquelle alistamento,
·

N. 5
Ao nrt. 1O - SubsliLun-sc pelo seguinte ou elimine-se,
ficnnclo dn mntcr•in do subslitu ti vo, o § '•" elo ar L G': .
Qunnclo o csc!'ivão se r.ccusar n reccbor o J•cqucriml!nl.o,
o nlislmrdo o apJ•r.sRnlnl'(r prssonlmonlc no ,juiz, depois (]n

: ·sllSSÃO llM
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tcstcmunhnr nquollu rocusa com n doclnração oscripta de duas
testemunhas; c, no catiO do recusa do juiz envinl-o-ha pelo
~OL'l'OJO, ucompunltando-o ele sua rcclamac;ão, no presidente da
.Juntct cl~. recursos, pat·a que osLe ordene o respectivo andamento, ucsLaurando pt•occsso do rcsponsnbilidadc nos recusantes, se ellus não Jlrovut·em incontittonti motivos que os isentem du culpa.
·N. G
'~ccrcsconLe-se

onde c•iltlV io1· 0 seguinte:
Art. Ao •cidndúo que com o mesmo ou diY•ersos nome~
se nlistu.t• cem mais ele um inunicipio, n0 mesmú' ou cm diffo~
1•mlles EsnLclos) será imposta n pena de dous mezes a ttm n:nno
du Jll'.isrw, sendo licito a qualquer itrtcrossado d;tr conLl'll• ulle
dctturwia, JH!t·unte o vt·csiclcnvc da junta de remn·sos de qualquer cl.as ,iul'isclicc;õos unde se ·l.iYer cllc alistado.
N•. 7
On~le

•COtl Yior acci:esccntem-se os seguintes:
Art. E' friTnqueado 11 qualquct• cidadão 0 exumo cm cal''i.Ol'io elos l'ilCJUOr.im~ntos dó's alistados, dOs documentos que
os ueõmpanllml'em o dos livsos a qLJo se rcllcrcm os arLs. G e .8;·
iueül'l'uudo em rusp'l.i'nsnbilidnd,c 0 escrivão C]l\1'. •crear umllat•ac;.a.s ao exercido desse direi Lo.
N:, 8

At'L. O presidente da ,illnLn. de recm•oss ú •ó'brigndo [\
aLtencller de pl'Oil\Jlto a uó'dus as t•cclnmn:çõcs Q!-\e pelo correio
ou pelo lolcgc·n.plt•ó' receber so]Jre o serVIÇO eleLtornl. Os ~ele

g'l'ntlllllas dL' Jlüelamnt,;Õ·t~s podel'ãO SCI' ntH'üsc~ündo~ cm duns

Vias, CUIIljll'iiHIO no f!llljll\Cgado C]~Je O taxa,t• Cll1'Lmbat• a, SfJ!;UJIC'I,l
\'ia·; que l'ient•:'t •com 0 .inlct'l•ssad•c:l-; dec)m·nndo ? clia c IIO·t·a ~Iuc
npJ•t1 S0ll La~,:.fio. A os~os LeJcgTn mmns o conred 1dn1 a J'NIItc.t.:ao
d,u úO

·t•,·

na Lnxn.

N•. O·
AtoL.
Ficam sujeitos t\ pena de suspensão do crurgo por
seis mczes a dous ann•lis;· ou ú perda dclleo; nu Q'ainciclenciu,
o ,iui~. cscl',ivfio L~u nuloridade; flUI'; dolo.snmonte-1 embnracnr
o nlistnmenlo de qualquer eidndfio, •6 uso dO•s •L:ccl\l'SOs .lega.es,
dns cN'lid;}es pc4idns parn ft!ls oletLortle~;
0ou i'omccimcnto
o ()XOl'ctcio• de. •CI/l!l11qucr clit•e!Lo assegL~t·nd'Ó' po1• cs\a le~-.
bem 1~omo o que se pl'cstar a q,nnlqucr JJ•uuclc pam 1llndLi'
os fins d,n lei.
.
d
rr.
Pnt·ngrnpho unico. O Jll'Ocesso ~cr:ú Jllstn.u•rn O• c.'IJ."O •c•o
pelo pres.iclrnte ela ,junln d~ liQcuyso, quqnclo •chegar q~ sen
conhecimento a provu do C!'Jme; •ou, cm vtrLudc de quctxu ou

.

..'

>
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lilmurwin, de~ 111Í'11i~lol'io pnhJi,•o 011 fio, qunlqnr:r ·cid.nclito, A:

{1CIJUIH:in 011 'flllleixn eonlJ•n <iJ' pJ•csidonlo da juntn se1•;í dndn

pornnl.o o SupPomo· 'f'f'ihunnl Fock•rnl.
flnln. dns sessiírs, ~O rir no,·rmhl'o do ·JOI:J.-Mon1:

- nibri1·n aoncni.J,cs.

·

FI'CÍ1'C,

J~mr.w.ln

no 0/'l. ·12;· § ·lo:
S!i]ISI.il.lil1-1'<' pol<~ SO/l'llÍlll.ü:
n i'rrn•J'.~ii n;i 0 l.t>r;í r fJ'o i l.n .~n.~pcns Í\'Cl nm rn.~o nlgmn,
Snla fins sessücs;' ~n dr nol'''mhrn ri~ 101~. - Cnnhn Pc·
drn.w,

N, Jl

O n1•l. 2~i sulls!.ilun-sc: ,
Os r~r,'ÍI'fios de nlisl.nmenlo lm·fio dil•nitn 1111 omolumrnl.o
ele 2$ pot• l.ii.ulo; que r:nll·cgn·t• n•(i clr.il.or/ 11ngo pr.Jo íntorcssacl10.
Tgnnl 11molumcnt<' Jiles cnbcr:'! por outi•ns \'ins dos J•efcriclos títulos.
' ·: .. , F;i
Snln dns s·r.ssõcsi 20 de nowmlJoi•Ii de 10l3. - Glllcm•in,

S.ubsLilun-se o ar' L 1"i pelo seguinte:
Ar L 1 ," São .c.lüilot•cs os cidndfios hrnzileii·os, maiores do
21 nnnosi que se ulislnrem Jll\ J'llrmn. du presente lei .
.J>wr.n:;rnph~i unico. Nilo podem nlislur-sc clcilot•es:
:t nl

os 1nond igos;

2', !'Is n·nnlphnlle:tos:

:l'; ns twncns de proli c:l'!ccpl.unclos 0 s nlumnos rins. nscoln.g

mil.iim·cs dü ensino superior:
•
.'J', <!is religiosos àe or·dcns m~nnsticns·; compnnhins;· cnn:;rr.gnç<Yes; ou commun.idnd<'S de qunlqum· dcnominn~ão, su.ioilos n. \'olo ele ohrliencin:, r!cgt•n <liu cslnlU.Io quo impoJ•ln n
rilntmcin dn ilihcrdndc lncliviclunl. (Oiinst. nrt. 80,).
N·. 13

Ru,pprlmn-so o n•t•t. 11.
Sn ln rJn,q scsslírs, ~n rl1J nm1r!11hi'O clQ :I O13, - 1\r/OlJJIW
Gm•!lo.

\l·

BE~S,iO

EM 20 Dll
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X. H

Subsl.ilun-sc n al'l. 3' pelo sct;l.linlc:
A:•l:· 3,: i\'~:nhum 'cidadão SCI':í incluir};; no alistamcnf.o
dos c!eJlOJ'CS; sem um.rcqucorinwnto po.'.' ellc cseripto; d;ttado
!l ass:gnadc'-;' reconhecidas 11 I~:LLt'a e ln·ma poot· tabcllifi'ij dn.
S1ld;c dn. comnt•cn ou lermo, ou do Districto F·cdm·al, e do (J:t.ml
~9n~le•ii seu. l!G!nc, idade, nuturnlid~td'). !'ilinçiío; r;slndu;: lll'O:IJSSao;• munw:pJo c Jogar de ·:·.es:de·nc1a.
§ I." Nenhum requel"imcnlo póde•r•:í. S'(•l' dcJ'et·ido sem que
sc,jn aeompnuhado de prova:·
a) de idad,e maior· de 21 nmw'isi mediante ~()l1Lidão de lm··
Jll.ismo anterior· a ·1800; ou de 'cet·litlão de 'regislt•o d•;
nascimento, ou de casamento de que consLe a i·dadc do nubenle.
ou de ccrti.dilO do exercício actual ou passado de 'funccão elecLiva ou de cargo Jlllblico 11ara o qual ~~.ia exigida n maioridade, ou de qualquer oulr·o documento que prove um facto do
qual se inl'irn necessariamente a maioridade, nfLO tendo vntop
algum prohalorio as justificacües e diplomas eloiloracs;
b) de rcsidnocia pOt• mais tde dous mezes, JlO município.
modianto documento comprobatorio do Jiagam'cnto do ái\Igucl
do predio em que habite, ou dcclaracão do JlrOpt~ielario do
pr·odio do que o alistando neste hnbila gratuitnment.:, como
seu oniprcgrulo ou a titulo do favor ou <lo parentesco, oru do
q!tal.quor outro documento que faca aqu.clln prova D•~ra.ntc o
dll·ctlo;
c) de naLurnlizncJão ptlra os estrangeiros, nos termos da
Constituição c leis vigentes.
~ 2.• Nos Jogares cm: que- houver gabinete de identificn('ãó. o alistando é obt•igado a cxhibir a cm· ta de identidade.
Saia das sessücs, 20 de novembro de '1013, - Al/OllJhO
Gol'llo.
N. Hi

8uhstitunm-se as palavras, inicia,cs ()O art.. ft•,
guinte:
AI' L. 4. • O requerimento do alistaffi'~;nto poJ:]cPít
~ apresentado cm qualquer dia ulll do anno e scrít
(O mais como cstít.).
Snla. das sessões, 20 de novembro de 1013. -

pelo se1

-:.tJ

ser feito
dirigido.
.4.dOl2Jho

Gordo.

N. iü
Art. u, • Supprlm!\·SC.
Sola dns. scs~Õ,)S, 20 dn nnvcmhro dn 1013. -

Go1•ilo.

Atlol2lho

íOG

N. 17
.substitua-se, a pl'imeirn. disposição do arl. G", pela se-

guinte:

Arl.
enL!'cguo
quer· dia
Sala

G." O requerimento. devidamente instl'Uidu, sorú
ao escrivão ,do lui~o. que deverá recebei-o, cm qualuLil. das 12 :ís iG horas. (O mais como estír.)
das sessões, 20 do novembro de '1013. -:- Adolpho

GOrdo.
N •• 18

Art.. 7. • Supprimnm-sc ns palavras:
«•.• sob penn de responsabilidade e multa (nrl.. 30) ... »
Sala das sessões 20 do novembro do 1013. - AdOlpho
Gordo.
N.1 19

Art. 8." Supprimnm-se as pnlnvrns:
«••• sob pcun de rcsponsnbilidndc c mulln (nrl...1CI) ... »
Sala das sessões, 20 do novembro do 1013. - Adnlpho
am·rlo.
N.• 20
Ar i;. 1o. Supprimn-sc o paraSTapho unico.

Sala das sessões, 20 do novembro de 10'13. -

AtlDl1lhD

{;OJ't/0,

N, 21

H. Substitua-se pelo soguinto:
«Art. H, Das decisões proJ:orj,cJns pelos Juizos (JC direito
onbot·ú J•ccurso pam os tribunaos de segunda instancia (los
Estados, do Districto llccJernl c do Acre .
.Pnt·.ugrnpho unico. Annunlmcntc estes tribunaes elegerão
tr·es dos seus membros para constituircm a turma incumbida
do julgamento dos l'Crlm·sos o determinarão o numero (]o sessücs que deverão rca!Izm· mensalmente.»
Sala clus sessões, 20 de novembro do 1013. - Adolplto
Al'L.

Go1•do.

N. 22
Ao nrl. 12 - Em vc~ de «para essn. junta». Higa-so «pal'U
osso tl'ibunal.».
·
Snln dns sessões, 2D do novembro do I0!3, - AdOlJJ/W
COI'(/O.

•

SIISB.\0 J~M

20

DE NOVgMDfiO DE

i013 .

ii07

l\', 23

Ao m-L. 12. § 2." - Substitua-se pelo seguinte:
«..\J'L, ·12, 2.~~ Estes J'CWUI.'SOs serão inLr.r·poslos no prazo
do JO dias quaJJI.o :'Ls ineluHües ou não inelusücs e r•m Lodo o
l••mpo qunnlo ús oxelusües.~
Saiu das sessúes, 20 dr• novembt·o de 1013, - AdOlJlhO

*

Gordo.

N ,, 24

Ao aJ'I;, ·13. -1" -Em vez rle «.... ao presidente d:t .iunL:\
de recursos. diga-se: « ••• ao presidente do tribunal.».
Snln das ses.,ües, 20 d•• no,·r·mht·o de 101:3.- t\l/OlJlhO
Gúrtlo,

N. 2Li

Ao m·l. H - SuhsliJ.ua-so a primeim disposição pela seguinte:
«AJo( 1-1. noeebcndo os nul.os, o pJ•csidentc da tribunal
dislribuil-os-ha immedial.amenl.u a um dos .iui.-:cs da turma
,iul!;'ndora e este os r·elat.ar;\ m·nlment.e nn primeira sessão c,
si os outros .iuiws estiverem hnbilil.ados a ,julgar, será logo o
I'CflUI'So, decidido, salvo n preliminar de qualquer diligencia
.i u lgndn. necessari a.»
Ao ar L H, § 3" - Supprima-se:
Ao art.. H, § i," - Snpprimn-sc.
Sala dns sessões, 2!l rle novembro de '1013, - Ado/,pho
(/OI'//0,

N' o 9Q
~

A<:l al't. 15- Depois ria pala\'l'a «prrsidont.o>, nr;r:~·cscenlc-,c·: •do ll'ibu na 1».
Ao pat·nt:n·apho unico ,... Sup]wimnm-sc as pnla\'l'ns: «... sob
pena de J'esponsnbilir!nrle r; multa (m·t. 30) •.. ~.
Sala elas SGSiÚCS, 2!) dr• f101'f'nlbi'O de 1013, - ;\e/Olp/tO
Gordo.

.

N. 27

Ao arL. 20 - Substitua-se o puragrnpho unico pelo seguinte:
<Pnrngt·apho unico. Desde 30 dins untes do uma eleição,
rir•nJ·:'t susp•~n"\ a t•xpecli•;üo i.l" títulos, qut: I!Ontinunrn a ser

';os
.fcHn desde o din immedin lo ;íquelle cm qne cssn eleição se
rcnlizur.>
Snln riM ~r~~ücq, 20 de noYrmhro elo :!013. - Ado/pho
OOJ•r/o.

N. 28
A1·L. 21, § 2' - Supprimn-so.

N. 20
A1·L 21, § 3'- SubsUI.un-$C /)elo sog'1Jinlc:
API.. 21, § 3'- necebcndo o Ululo, o eleitor npJ•escnlnl-ohn no Juiz de direito quo dever;\ nssignnl-o immcdintnmcnt.o •.
Snlr~ rins scssõc·s, 20 de noYcmbro de 1013. ;lrlolpho ·
GOrdo.

N.

.1()

Art. 23 - Em yez de «junln de recursos>, dign-se: «lriJmnnl do segunda insLnnein>.
Sn ln rins scssür~. 20- de novemlll'o de 1OJ3. -- Adollll/.0
corr/o.

N. 31

AJ·l. 30 - Subslitun-se pelo seguinte:
Ar L. 30. Os que inflingirem qunlqucJ' dns disposicücs
dn presente lei c os que ·recusm·cm, J•cLnrdnrcm ou embnrncnJ•cm o J'OJ·nccimcn to de certidões c documentos desLinndos no
nlislnmenlo dos ·cJc·itDi'es, ficnrüo suJeitos :\ mulln dr. 100$ n
1 :000$000, nJ,Jm elas pcnns de respnsubi!ielndc cm quo fiqu cm i llCUl'SOS.
Snla dns s~ssücs, 20 ele. novembro ele 1013. - Adol1Jho
Gordo.

N. 32
AI' Ligo nddiLivo:
Al't. 32. Os oloJlopos nlislm!os de. nccôl'do com csln lei,

ynl.nr;io cm lodos ns cloic:ücs fodcrncs que se J•cnl iznrom no
tc;1·riLm·io elo nopublicn c nindn cm quuesquor ouli·ns IJUO 'Lenlwm lognr no AcJ•c Q· no DisLt•iclo Fcdcrnl.
Snln clns sessões, 20 do novembro de 1!l13. - tlrlolplt.o
Gordo.

N. 33
Emendn ú Joi.Lm 13, do nrl .. ú':
AccJ;esccnl.e-sc no l'innl, do pois dn pnlnvrn ~.iu izo» o se~
,::uinlo: «lll(lllOS ns ,iusLificnc;õcs».
'snln das sessões, 20 do novembro do 1!H3. - F'. l'cnna,,

-

I

'

·~

,.
3'·L
~' •

AtldiUvo, tJUU preeetlerú o ur·t. 7":
Arl .... Nos munieipios que não forem s<!tlu tio comarca,
o escrivão dtt autoridade. judiciada mais gr·uduadtt dtt sétk
do mun idpio ú uompclcule vara r·cecbc•r o rcquel'imcnlo Llo
ali;;laudo c para lodos os adas especificados nos ti§ ~" c 3" do
arL. ü", c:wcr,lo a conclusão ao juí~, bem como para o recouhccimoulo da lcLLr·a o firma de que Ll'Ula o § 1" do nr·l. 5";
Llei'Cildo, immc•dialamr.ulc depois do passada a certidão delcrmiuada 110 § 3" do al'L. ü", J'cmullcr os nulos, rwlo correio
soJJ rc:;islro, ao escrivão crwar·rcgado cto aJislamcnlo na sédu dtt
comarca o rrual, lavr·ado o lermo do ruconhccimcnlo, os farú
coucluso's ao j ui~ de direito.
~ 'l'odos os domais actos especificados -nos m'lô. 7", ~",
0" c 13", cl'J'cduar-se-hão na ;;édc da comarca.
Sala das s0ssücs, ;W du novembro de 101~. - GcJWJ'uso
Jlcrl'<ittCs,

N. 35
Ao nr·L. 13:
Si! J'Ur approvado o atldilivo dando compclenda ao escr·ivão da aulor·icladc .iudit:ial'in ma'i,s graduada du séue do muuicipio que nüo l'ür sédc de comm·ca parn os ados especificados nos ~§ :l" c 3" do arl. ü", modil'iquc-su o :u·L. 1~, no
sentido de set·em unlr•ugucs [JOI' esse scr·vcnluario os lilu!us
dos J•cspcclivos oloilorcs.
Sala das scssüls, :lO do novcmbr·o do 1U13. - (!cucrusu
,l[arqrWS,

N. 3G
Ao al'L. Go, ~ :Ju, {H:crescenLc-sr., ln-{ii'IW: <d~8Le neto sertt
ül'l'eeluado publicanwnlc, pondoutlo J'isca!i~alo-o qualquer· ciuudão rctiidcnlo no município u ineor•t·cndo o cset•ivãt\ ~~ o
cmbnt•acm· no mo deste cll'eilo, uas penas comrnimtda:; no
ar·t.: 10~.
Sala das sossüls, :l!J do novembro de 1!Jl3. - C:ci!Crüso
.l/tll'(J!WS ,.

N. 37

Ao art, 13:
SubsLiliua-sc o nt•l. J3, principio, pelo seguiu lo:
«0 juiz despacltat'tl o r>''qucr·imcn\o de rccut•so Jogo que
lhe seja aprcsunlndo, r.uandundo dar· vrsla dos nulos, élll carlorio, ·tiO I'CCOI'l'C!I[O, SI ·O l'C(Jllel'Cr, lOlllUI' O l'~Clll'SO )JOI' [C!'-

..

,INNAllS. DO

~~r>AJJO

mo nos mesmos autos 'C juntar os razões o documentos que
o rccOJ'rmlLo apresentar no cscriví1o. ~
Snln das sessões 20 de novembro do i0J3, - GCIW'I'U~O

Marques. ·

'

.'
N. 38

. Au art. 5", § 2",. lottm lj, depois da pulavrn -1 \~núsistcu
ma - nccresccntc-sc: «ou do pagamento de imposto su.ioilo
n lnn~umonto, ..
snlu das sessões, 20 do novembro do i 013. - Generoso

Marques.

N. 39

. Ao .art. 12, lettra b, depois da palavra cministcriil publlco,, nccroscentc-se: «federal ou cstodunb.
Sala das sessões 20 de novembro de 1013. - GcJWJ•oso

Mm•ques.

.

'

N. 10

Ao nl'L. 22:
Passem os
2" c 3" destffl artigo para os Jogares dos
~§ 2• c 3" do nrt. 21 alterada a numeração destes para 1"
~o
''
,

*§

eo•

Snln das sessões, 20 do novembro do 1913.

Marques.

Gcnc·roso

N. H

-

art. 25:
'
Depois das palavras ce:.:pedir-sc-hn novo, ·Uccresccntc-sc:
.«mediante requerig:_~ento do eleitor ou seu procurndot· c despacho do juiz de direito,.
Addicione-se no artigo o seguinte :
Pnrugrapho unico, No •Cns·o de ser o novo titulo cntt·cguu
no pr9curndor qo. eleitor, este o 0 ssignarú no neto do vo!.tn• ·
nn primeira eleicao .n .que comparecer, pornuto a rospecttva
mesa eleitoral.
Sala das sessões, 29 de novembro de i 913. - Gene.J•Oso
•
A6

Mm•ques,

·

·
Suspensa a discussão, afim de Sê!' ouvida a Commissiio
il!ixta sobro ns emendas aprcsentndns,
O Sr. Presidente'- Nada mais havendo n trntnr, vou levantar n sessão,

SHSSÃO llM

20. Dll

NOVllMDUO DE

li !:I

1913 _,

Designo pu.ru. ordem do diu. ela seguinte:
2' discussão do projecto do Senado n. 25, dCl 1013, autot•izn~Hlo o Presidente da Republica a prorognr por dous nonos
o prazo concadido ao Montepio de Economia Geral dos Servi,.
dores do Estudo pura entmr pura o Thesouro Nacional com a
quanLia de 292:426$894, do que é devedor (o{{erecido pela
Comu!'issiio de .Finanças) ;

2" discussão dn proposição da Gamara dos Deputados
11. 39, de 1913, autorizando o Presidente da Republica a abr'ir,
pelo Ministcrio da Viação, o credito de 250:000$, para occorrer, no corrente exercicio, tts despcza,s com a conservação do:s
cunaes c barras dos rios que desuguam na bahiu. do Il:io de
Janeiro (com pm·ccer contrario da Commissiio de .Finanças);
3' dh1cussão da proposição da. Gamara dos Deputados
n: Gü, de. 1013, que autoriza o Presidente da Republica a abrir,
pelo Ministcrio do Interior, o credito de 5:439$112, para pagamento de grntificacões nddicion:tJes ao pessoal docente do
Instituto Benjamin Gonstant no anno de 1912 (com pm•ccc!:
(avoraval da Commissiio de Finanças).
Levantn:-~e

a sessão ás 3 horas c 40 minutos.
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