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Discutindo ·uma qucstifo de ordem• a proposito do re
. ~onhecimcnto de ufi1 senador pelo J.)istricto .Federal. 
· P.ng~: 15:1 e ·1.52 •. • • ' 

'Abdon Baptista: .. ,~ •. 
11.11. w_,,.. 
'T1"•t> .. fl( 

'· 

Trataúdo de um · incídenl.e . havido entre. o· orador e o · 
Sr; Alfredo Ellis. Pags ... 3 a 5. · . . .·, ~ . 

" Discutindo o. rtl'conhecimento de um senador· pelo Dis-
. · tricto /.F.ederal.· Pll.gs .. 103 a 119, !50 e 151. · . 

. . ' ' f • 

iAdolpho Gordo: 
' ' . J,'' ' ' .. ' .. . 

Discutindo o recónbecimento de um senador pelo Dis-
tricto Federnl. · Pags. 119 a :122; · • 

Tráta:ndo·cto ·projecto que regula' o alistamento eleitoral. 
Pngs. :179 a 181. 

Alfredo · Ellis: ' ' ' •· . ' 
. : Tratando de .um · incidente havido entre 'o orador c o 

· Sr. Abdon Bàpt,istn. Pags; 5 a· 7 . 
. l\latiifestnndo-se sobro o recon.hccimcnto de um sanador 

·· •. ,· . pelo Dis.triclo 'Federal. 1P·ag. HiG. · , 

,. 

. . ·. . . . . ' : ' :. . . 
l'ratando da ·mudanca do Senado· pal'a um -edifício mais 

apropriado ao seu funccionamcnto. Pngs •.. 287 .á 289. : 

Pedindo n nomenciio de uma commissão pnrn receber· o· 
. Sr. Senador . Ruy Barbosa :no seu ·regresso da alta · · 

~ missão de Embaixador' por. occasiiio das :festas do 
ccntenario de ·Tucumnn .. Pa,s· .. 2!li. · · 
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Respondendo a criticas cla imprensa relativas li mudanca 
··· do Senado. Pags; .. 301 a 303. · · .. 

,,., . 

Justificando uma indicação do reJ.ribuioü.o. ao agradeci: ·' 
mento do governo belga pela mserção nos « Annaeu 
da conferencia fcit.a. pelo Sr. Senàdor Ruy Barbosa na 
l<aouldadc de Dir:eito ·. do; Bueiios Ai!•cs. Pags. 315 o 
316. ' 

llueno de Paiva: 

Disoul.indo o p-{•ojecto que regula o alistamento eleitoral • 
.• ~· Pags. 181 a , 183. 

. ' 
Epitacio Pessoa: , 

íManifestando-se sobre as eleições · para .Senador pelo 
Districto Federal. Pags. 9 o iO. · 

Discutindo o re·conhecimento do Senador pelo• Distrieto 
Federal. Pags. 138 a (!J7. . . •';;~: .· 

Gonzaga Jayme: 
' , .:-~~~ 

Defendendo o parecer da Commissão de Justiça e Legis. 
lacão sobre a proposição que considera de utilidade 
publica o Aereo Club Brasile~ro. Pags. 212 e 213. 

Indio do Brasil: 

Declarando· que si estivesse na casa'·votaria contra o re
querimento de urgencia para à discussão e votação 
do parecer sobre as eleições para· Senador pelo Dis

, . tricto Federal. Pags,. 10 e H. 

João Luiz Alves: ( ' '.• '. . ' • 

Referindo-se á situação politica do. Estado do Espirito 
Santo. Pags. 168 e 169.. · 

Encaminhando a votação da emenda da Camara dos Depu. 
bados aõ projecto que prescreve o modo por que 
deve ser feito o alistamento eleitoral. Pag, 206. · 

Lopes Gonçalves: 

.Manifestando-se sobre as eleições para Senador pelo Dis
. trio to Federal. Pags. 9, 154. e i55. · 
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Mendes de Almeida: 
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. . 
Reclamando ·qontra um despacho da Mesa na acéeitação 

de uma emenda ao parecer rn •. 52, de 1916 •.. Pags. 5'5' 
e 56. 

'. Cong.ratulando-se'! pela cmnmemoraÓão do centenario da 
· 1 declaração dá: Independencia Argent.ina e pedindo de

monstrações de regozijo pela mesma data. · Pags; · 103 a 168. ' ' . . ' 

Discutindo a ·proposição que considera de utilidade pu.o 
· blica o Aereo 1Club Brasileiro. Pags. 211 a 2i3.. . . 

Trat.nndo ·da mudança do Senado para edifício mais ap.ro-
. priado ao seu funccion:amento . .Pags. 289 c 290. 

Pedro Borges (como 1• Secretario) : . 

Dando explicações sobre a acceitação pela Mesa de uma 
·emenda ao parecer n. 5!2, de i91G. Pag, 156,, 
. 

Pires Ferreira: 

Just.ificando um pedido de adiamento. da proposição que 
garante ·o direito de accesso aos ·estafeta! dos T·ele
graphos . .Pags. 209 e 210. 

Jliaymundo de Miranda: · 

Levantando uma questão de ordem, a proposito da dis;. 
cussão do parecer n. 52, de 1916. Pags. 133 a 137. 

Defendendo a proposição que garante o direito de accesso 
. aos estafetas dos Telegraphos. Pag. · 210. · 

·' . 
S'á Freire :• 

Combatendo um •pedido de urgencia para diSilussão e vo- · 
. tacão de um .parecer sobre as eleições .para Senador 
· pelo Districto Federal. Pags. ·7 e 8. ' 

Disllutindo o reconhecimento de um Senador pelo Dis
t.ricto Federal. Pags. i4 a 53, 57 a 103 e 150. 

Soares doa Santos: 

Reclamando contra um despacho da Mesa, na acceitação 
de uma emenda ao parecer '11•. 52, de 191G. Pags. 54 
e 55, « 

Discutindo ·o reconhecimento de um Senador pelo Dis
tricto Federnl, Pngs. 147 a 150. 
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':./VI JNDICI .. 
Urbano Santos (r:omo presidente) :· 

Dnndo 1\Xfllicnc.õrs Robrr. ·a nccoiLacíio ctc'mn req\Hlrimenf.o 
pedindo a voll.a dr. um parccm• :1. CommiB~iio 1lo Po-
<lc~s. .Pag. i 52.. , 

.... ~-"-~' <·u. 
Victorino Monteire: 

' - )\J:mifo.sl.nndo~.qe sohl'O ·as eloi~ões pura Senador peii Dfg. · 
trwt.o. Federal. Pug, S. . · · , 
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la.teria.s contidas neste volume 
·-

. Alistamento eleitoral (Emenda~ da C amara dos Deputados no 
l[lro,incto n. 23, de HH3). Pai!'~. 205 a 208, 

Annezos (Publicncão feita por ordem da Mesa, em virtude · 
' rln doliberar,ão do S~nado. da conferencia realizada na 

Facnldade de Direito de Bnenos Aire~, . pelo Embnixndor 
do BrnRil, Conselheiro Ruy Barbosa). PagR, · 215 a 262. 

' ' Contractos (Rcgulnmenl.ncllll do~ con.t.rnct.os calebJ•ado~ com 
o rodcr publico. Pro,icct.o n. 6, de HHG). Pngs. 2119 n 271. 

treditos: 

Dr. 177:867$, pm•a servicos da Roparticão Geral dos Tele. 
grnphOs. (PropoRicão n, !1, de 19tG). PngR; 190, 101, 
211 c 311. . 

Dn 110:654$930, para pagnmcnt.o do 
findos: Pags, 193, 194 c 312 . 

. ' 
,' .• 

dividns . dr. cxercioios 

' 
~ Declarações de voto: /' 

/ 

Poil ·Srs. Alcindo üuanabnra, Soares dos Santos e Araujo 
Góes·sohre n indicncão n. 2, de 1916, referentn á re

. nun.cia do mandato de Snnador, friit.n plllo Sr, SI! . 
. ·Freire. Pag. · 205. . · · 

Dós .·Srs. Epitncio Pess(IR, ~o\dolpho Gordo c Cunha Pedrosn 
. sO'bre o reconho·eimr.nt.o de Um Senador pelo DiRI.rict.o . 
J•'edet•nl. Png. 1'53. -. 

J)o ·Sr. Eri·co Coelho sobre n indicnoão n. 2, de -1 ~-16, rcfc
. rente á renuncia do mnndnt.o de Senador feita pelo 

Sr. Sá Freire. Png. 203. · 
Do Sr .. João Luiz Alves: 
,sobt'll a insercão · nos « ~o\nn11es, da confer-encia que· o 

Sr. ·senador Ruy Bnrbosa prnferiu -nn Faonldade de 
Direito de But;~JOS Aires, P~~gs. 1201 e 202. 
' \ 
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VII! INDICB 

Sobre a indicação n. 2, de 1910, re:t.e·rente á .renuncia do 
mandato de Senndor feita pelo Sr. Sá Freire. Pogs. 202 
o 203. 

Do Sr. 1\fendes de Almeida sobre a insercüo nos ( Annnes'» 
da conferencia que o ·Sr. Senador Ruy Ba,rbosn pro
feriu nn Fncul<lude' de Direito de Buenos , Aires. 
Png. 202. ·· 

' ' ' Do Sr. Pedro Borges sobre o reconhecimento de um Se-
,na.dor pelo Districto J?ederal. Pag. 158. 

. . 
Do Sr. Rnymundo. de Miranda sobre a indicação n. 2, de 

illiO, . r,e!erente iá renuncia do mandato de Senador 
fill.ta pelo Sr. Sá Freire. .Pags. 203 .e· 2001. . 

Do Sr. Rego Monteiro sobre uma indicação retribuindo 
ao governo belga, os agradecimentos· pela inserção nos 
(An:rwes:. da conferencia feita pelo· Sr. 1Senador· Ruy 
Barbosa na Faculdade <l•e. Direito de Buenos Aires.; 
Pngs. 317 e 318. . 

Do Sr. Soares dos Santos sobre uma indicacão retribui·ndo 
' ·no governo belga os agradecimentos pela inserção nos 

« Annaes » 'da conferencia feita pé lo Sr. Senador Ruy 
Barbosa na ·Faculdade de Dh•eíto de Buenos Aires •. 
Pags. 316 e 317, 

DG Sr. VictGrinG Monteiro: . 
Sobre a indicação n. 2, de '1916, referente á renuncia do 

mandato· de Senador feita pelo Sr. Sá Freire. Pag.1 
2{)'.1., . 

' . 

Sobre uma indicação · retribuindo M ig'Gvenno ' belga .os 
agradecimentos pela insercüG nos ·'\~<nnaes" da con
ferencia .feif.ll. 'pelo Sr. Senador· 'Ruy -Barbosu. na !Fa-. 
culdade de Direito de Bucn~ Aires. Pags, 318 e 319.: 

Demonstração de regozijo pela commemoracüo' da Jndepen~ 
dencin Argentina. Pags. '103 a 168. ·. · . ·. · . · 

Direitos autoraes (Gnrwntia dos direitos autornos sobro as ·"' 
· '· · âbrns · sciontificas, Ji~te~nr!Jls o artísticas, ';Projecto· . 

. n. 3, de. 1!lHi). Pags .... 07 n ... 69, 

Emendas: . . . 

'Da Camara dos Deputados no projecto n. 23, de 1913, pre
screvend() o ,modo por que deve ser feito o aliStn]llento · 
eleitoral. Pags. 205 a 208. 

I • , , 

Da Commissão de Finanoas no pro,jecto· n. 3, de 19:15, asso
' gurando os dír·eitos autornes sobro as obras. scien
tit'icns, lit.torarias n nrt.isticas. Pngs. 267 a 269. · 

Do Sr. Alfredo Ellís no parecer n. 52, .de 1916, •sobre ns 
. eleicõas pura·. um Senador pelo Distrillto Federal. 

Pags; 53, 154 e 156. · 
.. 
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INDICB 

Estafetas dos Telegràphos (Garantia do direito de accesso 
aos), cuja classe· foi .ex tine ta pela lei rr. 2. 3'55, de 31' 
de dezembro de 1910. (!Proposição n. 54, de 1914.), 
Pags. 189, 190 e 208 a 2'11 • · 

• ' • • ' ' t 

Estrada de Ferro (Autorização para iJonstruccão de rnmaes da 
. Oeste de Minas, de S. Francisco a Abaeté e . de I tape-

. . cc'rioa a Formiga). (•Proposiçilo .n. • , de 1·916) ., 
. · · JPags, 30G a 311!. . · 

Indicaçiles: 

N. 2, de :1916, fazendo votos para que o eleitorado do 
Distrioto Federal. renove o mandato do Sr. Senador 
Sá Freire. Pags. 162 e 202 a 205. . '" ' 

N. 3, de :1916,, no sentido das Commissões de Constituição 
, e Diplomacia' e Justiça e Legislação formularem um 

· projecto sobre. o serviço militar. Pag. 287. 
N. 4, de· 1916, autorizando a Mesa a promover a mudança. 

. do Senado para outro edifício. Pags. 290 e 31:1. 
N. 5, de 1916, retribuindo os agradecimentos do. governo 

belga pela inserção nos c Annaes , da· conferencia 
feita pelo .Sr. Sen.ndor !Ruy Barbosa na Faculdade de . 
Direito de Buenos Aires. Png. 316, ·· · . . ' 

'' 
Juizes seccionaes (.SupQrossão dos Jogares de) (Projecto n. · 10, 

do 1896). Pags, 186 a 188 e 312. 
' . 

Licen9as: 
·Ao Sr. 'Eduardo Franco dn ,g~ :(Parecer n: 56, de 191!i): 

Pag. 18ú. · · 

.Ao Sr.! Alfredo de Araujo Lopes da Costa· (Parecer n., 5~; 
do 191!1, com o projecto n. 9, do mesmo .anno). Pll!gi-
nas 188, ·189 ·e 31~. . ·: 

Offlclos do. Sr. Ministro· da Guerra dando informaçÕes contra-. 
rias a um .requerimento do alferes José. de Azevedo , 
Bastos. Pag. '!. . · 

Pareceres:· . 

DA COMMIARÃO DE FINANC:AS: 
\ ' .. . ' 

N. 55, de 191!1, sobre um requerimento do general refor
mado .Tosé Zenri·bio dn Cost.n, solicitando favores. Pa-
ginas 184 e 18!i. .. 

N. 5G, de 101G,1 sobre um reqne1•imcnto do Sr .. Eduardo 
Franco de SI\, collector dns réndns federaes em Cnn
tagnllo, solicitando um ·anno de Iicenoa, Pag. 185. 
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IN.DICE 

' ' N. 57, de 19Hi, sobre um requerimento do eapitíio de fm-
gal.a. Coljat.ino l\larqtl'es do ·Souza pedindo reintogrnciio 
no servi~w activo ria Al'madu Nacional. Png. I.Sti, 

N. Gfl, do Hl16, sobre o pro,iocJ.o n. iO, de 1896, suppriminrto 
os Jogares de ,juizes seccionaes. Pngs. :186 a :188. .· 

N. 59, de 1916, sobre um requorimanto do a• offioial da 
Secretaria· do Interior,· Alfredo de Arau,jo <Lopes da 
Costa, pedindo um nnno de ·licen(la (oom o pro,iect.o 
1n. 9, de 19:16) •. Pags. :188 e :189. 

N. GO, do :19Hi, sobr(' n proposicão !11~' 54, de 1!H4, garan
tindo o direito de nccesso iws est.nfetns cuJas classes 
Toram t'xtinctns pela lej. n. 2.355, de 31 de dezembro 
do f!l10. Pngs, :189 e 190. · · 

• · N. 61, de ·19t6, .sobre n proposi11i1o n. 6, autorizando n 
nbertu!'ll do. credito de :177:867.~. para servioos da nr.. 
parti cão Geral. dos 1~elegraphos. Pngs. 190 c :191. 

N. 62, do 1916, sobre a proposicão n. 8, do :19:16, autori.,. 
znndo a inverter pnrcellas dn t•ubl'ica :15, sob a direc
ção o insP.eccão da ühefaturn de Policia, Pngs. Hl2 ' 
e 193, 

N. ~3, de 19:16, sobre n proposioão n. 14, de :19:16, nutot•i
zando a aberturn do eredi to de 60 :654$930, p:ll'a paga
mento de dividas do exercícios findps. Pags. :193 e :I!M,. 

N. 66, de :1916, sobre o pro,iecto n. 3, de :19:15, ws'segu.rando 
os direitos autornes sobre as obras scientificas, Jitte
rurias o artísticas (com emendas). Pags. 267 a 269. 

N .. (ii, de 19:16, sobre o pr.'o,íecto n. 6, de :I!H6, su'bst,itutivo 
· no n. 1, de :189i, regulando os contractos colobraclos 
·com os poderes publicos. Pag. 269 a 27:1. 
• " ' ' f • 

DA DE ÜONS'l'ITUIÇÃO ll DIPLOM,\CIA: 

N. ,'!i3, de :19.16, sobro uma indicnoão. ~·elativn á. reforma. 
da Const~tuiciio do Estado do Espírito S;mto. Pags. :12·1 
a 133. ·· :r, 

N. M, ·de 1916, sobro o vét.o do Prefeito á resohiilão do 
Conselho Municipal, regulando o provimento dos 
cargos de .soliociitadores da 'l)rocuwadot•in dos Feitos da 
Fa1.enda. ·pags. 194 o 195, · 

]),\ llE ,TUSTI{'.-1. E LEGISLAÇ;~o: 

N. 65, de 19:16, sobro a proposioão n. 7, do i!H6, conside~ 
rando de utilidade publica o Aereo Club Brasileiro. 
Pags. 195 e 196._ . 

N. 68, de :!016, sobro papoi,q rot'arentes no projecto que 
l'eg·ula . as relações entre ·o cliont.e' e o · .advogbdo. 
Pag. 271. 
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1 
N .. 70, elo 1!!10, ~opPo a proposição n. , ele iMO, n!JLOri-

znndo a resc1suo dos contractos para a construcçuo dos 
· ramnos ferrcos de S. li'r'ancisco. a Ahaolé e de It.npc
'ceríca a Formiga, na via-forren .Oeste de Minas .. I>a
ginns 300 a . 311 • 

. Da ·ele Marinha o Guerra, n. 54, do i!Hü, sobro' um requeri
mento do alferes, em commissão, e 2" snrgonto refor
mado do Exercito, Arsenio Delcapío Volloso da ~il
veirn, pedindo melhoria de reforma (com o projecto 
n. 7, de 1916). Pags. 173 a 17.5. 

Dn de Poderes, n. 52, de I9lü, sobre .as eloicõos para .pl'c
onchimento · da vaga aborta com o fnllocimento do 
Sr. Senador Augusto· de Vnsconcollos. Pags. H a ú:J, 
úü n 123 o 133 a 158. · . 

Da de Redacção, n. ü9, de :1916, redacção. final do pro,iccto 
· n. 23, de 1913, feita de. nccõrdo· com as emendas da 

Camara dos Deputados, cstnbelecondo o modo por quo 
deve SC.J' fcil.o ·o nlistamont.o eleitoral .. Pngs. 274 a 
282 e 2H. 

Projectos: 
·-

N. 7, do 19Jü, conccidcndo melhoria do reforma no 2• snr..; 
gento reformado do Exercito Arsenio Delcnpio Valioso 
da Silveira. Pag!. 173 a 175. · 

N. 8, de 1916, reorganizando a adininistraoão do Territorio 
Federal do Acre, Pags. 175 n 178 e 208. 

N. 10, de 1896, supprimiFtdo os Jogares de ,juizes scccionaos. 
Pngs. '186 a 188 e 312 •. 

N. O, de 1016; concedendo Jicdncn ao Sr. Alfredo de Arau,io 
Lopes da Costa. Pags. 188, 189 e 312. · 

· N. 3, de 1915, assegurando os di Peitos nutornes sobre as 
obras scientificns, litterm•ins e nrtisticns. Pags, 2117 
n 269. . . . 

:N. 6, de 1916; regulando os contractos celebrndos com o 
· poder publico, Pligs. 269 a 271. • 

Proposições: 
I 

N. 5<1, de 1014, garantindo o direito de nccosso nos estafo
. t.ns cu,ins classes foram extinctas pela lei n. 2. 355; dà 

31 de dezembro de 1910. Pags. 189, 190 o 208 n 211.; 

N. O, de 1916, autorizando a. nberLurn do credito do ré is 
· 177:867$, Jlllrn servicos da Repartição Geral dos Telc-

grapbos,. Pags. :190, 191, 211 e 311., . · 
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INDJCJil . ' . 
N. 8, de :19:16, autorizando a. inverter as parcellas da ru

brica :15, sob a direcção e inspeccão da Chefatura de 
Policia. Pags. 192, 193 e 312. · • · · 

N. :14, de :19:16, autorizando a abertura do credito de réis 
60:654$930, para pag·amento de dividas de e:xercicios 
findos. Pngs, :193, 194 e 312. 

N. 7, de :1916,. considerando de utilidade publica o Aereo 
. Club Brasileiro. Pags. 195, :196, 2H e 213 •. 

N. , de :19:16, autorizando a· rescisão dos. contractos 
para a construccão dos 'riimaes ferreos de S. Francisco 
a Abaeté e de It.apecerica a Formiga, na via-ferrea 
Oeste de Minas. Pags •. 306 a 3:11. 

Reconhecimento e posse de •Um .Senador pelo Districto Federal. 
· (Parecer n.- 52, de :19:16), Pags. :14 a 53, 56 a :123, 133 

a :158 e 162. 

BefO'J'Jila ·(·Concedendo melhoria · de te forma ao -2• sargento 
reformado do Exercito Arsenio Delcapio Velloso da 
Silveira. (P.ro.iecto n. 7, de 19:16). Pa.gs, 173 a 175. 

Renuncia do mandato de Senador, feita pelo · Sr. Sá Freire, 
' (Indic'nçíío n, 2, de :19:16). Pngs, :162 e 202 a 205, · · 

Requerimentos : · r·• 

iDo gtener:á ífusé Zenobio .da Costa !(·Parecer n. ~5, de •1916)'~ 
Pags. 1184 ·e 185. 

' 
IDo Sr. Eduardo Franco Sá (!Parec'er n. 156, de 191•6). IPa~ 

·S'iM 185. ' I • . 

Do capitão de fragata Collatino Mavques de Scuza :(•PII.-
l'ecer 10•.'57, de'1916). IPilJS'>185. · ' ·. 

Do Sr. :Alfredo de Araujo Lopes da •Co&ta (Parecer n. ·59, 
de' 19:L6). ' 

. I . 
Requerimentos de ordem:· 

Da Commissão do .Justiça e Legislação, pedindo a remessa. 
· lá Commissão de Finanças dos documentos quo lhe 

foram· presentes poJo. Instituto da Ordem dos Mvo
:gados. Pags. 27.1 o 311 • 

Do Sr. Adolpho Gordo, pedindo a volta do parecer n:.:•52, 
de 191!1, á · Commissiío de , Poderes afim. de serem re- ' 
ctificnda•s as su~s·conclusões. Pags. 122 e 1137. 

Do Sr. Aloindo Guanabnrn: 
Pedindo urgencin. para n disoussiío e votação do parecer 

n. G2 de .19:16, sobre ns. eleioõcs para Senador pelo 
District.o Federal. Pags, 7 e 8. . . ' . 
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IND!Cll: 1111 

Pedindo a inserção nos « Annaes » da conferencia que o 
.sr. Senador Ruy :,3arbosa proferiu na Faculdade de 
Direito de Buenos Aires. Pag. 201. . 

Do 'sr. Alfredo Ellis, pedindo o levantamento da •sessão 
por vinte minutos, afim de ver si se consegue numero 
para ás votações. Pags. 298, 2!!9 e 303. 

Do Sr. Re.go Monteko, pedindo preferencia para a votação 
de uma emenda ao parecer ·n. 52, de. 1916, reconhe
cendo um Senado.r Ilelo DisLricLo Federal. Pag. :1.511'. 

Do ·Sr. Pires Ferreira, pedindo o adiamento da discussão 
da proposicão que garante o direitq de accesso aos 
estafetas dos Telegraphos. Pags. 210 e 211. 

( 
Serviço militar ·(Organização de um projecto regulando o 

assumpto. Indjcacão n. 3, de :1!!16). Pag. 28. 

· Telegramma~: 

Do Sr·. Alexandre Calmon,'j Vice~Presidente do Espi.l'ito 
Santo, communicando que por falta de garantias se 

· I ·· retirou para o Estado de 1\Unas Geraes. Pag. 2. 
Do· Sr. Presidente do Senado Argentino, agradecendo as 

manifestações de regozijo pela data da independencia 
do .seu paiz. Pag. 170. 

· ,Territorio do Acre :(Reorganização administrativa do Terri
.torio do Acre. Projecto n •. 8, de :1916). Pags. :175 a :178 

<5,08 ' ' e ~ . 

Utilidade publica (Considerando ·o 'Aereo Club Brasileiro der 
(Proposição n. 7, de 1916). tPags. 195, :1!!6, 2U a ·213. 

Véto do Prefeito á resolução do Conselho Municipal, regulando 
o provimento dos cargos de ,solicitadoPes da Procura~ 
doria dos Feitos da Fazf!?da. (Parecer n. 64, de 11!16), 
Pags. 194, :195 e 3,12. · 
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, Segun~u sassao 11&. nona legislatura, do Congrm ~ .N~ional 
.. 

47• SESS.:W, EM 1 DE JULHO DE 1916 

PRES!DENCJA DO SR, A. AZEREDO, ,VICE-PRESIDENrrE 

' A\s 2 hOras .aa ta•rde, abre-se a sessão, a que concovrem .. os 
Srs. A. Azeredo, .. Pedrv Borges, Pereira Lobo.· Rego· Monteiro. 
Indio do Brazil •. Lauro ·Sodré. Mendes de Almeida, José Euze
bio, Ribeiro Goncalves,. ·F~·ancisco Sá, João Lyra, Eloy .de 

·· Souza. Cunha Pedrosa. Epitaeio Pessoa, Walfredp'Leal, Rosa e .. 
Silva, Araujv GMs. Siqueira de Menezes, Guilherme CallliPOS• 

. Luiz Vianna, Domingos Vicente, Migu.el . de Carvalho. Erico -
Coelho, Alcindo Guanabara, Sá Freire; 'Bueno ~e Paiva. ;t3er-

. nardo Monteiro, Adolpho Gordo, Al11redo EHis, Gonzaga Jaym.e, . 
· José· Mur,tinho. XavieT da S~lva. Alencar Guimarães, G!el!leroso 
Marqu'es •. Vida! Ramos, Abdon . .Baptista, Soares dos Santos e 
Victorino Monteiro ·(38). . ... · . · ·. ·... . . · . . , . 

· . Deixam de co:mparecer com causa justificada o•;. Sns. Me-
. te !lo, Hercilio · Luz, . Lopes . Gonçalves, Silveirio Nery, Arthur 

.. Lemos; Costa Rodrigues. Abdias Neves,. Pires Fe!ll'eira, Th"" 
·maz Accioly, :Antonio de Souza,· :R'ibeiro ·de Britto, ·Raymundo 

, • de Mi•randa, Gomes Ribeiro, Ruy Barbosa, JO!Sé Marcelino, João 
·. I.uiz Alves .. Be.rnardiM Monteiro, FranciscO' . Salles, Eugenio· 
.Jarcldm, Leopoldo de Bulhões. e .Rivadavia Corrêa (21). · 

.. 

E'. J.ida, posta em discussão e, sem oobàte, ap.provada. a. . ·· . . 
acta da. sessão. anterior. . · . • . · . · . · · · 

I r.~ ' 

O Sr. 1•. Secretario dá conta do seguinte • . ' ' 

EXPEDIENTE . ' ' • < 

' ' ' ' ' 
Officio do SI:·;·. Ministro da. Guerra, prestando .int'orinaoües 

contrn!'ias ao requerimento em que o alfel'es da ,.Guarda Na~ 
cionnl, réfo~mado q:Jara o E;tercito, José de iAzevedo Bastos, pede 

S. - Vol. III · • , ' 1 
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':ANNAils bo 'S!!NADó 1 . - · 

. ~ 

' . ' ,•''. 

as hon1'1ls de i o tenente e i•espectivo soldo,...., [A': Conmiisà5cl 
de Marinha e ;Guerra. ·· .. \ . 

·c 
' 

;T,elegramma do· Sr. ~<\lexandre Calmou, Vice-Prks.idente 
do Estado do Espil•itu San tu, eXpedido de Natividade, ···commu
mcarido que por falta de garantias, retirou-se ·para 0 Estado 
de Minas, abandonand,u ~> Go~erno.,\- In~ei'rad~. 

• . .. .. r. 

o Sr. 4• Secretario (serv-indo de .2°) declara que níio h a / . 
pareceres. 1 

' 

ORDEM DO DIA 1 

O Sr. p'resldente:.... Constando a ordem do dia ode .traba.: 
lhos de Commissãu, vo.u ·levantar á sessão. . 

· Designo para. a ordem do dia da seguinte a mesma mar
cada pax·a boje, isto é: . . .. 

Trabalhos de 'commissões. .... 

Irevanta-~e a sessíiíQ ás 2 horas o 20 minutos. 
• . ) · . . ,. 

. '· 

4S•.SESSA:O, EM 3 DE·JUT"HO DE 1916. 
• • 

. .---. 

. -
1 
I 

. ) .. 
PRESIDENCIA DOS .SRS. PEDRO BORGES, i 0 SECRETARIO, E A. AZE-

REOO, VICE-PRESIDENTE . . . . 
-

' j ••. 

- A' .f hora da tarde, abre-se a sessão a que .concorrem os 
Srs. ~-\. Azeredo, Pedro 1Bo11ges, Metello, . P9reim Lobo, 1 Lopes 
!Goncalves:' Rego. Monteiro, Indio' do Brasil, iM'endes de ~1- ' 
moida. José Euzebioí Pires Fel"refra, Ri.beJiro 1 Gonçalves, 
Francisco Sá, João Lyra. Eloy de !Souza, C.unha Pedrosa, Epi
tacio Pessoa; Walf.redo Leal, Rosa e Silva, :.wau,io .Góes, Hay- .· 
mundo de· Miranda,. Siqueira de 'Menezes, Guillherme .. Campos, · . 
Luiz Vianna, Doniingos Vicente, Miguel de, Oai'Valho,1 Erico \ ' · 
Coelho, IAleindo .. Guanabara, :S'á FJ>eiTe, . !Bernardo . Monteiro, 
IA>dolpho Gordo, Alfredo Ellis, Gonzaga Jayme; José' Murtiruho, 
Xavier da .Silva, Alencar Guimarães, Generoso· !Marques, Vida! 

dRàmos, Abdon Baptista, Soares dos Santos e Victorino · Mon- ,., te iro ( 40).. .,, ' ·. .. ' . · , ·· · · ,, . · 
Deixam de comparecer com .causa ,justificada os Srs; Her- • · 

cilio Luz, Silverio Nery, Lauro Sod11é, · Arthur ·Lemos, Costa . 
. Rodrigues. Abdi-as ·Neves, 'Dhomaz ~\ccioly, Antonio de Souza, · •. 

· Ribeiro de Brito, !Gomes RibeiTo, Ruy 'Barbosa, José'- -Marcel- · 
lino,· Joíio Luiz iMves, Belna;rdino . Monteiro, Francisco ·Sa;Ues, 
Bueno de Paiva, Eugenio Jardim, Leopoldo de IB:Ulohões e Ri-
vadavia Corrêa {~9). ' . . . . . · · · ' . · . 

. . 

I 
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gJtsskd' E:M à íJe· JtJúto JJE l'oió ;fi"~.: à . ; , ' 

r, ' "]!)• lida, :~~osta em discussão 'e, sóm idebate, aliti!i'oyada a 
\ 'ãcta 'da sessão anterior •I • . , · 

, I · O Sr; t• Secretario dá con.ta :d() ~.egÚinte . '· 
I < • ... ' • • o 

I • ·• ' 

..... · EXPEDIENirE · '. 
· Ofi'icio do .. Br. ió ~cretllil'io da Cam·ara :dos De.P,u~os; i.'e~ 
mettendo aseguinte • , . ·.. .~ . . .. . .; , . 

~ ,. PMPOSIQÁO ~ .<.' ' ,: i ' 

" . . 
·' . N. 15 ~·i9i6 

iO Congresso :Na~ional resolve:· ' ·. . . . 
~.\irtigo unico. E' . con8ideradà insutuicão. de utilidade ;pu~. 

bliea á Escola Superior do Commercio; com séde na Capital· 
!Federal, ~e ,acllOrdo com a. lei n. · 1..339, . de 9 de janeiro de 
1·905; revogadas as disposições· em contrario.. .-
. · IOamiUIB dos DeJ?utados, i de julho de 1-916; -:..tstolJ)lto 

:Dutra Nicacio, Pl.'ê!J1dente;- :ilntonio José .da CostiJ Ribeiro, 
' · 1~ Secretario. -luvenaZ Lama'l'tine de !Faria, 2• Secretario., 

. ~ A's ·Commissões de Justiça e Legislaoão e de Fina.noaB';, · 
' ' • I > • • / 

, .. · O Sr. 2" Secretario :declara que não ha pooeceres.: 
'· . ' 

r O Sr. Alldon Baptista *>-Sr. Presidente, U bôntem·1 n'O ·Pai:, a seguinte Iocal: (ti!) : · : . · · , · 

·· · · · «Envenenando .... ~ -De~e ~aver por certo '.uml grandà 
., · · cxaggero .nas noticias. que os jornaes vespertinos deram hontem 
· · ~ publicidade, de. um : incident~ que teria ~corrido .en~ 011. 

1llustres. Senadores Alfredo :Ellls e Abdon :aaptista. . · ·· · , 
·. · ·· · Noticiou-se. de i'aoto, que o Senador paulista·.magoado com 

o catbarinense, por não· haver .este attendido aos seus inter
, esses ou .desejos. no. caso·politico do Districto Fedeml1 o de.;. 

traotálra . publicamente com uma . injuria abs.olutamente .gra.:. 
tuita·. · .· . , · · . . . . · · .· .. · · · · ·. · ·· · · · ·· 
. ; li. : notiêia não pódll ser. verdadeira. O ·~enador Ellis. é 

. um cavalheiro . de educa~ão . que , não .perderia' a lmha nem 
·mesmo em uma .questão em .que íosse··parte pessoalmente., 

~· 1Si ! !houvesse oooorrido o noticiado .incidente, · quem· sa
hiria . delle positi-vamente .diminuído, ,seria. exactàinente; pela 
intolemncia e: má -educação que elle denotaria •de sua parte, 
o·distincto Sr. !Alfredo Ellis. 1 • • · · . • ' • • · · · · 

.Ve-se que houve o proposito de envenenar um facto, que 
poderia ter· existencla, I não com a sisnificaoio que se ihe deui· ·· 

I· .• ~ ' . . ' '' ' ' . • 

· :(*)' ;Est~ ~iscu~ ·~ rf!>~ r~V:~ 0,1~ · 9~·; 
• 
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' 
mas como . expressão . de uma intimidade que •Pel'lmitisS"e · aG 
Se.nado1· Ellis usar; por pilheiria, da expressão Auo ,se ,lhe at-

. tr1bue.. . .. •:· 
1 llreferimos, por.ém, acreditwr que nem· .. isto tenha acon

tecido. e que os •honrados Senadores, que se · diz terem sido 
·parte no incidente, . não tenh11.1Il motivos i- um ·para desoon
sider:ar a um seu collesa,-outro para se desconsider~ no 
conceito publico:.. · , . · · ' . . . 

· Subscx·evo em. todos· os pontos a local do illustre orgão de· 
publicidade. tMas tenho necessid·ade de explicar 'ao !Senado o 
que . foi que occorreu na sexta-feira entre mLm e o Sr. Se
nador Ellis, no. espaço de tempo · decol'il'ido entre a TeuniiiD. 

·da Commissão de Poderes· e a abertura da sessão .. do Senado .. 
. . Ultimados aquelles trabalhos', . encontrei-me em um .dos· .. 

. {.IOrredores · desta Casa . com ·o meu • amigo,' o Sr .. Dr. Diniz · 
Junior, com· quem estive conversando. demoradamente. ÀJlÓS 
essa ·converrsa; ·convidei-o para tomar café, o que S. S;, 
acceitou, dirigindo-rri.e então para a ·sahi do cru!'é. ~<\IIli .che-
gando: encontrei .quatro ou .cinco .collegas, '·entre ós QUilOs, o . . 
hom:ado :Senador· por S. Paulo. . ·. ·. · , . . · · ... 

Como é do meu habito, ·dirigi-me a todos, apertando-lhes 
. a mão. Depois de, ter fallado com dons ou tres dos êollegas, 
presentes, :volteí.,-me .. para. o honrado Senador de S. Paulo· do 
mesmo .modo, cortez .. e .. a:i'fectuoso, (?;~que. aJi.ás :é usual· .entre 
os membros .desta ·Casa. Nessa ()ccasrao. teve de facto, S'; E.."t., . 
um gesto de · qu(Jm .não me queria . aper~ta!• a ;mão, repetindo 
depois esse gesto, i sem, porém, pronunciar ·qualquer ·palavra, .. I 
pelo menos que fosse p'or mim ouvida. 1 · .. .. 

Devo dizer .·ao ·Senado que conhecendo S. ·Ex.,> torneio. 
seu •gesto ·-como um gracejo, . justificado :pela. intimidade . que 
temos, sabido. como. é que •o !honrado 'Senador frequentemente 
graceja . com os seus collegasr Servido ·o . ca:lié, sentamos .no ' 
sofrá;. o St•, 30r .. Duniz .Junior. ·e eu, c S. S~ o Sr." DrJDiniz . · '•' 
Dipniór ató :0 momento· em• que se •retirou, .. não óuviu · tambem 

' palavra nenhuma·. que ::fosse pr·onunciada pelo ·.honrado '!Sle;. .. · 
·. ·nadar e que .se·. prendesse ao facto.' '. · · ,·· ··. ·,, .. · . ··. 

No momento. em que nos retiravam os da· sala .. do , café, : · 
me recordo de ;há ver eu. dito ào meu comr.anheiro: . c Pa'I'ece. · 
que o Sr. Senador: Ellis . estJá de·. facto irritado :t, · e· dizia · eu 
isto porque·· .S.· Ex; voltára-se para a janella, onde. ficá'I'a. ·a .. · 
convet,sar, ·OU com . o .nosso collega, rSI', Ribeiro Gonçalves '. ou 
com o ·. Sr\ Senador Gonzaga •Jay;me. Retirandó-mei da · sala ' 
do café, não me encontrei mais'ccom o .honrado ,:Senador por 
S. •P.aulo, até. este momento. · . · " . • . · · 

· :Qev<? dizer a V •. Ex., 1~r. Presidente, e ~o Senagq que 
não . p~1a achar-me ;preoav1do contra qualquer ihostJihdado 
da pilirte. do honrado ·Senador por S. :Paulo. · · · · .i . . . . , . 

. : rO· caso: que •está:, sob o • julgamento dó ·Senado tem infe
lizmente irritado alguns animas, ·tem· .prendido a attcncão do 

.. todos, e. naturalmente, S. Ex.,. rque :é um., dos mais activos 
. membros, desta ·Casa, d~ve estar. tamb.em preo~c)lpad~ . c_qm ~ll.e~ ,· . ' ' ' 

t 
' 

. '•. I 
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: ;··' ~Ias eu não .tinha wa.zÕes' <le me P•recnver c.onlar qualquel' 
1 gesto de hostilidade por· pai·l.e ·de S. Ex. pr~l,as l'azõcs CJttn 

passo a expo11. . · · · 
.. !Antes de ausentar-se para S. Paulo, quando eu : ia tomar .. 

· eonhecimento dos· papeis •referentes á eleir;ão do Disbricto Fe
deral, S. Ex., conversando -commigo, na intimidade, na·· sala 
do café, disse-me.: «vou a S. Paulo e volto breve:.. E ac
crescentou: :c

1
que' eu· ·deveria annullar · o pleito . do Dist11icto 

Federal». . . . . 
·, raespondi-.Jhe; tambem sob reserva, que., ia · estudar os 

documentos sobre os quaes niio tinha .i ui:t'o fir~ado. · 
V{)Jtando s .. Ex. de· S. Paulo; em conversá ligeira e in

timâ que. teve . novamente :eommigo, disse" me: 4: Em··_· São 
Paulo confia-se na' sua independencia e criterio; Você· que 
acha de tudo isso ?» « Eu eritendo •que mel·hor é tocar-se fogo 

· . nessa papelada para· ver si vem cousa mais limpa:.; · 
· Respondi-L'h.e: «De minha parte, como simples .encMII'e- · 

gado. de um inquedto eleitoral, não posso .propor . isso ·ao 
Senado po1•qtie não tenho elementos, mas o Senado póde, em 
sua soberania, resolver. o caso· como .entender.· Não· t.enho 
paixão nesse assumpto:. .. , ·. , v. ,; 

Sobre esse assumpto ·S: .Ex. nuncà'inais ·trocou palavra 
com migo .. Entretanto; . de maneira ·nenhuma alterou. •o seu 

· modo . de · tratar commi!iw · sempre que ::nos enconbravamos · 
.nesta Casa. ·Por isso, como .iá: disse, não· tinha razões para 
estar precavido contra qualquer acto de·. hostlilidade. partido · 

· de s; Ex. p'ara um collega que, como eu,· se ·preza de .ser um 
.homem honesto, contiraternizando-$e sempre com éortezia· com · 
. todos os membros desta CaBa.. · , · · -, 

· ·Era o que tinha a: dizer, em satisfação .ao ·senado. . · 
' '. '• ' ( . , . . ' ' . 

' . . . 
' ' , • 'I.' . ·,• '• . . . ·, 

· O.'~r. Alfred~ Ellis ;(*)-Sr. 'Presidente, o Senado acaba 
de ouv1r a expOSição feita .pelo nobre Senador por Santa Ca
_tharina;. e~posicão essa reclamada por um acto da minha parte, 
recusando.,.lhe o .cump,l'imento. . . . . .. . 
· · · Sr; 'Presidente, o Senado sabe ;que eu tenho mantido 

. , · sempr-e, não . só nesta coll!o na .. outra Casa do Congresso, e 
·mesmo. fóra. dellas, uma ~mha recta, de homem educado, de 

. (Je'rltleman. Entretanto, Sr .. Presidente; nunca, absolutamente, 
. me IJl'restei a; adopta~ esse systema moderno que se emprega 
. e . se· .usa, · quando smto . que qualquer desmereceu no meu. 
conceito. E' possível que o . meu ,juizo seja errado, . mas· ten'h.o, · 
Sr. Presidente, a coragem dos meus actos. . . . · . . . 
I , . DeseJo sér tratado conforme .trato aos outros. O que so 
passou entre mim e o nobre Senador ·por Santa Catharina, é 
um. pouco differente. do que IS. Ex .. disse. . . . · 

. . •. · Saiba o Senado que não ,.tenho interesse· nenhum neste 
. pleito,.. a não 'ser o da moralidade publica e lhonorabilidade da 
· colloctividade da qual fai,lo part~. Dentre os· tres candidatos, 

' ' I • 

', .. (*) Esto discursl)· não foi revis-to pelo orador .•. 
' 

( 
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Sr. Presidente, o mais eympathioo ao meu. coraçlo, por ter.· 
sido um :velho companheiro de lutas na propaganda. natu~ 
ralmente era o Sr. !Dr. Sampaio 'Ferraz, brasileiro. cheio de 
sãr:vioos ao . paiz, sendo o principal delles a consolidaoilo do 

. . 

,lregimen republicano .em i889," nesta Capital, du,rante o Go~ 
· /Verno P~visorio do marechaLDeodoro.. '\. · . · . . · / 

.• ·O SR. !ABDON !B!APTIBTA~E'. exacto que o nobre Senádol1r 
:referiu-se ao Sr; Dr. &mpaio Fel.'lraz, no sentido que de~ 
clara. Eu, .pol'lém, disse a iS, Ex. que . a votaoilo. desse can~ 
didato era insignificante. · · ·. · · · . , : . . 

·.O SR ... ~ ELLis_:.íA!ssiin· pois, •si eu .tivessé algumá' .. 
preferencia por a1guJID · dos candidatos,. r-epito que essa pre- .· 
fel'ãnoia . natllJl'àlmente . recairia sobre o meti. rvelho •compa
nheiro de . lutas. · Em :relacilo · .aos dous outros candidatos, 
nada, !l~S«;~lutamente, tenho que :,~e interess~. ·. . . ; ' . 

Dmgt-me a S. Ex:, presummdo, deante. do que se, diZ1a, · 
deante da.S .allegações feitas .pelo illustre Senador,· cujo nome 
peço Jicénoça para citar, o Sr. Sál Freire; que o pleito tin!ha 
sido . positivamente fraudulento, . o ·que· era ;crirroborado por 
af1'irmaoões particulares de pessol\s interessadas no mesmo, . 
de chefes. do .. districto. ,Estava,. pois,::positiyamente oonven.,. 
cidô de. que .esse pleito devia ser. annullado, .·parque elle es~ 
tava cheio de i .fraudes, 'de d'alsificaoções; ' . ' r ; .. , \ 
. · ·• · Convenci-me mais; .. Sr. !Presidente, · de'· que., o c!Uldidattt 
diplomado não havia sido eleito, tanto que :havia· lt'ecorrido 
a meios . violentos,. conforme os . jornaes · noticiaram, · prâti
oando .. arrombamento' de armi!JI'Iios, com o .intuito de 'tirav, i 
livros para falsificação <te foL'has., . . . · . . , . . . · .· ·. 

. Dirigi-me a S. Ex., como m~ ·. dirigi~ia a um juiz, tanto·· 
r mais quanto eu · estava convencido de que a confiança . da . 

· · ' Commissão estava depositada· no criterio de S. Ex .•.. para. que 
· ella pudesse subscrever o' .parecer COI!Ili, as. suas ·.conclusões •1 

~:A ·corrente · de-': ;opinião .. · no · Senado; ·Sr. Presidente; era, 
, positivamente, · pela annullacão do pleito, . e nllo .. desejando 

comprometter amigos, <iue não . me ' autnrizaram' a declarar .. 
. seus nomes," deixo de• mencion~ .os que _pediz:am para. me . · · 
entender oom •S; Ex;, membros, aliás, da propria ·Commissão .. 

· de ·Poderes~. Entretanto .. esses que ( haviam· P.edido a minha . 
intervenção· junto a S; Ex.,. no· intuito de annullacão do pleito, ' 
subscreveram depois o pa11ecer,. como si fosse solidwrios e es
ti·vessem convencidos de que ·•S. EX; tiDJha de facto. relatado o ' 
pleito, dando · e fazendo Justiça·· aos candidatos concuwentes. 

' · · · • O. SR. Sá FREI~...., ':E• bastante 1grave .a. déclarlll.)ão · M · 
1\;7. Ex.' , . . . , · . . . , I • . • 

. . . 0 .SR; VICTORINO !MoNTEIRO...., ~~cho estranho que. membros 
da,Commisslto tenba.m feito ,y, ~~i.1d~ .. ~rbitro. . , · · .. 

· ·lO ·SR. :ALFREDO. Er..:t.IB _;.. Sr:I:I,:J.liresidente; eu . encarei S. · Elll. . 
o honrado Relator, como um 'juiz, e.....apezar das solicitaç1!e8 
que me foram feitas, plll!1a que·~incutisse no animo .de S.' Ex:. 
a idéa, a conveniencia, a utilida'de· da annullaoito do :plel·to, eu 
:não () fiz, ~cesP.eitiUldo cem S. ~. Q . illl'~~tel:1 d~; J:uiz .. ~ique~ · 

• 
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· \' \ Porém', convenc.ido de que 8. · Ex. estavà disposto a annullar 
- o pleito, e :nessa situação bati palmas ao procedimento de 

S. Ex. e confirmei ,que de facto seria conveniente parra o Se~ 
nado da Republica que se executasse essa m'edida, :para evitar 
que lá fóra se commettessem fraudes eleitovaes, como aqui 

· na 'Capital Federal. . ·· . . 
. :81 aqui o eleitor tivesse certeza de 'que o seu voto 'fosse 

respeitado,· naturalmente o nosso corpo eleitoral1 não s~ia tão 
minguado, tão esca~so e tão nullo. · · · 

"\ .. 

. tFoi por esse .motiv·o que eu desejei' que o .pleito fosse 
ànnullado. Não que tivesse interesse nelle,· directa ou indi~· 
rectamente, mas aJ;lenas como velho· '!'epublicano, pleiteando 
a pureza das urnas, como unico.·meio de termos uma overda~ ; 

· dcira democraci111. I · .,-_. · 
Quanto 'aos meus actos pessoaes, l;!r. Presidente, eu ainda 

pcrtenco á velha escola. Ninguem se engana .commigo: não 
me dobro .. Na mi~~à yi~a publica e I!a minha yida :particular. 
eu sou o mesmo mdlVlduo. E' posstvel que 1sso desagrade, 
mas/hão· de me 'respeitar,. !porque respeito a todos. Quando, 
POI'Iém, Sr." Presidente,. sinto que o juiz ofoi parcial, eu tenho · 

~ o direito, direito que a' minha conseiencia me ~mpõe, de. pro
testar como entendo: ~Foi o que fiz. (#uito bem; .'f!l-uito bem,). 

' ' ' . 

O Sr. Aloindo: Guanabara · (pelq ordeml)- Requeiro a 
V., Ex., Sr. Presidente, consulte o Senado si concede UJrgencia 
para en.brar immediatamente· em discussão o parecer da Com-
missão de Poderes n: 52, deste anno; · · ...,..,.. \ 

....... , •' . ' . . ... . . . 

· ·. O Sr.'·Sá Freire·' (•) (pela'.ordem)- Sr. '}lt'esidente, o hon-' 
l'ad<i. Senador r~presentante do Districto. '-Fed.eral .pede ur~ 
genC!a para que immedlatamente entre em. dtscuss§.o {) pa;. 
recer ·sobre-as eleições que aqui. ultimamente se realizaram:, , 

III 

, · Sabe V;· Ex .. ·que só 'hoje~ pela manhã, foi dí.Stril!_uido 
· pelos Srs; Senadores o q,vulso eon tendo a contestacão e a. 
defesâ. offerecidas perante a Cominíssão de Poderes,,, · ) • 
' ' '. . ~ . . - . . . ' . 

. O SR.RIB&IRO IGoNç:\LV&s-Eu só-recebi aqui no.Senãdo,. 
• • ' ' I '· ' • I . ' 

·.· :0 Sa S..t FREIRE- Acredito até que muitos dos Srs •. Se
nadores ainda. não o· tenlham ['ecebido.._,porque eu tambem 'não 

. recebi o D-iario do ·congresso .sinão aqm no ·Senado. · 
·sr. :Presidente, tratando-se de uma eleição· discutida e 

· estudada da. fórma.. por que. o foi; será .. natura.l que sómente 
a Commissão de Poderes tenha. del!a conhecimento e que o. 
Senado inteiro .se pronuncie a. ['espeito sem o seu. estudo .. pon~ · -. 
'd(lrndo e reflectido? · · . •· ··· , 
· · Como, Sr. Presidentel pedir..:se urgencia para .a ·discussão 
e v o tacão de um parecer. desta. ordem?· · 

\ O que se pr.etende é tra.nsfo!'mar o . Senado da 'R~publica. 
em ihomologaEJor dos Mtos da Commissllo de Poderes, ou man-. . . 

. (•J Jljst~·4f~~l:'!o,n~o tot il'ev!;sto ·~.elo QM!fo~o; · 
'•I 
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tel-o na posÍcão de fA'ibunaljudlciario para'.o effeito de•,iÍllgar 
de aooôrdo com o allegado e provado. · .··· . · 
. ~:. A questão está posta :nos · seus ·verdadeiros termos. · O 
Senado resolvená, como sempre; com ·a sua costumeira: ,jus-

. tiça. · · · 1 
' ' 

O Sr. !Presidente -lA: •Mesa · não deu para ordem do dia 
da sessão .de hoje ·O pa:reeer. da ·.commjssão de 'Poderes porque·. 
cllo não havia sido publicado. · , · · 

Entretanto, .tendo sido distribui do já .ao Senado, a Mesa 
julga de seu. dever .entregar á deliberacão do voto da. Casa· o·· 
requerimento do Sr Senador pelo Districto Fed~al. · 

O SR. !.<\.tcrNilo GUANABARA- Foi publicado ·hoje de manhã, · 
cedo. São abundantissimos os precedentes' nestes casos. . 

· · · Posto a· votos o rêqueriment.o, votam éontra 19 .Srs. ·Se-
nadores e a •favor iS. · . · · · · ·· · 

' . . .. , . I . '. ··. . ' ' 

· O Sr. Presidente.~Foi reJeitado Ó requer~imento.· ·./ · 

o' Sr. 'Victorino· .Monteiro · (*).:·(para .uma. emplicaç'liol
Sr. JPresidimte, impressionado pelas palavras . do nobre .. Se
nador pelo IHstricto Federal, Sr.' Sá·"Frei.re, eu votei cO'llhra · 
a urgencia requerida. l'orque me parece m·esmo· que não ba 
nr.cessidade ide precipitar a deliberlllCãO... ·· · .. ·.· . . ' ' 

O SR. SJ FnEIRE- .A!gradeçó ·muito a V. Ex. · · ...._, - .. . ' : . ' . 
.0 SR. VICTORINO MoNTEIRO -.. • , ~ de Um caso da impor- . 

, tancia do que 'se ,yae debater. · 
:Realmente o Diario Df{icjaZ, publicou hoje o pa.Tecer. · Não 

o tendo recebido em minha casa só. neste ·.momento me chegou 
ás ·mãos o a:yulsO.·!)m que. está publicado. o. mesmo parecer 
e a contestacao de ambos os candidatos. . · ·· . · 

· ,Mas, Sr .. ·Presidente,. quero deixar· consignado que o facto · 
· de teor ~votado .contra .. a urgO'llcia .lião quer.· dizer que cr ·meu 

voto •se,ia contrario. ao-· parecer do. illustre Relator da iCom:.. .. ·· 
missão de Poderes. Porque, mais do que nunca; nós tambem 
temos ·e assumimos a· responsabilidade .dos . nossos., actos, :.e 

· .por que tambem somos , velho~ republicanos, não -poderemos, 
aliás, ·invocar. esses., sentimentos, essas qualidades,· quando se 
trata de um simples .princ,ipio de ·elevada justiçi; Não po
demos ter preferencias por •candidatos que não obtiveram siniio 

· uma meia duzia de vo'tos. . · .. · · · . · 
· 1Si porventura. existe,'má vontade contra este ou 4llquelle 

"candidato /por ter abandonado as .fil.eiras do, cj.viliSimo que 
professou, não se llle .poderá. ati'rwr a primilira .pedra, por
que outros fi1.eram a mesma cousa Q .pertencem ho,ie ao •Par- · 

. tido. Republicano Paulista.. : · . '· . · , 
, · Tendo. :nós contribui do .parn que. ,o Relator ,exercesse sun 
--,---..- ' ' ~ ~:~. I 

.-
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.. 

r 

• • 

,.. 



.... 

' ' 
I 

SESSÃO EM .3 Dll :/UT.HOI DR HHG. 
), 

•, funccão, e·, si nós todos tivemos confiança · em S. Ex: para 
exercer esta missão,· estamos obrigados a manter o seu rvoto 
como homenagem ao seu caracter e sentimento de elevada jus-
tiça. · · ,. · · · 

' · O Sr. Loues Gonçalves (pela· ordem) ....:..:Sr. Presidente, fi
quei impressionado com as ,judiciosas 'J)alavras proferidas 
pelos nobres Seaadores pelo Districto Federal e R1o Grande 
·do Sul. 1!:, por isso, votei contra a urgeDC>ia. Entretanto, ess·e 
meu yoUo. litãO siS'IIlifica pronunciamento a respeito de uma 
oleicãô' debatida como a desta Capital, a· reclamar um estudo· 
meticuloso. e. reflectido. Serei juiz em occasião opportuna e, 
desde· ,iá, declaro que me 1parece imcionveniente investigar· 
sobre a conducta politica ou partidaria dos ca'lldidatos, por-

. que -a nossa missão, dever do. Senado, é apenas' deliberar 
sobre à legalidade dio pleito, ·reconhecelildO. 'quem foi legitima. 
mente eleito pelos eleitores, ·o verdadeiro mandataria do povo 

· .carioca •. · · ' · · · . ' / ' 

· · ' ' Só· ilgora, neste ·momento. Sr. Presidente, .veahÕ de rece. 
· ber o ._impresso :coDJtendo o parecer, com as allegacões ·e do
ctlmentos. dos interessados. E' 111aturnl que o leia oom a de. 
vida nttencão, tonmndo.se, portanto, rep"ito, .no desempenho 
dos meus deveres, inenoivel a urgeneia requerida. • I 
. . ' ' . . . 

O· .r. Epitacio Pessoa- Sr, Presidente, parece-me que· · 
eram inteirmmente exousadas as' deolaracões · feitas . pelos no
bres Senadores pelo Rio 1Grrande do S.ul e pelo Amazonas. 
. · · ~o\ questão foi collocada nos seus devidos termos. , 

' ' ' ·., ·, ~ ' ' : .. 
· O ,sn.-LoPES !GoNÇALVES- Cada um se pronunc1a con

forme a sua consoienoia e o seu,modo de apreciar as cousas. 
·: . · O '•SR' •. EPITACIO P.ESSOA- Cada um sé pronuncia no Senado 
conforme a sua consciimcia, .e por isto mesmo não reconheoco 

.. a ninguem o direito de intel'pretar · o·. voto .de cada um ao 
· sabor do .seu inodo particular de pensar. . . · · 
. . O Sn. LOPES GoNÇALVES.,:.... Eu, unieamente expliquei (.) 
meu .voto .. ,, · · 

.. ' . 0 Sn. EPITACIO PESSOA--: Sr. 'Presidente; dizia eu que 
. me parecem excusadas as declarações feitas, porque o Senado 

. · votou sobre . a impressão das palav.ras ·profe•llidas pelo nobre 
· , Senador pelo Districto !Federal. S. Ex. collocou, a ·meu ver, 
·.a questão de modo muito, claro,: '!'rata .. se de uma mataria 

importante; ·o Diario. O((icial, só ho,ie publicouos ultimos 
· documentos do pleito do Districto Fedeval. · . ~ . ' . 

· UM Sn. SENAnon-:Os que dizem respeito á .contes-
tação~ . · ' : 1 ~ ·1 

o sn .. EPrt:ACI,O Pn:sso;A-;Só. hoje foram ·publicados os • 
documentos· prmo1paes, os· ma1s 1mportantes, :as razões apre
sentadas pelo candidato contestante o a .pepliça que lhe ·offe~ 

I' 

... 
J. 

. ' 



~-
.) 

i O ANNAES DO SENADO 

' • - I 

receu o seu competidor. ·Documentos extensissilmos ·para cuja 
·leitura uma manhli inteira não seria.sufficiente... . · . 

: · 10 1Sn. LOPES GONÇALVES- E' certo .. Apenas pude ler uma . .; 
pequena. parte. . · · -.. .. · · · · 

· · O Sn, EPiTACIO PESSOA- .. : quanto mais .para um estudo 
consciencioso: 1é. muito natural a impugnação ·do . nobre .Se-

-· nador pelo Districto !Federal ao requerimento do seu illustre 
collega. · . · . · . 
·· Muitos Senadorês não se achám ~abilitados ·a manifes
tar-se ôOnscientemente sobre a questão, e seria uma violencia 

: .,. inqualifica.vel obrigal.,-os a isto .. · · · · · ···· · , 
. · · Quanto . ·a mim, declaJro · que, . talvez pelo meticuloso 

. auidllido com que· estou estudoodo •o assumpto, não pude siquer 
terminar ,a leitUII'a da conte~t~cão~apresentap~ p~lo. ·~r. :Qr. Tho
maz Delf1no; Por consequeruna. nao ptl:de 1nnda ImCil:ar o .exame 
da .r.eplica offerecida pelo 'Sr. ·Dr. Irineu Ma:Ohado .. E como, 
(apraz~me, nesta occasião, declarai-o mais uma :vez), nesta, 
como em · qualquer •questão de .reconhecilmento de pod,eres, 
não me· filio .a. grupos. nem :a partidos, . não subordino · o 

'\meu voto nem a affeicões, .nem a odios pessoaes, -'!)rocuro 
Inspirar-me . unicamente na verdade el€itoral; noL:,espeito á. . 
lei e á ,iustiça, não posso .ser obrigado a manifes='-me com: 
sofd'll'eguidão ·sobre· um. assumpto de que -não tenho conhe-
cimento completo. ' . · · . ·· ·· , 

· · Foi devido. exclusivwm·ente a esta circumstancia que votei 
contra o requerimento de urgencia do illustre representante 
do Districto !Federal. · , 1 · • 
. . Não dou . a ninguem o direi•to ãe interpretar · este voto · 

· . sinão nos terinos em que a. questão foi collocada pelo .illustre 
Senador, Sr. Sé Frei.re. · · . · . . , .. · . . · · 

Vou ~oncluir o meu. es.tudo.· Terminado elle, poderei 
votar a favor do .parecer, como a favor do contestant'ê. ou pela 
nullidade da: . eleição, conforme a' conoviccão que resultllir desse 
estudo, pois não tenho. o meu voto ·hypothee~ido a. nenhuma 
sol~cãQ. ·Pelo. contrario, tenh~ neste._par~iculár,"a ~aior,:· .a- · 
ma1s ampla hberda.de de accao no exerc1cio do meu · man-
d t . . . .. ' . ' ao. ·· ..... ·.-,·.,.., .. 

c ' • • ,. - ' ' ' ' ! 

Vim à tribuna, 'porque o meu silenci6, Si. Presidente, : 
depois. das declaraoões dos nobres ·Senadores Pelo Amazonas ·.· 
e pelo Rio Grande do Sul, pod·eria .ser interpretado ·como a 

. anteeipacão de um 'VOto que ainda não .estou. habilitado a. 
· : proferili; '(Muito bem; muito bem.) · 1 · 

' ' .. ' ' . •·[.: ' . '· . ' ' . '• ... 
O Sr. Indio do Brazil- Peco a palavra pela ordem. 

. . . . . . . I . . . : . 

. 'O Sr. Presilente -:-'Tem a· palavra, . pela .. 1ordem;·· .o hon~· 
r ado Senador. .. · . · \ . >·. · · · . ':' '"'\' ·, .. 

" O Sr •. Indio do Brazil (péla ord~)-Sr. IP'reside.nte, iedi 
a·pala~ra, pela ordem, para fazer a. seguinte declaração: entrei. 
ueate .r~Ci!ltQ quando Jlá! .estavo. u!~1mada ·a votação do reque. . 

' .,. . ' 

. ..... _ 

'. 
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! -· SESS'Jio EM: ,(L ÍlE J'ULHO DE 1916 ·H 

' -· -
·' · : rimerito de- urgencia :feito pelo :honrado Senador,~ Sr. !AI~ 

cindo Guanabatra, de modo que niío tomei' parte na' V<>tlliCão.. / 
Si estivesse presente, declaro a V. Ex. que teria votado contra 
esse requerimento. . · · 

ORDF!Ml DO DU 
- . 

O Sr: Presideste -Lo\ ordem: do dia consta de trabalJh,os de 
Com·mssiões. . · . . ·. . . · · . .. 
. ::;<Nada mais havendo a tratar, vou levantar à sessão, desi~ 
sn~nd.o para <>rdem do dia ~a s?guinte : . . . :(ii' 

. • I 

!Discussão unica .do P!lll'ecer da Comm-issão de Poderes nu
mero 52, de 1916, sobre as eleicões realizadas no. Districto 

. ·Federal, no dia 12 · de . marco ultiino;. para preenchiJ;ll_ento da 
• vaga· aberta pelo fallec1mento do· Sr.·. AuS'l!lsto de Vasconcellos 

e opinando quo.. sejl). .reconhecido e pro6lamado ·senador dá. 
Republica. <>' Sr .. Dr. Irineu de iM-ello 11\ta~hado (com· unm 
eme.nda substitutiva dás co.JJ,Clusões do parecer apresentada pelo 
S.r. Sã .Freire, propondo o 'reconhecimento do Sr. Dr. :Thoma;; 
Del('ino dos- Santos); · · · , · . · . · · · . 
. - \ ,,_. ~.· . " 

Levanta-se a :sessão láS 2 horas e 20 minutos'· 
• 

! .· 49~- SESS!Ó, :ElMi 4 DE JULHO DE i91ô 
~ ·, . 

> • 
•. ; • J?R'ES~!)ENCIA DO SR .. A. AZEREDO, VICE-J?RESIDENTE . . . ,. \ 

• · ~-\'. 1 liora da tarde, abre:-se a· se;são, a qÜe. contorrem· os · 
Srs. A. t.A:zeredo, _;Pedro Bor-ges,·· Metello, Pereira Lobo, IGon-

I /. . calves,· Rego, t.M'onteiro, · Indio do Brazil, Meil.des de. tAlmeida, 
José . Euzebio; P~res . Ferreira, · /aibeiro !Goncalv.es, . ·Francisco, 

. Sá, João Lyra, Eloy- de Souza, ;Quniha Pedrosa, Epitacio tPessoa, 
· · :Wal:fredo Leal, Rosa ·e Silva, Araujo Góes, Raymundo de ·Mi-

. · randa, ·Siqueira de Menezes, Guilherme Cw~os,. Luiz :Vianna, .. _ 
: · Domingos Vicente, · Miguel' .de ·Carvalho, Erico •Coelho, :AJcindo 

· Guan.abara; Sá !Freire, Bernardo ~Monteiro, . .Adolpho )Gordo, AI~ 
• fredo lllllis; Gonzaga Jayme, Leopoldo de· Bulhões,· José Mur

. tin:h<>, Xavier da SUva, L\lencar Guima.rãés, Gen.eroso Marques, 
... · Vida! Ramos, Abdon Baptista Soares dos ·Santos e Vietorino 

· Monteiro (41). · ·· -·.· . · · · . · · 
• • · ' III ' • . j• 

J · -Deixtm .de· comparecer com causa. justificada <>s Srs .. Her-
cilio Luz, Silverio Nery, Lauro Sodr.é, ·\AitlfJh-ur Lemos Costa/ 
Rodrigues, IAbdias Neves, Thoma.z :Accioly, :Antonio de Souza, · 
Ribeiro de. Britto, Gomes R~bei.ro, Ruy Barbosa, JQSé /Marcel~ · · 

· Uno,' Jolio · Luiz Alves, Bernardino M<>nt.ei•ro, Francisco 5alles, . · 
iBueno .d~ Pai:va, ;Eugenio 'Jar~im -~ Rivado.:via. .CPrrêa :(iS) •J 

. 
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E: lida, posta em discussão• o s6m dehal.e, UJiprovada a 
acta da sessão anterior. .. ' 

·O Sr. 1" Secretario d·ú conta do. seguinte 

.. 
EXJ.lEDIENTE 

Officios : . . ' . . . 
. . tCiiÍco do •Sr. ,i" :Se~reta!'io <Ía 'Carnai'n dos 1Dilpulado,1~. f·•-
mr.t.t.enrto .as segumt.es: · · " · · · · · '·Ir:'~'' 

I ' ', o I '>I .. ~~~ 
/ , •• I \ 

' 'PROPOSÍCllES 

N. 16-1916 
. .· . . . I 

.. ·O Congresso Nacional resolve:· . , · · . · ' . • 
\ '' ' ' • ' ' ••• '. J ' ' ,' ,' .' \,; 

.Art. 1." E' o Presidente da Uepublica autorizado a con. 
· ceder .a Henrique Eduardo Coussen, arCJhivista da Estrada de 
Fei-ro Oeste de Minas, lllm · anno de licença, com aDdenado, 
para tratamento de saude, em p'rorogação .daquella que lhe.·. 
J'oi concedida pelo decreto Jegislafi.vo · n. 2. 998; de 29 dê sé-
J.embro.de 1915. . . . ·. ·· . . · 

Art. 2.• ·Revogam-se as ·disposições em contrario. · . 
C amara :dos Deputados, .1 de ,julho de :1.!1:16,- A.stolplto 

Dutra Nicacio, 'Presidente . .,...;; ~4:ntonio . José· da Costa . RibeilNJ, 
1" Seeretario.- Jttvenal Lamartinc de . Faria, 2• Secretario, 
-A' Com!nissiio de Finanças, · . · · . · . . · · 

• 
• 

. N: :1.7- :1916 · ·~ 
... 

' . . . . ; . 
, O éô~gres~o. Naci~mil re~olve: . ' .. 

1 
. . · •· . 

· ·~<\.rUgo unico. E' concedida .ao ajudante de. escrivão . da · 
thesouraria. çla Estrada de Ferro Central do: Brazil, •Luiz L-lu
gustf? de Azevedo, ,licença ppr um: anno,' em·. P,rorcigacão e s~ 
vencimentos, para t~atar de seus l'llter.esses;. ·revogadas as dlS• · 
posicões em contrar1o. . ·.. · ,. , : · · · . ·.. •· 1. 
. Cainara dos Deputados; 1 doijulho de 1916. -l!lsto!plto . 

Du'tra Nicado, Presidente. ':'-,Anton.io. José .da Costa Ribc·iro, · 
· .:t• See:rctnrio . ..:.Juvenàl La?rwrtine de .. Fa'l'ia, .· 2• Se9retario, ... 
· .:..;., A' .1Commissiío de !Fina~as. · · · ··•'~" · · ' · · 

, . I ' .. , . 

N, 18 -19>Hí . . 

, · O Congresso .'Nacional resolve : . . 
' . :Art.V E' o ·Poder Executivo autorizado a abrir, . pelo 

l\finisterio da Fazenda, o' e:redito oClspecial. de.; 57·: 692$690, para ·· 
o fim de occorrer ao. pagamento devido ao' Dr; Jeronymo.Ba
ptista ·Pereira Sobrinho,·· em virt\1de. do . sentença j~diciaria·. . .. .. ,. . 

.. 
•. 

' ' 

. I 

. ' 

. ' . 
'. 

.. / ....... 
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' . 
L-\'!'t. .. :z." Uma vez cffcctuado ·o pagwmento do. que trata o 

. artiS'Q antecedente, ,o. ·Poder· Executivo, pelos .Ministerfos da 
<, Fazenda e Viação e Ob1·as •!'ublicas,. enviar.á ao :Ministerio Pu
. blico, em •f'órma legal, os documentos 'que tiver para o fim du 

. ser ·P'l'OPosta, sem perda de' tempo,. a acção rcscisoria .que no 
· caso eouber. · 

·Gamara dos Deputados,· 1 de .julho do HH6.-Astolph~ 
:nutra Nicar.io, •Presidente.- Antonio José da ,Costa Ribe·iro, · 
:!q Secretario. -Juvenal LanU!I'tine de Fal'ia, 2• Secretario. 

' 

-~~Í~~gommissão de Finan~as.. · 
, ".JIH~~.. . . . ··, 't!· . . 
·. . · N. :19:.... 19:!.6 . • 

. ' 

ü Congresso Nacional. resolve: 
' I ·' .. 

. " ' . . . 
·. :Artigo unico. E' o poder Executivo autorizado ·a abi'ir, 

. · pelo Ministerio da Fazenda;. o CI'edito especial de 4':.70:1$306, 
· · para occorrer ao pagamento devido. a -D!D. Mathilde da !Silva 

:Reis Cerqueira,· Julieta Reis da Gama :Cerqueira e Virgínia 
Reis .. da Gamil Cêrqueira, vi uva e .Jilhas do .Dr. Eduardo Er
nesto da Gama Cerqueira, ex-juiz federal-da secção do Estado 
de Minas· Geraes, em virt)lde de sentença judiciaria que con
ctamnou a União ·a pagar-lhes, respectivamente, . as pensões f 

ann)laes de 2:300$, 766~666 e. 7·66$666; revogadas as dis·posi-
cúes em .contrario. . .. · 
. · Camai·a ··dos 'Deputados, l de jul;ho de 1916. -Jilstolpho · · 
D·utra Nieaçio, Presidente. -An~onio José ~a· Costa Ribeiro; 
i• Secretario.- Juvenal Larna:rttne ·de Fana, 2• Secretario. 
..;.. A' Camm~ssão de Finanças . 

. ' ' . í .. ,. 
N. 20-1916 

· · O Congresso Nacional resoiv.e : · 

· •·. U\rtigo: uriico. E' o tPodei; Executivo au.torizado a a!JJ•ir•, . 
pelo 'Ministerio da .!Fazenda, .o credito especiài de 22 :9!H$000, 
·para pagamento,. om vi>rtude de sentenca judiciaria, a D. An
nita 8ussokind de Mendollica, viuva do ex.,ministro do· Su-

.. P.remo ·· T-ribunal Federal,·" Dr. ·Luci o de. Mendonça'; e a seus · 
:l'll~os· menores' Edgard;~ Carlos e ·Irene, . sendo,· ·i3: 137$770 á 1 

'Primeira, ·e 3:284$442 . a cada·. dos ultimas, relatiovamente 
. ao· período de 23 de novembro de· 1900 a 31 de dezembro do 

· 1913; -revogadas as· leis e disposições em contrari(ll. · 
' ' ' ' . ' . . ' j ' : : ' 

Camara dos Deputados, i •de julilw de :1916; _:_ ~stoÍpho 
.·Dutra Nicacio, Presidente. - Anton.io José dá .costa Ribcil'o, 
,1• 'Secretario. -'btvenal Lam~tine de Faria; 2~ Secretario., 
'"""A'·~a11111llissíio de Finanças •. ·· · · · · · . · . 

• ' • ' ·1 · ·. .• ' '"• ... • , \ " l; , 1. 1 lo 10 
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· . Do ·sr. JoãiJ Honor~~:to Pi111heiro;. 1: Se-el1etario ifa Câmara 
dos Deputados, commumcando . a · ele1cao da: !Mesa que tem de 
dirigir os trabalhos da .presente sesslio .-:- Jnteilmdo •. · 

' . ' ' . ' . . ' . "" ' .·· . ' -~- ·'. . ; 

' · · 10 Sr. 2• Secretario declara !JUS ·não 1ba pareceves • 

' ' . O!EIDEM · 00 DlíAi 
. . I 

I ' , ' () .. ' . , , , . , 

··llLEIÇÃO DE, UM SENADOR PELO DISDRICTO FEDERAL '.· ,· ~ ' 
·, -\ · .. '' ~t'lf'i 

· ·'iii DiScussão unica do par-ecer da Coinroissão de Pode~~~~nu-
mero 52, . de i916, sobre · as , eleições ·realizadas no !Districto 
Federal, no dia i2 de. marco, ultimo, para· p.~~eenchimento da 
vaga aberta pelo fallecimento do Sr. !Augusto de, Vasconcellos 
e opinando qhe . ·seja reconhecido e proclamado Senador da · 
•Republica o Sr. Dr. -Irineu de. Mello. Machado (cOfml. uma 
emenda substitutiva .das concluaóea do parecer, apresentada 

· 'Pelo ,s.,.; F1'ei1'e,·pfQpOrulo· o. 1'econhecimento do Sr •. Dr. Thoma: 
Deltmo_ dos Santos) •. · · · 

1 
.·· · · 

1 

, • 

í - ' . ·, . . . 

o ·sr. s• Freire --sr.··Presidente, tranquillo ent!.lo nesse 
debate,. sem .as paixões.que conturbam, e visando como .único 
objectivo dizer . aos :meus ·'Pares ®al a. lllldll'ha. opinião' sobre / -
o pleito ,do. Districto !Ftederal, · porque sobre elle :,tenho que . 
me pronunc1ar, dando o meu 'Voto. ' · . "' ; . · .1 . . 

Disse, Sr. 'Presidente; , que, entrava tranquillo e calmo. no . 
debate, · poJJque 'BS amarguras nãovtoldam o animo· do !homem 
que . deseja cumprir .vigorosa . e .su_:periormente. o seu dever,, 'I• 

Que importam as amarguras? Que importa. ®e. ·haja , . 
um dia em que um p111ntido, que sempre , se sentiu: :forte para . 
defender o direito dos ·seus wmdgos, depuzesse as · al"'Ilas e . . · 
não mais quizesse amparar, não uma injustiça, .srs .. Sena- · ·.· / , .. 

· dores, más um dil1eito-cryatalino de·quem· pretende entrar. de· . .t 
viseira erguida na ·mais·. alta ·col'!Poracão rla Republica? · · .. · 

. . Não respigarei, :Sr. -P.residente,· longo tempo deste .assumpto;, 
O meu obejectivo cifrá-se ·ffilli dem·onstrâr.:que ·O Dr; 'l'homaz .. 
Del:fino dos Santos foi .. eleito. Senador da .Republica, !tlm uma-· . 

l eleicllo livre, mu.perturbada por.diver~Qs elementos que_ todo_ s.· 
os Senadores conliellem; · · ·· · . · · · · . ··· · . · ·· 

J 

( 

. · <O meti objectivo é demoristrar que, tendo ·. immerooi,. 
·dame!lte . sido :I indicado ~·a.ra dirigir . uma. . fac~ó : politica , po 
Distr1cto. Federal, ~l:i1 que os votos do candidato por m1m r 

. ·. apresentado foSS9llii.1'8SUltado. da fraude; •Só .. desejei, só pedi; · 
· · só. recommendei a manifestlliCilO sincera. .e nvre de cada..eleitor. 
·.·· .··.·· . Feitas·.estas ligeit:as; considerações,. entra.rei .. ·calma, .pru-
.. dente . e Nrrespeitos~~·enf;e. a ....eombater ,. ~ parec~r da honrada 
Comm1ssao de IV er1f1cacão de Poderes. ,:.. , , . · · . · 
. i' /Causou~me admirac;lio,' Sr. PTesidenteJ. que; em .. se estu.;. I 

. dando ,um, pleito. desta. ordern, onde •a alsóussão foi ampla 
perante a Commfssão1 .onde· se .procurou d~nstr&r~ o •direito · 

··'· 
' 

' ' 
I 

· ~e u~ pu o~ir~.~~ ~e· putrp, o · P.~®r j:ia Commjsslo sflen~ 
' ,, ., ' . . 

' 
........ 

·' •. I . 

\ 
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~EssKà E:M 4 DE Jut:ii:à DE i9Ül . ~ . . 

. . • I • ' ' ' ' 

. •lliasse "!iolire o. argumento mais ~o11tantei ·sobre ·jj. i\~güm:énto 
1 :mnis.logico, sobr,e o a11gumento mais .cone udet1te que u~ ~os 

'cand1datos apresentou á· consideração da mesma ComiiD,Issao · 
I ' ' • ') . ' • 

r ·Sr. P.residente, jú o disse na :fundamentação da. emen.da 
que apresentei . á .oonsideraf;ão do. Senado: c que um pleito 

. não se póde estud!Lr simplesmente,. examinando ailta .. por a~ta; 
é preciso subir um pouco,· examinando-o sob o ponto· de vista 
moral e •. so& o ponto ~e vista dos rvotos recebidos;'. Quandf) 

. eu digo' sob 'O ponto de 'Vista moral, . sr. Presidente, · refi-
. 1 ro-in1;1 exclusivamente ao pleito: eu trato das questões, mas 

níio~J'éfiro as pessoas. Era indispensavel, Sr. Presidente, que 
essâ•i~Commissão. examinasse o pleito sob o . ponto . de vista 
moral, e, depois de,. :fa.zel-o, m-B· mistéi> que verificasse, como . 
elemento indispensavel, comesinho, ·.elementar, o seguinte : 

. si de :facto ás eleições de 12 de marco compareceram .tantos. 
· . eleitores quantos accusaram as actas. Esse ' argumento po

deria ser considerado até como uma questão preliminar' para 
· o estudo das·· demais actas, das demais · seccões . eleitoraes; 
· Era preciso veríficar; .Sr. .Presidenta;_ !CII'a, . o. , :repito- · 
qual era o numero de · eleitOres ,que haviam comparecido · ·a 
i2 de marco, votando. no candidato A ou no candidato B. ·. . · 

~ . . ' Uma . demonstracão logica; uma démonstrrujão clara, ·uma 
demonstração soientifioa foi apresentada ao .juizo critico da 
Com:r;nissão; e nem ·UJPB palavra. sr~ Presidente, . nem: um· 

· c'õnslderandum, nem· uma .· referencia de .que ef:fectlvamenoo 
·esse argumento ~a ou não ·~roduzir'· effeito · dignou-se· de 
contrapor a Commissão; Esta preferiu· silenciar. AchOu ou 
que o argumento não mereoia as honras de uma contestação, 

. ou que nenhum valor tinha. deiJtBlldo' assim de tomar.· em 
·.· consideraoão a· principal questiio (Jue . deveria ·pesar; no . seu 

e"'ame · · · · · · • . "" . . ' . ' . ·, . . ' . ' . .' 

· . . A honrada' COinmissão de Podárles, Sr. Presidente, decla
. rou no seu p.arecer que havia chegado á seguinte conclusão : 
' . Os .candidatos que concorreram a· f2 d~ março, disputando a 
'-"".c.adeira de Senador da Republica na vaga aberta pelo falleci-" 

· , ,, .manto do meu ·pranteado e inolvidavel amigo, o Sr .. Senador 
Augusto ·de Vasconcellos. conseguiram o seguinte resultado:. 

· · 8.883 votos. ·.·.. . . · · · · · ·· . . . 
. · ·Que· .. os meu~ honrados ·oollegas me. perdoem. · mas ·eu· nãó 

tenho meios de tratar · desse assumpto sinllo vagarosamente; ' 
.. . porque estãó. en1""'jogo _algarismos e ~ faoii· escapar uma. ou 

.outra co~ideracão; ,Como disse, o meu objectivo. é ,d,e- . 
monstrar a ·verdade M que consta do8 pap:eis eleitoraes da 

· .· .. eleição realizada a i2 de março. . · · · . .· · .· · · . . 
. . .. Disse já Que a. Commisslio de. Poderes. sommando .os 

v.otos de todos . os · candirdato·s que ~·concorreram, .ao ·pleito, 
tmha chegado a um total de 8. 383 votos. . . 

Si · deter~inarmos as percentagens dia comparecimento · 
. nas quatrl) .ultim'~ eleições p~ra as · dif:ferentes :renovaolí.es 
.. do .CQilgresso .Nac1on~J, eRilOiltrM"emos o · seguhite: 34,48 ".l~ 



. '/ 
' · ,\NNAgs no SllNAtio .. : 

... ' ,... 1 

.. em f006i '44,34 .•j•,: em ·:1909; 42,23 •1• em 1.912, -e 28.'40 .•t•. 
I em :1.915 ,. . · · · · · · · · 

. Isto-'; Sr. Presidente, em 1/Jileições de .conjunto, nas quaes 
· o pleito 1é sempre. muito mais coi:tcorrido; po~ue os Sra., 

Senadores ~abem que a eleição,. disputada apenii.s para uma. 
vaga; nãO' determina grande • movimento eleitoral, como 
acontece quando . ha uma reoovacão ' de mandato •. E a . razão e sim_ples •. Na. primeira llypothese, trabalham ap,en:as tres .OU 

· ~uatro iC!lididatos, .. emquantlo ·q/Ue pa !\eg;u.nda trà.bialham 
·pelo menos, de_z candidatos áa ca4eh·as da C~ara ·e .tr~S',OU; 
quatro á do Senado. Por con:segmnte, o .movimento eleitoral ~ 
no p~imeiro 'c·aso é muitíssimo int'ez:ior ao .que se obserVa: 'no 
segw~do, pois no segundo ó numero de cadeiras 'é extraordi
nariameate · maior do que no prim1liro, ·em .que 'se ·trata dle 
uma; vagacooica.,' , ·. . · , · . . :1 , •• , .I..:J 
. · . . Más •.. Sr~ Pr~idente, para o. effeito ·de !lliô parece~ (,[lle 
. i'lu .. dese.Jo wocurar algar1smos. outros, acce1to, mesmo. !(la.ra 
~sta .elejção singular. as percenta·geiiS .do comparecim'Emto no. · 
caso .. da renovacão .do. terco.: · .. ·. . . . ·· .. 

Determinando .a média desses . coefficientes, isto. e; · esta:
belecendo .a divisãO' ,dia somma dessas percentagens (Wlo nu- . 
mero 4, que é o .. numero das eleições realizadas de ··906 a 
915, encontram·os o quociente 37,49 ~~~.·De aCcôrdo. com, os 
tratadistas, e. depois :de· um trabalho: muito· consciencioso de:. 
Le~asseur, ficou: estabelecido ... fJ!UB a : mortalidade. média dos 
povos. civilizados é boj•e de 26 :por f.,!JOO habitantes,.· ·. ··. 

. · Adoptado o .coefficient!l de . Jethalfd'ade de 26 •.J·~. vamos 
applical-ó ao eleitoradO' de :19:15, . porque ,dJesde. :1.9'09: não .. se · 

. i'ez qua,Jrificacão · eleitoral! tendo-sê I'ealizado · ap·enas . um pe~~ 
~ueno· alistamento ein' 191:1. P'elas certidões ·exhibidas vê-se 
~ue, actualmente, os el~itores quaDficado:S são :.em oomero 
de 24.928. · . · · · .· . · · · . · · · . . . •. · .. · 
· A:ptilican.do a tp.eroentlltS'em de lll))rtil.lidiade, ·de- !Levaâ
seur, 1sto :é,· 26 •j·~.· na melhor das hypotheses~ sem fallar' no:s 

1. ausentes, .sem.:fallar· naquenes que se mudam, 'o· eleitorado 
· ;no Districto ·· Federal,. mesmo ·oo · maximo ...,.. . limite. que ac..: . 
. ceita. !Para Q·l:le. argumentos ~ontrarios não •. awarecam .- é. 
de 18 •. 773 eleitores .. Já é mu1to •. EIDitretanto, pará ·argumen.;. 
tar, acceitamo8 essa J)ase. : ' : · ·, . .. . • : .· . .. ·· .· . 

1 · . :A.ppliiJando .a este .numero a;·:percentage!P llli.édia do com
,jparec1mento n!> D!st<rlcto Jrede~al, de 37,49 •J•, de ... accOrdo> 

. 'com a determmacao que acabe!' de fazer ha pouco; . mesmo 
(]!llle ·em um 1 pleito singular pudesse haver . a concurrenicia dos· . 

; p•le~tos geraes, c~egar.emoà á. conclu.são d~ tCJue, na ultima 
ele1oão. 'lia melhor das bfpotheses, só .podiam.: ter comrpare
~ido. ás urnas . 7. 038 eleitores.: E .. o ca'OO.ida~ dipl~mado, só, : 
elle, d1sse que obteve 7. 000, .. 1sto é, a quas1 . totalidade do . 
comparecimento· de to4oS. os ~lei~ore~. á ·elll~cãç .'de 12 de : 
marool ·Segundo os prltm!plos SC!entlflcos apphcados ao as.; 

·tudo :em· questão; ·dl:l todo o el~i~~rll!do !lU~ ~ia· !l.o~~~Qér. 
•i'' . ~ i'\'' 
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SESSÃO El'v( 4 DE JULIIO DE 19Hi i7 
. ' 

ás urnas-veja b~m o Senado l-para ·o candidato contestante 
e ,Para· o Dr .... • Sampaio Ferraz só ficaram· 38 ·e,Jeitores I .·. · 

\ · , Ora-; Sr;. Presidente; que os c·andidatos 'á posse do poder 
. 1 desejassem, · 'IJil'Opuzessem o\.l dec.laraBsem que, effectiva-

~e.nte, haviam obtirlo esse:' grande numero . de votos , não é . 
. . . JUsto I', mas _é natural •. é· corren~e. Mas que a Commissão de 
. Poderes. d(l. ·Senado, encarregada : pe.los ,seus pares· .. de ·.· fazer 
.·. devtdo e detido. inquerito ·a proposito. de assllm"Pto ·tão. im-

.. , . portante.. chégassp · ao· r.esultadó.; qe ··apurar . ma or ' . numero 
. , :de v;otos do_.que aquelles que. pOdiam. de facto, ser· dados' no 
· diadi2 ·.de _março, ; parece a manifestacão. mais franca do . m~s 

· · :'flagrante 11log1smo I ,. · . . . .. . ·. . . . . . .. 
. . : . ·.:Mais ainda, Srs. ',1nrembros' .do Senado .Federal: sómente 

• · 'i .038. êleitores· podiàm ter comparecido á eleiç:.ão de. J2 <dl' 
. marco •. e ·a .Commiijsão de. Poderes apurou 8.383 vo!Ds 1 ·.' 

\ 
.. · .:·:A pr~lirnin:IL' ··tem .• ,pot·tanto,,, fundam~;nto; .. ! · · · 

· . · ... O cuulado que ,o ·Senado deve .. manter:.em: todas as suas· 
.... ,·· delibE>rDÇÕeS;• .principaJmente . quando é transformado. em' tri~ I 

··huna! judiciario, , deveria, · Srs .. membros, do Senado Federill. 
·' : de~erminar' que .fosse deferido. o ·requerimento apresentadn · 

· · ·· ú. :Mesa pelo orador. que. neste momento contraria. os dignos' · · 
"·' .Semidoz·~s. ·usando.· da:. palavra .·(não apóiados) :.\e que, esse .'. 

parece1• :voltasse. r.onseguintémente, á • Commissão, .l>ara ·,que. · 
· · . . e lia;'· :guiada pelo .-tão . seguro· oriterio; .·só contasse;,- os . votos: · 

. que::·phdiam;;ter .. sido' apu11ados :na. eleição .de 12 de• marco.~ : 
. :, ·Si· ácdrescentarmos·, ... Srs. · memllros ;do Senado •Federal, · 

~-- <-ao com'puto' quA acabo .. de indicar. o .resultado ,das eleições. 
· : 'que .rião .f(lram ,annuliadas ;.por·. fráude.,. :mas: sim por·· .vicio 

.• < :de: .fúrma; o .,que demonstr~ que eftectivamente esses'eleito~ • 
.· ·.' ·.·. res .,,compnr.er.ecam . ás : urna,s . !e :Votaram; si inc'iuirnios no 
. ' . ''computo geral· jll. obtido. o ,resultado das eleições que ,só. foram . 

. ' _; ·. annulllidns ,,por .vícios de fórma, torno a. declarar; e :si: accre~. · 
, : ·.· sc'entnl;mo$ aos:' oitd miL tresentos, e tantos votos;ojá' contados'· 

,, , .o. : · .os ,:vr,tofdêst.is '.l.lt!maii, Secções;, cli'egaremôs , á. seguinte' con--, · 
·" · •·. clusão ; ... a.::Comm1ssao de:.PodAres 'do ·Senado· reconheceu que 
···· .. · .•. :.em:.ul'lr pleito; onde só• pÓdiain .h1.ver comparecido sete•mil ',. · . ; :e .taritos.·'éleitores .. ·:Compareceram mais,>de :dez mil t'E'., irres- . 
· .'. ::<:·pondh·el,:(fedificante· e'é~clallloroso I ./ .' .··.· · ·_, . : 1 

• · · 
', ·~;" 11',

1
' ~-_·<,, ,"'• it• •.cl._o',:~-·-:··"· • I', , ,· :·· • 0 • • '.., .... :· _, . '_,, ··~ ,··.-:- :'.<\ .. ,.' :', ' 

··.• :,.· ·· : :,Deve e póde:' o,,senado1 approvar, um. parecer .ass1m ,for~ 
· :.,· mulado:?·EUe .rt•sponderá.:melhor•com·o se)l·vered!ctum.".•. ·' · 

. ' . ' , .,.: .Na, demi:>n'str;acão. estatisticn· que. acaho • de fazer·:· eu' pode
···:~. ,;·ria;iSrs::-s.enadores, citar, ainda; a opiilião.mariirestacta··por . 

.. . : · . ·· .Antonw· Fradelleto; 1 ao ··razer .uma • conferencia . sobre o r ·anal
.· · · ·, • pT:Iabe.tlsmo :e o ~uffragio .. universal: julgo-mo.: porém; :disi;ien· 
, · :: slido .. <IP. o.,:fa~er 'd~pois das· considerações :adduzidas, . , . : , 
.. • ·•' '· ·. São. dados ,scientificos contra os· quaes >nllo. podem surgir • 
: : , argumentos de qualquer ordem. · · · · · · · · · , . 

. .. · · · · Nãco' estou disputando a cadeira de A .ou B;'· estou apenas· 
· , .. provando. 'que o .. parecer pP.Oca pela base; dat~ venia ·do honra

:. .· · do ·.Relator e. dos rlignos membros da Comm~ssão qe' Podr~es. 
.. · · .. ,• · s.- voJ, m · · ·. · · · :: 

',,. 

'• ,I 

.r 
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iS: '\ . ANNAES DO SENADO . 
. . . . . . . . .. I . . . I .· • ·. 

. o pnr~cer pecca pela' base; 'll~rque apurà um: numero de 
.votos .mawr do qu~ o .numero. de;eleit.ores que podiam com- . ! . 

/ parecez · ás· 1;11'nas em• f2 ~e março. ··.·. .. . · . · .. ·: ·. -

\ 

. 

· •1 . Eu poderza: parar' aqui,·; ·Sr. Presidentii, tão'·ciara e convin
cen~~ foi .·a demoustracão. d~ preliminar que me obrigoú .a , 
pedu• u. pala,vra. !\:las J?l'ecrso. faztlr.a respcztq. deste assumpta ' 
.outras considerações. amda •.. · . · · · .. ·. : . , · · . ·. · . · .· 
. · . 0:3 Srs., Senadores,; ~na sua niaior 'parte, por .occasião dãs . \. · · · 
el.ezçõ~~ .de 1.2 .do: março;, nã:o ·,estaya~ .. aqui~,.Entreatnto,de- ·. 
vzam ter r~.çebzdo em· s.eus Estados . no.bcias de. que• effectiva- · 

1
. mente havra .uma grande· perturbação .. na vida •do · Districto .. 

Federal; que·.ameacas appareciam todos':o's .dias;·· que :.o receio 
a e uma gra~dtl~ sa~gueíra,· c.omo:·.se 'af'firmava;, affligia a· popu-
lação. do Drstrrct0 !<'~dera!; Ta11to era assim> qúe a pollciá 
fez urn. extz:aordinario; .desusado ,. Dlo~mento de {oréils no dia . 
da ellliç~o .. rríunda'tid0 .. para- cadà'. seccí!.o< eleitoral força :muni~ O' 
ciada~ .. S1:zs~q é:um;facto,contra.o quaJ·hão.ha.•qU:em possa.,. 
ol1'erec·ez·.: çontestação,_· peJ•gunto;· S!'.·:. Pres.idente :. era~natura); .. 
era .pt·ESJvel que .comparecesse .maJOr>numero . de :eleitores' na· .· . 

. ·eleição 'de. i 2 de .'marco;·do qUe ·nas. eleiéões .de '1906 .e :1.909; · 
emfim· em. ou tr'lls ·anler'iõres ? A::resposta não ·póde deixar· de · · 

, ser ÍlO!iatfva.;,Não er.il possiwl :qtJ,e o 'comparecimentode'.elei-.· 
tores nCI: 'dia 'i 2. de '·março .fOSSe ·superior ':ao . das demais elei~ .· 
cões &nterior.es •.. ··E!;: pois;'.por demais, .·:ei~abundai'ltia,: que . 
ãe yerifi~a: ll)a iS uina ~vez. t13r . apuraM: a : Commissão nume~o · 

., .• 

. . 
· .. · ... 

de. votos. mutto :sup&i·w~ ao dos ·eleitores. que ;CO!l)l3are~eratll .\ . 
. e votnram ,no dra 12 'de marco h .·. · · ··• · .. ··· · ' .· .. ·.·. · · • · · .· ' 

· Passo' ·a: outra·ordPm 'de •consideraçÕes. \ • · ·· ·: .~·. · .• ,·• .: · · ·-. ·• 
. o llo~ra~o .. Rélatilr. da qoó,linlssão 'de ·~ôder~s 'éstabeleceu·. · · . 
certos prmcJpios denti·o • dos rquaes se .procurou manter; . do ' · :. . 
inicio' no• fim do.· seu parecer~ pr;etendendo •equiparar ·.á'prova ..... ·. : .. : 
que se"addw.à ·em ·mataria eleitoral á prnva. qne··.sé· adduz e~· · · 
materia·:.judiciariá .. : •. As ;,.situflçõ!ésj'~s~o:~de~ 'to~oi:diff~~.en~es., .:··, · 

.. ~Jirip'lmo, n~o h a .i 4rri •sys~er.na· de. pi'ova,s ·_.determiD.ir~as. em, lei ·• · · >,: 
para o e effPito ·da· Commissão· de 'Poderes. nellas: se •basear,., ... 

. . ·. atfm di: . chegar' ás ·atias conclusões~··ou. melhor: não· h a nquillo\. ... . . 
. qUe em dire.ito chamamos ·pro,•as pre.:.Conslituidasi .·Nós· não':· 
as temos. As p1•ovas· se :fazP.rri ··como '·é: po!!sivP.l, entregando:-se' " · · ·. . . 
de(lois à .Cotrimissão. de Inquerito:·a·: 'ilompetencia .. e ·a• . .attri-. '·." · -, . 

.. bUJcão dA. Jundament~. ex~rninar <,essa quesUlo: e: .cheg!\r -atéias. < .:• ·. ·1··: , , .. 
. ·suas ,ultimns':'"conslderacões;·:, :· : • :. " ... > ··•.• ·:".' ... :. ·.·~::,··: • .: ·' .... 

·. ·.: Citei a opinião :dP'. Poudra'r. et. Pierre; •mtei ,a. o'(lzmao .. de . ·. -
. Bavalll'r, os quaps;Jrntando·_do. exame de 'documento~ eleit,oraes ·. < 
. em ··França, cb~gam á segumte•concluslio :. que a· simples de,.~,·. 
: nuncia. anofiYJl'la póde-.e deve, obrip:~r a . qommissão. de P~de.res ·. . '· · ··· 
a ~aze~ um estudo protun~o. até. . chegar ao, conbe~Jmen·t· o per::-· 

· . fez to· on vP.r'riAdP. i • C . .... ·· ;· • ... .. · · ... · · 
· · j·á ca'scuhro~· Sr. Presidi.>nlo. que nll·.inente' do meu .bOn~ · · ) .. •· 

. '• '\ 

.rado,.irnhro,,.Relat:ll'r dn·Cnrriml8!illn• lle Pl)de~es. se.·.ror.l'a um. ··· 
· argumento para, contrApor., óquPIIA .•que P.U ndlluzo;, o: ~~· que , · ·:, 

essa n!ilo tem szdô a jurfsprudenufa parlamen~.. · ''-
• ' ' • '. ' •• , !'" .... • • 

r •. 
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~.. ,• .. 

I 

·• 



·/ 
) 

i ' 

·' 

, I 

' ..... 

. SESSÁ:O EM 4 DE JULHO DE 1916 :19 

. . . Mns • .-~rs/Membros' d'o. Srnndo Federai~ qual tem sido' a 
JUrlRJh\Udeocla 'purlaJUeotar? .<Juucs o.s pcinc1p1us que· •tem 

·-sido :1empre acCleitos peJa Cnmaru ·e·· pelo Seúadü, cu mo·• con-
,. "'clusões iridisc~uliveis que devem servJr ae J'undamentu'(a ·de. 

liberalliJe~ (:ll'eseoles c futuras? . .. . • ··.• · 
: )lli~la, .sr.~j Presidente •. que essa ques'lão é. ·uma questão 

.. mtel~r~~!~s3~~ee~s~rnos \~a~~>!la ·qu'estã~. ~ob -~m· po~tb 
de' visa superior. :lemul'llr"nos-hianws"· no assumpto longo· .. e 

. extr&OJ'J1inai'ÍO· .le.mp~l, . .' l ;J .··.. . . /: .·· '· •. · , :,: .. 
. . · -.~:o..G,•ande até ht>Je .tem sldo,>Srs; :Senadores;·. a d•scussão 

.. entre .•.;b mais no laveis ll'&tudistns ·.s'u'bre· a vantagem .. de: ser 
entregw:J a · attr ibu i ~lioJ.du ,Vl! I' i l'll:açdo de pOder~ e nus: pi•Oprios 
poderes. ou no poder •Judiciuriu. Já na .discussão dos i Estudos 
Geraes.•os m·adoc·•w api·cst•nl nv11m Q, velho argumento de que, · 
a entrcgl\ no Puder Judicilll:iu;· da':··ccimpeténcia ou· attribuic,;ão 
de· rec•lnhecer us .J:ioi.lcl·es ·.dus. :nll'ml.u:os do· Poder Legislativo, . 

. . , repres_!luluva. uma: uffensa .4 s~•i.JuJ•uuia nn~::ionàl. '· . . : ,.·, 
·.,. ... Nao •. vuu •· ai.Jsolu-larncnle. u·utbr ;deste assumplo, .porque 

... estamos discutindo que~lão · sobre :uireilo constituído e~ nio 
sobrenu·ciLilia corilillluw, ··::·r.··.·. . ···: .. 
. · · .E' í,ertu,. 81•. ;fJI'e$idcnfe, que ~s~a questã'!i tem: sido bem 

debai.JJe.'; ~l:anlo. allsim · que 'cudil. pniz prcJel'e ·O seu · S)'Slema 
· · de ··conJlíluiJ• ·o l'uder.•.-Legislal ivú·;'• i· ·· .. · ··,· ·. · · .. > ·. .. .·. · .· · 

• . > Allslm ,é ·que· 1m ltaHa' eilsn funcção. é·: entregue·· a uma 
. junta ··op' do~e dl•J.>Ulndcls.: Nus E11tuuus ·UnidOs ,esse ll'liba!Qo 
.ê feito .pela~ C9JIIJO~asõcs .cdpecia(!S ..• Na noumania.-· a t.:uns~I-
. tui~ão . exigt~, pac'ILSCI' annullnün ·a. eleição,: .que. votem:,dous · 
te!c~s ,dos pep_urnuos, pJ·csenl es; :0~a· Bulgaria, . us dcpuLad~s , 

. - · .... nao .contcsl.acJus :{~mam_,. lllgo_:. ns~ulll() .•.é . a.· COI·Le 4e, .. Cassaçao. 
·\.· · 'I'esol.ve: sobJ'Il us qu~ Jurem .lmpuguaüos: 'Na . ::luecJa, exununa. 

. ·; o:.pleitO;- nu: parle Jltinente :á l'c\J•mu, .uina .. commissão .. que o. 
··· .· .. · .. · ministl'~ :.da ju:;Lrca .. pi'eJ>ide,, semlli;. as ... I:eclnmnções: -Nlgadas . · 

·; pelo Tribunal .SupcJJ:JOI' •.. Na. lJung•·m, .. as .queslõ.es ... rellolvem. . 
. ' '.·.·· :. se.''seguüdo·:df!iibcl'.uçãu'de seli:o. IIIIÚIIÜI'ÍIS'.da:Cacriara 'a.,qu~. Se 
· ·• · · · -:·.refe~ir ::o pleito:: aus. quaes:se dclulinm ptidé••es.: plenus: >ria. 

I 

. ·· .. Inglatêrra• • ·oônici . todu'á · J>nbem,.., rui: )tmt·J:ugue: as, :sup1:cmns· -~u~ 
· :; t.'CI r i.dildes: j i.Jdic i. árias · â v iJi.purLIU\L~; pre~oga~i ~a: , da. , y~r,lfi~- ... 

oão,.de::poderes •. ·-· ......... , ... ·.·.· ........ ·,,.{ , ... :. ·' ·.: . . .. -::::. : .... •·.:·' 
·· ·'.'E'.· uma-..questao-.Jongamenle .estudad9, .. e .• ,deballda.jmas. 

como' dlsse, na' II)'JJOlht~se lrUllllliOÍI . de.' Direito ,constituldo. e 
· :.não. do,. Jlireito\.'a OOIIllliLUÍ~t LJ•iiLOIIIUS '• de .uma I ',lei . ehiiloral• 

, · voluda.: pelai! .. a uns, c usas df,l , Congrusso, S~nado,, e , ~~mara' dos 
· '·· , D!!PUlodos.''· .: ·: _ .• , · ;:: .... ··., · ........ , .:.·: '· ,. ·, .:.··, · .. · .. ~· 
.\ : . _:,. ,Qu~ndo: àpplicnmos, : .~ssa: .lei: :i!lr!lora~.: no; . ~~;~rindo.,. nao 

•• 

· po_d,emos ,revo~ar>,ueuh uma . de .. ~uos , d•spos1ções,:. porque· n~o 
· ..... · é, sua::·attrlbuJçã~, excll!slva • .}~~I.JeJ,a'!~iC~ngre~so, ~ltci~ll.~l.re:-

'·vogar •a .lei. , . · ·· ·· ·, -.. ·· .. : ;··. •·c:·> ·, :. · · .. ,' , , 
. .: · .. ·, .. A :nós só curnpro: oppllciir o. lei' :viv~,,:~)ei, _elel~o~nl. 
· .. · . : Não ·f!ll: sc•m. mul 1vcl' qut}i· .ri~ rRMns hgemns,, co.nsJde•·no~e~ .. · 

antes de.' subirtill!'r au c1·lltwlu. do ,Senado· um :argument~ · 
·. !eguro· 110 ,senUdo de <J.emonstrar as: iniiD.b'as affirmaçües~-

' . I 
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Das discussões qu~. se teem travado IÍ.~s. Parlamentos:· de todo 
.o mundo sobre· a .vantagem de . ser entregue . ao, .proprio . .Poder 
· Lcgislativ_o a attribuição .de verificação •· pe :·poderes, resul- .. · 
tam, cons1deracões ·mm to· mteressantes que .dJzem muito. di
rectamente respeito á questão que··se·debate. · , ,,:· .. , : .. 
· .. ·. !Paul .Marchqp.deau. .. notl!:veJ,·.publicista :que·: escreveu .. ·es•. 
pecialq~ente ·sobre verJfJcaçao . d~ .Poderes• examinando ~ui-·. 

· ·· dadosa. e· longamente :·todas • as ... opm1ões .·a:'.esserespeito. apre- , · · · 
.· . ·ciando. os argumentos pró e •Cóntra: en:: assumpto .. tão: delicado :. · 
:. ·: e que· tanto merece. a.· attencão. dos, legisladores, ,Paul Mar- · 

·.· . · chandeau, : combatendo · à . opinião daquelles . que . pret'éndem . 
·entregar ; ao: 'Poder. JudiciaJ•io .. a verificaoão de poderes· dos' 
Corpos Legislativos, ·diz o: seguinte : · . , · ·:····· · .. · .. . . :• · · .. 

,,,'·•.,l:··:,.~'·:'•.'r,·~,';'.··,',i',:,!,.'·: .. ~:·:;··.'.~":'' ·.:'' :1,,' ·:·:. ,,.:···'·._',,. ',,:•, ',• ','.'· 

' · .. '· ' •r ccséÍn' duvida, .pódelse' dizer; 'clue: o . poder r do 'juiz, .. · ,· ' . 
· :: •· lon8e 'de ·ser :·arbikado. ·seria')imitado ,pelas:.disposi.:: .. ·. 

' . ções : '.da' lei; mas: essa . limitação tqrnar~se~hia ;.mais ' .... 
.. . ,,theori~a, que pratica':; : ..... ::::,' .. ::·, o•: .. \. <. .. ,: :·r.' .. . . ·.·. 

, . < En, ,dehors. de quelques · qu~sttons ; d!l pure forme,. . ' ·· ·· · .. 
. ·. ·.'· . :Jes causeS de. nullité <susceptibleS :; de, vicier , une .. éle.: . ·. .. . 
., , .:.: ction;,:rr.audes ·ou .Pression~, présent,ent. un. ,te! c~~;racte.re .. · ... · ..... 
, .·, .:d'élastic1té · •.que. ·!e,,. mag1strat!: pour' les: apréCJer, .n'a ·. · 

·.· ... ·· '.'d'atitre guide ,que .• sa .:ccco~science», ; .. et•, est àbsolument:. , , , 1 · 

·Je ,maltre.de. son,<<:ve·ridi'ct,,·:·"·, · ... :,,., · :,"':. :· · ,.::'' 
" .. : ': '·' ' ·, ' ,' ' . . ' ' .. ' -:'· :' ,, '.; ' ': ,. ·;~ . ··'·. 

: i,.,' . ·, ·~ :: ... ,..;: ~. \'. ·~· ·.· .:· ' 
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' " . . ' ' .. ' ' ' ' . ... ' . ' .· '· .. 
· pt•ocur~ndo· me10 de.me demorar na 'tribuna; estou tratando· 

· · · ,Qe. as.sumptos . que se referem di:rectamente ao pleito . do 
' · D1str1cto Federal. . · · . .. · , · . , . · 

. EsboÇadas as c.onsidera~õés qué . acabei de fa~er, pergunto . 
. de novo: .. Qual deye . ser . a ori~ntação do Senado Federal no . 

. . momento de .exammar um ple1to •e. sob11e elle se J)l'Onunciar, 
:WJtando pelareconhe~imento d~ um Senador da Republica? 

. . .. . O emi.nentejurist~ João ~Moril!Jiro. tratando .da ·prova dos . 
· ·· ... ·:Cactos .articulados,·\ ass1m se expr1me: (le): . «Sobre ·os 'dons 

<:·:termos: a prova do facto ... ~ (interrompendo). Como. V:. Ex • 
. . · vü,i ·Exll!.o ... Sr; Relator. dá .Colllmissão dePod.eres, eu dirijfi · 
. .a .que~tao ·para ·r~sporlder a· .umas ... tantas .afflrmações ·reitas 
· no .parecer ao ·reconhecimento . de· um candidato á cadeira', de 
. Sanadôr. da•Republica... ·: ·· .. • · · · ... ·. ·, · ·. . · ··. 
· .. • ' i ~Sob11e . ~s dous .te~inos: a pr.Óv~ do facto e a le~alidade 
: da prova; . assenta·. por ·completo. o· systema probatoi-io, posto' 

.·:. que; Jiareça, á:·primeira vista, haver. conflicto entre elles. · 
-,. ' 'Não h a.. Si lo.gic.amente. · q1,1al. quer me}.o capaz de. dem. onslral"··. · 

a· verdade • de um1. facto deve ser , havida · como .:. prova · de.sse. 
facto .. Se a certeza.sobre.que se sustenta a· sentenca·:é sempre ' ' ; : · ·um pbenom~n'o pâychico; e 'portanto, livre, limitar a p.ossi:O 

. . bilidade .. da· próva~:•peJa definição technica.~ e jurídica. de ~cadà. . 
. um delles,. fOra. effectivamente ·destruir' o elemento. moral da 

• · . · .. ~ ce~teza.,:pela .. denegaçã0 . 'de liberdade á • intelligencia :do •juiz, 
· .si .mesmo> na apreciacão· da. prova. ·legal não procedesse ·elle· 

.segundo:, exclusivamente .. as suggestões do proprio· anhrio. · · 
, · · .. Quando a .lei. não admitte; que. provado legalmente a .facto. o: 

juiz· o,, haja c.omo :não 'provado, outra.' cousa não faz si não re~ · 
i conhecer:. irilpnssiv-el aualauer conflicto .. entre· a .verdade. e a 

. ·. . intelligencia d9· magistrado; '· i.: ; •. ' .' ' . i ·< '.> ' -
•. .· ... ••. • ... ~rst!) po.sto! :admittindo como mc.ontestavel a • af~1rmacão · . 

, .•..' .:: •. ~e. ,Q':le\a. ':erlflcaolío;<de poderes .é um acto .. essencialmente . 
. :, !' · 1 ·• :rgdJClllrlo,. :lm~ossivel. se· ·torna: acol,her •. ar~mentos,-que·. re~. 
· · ·. :_,;plllam'qualq~er.:.espeCJ.e>;de:.Prova 'do res{)Bctlvo,proc~ss.o; :: •. 

·• , :., •. :ne .. fa'cto.,. qual 0 .. :systema Jegal.de :prova. estabelecido peJo 
• i ... • reconhecimento: .de poderes?' ' ,., .. ':· '• ....• •,: .. : '•. · .•• ,, ; ·' y ., 

, ; : .,· ·. ': • .. O'.inolvidawl. Sr; ·Dr. :Atroiiso~•:Penna dizia, «que. as~regras · 
...... ··· e'\Iiormnf':adnptRdas. pelo. Senado :e:· pela camara,' no::julga~ 

.. ·.· m:ento das eleições; são •tão varios. que difficilmente se p,o.; . 
· ,,. . d_erá,, àp~ra·r qual, •seJa· a.· jurispru?e~cia 'parla~nenta~ .sobrB 

.tao ·.momentoso .. nssumpto;:. .. " .. ·. ·· · ·, .· · .·,•·· .. , ·:· .. · ,·. ·.. . 
· .. !:i,' . •,' ,::,,' '.I'·':'·.·'''":'!,. '',.·! .l" '•' t"' •,L, i' ",,'•'.-', •, ' . 

i . . < < :Ora;, segurid~ opinião do notavel' e 'sa'l.l~OSO' ·sr. Dr.Affon~o 
· ·. ··.·: l~enna;":que ·fez, .um. excellente;:commentaJ;IO ,do n~sso. Reg!- . ·' ... 
' . : "mento. não. :é:.facil. verificar, qual. a jurisprudencla ·parla-

' · ·· ' · · mentar·" "'esp· e· 1'to' · · ·· · · · · · ' · · .... ' · · · ..... i ... ·.· • · • • • • . .. ui''·"·' • ·, •., . ., ., ':• ·, • ' ' ·.· .,: ·· ·' ·:: -' · ' : : ·.·' ·. · 
· . . N'em. ao. menos se 'a Ilude· ao systema . legal · d.e·· prova, 

· porque; aúer n ·lei de 15 de novembro' doe 1904 ~: excepoão 
·· ·. j'eita. do'·disnosto n.os arts. 103,. 106,·118:e. U7·'- quer oRe~ 

g1mento!: mal. indl~nm qu!l!eR ·os meios ·de prova· de . anl1llar 
authent10as .1:\Çil\Bttidas no !JXRm!J do Poder L!3slslativo.; : :. .. ' · 
. ' ': ~ -, . . . . 

!, 
(,i \' 

' ' . . \ 
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· ., . ·'Nilo 1 existP, Srs .. Membr~s .dn Senado .Federal; lndicaçiio 
· de quacs sejam as provas necessarias para o effeit.o dá ·anuf-

Jar aufhenlicas · · " . ·- . • • .. . · · · · · 
·. ~Nn~ h a jur:isprudencia ·parl!\rnentar,· e aqui eu substitua. 

a minha· opinião desautorizada (ri~o .ppoiadosl, pela··opiniiio 
do saudoso Sr. Dr .. Affonso PJ!nna;• provecto commentador .. do 

. nosso ·"e!!'iiriento... · ' , . . . 1 ' •. :' .. · · .· • ,· . . · , · . 
. · .··: Pesca tore nn' sua :.....; La ·logiqa. dei dirittó :....<Capitulo· Xm. 

. ensiria: '«Le prove ·cons.idernte nelhi loro origine e- ,riella !oro. 
' .liiu .··intima. ·essenza· dispendano piu· dai La Jogica eh e dall.a 
·Jegge,·; ···>·.:.. ·.:. · ...... · .:.:.·· . .. ·,•:·, ... ;,·. ·.-: .. ·:·· .. · ....... · .. · .·.iJ 

. , E' •ó qu~: d~.>v.ia fá?.er· a commissiió ·l!lle :vae '·guia r o ·se.:. 1 · 'i' 
· nàdo·,. ,Opinando 'no senlldo~-dé ·~er rf.lcnnhccido· A nu.B; .·· .. · . · ·· 

. A rerfP1.a t!·.·no mesmo f~mpn :objectiva. e s'uhfectiva e; ... 
para buscai-a. nada. mais.se·fnz.mist.er•que· apprlicar o me.,;"'· 
thodo. da :indur.cão ,, sem nos ·.i>reoêcupa~mos com it e~pecie .de .· · · · 

· p_rova.···uma •v~z·'que ·o .··le~isltidn.r;,.nlio ir~eslahelec.Pu. : regr~s . · 
f1xas, que ,·collrmassem ·O~ f1m ·.de Jnvalrdar d11cumentos· ·elor-
t. . . ,· ' ' '. ; '. . -. . . . ' . . ' ' ' ~ ' oraes. ,, , ·, J '1• I , '',. '• 111, ~ 

1
, ·, l,'l • ·,. 1,'•' ,'•1 

0 
' , r Cio' 

1 · Seria erro 'cras~o pret~.>nder ·exigir das· partes ·que. -htlgqm · 
'pP.rante o ~Senndo, ai· applirncftn dns leis· que .·estabelecem as · •. . ·. · ·. 
diversns espec.i~.>s de '.provas •. quRndo;,, é.:;c'erlo. ,· .e• .indica': o ci- . ··. '·• ·. 
tâdo Jol!o •Monteiro. .romo dotil riría•f ~p~obatorili •·· .nàs causas 
jurdirÁM~que. crqualquer··meio .habiL tem .dir~itn ·a dem~nstrar 1 • . ·. 

, a .verdade,.do·fnc•ln nllel%ndcl~:: .. é . .uma prova. e;, como .. tal se deve. · · ,. · 
livr~.>rnentP. admiltirem'.iuizo.; ... · :.::~ .... ·.·.,,. ;. . . 

• 1 U:m. · ex'~IJ'!Plo 1 fundamenta: .. ·:l:llelh~r ·a op)nião q.ue , emit-:- •· . · · ,.: 
tlmos;' ·. . ., . . . .· .' ·: . .:.:.: ' ' ' : .. : :. c'. : ' •:., . ; • ·. ; <:• :, ·: ' ·(>. . ,' . 

·. ··· .. · ~eE".r~~rerite •dlzef"~e.;qucf um!l\ârta · el~itnràL.'·equiváie';a·· · 
. 

1uma, ·esrrrp.tura n.uhhrn,:' ··F.~. ·uma :rias. a ffH·mf(í>ões dQ ·, pfl,- · ·. . .· 
rer.er da honrnda C()mmi~são,. affirmn!,"I!O• aHós; constante. ·· ·· ·· · 
da. divlmicis· •parecere~ ; dó.' Senal:ln; e dentre eSSPS .. s'i '·.me, não . ' 

· falha: 'a memoria;·. dnTique: rtlr.ón'hi>cPu ·,· Rerindhr peJo: Estndo dó · \ · · 
Ceará:.· o .. ~. r, •. ':.Dr.·i·F·· rancls. c. 'o S. 11,.' ··p. iz.::·s· e;'qué,.)l' .Bel. n :.eleilo~ar. . .·; . :·· · 
pMe' ser'e!JUfparada ~ n~a~scrJptura~.publl~a~: E,u m·esmo: .·.:-/''. 

·.Já tP.nho fprto·~.>sta-.affrrmaç§n. qu(l.•ni'io é compl~.>tamente:-des,- . ... : 
~'tittiida ·de, furidnml'nto. E~; certo, porém. ·que;. ·enfril ·a' éscri.-. c .. · · 
. ptu~:a ptibl ica• nropriiimi'ntP. ~dita·/ P. ·.•a ':adâ eleitoral,' h a 'algu~ . . 

: mas outrasAistlncçõi!iJ'.que as;d:stánciain·; .· .. ',\,:, t, ,·· :• !.'·. : •. : .... · . ' · 
< .·· · .De fac!! o~. 'o: tabc!IIIlrf que lnyra· uma: es~rlntu~a lflm· fé· .. 
:.publica.' emqu~nto . que () ~ecetar10 'de' uma:· mc~.a> el.eJtorlllr' .. ·. , ·· • , . 

.. ·que .escreve. a acta.,n§o ·a: l~;~m.1 E.'·tanto:.não .. a:'tem,: '•que. a; ·.. . i 
·. propria Jei ;~x'ge 'que; ~.dépois .:de:'.:Javrada;:.a ac.ta; seJa'' eua .· .·\ .. ·.·' . ' . '·• 

transrripta. em· :outro,::hvro por' tnbei!J60 • ou> ·~por• ; escrivao. ·:• 
-od.:Oh.flc • . Exige, ·portanto.,: qúe 'a·;acta ·Seja· transcripta ·por .um. . · · · · . : 
·· funrllinnario: que t~.>nha ·fi!, publica •. ·• ·.. : ··•· >:• :- •,. • · · · .> ":-, •· ·.·. . . · : · · ' 
·· ·' :,:Orlií':' ~~ Uiri:· Rl'rrrtario' de uma meRa ·el,.itoral·• tivesse· fé' 
puhlirn~'· nAcl · hnv<'ria ···. nPCPSslonlle •· de · R·e rer.flrrer. a 'um 
outro: funccionnrió' ~p~rn· ·que .. essa .ac~a possa •offerecer todo··. 
() ~~~~~o· 4~ autb~nUcldade.; . . .•.,., ... : ·.:<• • • .. J ~ ·:: ·.·· ·· ... 

' ' ,' • '"I ... ~··i'·'··' '•·,, ''~~· ·, ,' 'I ... ·.-.,·,·,~~, .. ~ •••• ' '·. I ,, .r ·i. · . ._.,. 
, I 

• .. · . ~ ·r 
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. :Mas,. de.ixeJriÓs. de Pftrl.e està qUestão e. acceitemos, parn · 
,.. · · , argumentar, que effect.Ivamente ·a ·acta eleitoral· é ·equiva- · 

·pente ·á~ escr'plura. publica .. · . · . . .. · ·. 
' • .- • Disse eu. sem .'pretender discutir, que acceítassemos 
... como. veNladeira, t.al hypothese. para '.partirmos do co'nhecido 

· . p'ara ·o ·desconhecido. chegando á conclusão de que; para in-· 
validai-a.- indispensavel· se tornaria· usar peranl.e. a · Commis

' são, de .processo igual ao usado. ante o ·Poder 'Judiciado, 
.·· quando· se ·pretende annullar uma escriptura.·;publlica .. Como· 

. ' todos sabem, a lei- .Indica os meios ~de prova capazes de con-
. . . duzir .o-juiz .ao fihi referido,-:-: que absolutamente ··se não · 

.. pod~m : áp,p liear •. sem mes~o' alludir ··. ao · processo .: ordi- . 
. nar1o, ao caso de .. reconhecunento. de poderes. . 

. . ·.Mas;,_quem Impugna· o 'valor-'ju~;idic.o da' acta, sabe que . 
. ella é·falsá: e. como .meios de prova, apreMnta ·v., g., uma 
carta ou:.@! attestado firmado I pelo. po~teiro. da. repártieão 

.. oooe se .devia .fer-ir .o pleil.o;.:affirmartdo>que. os mesarios se 
não ~reuniram. que· fechou a s'ala'ás. 11 ;:poras; deélaraçã(j. que 

. ' '' 

a unprensà ·reproduz. . ·. ·. '• .·. ' . : ' '· . . . . 
•. . · · · O .exame dos livros peloR· pil'oprios membros da Commis

são, sem· auxilio 'de _peritos ·,.prova que as firmas são todas ou 
em· grande ·parte. de um ,só punho·: Poderiâ, ·porventura. dei- . 

. xar, ~e·· ser. annuUada ·uma .acta assim provadamente .·· .. falsa ? .. · 
( n.. l d' . )' . ' < . . . . .. · . .. ; .-.p onua. a pausa. . ·. . . · .. . . · , : . . .. . , · . ·. . . .. , 

· . · , : Pareoe que nlio. ·Entretanto· embora . se pretenda equipa-
. .;f · . rar. a. ,acta'· eleitoral . a· t!ma · esl}ripturà publica, , os processos · · 
· · foram ·profundamente. differentes. . · · · . . .. · . . · 

_,.,: •· .. :Em um casó. quem pesquiza é'o(proprio ,iriiz, q\xe faz rim' 
. · . exlime detidó. O juiz. nesse 1laso, é substituído ·pela .Commis- -

. . são~de·POderes··e, no outro caso, a pil'OVa 'é offerecida pe!as J 
- ·. . partes;>.Mas. Sr, Prt>sidi\nte; isto. lião quer div.er que ~ão 

: •;, ·:se/p~ss~ affirmar qutf'·uina acJa· eleitoral. cuja prova pre'
. ·: \ . .'. coqstitUI~~·~·é estab~lec1~a na. le1, n~o. possa, até certo ponto,. 
· > . :ser,; .. equiparada .á escr1ptura pub'lloo.·. · ·' · .· .. ·· . , · 

· . . i l . <>:A'ind~· pr·etendo, Sr; Pre!(.Ídente, insistir sobre ·esta ques-
... · · · • .. tão':.:de'"provas- · · · ·. · ·'- ·· ' · .., ..... ·' ,. .· ·.' · · · : · ·.· 

,'' •. · .. ':''· •. I i:' Para''fa'cilitll.r .. ao .Benadô, e;pàra resumir ·as minhas con- .. · 
·. · sidêracões,- eu as 'escrevi •. e :peco Ucenca··para .lel:..aá :.rapida.., 
.· .· m· e· n·t·eo: · · ... · ·• · .' .. - .· . .. ... • ..... ,.- · .. · ·. : · ·· . · 

' . .. . ' . . . ' .. ' . . ' . ' ·, '' 

· ·· ' . '-' 'J · · · · · · MEios oo PiwvA ;: ) ' · ,. . 
.• ,, • : ~ '., ' \ ',' ;. '··~ .. \ ' ' ~- . ,i-.. . ' '', . 

•. , .. ;~:.~~ ·.·:;· '•, · •. ·· .. : •... 't, ·' .····.. • ... •' .'.: . · ..... ·••• ,' ... -: ... ,•' .. :·· < . ~· 
.. .. ; • 1rA lei, umas: vezes .. impõe certas .. fó~as obriga-

. ., . . .· torhls ·.aos actos r E' obvio que ~~ ~es - cosas :. só mente 
.. - ·. · · ' .. podém ser •provados, si , puderem. ser apresentados sob 

.. ' .·a--Jcírma, exigida ·pelo·. direito positivo •.. Outra·s . vezes, 
• . · ·. a:· lei ·não ·impõe .. directamente a: fórma do acto, .mas-

. - decla~a que! sómente póde ser provado de um certo 

.• , ·~~d~.m : om~os .. os. cns~·s: .11· prova:.· .é , pr~constituida, .. •. / 
. l)orque. a lei a eXIS'e .. ·indiCilndo qual deva ser, é só- I 

·· .-mente é possível que appnreca, si. préviamente;. antes~ 
de ,c~ua!que.~·· contesta~ão; tive~ sido constituída,. · .:, ... 

. 

' / 1 I • 

. '\. . 

I \' . . 
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-·, · :Em materin cleitof~l• a .ser fornecida pela .àêta,\ 
·boletim ·ou .:.certidão do acto,. não h a· provas . preconsti- · 
tuidas, embora ·seja Iicito'•applicar por · · analog.a. os · 
princípios que regem a mater.ia na affirmacão. :do di- ' 
, re to . dos candidatos i .ao poder verificad~r . tC-I?mpe.te : 
aprecmr o valor juridico de toda a especie de prova 
que objective gerar a :oerteza; , . . · • . · ·· .· . · , · . 

. Todo ·o direito é provido .de um·a acção ."que , lhe · · 
garante :o exercício ou: como d'z Clovis,,.o titular de .. 
um. direito deve ter :a faculdade de invocar.· a inter- . · : · .·· ,, 

' vencão .·da autoridade publica. afim ·de que esta faça . • . ' ;, 
··.cessar a violaoi!O deste niesml.l d'll'eito." ·, ·' ·'.... . · .. ·, · · 

. . · . Competindo ás Camaras o direito de deci(lir; ;ve-
. · rificandO OS p'odereS de SÍ'lU11' nleffi'bf08 I a: COntestaÇãO' é . 
· a. accão QUE' a .. le-i 'attribue . ao cand dato . para ·garantia • · 
:.dó seu?direito; '· ~·: ,· ·: .•·:· · .. ·· · · •.~· .••.. · · 
· ·. ·. ·Não. sê p~econstituem as demàis provas q~El podein. '·· 
.' ser, todàs· admissíveis, sujeitas,: como. d··ssemos,. á .Com.:.: 

: missão de. inquer.ito e depo'is á .• dec são dás : Camaras; 
.... · ·.o poder ·verificador :·rica'.com: mais liberdade que.· 
· · õ juiz, ,pois .qúe' este está. Ruje to a,,decidir .de aé(\Ordo: · 

com: a lei que prescreve· a ·fórnurdo acto, emquanto que · · · ·~ .. 
aquelle decide; de conformidade .com . s.eu :. criterio : pes- ·. ·. '·· . 

. . soai, .deduzindo com a logi<:a•'até .. chegàr á certeza.sem· 
preoérurur.ção.de.fórma." .. · · . ·i . · , · · . : ,. . .. 

. · . ' Allegou-se QUe não· foi.:feità uma jlistifícacão; u'm · ,, 
exame . · de 'livros/ ·Quanto· ao. . exame de livros· . · · : . 
bení.; .sab~ ·.·a: Commissão r que, .·a .. tan~ .se· .oppu"'' .·. 
nha o: 'disposto ,do ... art.· 89 'da lei .eleitoral. .. Quanto .. · .,: 
, á ~ 'justificacão,' sabe' .melhor que i a •'srià, prova· fi:. .. ''' 1 , ·.·:· •• · 

··cava .igualm!mte sujeita a .. exame das Carrtaríls,·,.pois; ... 
·' seus .effeitos:;.nãcí são decisorios;/0 juiz· apenàs julga..: · ·· 

por sentenca'·'a just.ificacão, nãd dec'de. da sua· J)rooo;.' ·.:r' · 
dericia' ou · imprócedencia. · Como·. é. , corrent~ : a ·Jnriadi"' 
ccãd• ql.ianto•.aÔ seu· objecto. 'é, conlenciosa ·.e• grEF··· · .:·· 
ciosa,. · tambem. chamada voluntàri~, !JUi lldriJinistrativ.a', : .•. · ,.· ;~ .. , . · 
segundo garante ou restabelece ·direitos ameacados ·.ou·. • : ( .. 

r· lesados; ,.·ou apena~ concede garànt as contra •possíveis · · 1. ' ... · 

, I lesões fut.uras; •.. ·. . .·, 1·. ·: I: ··: "::' .;: , .. , · · , · · .• 
·•·. Os tribunaés não teem.jurisdicoão eiil'm·~tteria: de . , '. • '.I 

·. reconhecimento :cte. poderes; de onde. decorre aindil., por :, :. 
·· · · . · esta ·raz.ão; .queit · se11tcnca ·na'. justificação·. nunca. poderia.. .·, 

·· ser decisOria; · O,rprotes.to,· a ··fórma,, estabelecida··pela.· · 
lei eleitoral para assegurar: ct-•reito. C()n~racl.esões pr~- · 

sentes ou •futUJ,'&S, encontra, nos ·p~opr1os· hyr~s: ele1~.. ,. · • ' 
tornes ou em· outra: qualquer especie .de provas; 1meios · 
sufficiente5 p·ára produzir todos os se~s~ effeitos.:. .\ · 

.. Vê .. v: Ex.,'sr. Pre~idente,. que ràzlio. Ü~ha' eu; ·qllando I 
affirmayR que~ o pnrocer un · Commissão de Poderes não pOdia. . 

.. ~ü~~ar: C(lm;o, principio abso.l~to .que· .era ~rac\?sa :~t J?.roya ~or .... ··· . :: i/ 
,·· •:·' ' " ." ' . ' '• ' . I ' ' ' ' ,•I ', 

' , . . ' .. 
.. •. 
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necida por cnrta,··po'r attestaclos, por cértidões de delegados 
de policla e outro!! documentos. ' i . ' ' 

.. E a prova póde ser con~ider~da. graciosa, porque na pes
q~Iza; da, verdade, em ma teria . criminal,. como melhor sabe o 
.Senado 1' ederal, c~mecamos pela gota. ·de· sangue .que encon~· 
trámos na r~a e dahi seguim.os até'.descobrir a prova· cabal 

' 

' ' 
d~ • r(;lsponsabiild!!de: do . assassmo; . E' a gota de s·angue . que · 
nos guia .• _Mas ~~ apresentamos uma .cart.a como prova de que 

. . 

. uma elei.C.aO fOI fraudnda, o . que . cumpre á Commissíie, pois 
, qu•Y se trata de , um começo· . de prova, é . · ir adean

te .e. examinar . si .. essa carta.· é: verdadeira, si descobre outros 
element.os dP. prova. que,:. reumdos .a. este, cheguem a· um re

. sultado · :vositivo na .• descoberta da verdade. o· que não lhe 
· .ass~t.e é. ·o·; dir.eito de· dizer. assim terminantemente:·. estas 
· cai"tas e estes attestados policiaes não, valem nada; . · 
. . . . · Os ilt~estados polléiaes" podem não valer, a prova forne
cida pela ·policia· póde ser repellida; mas é preciso eX'Ilminar 

· ·· os· ·antecedentes. do .. Jacto. Quando se . discute uma · .. eleição 
e.m' que Puplica e notoriamente a autoridade policial com. 
prime ·o eleitorado, servindo-se da sua ·autoridade e forca ,para 
o effeito de· conseguir, que o individuo A ou B vote neste ou 
nnquelle candidato: .quando, depois de provada esta compres

' são a que· os jornaes naturalmente alludem, apparece um ãd-. 
. cumeilto · · fornecido··· por.· ~sRa autoridade,,·.· aft'irmando'·':líue .não. 

. . . houve ele!ção.em tal ou qual .. Jogar,·que.houveresse ou aquelle 
,., fact(l, natur·a lmPnte -a ,Commissão de Poderes· não .póde. accei-

, . lar . 'esses .documentos como · d'ocumentos serios.. Mas, .. quando 
· ,, · · ·se· wrifica · qm facto, como. o que .occorreu. nesta Capital, em 

. qué.·não·'.h'buve um ·orgão da .. Imprensa ·que ·accusasse o Dr. 
chefe d.f .Policia ~P. hav.ér feito C{IIJ!Pre.ssão~;!Jas eleiÇões, 

·. ' sustentaMo o candidato f>; .. ou .,B, ·o. crJteriO, nao póde ser o ·im··as·m·o· ,,. · ,_.... · · ·. · · ·· ·- · ...... : ' > ·.· .. 
1 •• :. • .· ••. ;··:. ', ••• ,.· :· •• ' •,,·: .": .• • ··:~ •" .,,, ·,' !' ···.'. '' 

· , :: ' > O•.proprio cr:mdidato contustadij; quando Offere.ceu 'as suas . 
" ' 'razões.· ·de. defesà, impugnando: a; contestacãó. fornecida pelo . 
. ,._ ... '.candi.iato, <~ontr.st.ante, ·não.· articulou· uma .. pal~vra, uma só 
. , :'contra 11 Pl'Ova·.: fOT•ril'cida pela. auto~.1dade p"oliclal. . · · .· .... · . 

. . :. •: ."', . .':.,Mais .. acléante·· examinarei fundamente :eSta questão, I re~ · 
" · · spôndendo' ás ,allegacões do parecer.• c'itando diversas· conside
. · · , raoõf's ·feitas·, pPio • candidato • contestante •• ao. defender.·, uma 
· eleição para DPputado FedP.ral, por esta ·Qapital. .. · .. · .· .. . . . 

. ·. · .·,,.,•,·Mas;'·.senhores;.'a. Iogica ·das· ,provas .se descobre sem 
. : ... mesmo o 'querermos •. ··... . . ,. ' . ' '· ·. : ' . . ' 
· · · .·· Onde;.hei dP.·proc.urar um argumento seguro .para demon~~ · 

' ' ''·. 

· trar' exhaUsti:vamerite que o principio .. é :verdadeiro?. Nos. h
vrOt;;? Sr.rióa. abu!lar da . at.f.ericão 'do Senado da Republica. Na 

.. jurisi11:u9encia · parlamritar? Não confio· muito.·nella: . ~. ··. 
. Vamo~ pl'ocurnr. ;.ondP ncbal~a. Srs. . membros do Con- , 

grc~~o. Nn1•ionnl. OndA, ·então? Encontro-a. no pnrcer da Com~ . 
miqsão;; firmado pela ·unanimidade· dos seus· membros: encon~ .. · " 
tro.:a ·em· umas simple~ 'consideracões do .final· do mesmq pa-. ,,·., · ·. 
recer, que desper·cebidamente assign'~u a honrada. Commiss!io, :1.:' 

'' ' ' . ' ' ' ' •' ' ' . 

. , . 
' 

' ... 
·.·• 
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sem ·talvez imaginar que ·rornecia ao adversaria poderosos e 
extraord1uar10s al'gum~ullis pura demonstrar que os m'otivos, 
sustr)utados aul.er·iullueulf:l, dl:lsappai·ec.am como- bolhas de sa· 
bao. ::labe onde tl, i::ir. Presideuw do s~nado Federal? E' na~ 
seguiutes affirrnacões CJo honrado R1~lator·. O parecer tem tres 
conclu~õe~. Na primerra, auuulla;- na l!egundu desl!l'eza elei· 
çõr.s. Desprezar· todas compi't:ilende-se pelo '!'acto' de serem 
nullas. Mas. quando o par·e~er estabelece como pr·1me1ra con.: 
clu~ão a nullidarJe de toda a elei~ão, e como segunda que se
jam dcspr,;zadaR taes e Lues ele1ções, · & Commissão. estabelece 
umu dJStincção l'ntre eleiçõtJs nullas e ele·•cões desprezadas. 

!Jodemos deduzir·. al'b'llmentos seguros para slistentar a 
opinião da Gornmis~ão·? b:u os deduzo-Ua log!Ca das pr'ovas. 
como até agura tenho procuL·ado demG:lstrar. 'Mas SS. EEx. 
esluheleccr·urn pr,ncipco~ dc·acou1anos, lneductrveis,. chegando 
até a se risquec:er de, que citaJ•am muitas vezes o arl. 1.07 
da IIli eJe,toi··aJ. drzendo que as e!eioões são nul!as, são an
nullaveis e que s(t puderiam chegar á coric·Jusão de annullar 
a e!e;ção A ou B, quando ellas infringissem a disposição do 
art. !U'i da lei el•:;tor•aJ. Mas, onde S. li:x. enquadra a nui
Jidacle dns elclÇÕI)s dí'Rprezadas? No art. 107? não. No artigo 
1 1\8? Tamhem não. po1·qu1:. para chegar ao resultado de de
monstJ·aL' que·\.a eleicão não é 1nulla. mas é annul!avel ser·Ia 

. preciso tambem produzir-se. prova (d''l·lglndo-se ao .sr: Men· 
des aP. -1..lrnelda). Appello para o meu mt>Stre de direitO. , 

Entretanto. a prop1·Ia Com missão estabeleceu essas du:~t' 
conelu~õP.st: elciçõe~ annulladas e ele:ções desp1•ezadas. . 

Nutur·arnPnte tm estou errado. Tudo quanto eu tenho 
dit:O não r. Jo~;ro .. nún é concludente. não se funda JlU veJ•dadc. 
e essa disl.inct;ãn r.r·enda pela honra.da Commissãr de PoderP.·s 
é rigor·osamentP. jurídica. Mas eu não a entendo. Sr. Presi
dentc.•F.u não a entPndo: não é bem verdade. Eu a •entendo 
perfeitamPnfe. mas di' ar•r.l\r·rJo com os .principias que não 
são o~ prrncipios rllle a Comm:ssão sustP.Ittou. - . 

S1. a r.ommissiio àcha que só teem de ser ,decretadas as 
nullidndes dás P.IP.i~ões. quandn ,haja infracção dos arts. 107 e 
108 cln Ir.i rle'it.or·nJ. como enquadr·a a conclusão que manda des
prezar· eleiçõPs? No arL. 107 ou no art. 108? • 

.Já. demonstr·ei quP. é impossivel em qualquer ·delles. de· 
accc'\rdo' com os prmcipios estabelecidos pela propria Com-
inis~ão. · · 

.,, SI a h'éinrnda Com missão examinasse· cuidados'3mente cada 
documento. levasse atP á minucia ultima o exame das demais 
provas. não arrancasse do feixe de varas uma só para que

'bral-a drixando a~ 011tras intactas. e si fizesse um exame 
melicuol~o. cbe!!'a,..ia á conclusão de que unia irregulari~ade . , 
!ig'1lria a lima alll'lfl'açno. a uma· outra pr·ova. determinaria a 
cnn~c·rruencia rle que a eleição era verdadeira ou fraudu· 
lenta. . . I 

Hr•i rlr drmonstrnr, estudnndo sessão pnr sessão daqt~ellas 
que iorum exarmundas pelO, honrado .H.elator ~ pelos çhgn~s 

/ 

' ' ' 
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mrmbros doa r.ommis~ão de Poderes. que foram apresentados 
·argumento~ isolados. rorn o ro,iect•vo de repelll!· as eloquen
tes provas offerecida~ pelo candidato contestante. provas que 
demonstf'nrn tr.1· sido S. S. effecLrvamrnte eleito, em uma 
eleieão Jirnpa. Senador pelo Disl.rlctn Federal. 

S1•. P1·esidente, ,já disse no Senado qu'llnt'o era necessario, 
para poder r.ntrnr nr. exame das rlelcões rcnlizndns nesta 
Capital. est.udnr lonl!'ament.e o· par·ecl'r da C:ornm1ssão e os ar~ 

• gumentos npre~entndos pell:i contestante. Antes. porém. de en
trar• nestr exame.·. per·mittn-me o Senado que eu faça uma 
affir·m~wão que sl'imrnl.r 'servr para demonstrar a ·lidur·a com 
que o honrnrlo candidato contestante pleiteou a investidura do 
enri!'O clr f::rnadOJ• ria Rrphulira..., . j · 
· Em todas as srcçõrs eleitornrs onde o candidato Thomaz 

Dol'firro dós Santos teve maioria, não houve uma só que- fosse 
annullnda por frande! Em todas as ser.r.ões em que o randi
dato Thn'maz · J)elfinn do~ ~anta~ tPve maioria -- repito -
não houve uma sn quP l'ns~e annullada por· fraude ! Em todas 
as secc;ões em qup tP.ve maioria Q canrlirlalo contr·~tado, ou, 
melhor, em muita~> del!ns, ror·am annulladas as eleições por 
fraude - por falsifir.:i~ão de firmas, por falsificn~iio de .no
mes, por folhas. arrancadas e por muitos outr·os fundamentos, 
Per•gunta-se: si ilós preci,assemus auferir do· valor de um 

'Pleito. e'ses argumentM não serveriam de grande, de extra
ordinario fundamento, quanto· aos seus éffe.itos, para de
mons•trar a forma por que se. conduziu no pleito o honrado 
repuhlirano Sr. Tl!omaz Dei fino dos Santos; que, antes da 
proclainacão da Republica, .iá vinha prestando os mais dedi
cados serviços á. causa da liberdade, á causa da (lemocr·acia ? 

· Não ha siquer uma acta no pleito - eu repito, por·que 
o argum€\nto é importante- não ha siquer uma acta, em que 
o candidato: conle·stante tenha maioria, que· tenha &ido an
nullada por fraude. 
. 0 SR .• ABO~N' BAPTISTA dá um aparte. 

O SR. SA FREIRE - Eu acceito o nrl!'llmento de V. Ex., 
pelo respeito e consideraeão que me merece. Isto prova (Jue 
V •I Ex. devia acceitaJ•. como preliminar. pari! o effeito de jul
gar do valor mnr·al do pleito, esla cirrumstancia, estabele
cendo n differença entr.E> a~ prova~. E~tá r.-r·n a circunstancia 
capital, a dP flUe os dormmrntos oft'eJ•rrirlos por es•sp randi
dnto, ·que não apresentou si(JU~J· uma nela que pudesse ser 
annullada por fmllde. deveriam ler out1·o •valor que os do
cumentos fornecidos. pelo se!""Ulldn cnndidnto;. por(Jue o pri
meiro nun'ca se serviu do& recursos da fraude, nunca recorreu 
a qualquer recurso illegal para conseguir uma gmnde votação, 
não trve em seu poder livros pal'a falsificar ac•tas, e nada 
fal~ifirou ! Era is~o nue dc>via J}('znr no eRpirito da honrada 
Cr.mmi'ssão nnra .. o e·ffeito 'de ,inll!'nr um candirlnto. que tinha 
por s•i n defr~n da verdndr. Em o fJ!lP. a Com missão devia 

· considerar antes de ent.r·ar no exame da questão. E' V. Ex. 
. ' 
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mesmo quem o diz. O candidato Thomaz D&lfino dos Santos 
atravessou a eleição limpamente, não trazendo ao Senado 
siquer uma actr( fraudulenta, ao passo que o outro .teve de 
V. .Ex. mesmo i a' sentença de que as acta& suas eram frau· 
dulentas. 

Senhores, reconheço que é penosa a minha tarefa, mas o 
Senado ha de comprehender que eu procure cumprir o meu 
dever, na modesta posição de representante de minha terra. 
(Jlfuito bem.) Ha ainda uma questão muito grave, que devemos 
examinar e para a qual eu chamo a attencão do Senado. Con. 
tando, como conto, com a justiça desta alta· corporacão, não 
posso acreditar, absolutamente não acredito que o Senado vote 
em uma questão desta ordem · de accôrdo com previas com
binações. O Senado votará ·de a{)côrdo com a just1ça; erguendo. 
bem alto o seu renome no regímen republicano. O S&nado 
não votará esse parecer. de accôrdo com combinações ·prévia~. · 
A verdade ha de apparecer clara e n'itida e o Senado votará , 
de accôrdo com essa verdade. · 

Si, porventura, eu demonstrar que o exame do pleito não 
foi tão cu ida doso, quanto era necessario que fosse, si eu 
demonstrar. que houve enganos até, nas sommas,· si eu de· 
monstrar que riem mesmo o diploma de Senador foi exami· 
nado; não é possível que o Senado se resolva a julgar este· 
pleito sem que primeiramente ·raça voltar á Commissão de' 
Poderes o mesmo parecer. NãQ é pos•sivel I Eu con•to tanto 
com a justiça do Senado, espero tanto que o Senado se digni· · 
fique e Se honre, transformandO.se em tribunal judiciaria no 
momento azado de examinar rle·tida e cuidadosamente os di· 
reitos de cada candidàto e depois pronunciar-se de accôrdo· 
com· os princípios de justiça e de direito, que não posso espe· 
rar outra conducta de sua alta sabedoria. 

Não é posgivel julgar de outro modo uma questão em que 
·ha preliminarP,s, como as que estabeleci no principio do meu 
discurso, demonstrando a impossibilidade de haverem, concor
rido ás urnas eleitores em numero igual ao de votos .que fi. 
guram' na~ actas approvadas. Não é passivei julgar uma 
questão dessa ordem de nccl,rdo com combin.acões prévias e 
tJXcusas. Tae& combínacões não podem determinar que .o 
S11nado desça· da suR alta po~icão, , do seu elevado prestigio 
como um dos primeiros poderP.s da 'Republica, para fugir aos 
princípios de justiça, atlandonar os· preceitos Jegaes. voltar. as 
costas a tudo isso e votar conspurcando os direitos de um 
cidadão, Não é possível ! · . , 

Da emenda que tive a honra de submetter á consideração 
da Gommissão de Poderes e que, impressa, corre entre as 
mãos dos Srs. Senadores para qu, SS; · EEx. sobre ella se 
pronunciem, impugnei' o , valor ,iuridico do diploma expedido 
.em fa~or do candidato contestado. Depois que subscrevi essa 
.emenda, t~Jndo necess•idade de demonstrar da tribuna. do Senado 
que a ,iunta de pretures tinha claudicado em determinados· 
pontos no exame· de diversas actas, mandei pedir. á Seoretaria 

. ' 
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que me fornece~se esse diploma. Qual não foi a minha admi
ral;ão, quando . verifiquei que o diploma conferido ao candi
dato contestado só traz o computo geral da votação, sem dis
criminar, secoão por secoão, quaes os votos attribuidos ao can
didato A ou ao candidato B I 

Isto não 4 documento, isto não é diploma. Qual o meio 
que teve a Commissão para, examinando esse diploma, soaber 
si a junta .de preteres effectivaniente contou os votos exami
nando a ·acta melhor ou a acta peior, si apparecem diversas 
actas e o diploma traz apenas o computo geral da votação, sem 
a discriminação de cada um dos resultados das r·t•spectivas 
actas ? E essa verificação é absolutamente impossível ! 

A lei manda contar os votos, acta por acta. Logo, no dí'
ploma deve êbnstar discrimimidamente o resultado da votação 
de cada· seccão eleitoral. Isto não foi feito e, entretanto, 
chama-se candidato diplomado a um dos candidatos. Não ha 
nenhum candidato diplomado. pot• isso não h a diploma. 

Um outro facto que eu r<Jlembrei ao Senado, - digo 
relembrei, porque o Senado bem o conhece, - é de se terem · 
arrombado os armarias do Supremo Tribunal Federal para 
de lá serem subtrahidos os livros. 

Pois bem, essAs livros vieram para a junta de pr<Jtores, 
para que esta conferisse os livros com as actas - duas ou 
tt·es séries que apparoceram - afim de verificar qual era a 
vet•dadeira. A junta de preteres, senhores, fazl?ndo tal .veri
ficação nos livros da 2• e a• secções de Campo Grande, cons • 
. tatou que o resultado dá uma grande maioria ao Sr. Dr. Tho
maz Delfina. Um dos pretnres - relator desse pleito. - de. 
clarou que a acta que conferia com o livro era a que. dava 
maioria. ao candidato contestado. 

Entretanto, não era essa a verdade, a acta que· c"onferia 
com o livro dava maiQria ao candidato ·contestante. A junta 
apurou aquclla e repelliu esta I I . 

Eu de&ejava tT"az~r essa prova decisiva perante o Senado. 
Fui examinar o diploma, mas indizível foi a minhà surpreza 
M verificar que, para se evitar um exame mais detido da 
Commissão de Poderes, do mesmo diploma· só constava o 
computo geral da votação, sem a discriminação por seéções ! 

Poder.se-ha, pois, denominar diploma semelhante dO-
~cumonto? . · 

Sr. Presidente, antes de examinar o pleitó; secção por 
·secção, como é meu objectivo, vou trazer. á oonsidoraoão do 
Senado o caso d<J uma secl)ão eleitoral,· apurada pola r.om

. missão, que vae causar verdadeiro pasmo aos honrados Sena
dores. 

Eu agradéco a todo& quanto me estão ouvindo. 
0. Sn. li!JGUEr, DE CARVALHO - Com muito agrado. 
O SR. S,\ FREIRE - Estou certo de que o desejo de todos 

é o de 1fnzarem,justi~.a o de se pronunciarem de accôrdo com 
o nllcgndo e provndo ·: ...... '' . . . .. . ' '. . . . . . 
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Mas, .. como dizia, antes de entrar no exnme detido do pa• 
recer, secrão por srcr·ão, pi?rm itta-me o Senado que eu apre
sente um 'caso extraór·dinario, e exlraordina!'io pela impossi
bilidade de se havgr realizado. Entr·etanlo, elle encon'troq 
guarida no s•eio da Commissão de Poderes, tanto que fOI 
approvndn n actà·-da sessão em que se passnu. 

Verumos no exame minucioso da eleição como. os sete 
mil vntos foram regi~Lr·adoA·. Mas, antecipando cí exame, como 
exemplo typico e bem frizant.e, já aqui produzo o caso da 
5' Pretoria - Santo Antonio. 

V o tacão, segundo o candidato contestado: 

Canrlidalo conll'slado 115, na 1•·secr.ão, 136 na 2', 155 
nn 3', 141 na lt', 11 1t na 5', 1 OS na 6' e 128 na 7•; candidato 
~onlestanle, 5 na 1', 1,5 na.2', 5 ria 3', t, na 4', ·9 na 5", 3 na 6" 
e 23 na 7'~ 

Convóm ·dizer que Lambem figura~ alguns votos dados ao 
Sr. I>r. Sampaio Ferraz. A votação dessa pretoria alLinge a · · 
1. 06fl vot.os. · 

Desta arte, na 5' Prelnria, sem retirar os mortos, .os mu
dados, os ausentes, os abslinentes, os, que nunca· existiram 
sin~o como phosphoros•, votaram 1. 069 eleitores em um elei
torado d~ 1 . 227 I 

Ser·ia· passivei ? Examinem os Srs. Senadores as actas e 
se edifiquem ante o facto que acabo de articular. 

Senhores, quem quer que se. quBira dar a ·esse trabalho; 
quem quer que c.ompulse as estatísticas EleiLoraes de todo '> 
mundo. ba de chrgar á éonclusão á que eu ,iá cheguei, de· 
que é absnluLamentr impossível reunir· 1. 069 eleitores em 
um eleitorado de 1.227. . · , · 

Pois é crivei, senhores, que em um ,eleitorado de' 1.227 
e1eilores numer.o proveniente de qualificações de 10 annos, 
appareçam 1.1169 votos, is lo é, menos 185 apenas do que o 
numero global? · 

Pois isso não ·é argumenlo convincente, para que não 
possa. ~er apuradas as netas dr.ssa pretoria? (Pausa.) Pois, !lS 
actas da 5• Pretoria foram apurarias na :;ua totalidadelll 

Devo nllurlir, ap;ora, Sr. Pre~idente. á circumstnncia, que 
não me o~rorrera no d~senvolviml'nlo do meu discurso. á 
cironmslnncia de terr.m sido re('Juisitados os livros eleitoraes. 

E' um artzumenlo que o Seriado naturalmente ·.iá conhece, 
mas rtne eu tenho o rJpvr.r de reproduzir, E' preciso que o 
Senado r n Cnmnrn rrsolvnm rssn grave questão. 

A lei determina que os livros· eleiforaes sejam entregues 
ao primeiro supplente e fi('Juem á disposicão do Congressu 
Nar.ional. Póde o ,jniz ntili?.ar-se d~sRr.s livros? Remeltel-09 
de nm pnrn outro lnll'nr? Mnndnr prnrl'der a Pxamrs,, sem . 
nudicn~ln .. dn rontzri'A~o Nnrinnnl, si a lei diRplie laxnlivnm.enfe 
rrue rllr.s ficnm 'rm rlrpn~if.o rRpP.r.inl.. nnA mãos do primPiro 
supplente ft disposição do mesmo Congress~? 

\ ' 
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Podem .ess.es livros ser utiliútdos paro exames e outras 
~lilig.encias pelo juiz ,feder·al? 
. ,0 SR. SOARES DOS SANTOS - Os juizes !'edcracs podem 

tudo· nest<e paiz. 
O SR; SÁ FREmE- Mas isto não podem .. 
0 SR. SOARES DOS SANTOS- Como núo pOdem? Desde que 

nós inv·entítmos esses presidentes judi.ciaes, tudo se póde. 
O SR. SÁ FREIRE - V. Ex. poderú dizer que os juizes 

podem, infringindo a lei. · 
O SR. Emco COELHO - O nobre Senador peJo Rio Grande 

do Sul e~lú fallando ironicam~te. · ·· 
O SR. SÁ •,FREIRE - Si é ironicamente,, não me insurj.o 

contra o aparte' de S. Ex. 
·-

0 SR. SOARES DOS SANTOS - V. Ex. mesmo propendc 
para a doutrina do reconhecimento do Poder Legislati\o1 p·eiJ 
Poder Judi-ciario. 

O. SR .. SÁ FREmE - V. Ex. núo me ouvfu com attenção 
Fiz éonsideracões demonstrando olararnerile e citando a opi
nião de Paul Marchandeau· •. a. qual prnva que no Pode ;o Judi
ciaria não se deve altribuir a competencia d,e verificar· po
deres. E' o contrario do que V. Ex. affirma. 

0 SR, MENDES DE ALMEIDA - E ha até inconvi:miencia. 
O SR. SÁ FREIRE - Posso ci!ar muitos argumentos de

monstrando que .esse acto .offenderia o art.. 15 da Gonstitui
(\ÜO l?edeL'al. __.. . 

O SR. SOARES DOs SA·N·ros - Exactamente; eu receio que 
· o P.od~r Judiciario venha reconhecer até o Presiden~e .da 
· RepubliCfl., · 

O Sn. SÁ FREIRE ~ Mosttei os inoonven iertles que exis- _ 
tem e tive opportunidade de dizer que a prova nüo póde ser· 
apreciada sob o ponte de vista politico,' da mesma 1'6rmtt · 
que se aprecia sob o p.ontn de vista judicial. · 
. Fiz Iargas considerações a respeito, concluindo que nã•> · 
se podia •entr.Pgar ao Poder Judicia;•io o exame da verificação 
de poderes dos .membros do Congresso Nacional. . 

o SR. EPITACIO PES~OA - Par~ iSSO seria preciso comecar 
P!ela reforma da Constituição. 
. 0 SR. MIGUET-'Dll CARVALHO- Melho!' é nãn, tJcnr neste 
ponto~- porque o Poder Judiciaria tem intervindó \ politica
mente. 

· . O SR. S..\ FREIR'Et -:- V. Ex. tem toda razão. 
0 Sn. RAYMTTNDO DE MIRANOA - Porque .O Poder Exe

cutivo lho chi mão forte constantemente. 

I 
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0 Sn. MENDES DE ALMEIDA - 0 mal não é SÓ do POdel' 
Executivo. é de to~os nós.. . " · . .' · 

0 SR. flAYMUNDO DE 1\III\ANDA - 0 mal é de lodos nós, 
que nã.o sabemos cumprir rigorosamente os nossos deveres. 

O SR. SOARES Dos SAN•ros - O nobre Senador pelo DisLri
clo Federal desculpe-me a int,errupção. · 

O SR. EPITACIO PESSOA ....: E' uma discusslio academiea. 
O SR. SOARES nos SANTos - Mostro que não 6 urna dis-

cussão academica. , · 
O SR. SÁ FREIRE - Os apartes do ·nobre Senador pelo 

Ri.o Grande do Sul ffi.e honram muito. Sinto, em tanto, que 
nãQ;, me tiveSSI:l prestado toda sua attencão .... 
. ' Ao fazer certas considerações a respeito da c.ompetencia 

em materia de attribuicões de poderes, tive opportunidade 
de diz·er que não ia tratar desse assumplo, porque se cogita 
apenas de di'neito a constituir e não ·de direito constituido. 
Fiz apenas algumas obse~vações para cbegar ú ·conclusão 
de Paul Maréhandeau, que sustenta que entregar essas attri
Jmições ao Poder Judiciaria é manifestamente impossível· 
attenta a situação em que elle se deve col!ocnr no exame 
dos documentos eleitoraes. · · 

Não repito essas considernaões, porque seria 'tomar 
demasiado trmpo ao 3enado. Dizia cu que a comp.etencilt 
do Poder Judiciaria, para mandar proceder a exame de livros, 
ou .para se utilizar de qualquer fórma d·e livros eleitorars en
tregues ao primeiro supplenle, infringia a disposição do 
art. 89, da lei eleitoral. . 

A um aparte. com que me honrou o digno representante 
do Rio Grandt> do Sul, tive opporlunidade de dizAr que já 
houvt> .iu iz que se pronunciou a respeito. mostrando a im
possibilidade destes livros sa:hirem dos cartorios, sob o de
posito especial do primeiro supplente, p'ara ficarem á dis- · 
posição. quer da junta ·de pretores, quer de qualquer juiz. 
federal. · · 

Esse despacho é concebido .nos seguintes , termos: 
' •.' ' I' , 

"Sou incomptifente pará ordenar o exame requerido .. 
om livros que se acham á disposição do Congresso ·. 
(lei eleitoral, art. 89), a ·quem exclusivamente com
pete processar e 'julgar as duvidas .c contAstaoões re
·lativas á eleição de seus membros (Const., . art. 18) •. 
Taes questões são de natureza politica e não admittem 
a intervenção do Poder Judiciaria, salvo para o pro~ 
cesso e julgamento dos delictos por n·rcasião da elei~ 
cão. Ainda abi a acção judiciaria deve ser provocada 
por denuncia M. P .. ou de cinco eleitores. Ao "can
didato, a lei só reconhece a qualidade para intervir 
no processo· politico em apuraoão e em verificação . de 
poderes., . . . . . . . .. . .... 
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· · · '.':':c,:i:!O'<'SR. :ABDON BAPTis;I'a - Este despa.eho é do juiz Pires 

. e· Albuquex·que .. · · 
·O SI~ SA ]'REIRE - O despacho é do hoarado juiz Ph·es 

.e Albuquerque. demonstrando que é uma infracoão do al't. 89 
,.da lei eleitora!' semelhante exame dos livros eleitoraes. 

, Ora. Sr. Presidente. collocada a questão sob esse aspe
cto, a Comnlissão devia verif~car si effectivamento a Junta 
de Pretores havia procedido de accôrdo com a lei, ou si a 
bavia infringido. requisitàildo os livros. E mais aililda: si o 
procedimento de um dos candidatos. arrombando. · de a:Ccõi•do 
com o primeiro ~upplente de juiz federal, um dos armarias 
onde se. achavam esses livros, tinha sido um acto legitimo e 
si não ol'fe)lldia a autoridade e a dipidade do Congresso.~,Na-
cional, u cuja dispos1ção se achavam esses livros. · '·' 

Tudo isso devia ser tratado e examinado cuidadosamente 
p1:1la Commissão. E a nada disso se refere o seu parecer. 

Passo ao 1 exame das secoões e1eitoraes. de accôrdo com 
0 v.arecel', ' I 

1• Pretoria - 1' secoio: 
!A 1wurada Comn:.issão de Poderes pronUIIciou-se sobt·e 

a validalic da acta da 1" secoão eleitoral da segui111te fórma: 

" . 

«O caadidato contestante allega · que o 2• suppleute 
de rnesario não foi admittido a tomar parte na mesa, 
aprese111tando como documento uma carta deste. o que 
o calíldidato diplomado procura destruil· com outra de 
igual natureza, uma carta do tabellião Damazio de 
Oliveira.. / · 

São dous. documentos graciosos, sem valor jurídico. 
nem n:.esmo a carta do coroael Damazio de Oliveira. 
que no caso agiu como simples eleitor e não como ta
bellião. {azendo. valer a fé p,Ubli>ca. . 

, O . facto, ahás, não provado. de terem. votado ' aht 
e~J~globadame&te eleitores de outra seooão. é realmente 
uma irJ.:_egularidade, mas não uma nullidade, nos ter
mos dos arts. 116 e H7 da lei eleitoral .. » 

' ' 

Bem vê o Senado que o proprio parecer . da Commissão 
estabelece distincoão entre"' irregularidades e· . nullidades. 

Mas não co11stituirá lílu!lidade ·,o terem sido ·tomados en:. 
globo os votos?· 

Que são votos tomados em globo? Quando. Sr. Presi
delllte. eleitores de uma secção votam em outra secoão · diffe
l•ente, por não ter havido eleição naq~lla em . que es
tavam qualificados. a lei determina expressamente que . esses 

' votos se,jum tomados em .separado. E por que a lei exige que 
esses votos sejam tomados en:. separado? Porque esses iDdi
viduos podem .íá ter votado. 11a propria secoão e vir ~epois 
votar em uma outra, allegando que aquella · não funccJOnou. 
~· .mesa não tem possibilidade· de verificar immej(iiatamente 
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si a a!legilção do eleitor é verdadeira Oti falsil .. E P.or, ·ilsa~ 
é obrigada a tomar taes votos em separado. · · · 

Si os votos fossem tomados en:. globo, .seria impossível 
distinguil-os mais tarde dos . verdadeiros. · 

Em relaoão á primeira secoão. o que se verifica é que os \ 
eleitores que a ella não pertenciam e cujos nomes ,Dão es-
tavam na lista de chamada, Dão podiam ter votado alli. pois 
as outras funccionaram. Mas, si os votos foram .tomados em 
globo. em desobedienoia · manifesta' á lei, perguo.to : podetr.os 

· apurar o resultado da votação dada nesta secção? Póde o Se
nado approvar como verdadeira a· acta que tenha trazido os 
votos eaglobadamente? Não é possível estabelecer a distin- . 
ccão legal ·entre os eleitores desta secção e os' eleitores que 
votaram ·aem ter os seus nomes na lista da chamada. ·. 

DisSe· a Commissão que era impossível verificar a pro
cadencia ou não das a!legacões. E, por isso, apura a acta em 
1111e ~nglobadamente votaram eleitores que já tinham :votado 
em outras.. ' · ·i-

O Sa. ADoLPHo Gonno - Essa eleição é null•·l 
O ~ SÁ FREIRE - E' nullli, agradeço muito o aparte de 

V. Ex.;. no emtant.o a sua apuração foi feita pela Commis.-, 
são de Poderes. · . 

. Si não •bastasse a opinião do meu honrado eollega, que 
vem dar autoridade ás palavras com que o humilde repre
sentante do Dlstricto Federal discute .o ;pleito d'e sua terra, 
eu poderia trazer outras· considerações, que adduziu o candi
dato contestante e provam, á saciedade, (!Ue a acta não podia 
ser apurada. · . 

·--o parecer da Commisslio considera apenas estas duas 
questões e, abordada a primeira, tive logo o amparo· da opi
:nião do illutre representante de S. Paulo,. que é um dos mais 
notaveis e distinctos advogados de sua terra. Um dos mais 
brilhantes 1lutores do Codigo Civil..... , · • 

O Sa. .ALFREDo ELLIS - Apoiado. 
O SR. SA .FREIRE ~ ••• cuja competencia ·é· reconhecida 

. ~~ e no estrangeiro e que teve a generosidade de me· es-

. tender a ·mão, dando-me a sua altiva e nobre autoridade á ·. 
demonstração de . um facto cuja prova eu me esforçava, com· 
a minha fraqueza. por fazer perante esta alta corporacão.1. 

Mas. nesta mesma primeira Pretoria, nesta mesma pri-
meira secciio, em que a Commissão considerou apenas dou• 
factos, as allegacões, do contestante foram de . mdl·scutivel 
procedencia, embora o honrado Relator não tenh.a considerado, 
um só desses argumentos. ' 

· Permitta o Senado que eu leia: 
cNa{i'a existente no livro respectivo consta que nesta 

secoAo votaram 36 eleitores da· 6" s~ão. A votacão, porén:r, 
fui feita englobadamente e englobndameD.te foi feita, .A BPW'a.., \. 

' 
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Çãa, côm inteiro desprezo 'do estabelecido nos a.Í'f.à •. 79 e 80, 
da Lei eleitoral. E a mesa· assim procedeu. naturalmente, 
para encobrir a fraude. 

Para demonstrar até que ponto chegou o procedimento 
criminoso/ dos falsificadores, citemos ·alguns éasos. · 

,Assim começaremos enumerando os nomes de eleitores 
de outras secções, que · estão inscriptos nesta sem a menor 
especificação, sem qrue os seus votos tenbarn sido tomados em 
separado-: . · 

Carlo8 Emilio Bello, n. 40, da 'primeira secção; é eleitor 
da nona secção, onde· está votando sob n. 22; Ernesto Isi
doro da Costa, n. 4:1, na primeira secção, é eleitor da nona:; 
onde está· votando sob n. 30; Francisco Pereira da Curiha. 
n. 42., na primeira secção, é eleitor da .oitava. onde 'está 
sob n. 79; .Henrique Mendes de Oliveira. n. 43, na primeira 
se!:l(,l:ão, é eleitor da oitava, onde está sob :n. 75; Nicoláo de 
Azevedo Araujo. n. 48'; na primeira secção, é eleitOl' ·da 
nona,\ onde está sob n. 91; AL!tonio José de Abreu, ·n. 5:1, na 
primeira. secção, é eleitor da nona; onde está sob n. :l; Fla
miriro Flechei, cujo nome é Flaminio Flecha de Andrade, 
n. 59, é eleitor da. nona secção, onde, está sob n. 59; José 
Bispo· de :Menez (Menezes), n. 60, na .primeira secção, é e~ei
tor da Rona., onde· está sob n. 63; Manoel da Silva. Azevedo, 
n. 61; é eleitor ~a nona; onde está sob n. 84; Alfredo Jpsé 
Tavares~ n. 63; é eleitor da nona; Filindro de Castro Lobo 
(Felinto de Castro· Lobo), n. 64, na primeira seecão-i é elei• 

-,tor da nona; onde está sob n. S7; .. Manoel Francisco ·Martins, 
n. 65;. M primeira. secção; é eleitor da. sexta.'; onde está. sob 
lil. 93; Gustavo Caetano. n. 66, não consta. do rol de eleito
res; JIOaquim José de Oliveira. Guimarães Ju:nior, n. · 70, na 
primeira, apparece votando como eleitor da sexta. .quando 6 
da terceira; Pedro Francisco BOI'ges, n. 71, na primeira 
secção, apparece votandó como sendo da sexta., quando é da. 
terceira; Alfredo SantiagO; n, 72, é eleitor da nona e aPJ)&-
rece como sendo da sexta; Carlos Augnsto Pecanha '(Peça
nha), .n. 73. ·,na primeira secçã(); é eleito:r: da .nona e .appa
i!'ec~ votando na primeira; Carloa Gomes Xav1er; n. 71); é 
.ele1tor da nona, onde está sob o n. 2i; Carlos José dó Bom
successo, n. 76, na· primei'·ra secção, é eleitor da nona, ondec 

~está sob o :a •. 25; Amarico Vilano da Costa'; n. 77, da pri
•. · meiPa secção; é eleitor da JJ.ona. onde está· sob o n·. :10· Car

'- · los Freire Caste!Io .Branco (Frederico), n •. 78; .na. prfmeira 
· secção, é eleitor da. nona secçã<o e é faliecido; Bento José 
" Leite (já fallecido}, n. 79', na primeira seccãO; é eleitor da 

no!)a; Albino Gomes Fontes,. n. 807 na primeira secção, é 
~le1to,r da nona; .Ameliano C. Bastos, ri. 81, primeira.· secção; 
e eleitor da nona, onde está sob o 11. 19; An.s:usto- Cardoso de 
Paiva, n. 82, na primeira seccãõ, é eleitor da,. nona secção; 
Alípio Alves de Sct~za, n. 83; na p'rimefra. secção, é eleitor. 
da nona, onde .está 8ob· o n" f3; Ca,rlos Vallega .(é V:alleS!Uil.• 

. . 

... 
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n. 84: na Jljl'imeira sec~, é eleitor da nona; omde ~tá sob 
o n. 28; Am~é Tra,iano de Oliveira, n. 85, na primelll'a se
ccão; é eleitor da nona; onde está sob o n. 14; Augusto 
Blanco, n. 86, ma primeira secção, é eleitor da ~nona; Alvaro 
Rogreder Penedo (é Alvaro Rodrigues Penedo) , n. 87. lil.a 

· primeira secç.ão; é eleitor da nona; onde está sob o n. 7, ~Opl · 
o nome de Alvaro Rodrigues Pereira; A.lfredo .da conce1çao 
Peixoto; n. 88, :aa primeira secção, é eleitor da nona, onde 
está sob o n. 8; Eugenio José de Almeida e Silva, n. 89, na 
primeira secção, é eleitor. da o'itava. · 

José Fr81ilcisco de Barros, n. 90, da primeira secção, 
âllde está como si fosse a quinta; é quinta, onde está sob o 
n. 70, porém com o mome de José Franco de Bal1l'OS (nome, 
verdadeiro) ; Àntonio Joaquim da Silva Telles. R. 91, na pl'i- '· 
meira seceão; é eleitor da nona~ onde está sob o n. 6; 
Oscar Domingue8_ Ribeiro, n. 92·, na primeira ecoão·, é elei
tor da terceira; Miguel José de Sont'Anna. n. 93, na primeira 
secção, é eleitor da sexta:, onde está sob o n·. 99; Arthur Fer
nandes Cardoso, m .. 95, na primeira .seceão, é eleitor da 

· sexta, onde está sob o n. 22; Amtonio ,Bento de Lima, n. 96; 
na .p·rimeira eceão, é .eleitor da sexta, onde está sob o n. 2; 
AntOJaio José de Oliveira, n. 9'i·, na primei;ra secção·, não 
consta da lista de eleitores; Antonio Alves Barcellos, n. 98, 
11a primeira secção, é eleitor da sexta, onde está sob o n. U; 
Alvaro Dias de Aguiar·, n. 99;·ila primeira secção, é eleitor da 
sexta; onde está sob o n. 18 ;, Alfredo da Silva PaJl'anhOS, 
m. 100~ da primeira secção, é e1e~tor da sextà, onde está sob 
o n. 28;Antonio José de ·Carvalho, n. 101-, na p·rimeira secoíto, 
é eleitor da sexta, onde está sob o n. 12;. ~tonio Viamaa So-

. brimho, n. 100, na primeira secoão, é eleitor da sexta, onde 
está sob o n. 6 e Antonio Francisco Golarte (é · Goulart) , 
m. 103, na .primeira secção, é eleitor da nona seceão. 

Assim, poi&, está bem evidenciado· que. a declaração da 
acta .de só terem votado seis eleitores da sexta secção 'é 
falsa. ' ' 

Mas. não Plára ahi a prova da fraude :_ temos mais a 
seguinte, demonstrando a falta de respeito pelos direitos 
alheios. . . · ' '· · .•.fi•M:<•fJ.i'1lll 

O falsificador era bastante igmorante e a p;rova está nas 
· assignaturas . dos nomes constantes da lista avulsa e o livro 
de ilascripção onde encontramos o seguinte: . 

N. 6. Está Carlos Antonio de Pallo Costa; 
N. 12. Está Domingo José dias Pereira; , 
N. 14. Está Ficiano Gomes Xavir Gomes. (Vê-Be que 

Gomes foi encaixado dep'Ois.) . 
N . 17 • Está Fra11aisca Leona;rda games. 
N. 32. Está Sergi da Costa Azevedq; 
N. 36 .. Está Auereli6 Pereira Cardoso; 
N. 39. Está Benjamin Plereira da Silva; 
N. 50 •. Está Alitonio P'erdro PeNeira Oam~le. 

r 
' 

,, 
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· N. Si. Está A.ntom.io J os~ <]e Alveu; 
· N. 55. Está Augusto Cezar Lei ti; . 

N 56. Está Benjamin"I I.ib!'rato Barroso; 
(Éstas duas ultimas estã~ com as mesmas lettras) ; 
N. 57. Está :T))sué de madeires; · · 
N. 58. Está José Fram.cisco Hollonda Chacam; 
N. 59. Está Flamiriro Flechei; 
N. 60. Está José Bispo de MieJiez; 
N. 62. Está Francisco Simft.o das Mesdes; 
N .. 64. Está Filindro de Crastro lobo; 
N. 75. Está ·Carlos gomes Xavi!lr; 
N .. 79. Está Bento José Leite; 
N. 82. Está Augusto Cardouzo dle Paiva; 
N. 84. Está Carlos Vallega; . 
N. 87. Está Alver Rodreger Pencda; 
N. 89. Está !Eugenio José de Almeida· e Silva; 

· N. 103. Está Antonio F.ranoisoo golm1e; 

37 

Os enganos do falsificador não ficaram nisso; elle foi 
além: lia lista avulsa no livro de inscriPQã.o está:: 

N. 4 .. Bernard3 Pereira Xavier. e na velaçio está Ber
nardoiM 'Pejl'eira Xavier; 

· N. 9. Ohri:l'tiJno Brandão, ·e JJ.a r~laoão está · àblfistiano. 
Brandão; . 

N. 32. Sergi da Costa Azevedo. e na relação está Sell'gio 
da Costa ·Rabello; · 

N. 38. Alberto Ferreira da Cruz, e na relaoAo tlltá Al-
berto Pereira da· Cruz; . . . 

E: finalmente, Josué de Medeiros que é mesario eleitor 
da oitava seccão, e nos livros dessa secção apparece 'como 
tenqo feito parte da mesa eleitoral, está votando ma primeira 
secção sob o lll. 57, onde não é eleitor, não constando o seu 
nome na lista de .chamada. . · . · · 

Nesta secção o Sr. Irineu de Mello Machado teve como 
:fiscal o Sr. Dr. · Ernesto Garcez Caldas Barreto., · 

Tudo isto foi abandQnado pel'õ Relator . e pelos membros 
da Commissão achandõ que .se devia apurar a secção por
que ella era valida, estava expurgada de vícios e de de

. feit11sl ... 
· Pergunto eu: isto é serio? E' correcto que approvemos 

uma acta com tantas provas de fraude? . · 
1Passemo•s á segynda s~ão. 
De accôrdõ com a opinião externada pelo honrado Sena

dor por S, Paulo, não' de.via ter sido apurada a 2• secção. Os 
votos de ·eleitores de outras secções foram Wmados engloba-
damente. . 

Mas não foi esta a unica allegaoão; O hOnrado Re.lator, 
má'õ' grado o tempo (\Ué levou com o processo eleitoral, · não 
leu a contestação. . . . . .. , • :, . .. . .. 
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E' preciso que o Senado a conheça:· • 

' 

«A votaóão nesta sec~ão .foi ·tomada ~ngl'õbnda
mente. tendo,· porém,- ahi votado eleitores de outras se
cções, em numerO' de 27, isto é, de todas as outras se
cções da pretoria. Como saber-se os nomes dos eleito
res que votaram em varias seccões ao mesmo tempõ', ' 
para poder-se descontar O's tvotos dados iJlega!mentf) 
a determinado candidato? - . i -

A lei exige que os votos de eleitorés ile outras se~ 
cções .sejam tomados em separado, de .aooOrdo com o 
art. 7·9, que assim ·dispõe: 

Àrt .. 79. Os eleitores em cu,ia seccão hOuver· recusa · 
de fiscal ou em que não se reunir a mesa eleit'&al,. 
pode.rão votar na seccão 'mais proxima, sendo seus vo- . 
tos tomadds om separado e ficando-lhes retidos os tí
tulos paru serem remettidos á Junta Apurad&a do dis-
tricto.. , 

O 11.rt. ao da lei eleitoral diz : 
Art. 80. Da acta da eleioão constará: ................ • ............ , .................. ·. · ...... \•' ·~ 

1 
· • e) o numerO' das oedulas apuradas em separado 
.com a ·dE'claração. do,s motivo~. os nomes 4os votado! 
nas mesmas cedulas e dO's .e!e1tores que ass1m tiverem 
votado., · · . -

Encontram-se nesta secção: 
• ·-

Torcruato Antunes dos Santos não está. na lista. 
Jayme Celestino Martins, fiscal do Sr. Irineu MachadO', 

_votou em 26• Jogar; a eleição continuou até o 63• Iogar, quando 
vot'õ'u o fiscal do Sr. Ernesto Garcez. Nem Jayme nem Carlos 
Jordão silo eleitores da secção. 

Alfredo Jos6 Soaree, da s• secção, está nesta, votando 
nõ' n. 38. . · · 

João · Bemvindo Alves. da 5" . 
. Toanico de Araujo Viannoa, da 3•. 
AlfredG Cesar Lopes é da i•, mas o .seu nome é Alfredo 

Ceear Leite. 1 · 
Zacarias B&ba dos Santos. da s• . 
. Toaquim ,Tos é de Oliveira Guimarães, da 3•. 
:Mathous Alvares. Bethencourt, da 3•. 
Alfredo Lodi Batalha, da 3•. · 
Manoel Joaquim Torres, da 3~. 
Frnnolsco Coelho, da s•. está nesta v'6tando no n. ao. 

·Alfredo dos Santos, da a•, ~stá votando no n. · 28. 
Antonio Maia, da s•, está nesta votando no n. 4. 
Antonio Alves, da s•, está 'VOtando no n. f.l.. : 

. ..... 

Henrique Alfredo Mascarenhas, da '8'. ·· 
Luoio Sampaio, da a•_.; . r 

, 
·~- . ~--' .• J 
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Antoni'õ Rocha, da s•, está votando no n. f.· 
Antonio José Rodrigues, da s•, está vo'tando no n. 6. 
Roberto Gomes de Azevedõ. está na lista .Roberto Gomes 

'de Menezes. E' da 2'. · · 
Tritão Pio dos Santos, é Tristão Pio dos Santõs. da 2•,. 
Joaquim José da Silva Fernandes Coutõ, da s•. 

'Ortavio Tavares
1 

da 8' •. . 
Nuno Barbosa, oa s•. . 

· Antonio Bezerra Cabral, da s•, estã votando n"ci n. to .. 
Jotta Pinto Lyra, da 3•. _ . . t 
Alvaro Dias de !tmiar, da 6', está nesta votando no n. iS,. . 
Alberto Soares Leite, da 6', está nesta votando no n. 25 •. · 

. Anton lo Diniz Maceló, da s•, e_stã nesta votanao no n. U •. 
Alvaro cln Costa, da s•, estã nesta votando no n. 23 •.. 
Carlõs Jordão, da s•. . 

· ~ acta é nulla, p.orque a votac~o foi tomada globalmente 
~ nllo foram lnq)ilados os'teleitores que não eram da seccllo 
e que ,lã haviam votado •em outros lor:ares, .o que prova que 
não podiam ter votado naquélla seccllo e prova tambem !i 

. fraude mais desabusada. . ' 
. Apeznr· disso,· a · C.ommlssllo achou qu:e a ele folio _ 'devia 
ser apurada. · · . · ' · ' III "' ~ 

A terceira secç!lo foi annullai}a;, · · · 
· · ·ouarta seccll.o. Nesta sec~llo h a Ú!entica: alte·gacllo feita 
quanto á primeira e á segunda seccllo. sobre a anuracllo ter 
sido l'Pit.a· em l!'lobo, dando um resultado extraordlnar!o nara: 
o candidato •cnntest.ndo e 11m ou dous votos para o .candidato 
Thomn.z Delnhino dos Snnfos. · · ·· 

Fornm fo lsiflcndas rliversas firmas. comn 'ficoú provai:! o 
. na: conf,est.aciio do Sr. Thomar. Depbino dos Santos A na fun

éJamentaçiio da emenda que tive a honra: . ® . _ offerecer· ao 
Senado. · ·• · · --

4''- se•eciio 'd;t 1• Pretorro:·:· 
Votarnm aqui i!leltoreA dn,{ 11•. ·e·. s• 'ê 9• seMrfes.-

. !Nos llvrM consta or~sultado identlco aos _ dos jornaes. 
· ·e:x:ceptuados Epoca •e Pa1z. · · · ' . ·" · ~ · 

·-Da: Mt.a consta crue vntn'rani 8.\' elP!toriis ~ns' s•, ·e•. 11•. l2'; 
· '6•, 12•. s•, 3·~ 9' A f •" entretnnto a votac!to foi t.nmnda engto-

badnmente; c9m nagrante desl."espeito .ao art. 79, da lel.-
~'pparecem nesta' secçllo: · 
Jllnlnhnnlo Honorntn de Barros. í:Ja: 'i•. 
~!mnlicio de Pnulf1' ~enna, rln 9', vot.Rndo nesta· no n·. 97. 
rA'rtlnrr rla CoRta Pe'rP!ra vmn~ BOas, l!liiO estã na lista .. 
Mnnoel .Tonnulm rll' JJ!ma, da e•. . · . 
Mfrmel José de Sant'Anna, 'da 6' ~n'de estã votan~o., _sob 

o n, 9!J. 
· Lulz Mario Santos, 'dâ ·e• .• : 
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Honofre Alves da Costa,· da. 6", onde •está votando sob 
o n. f!Q19. 

l\[nnoel Buarque Pari H, dn s'. 
Isidoro Pohm, da 6'. 
Armando Luiz Antunes, não está wmo e1ei1JOr. 
Horacio .T.osé Dias de Carvalho, da 3'. 
AI'thur Innocencio Machado, da 3". 
OIYmPio FB'!"!'eira Cardoso, da a•. I 

Francisco Xav1er Bittencourt, da a•. 
Benevenut.o Soares Bueno, da s•. 
1\{anoel Pereira da Silva, da s•, . 
• Tosé Gomes Barreto Junior, da 5'. 
JUan()le:! Lino de Vasconcellos, da 5". 

I 
j 

Carlos Ramos. da s•, onde está votando ~sob o n. 47. 
ValeTio Mascarenhas, presidente da. mesa .da 9', onde ~ 

eleitor, está votando .na 4'. Na 9• estft votando no n. 99, 
· Mario da Camara Brazil, da s•. ·-

Joaquim. de Senna, da s•. 
Joaquim de Senna. da a•, 
Chrispim Dias Machado, .não está na lista. 
Machrino Augusto de Campos, da 6•. 
Luiz Manoel dos Santos, da ·5•. 

• Euthymio de Oliveira Pereira. da 5•. 
Manoel Teixeira Basteis, da 5•. 
Al~redo . G.onçalves da Silveira, não •P.Stá nn lista. 
Manoel Antonio Gentil, da 5'. . 
Franci·sco :Antonio Dias de Abreu, da a•, esf.á nesta vo-

t.ando_ no n. 46. · · · 
João Alves de Oli'l'eira Barbosa, da 9',. onde está. vota.ndti 

sob o n. 55. · · 
Antonio Carlos dos Santos. da 5•. 
Fortunato da Silva, não está na lista. 
· 'Manoel 'l1eixeira de Moraes, da 5•. 
Julio Pelagio Favilla NuMs, da 6• onde está vnt.ando sob 

o n. 88. · 
Man.oel Telles · de Oliv·eira. da 6•, onde está 

ori. 9:7. 
Tertuliano Barbosa. do ~ascimento. da 5•. 

votando sob 
I 
I 

Sobre a sexta secc!lo dessa mesma Pretoria, diz o parecer 
da Commi§são de Poderes que o protesto de dous mesarios 
não péode ser acceito por não .estar revestido das formalidades. 
legacs. Esse protesto affirma não ter funecionado a secclo 
por não se ter reunido a mesa. sendo, portanto, nu lia a acta 
que depois appareceu. Dir. o parecer que a neta está em ordem 
11 devi" ser apurada . . . . . 
· No documento n. 2, que é o prot.esto, dous mesartos de
claram ·não haver o presidente da :mesa comparecido, nem 
feito entrega. dos lh•ros ele i tornes. Este protesto estã tambem 
firmado ·pelo Sr. Chefe de Policia. que igualmente attesta. 
não ter a secção· :funcciomulo. A honrada. Commissão de iPo-< 

'. 

•• 
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deres nã0- acceitou nem o protesto dos mesarios, nem o at~ 
te~tado do Chefe de Policia. De. facto, este protesto não est:'t 
fe1to de accôrdo com as formahdades Iegaes. mas é bastante 
lei-o para vêr que elle exprime 'a verdade,· confirmada pela 
declaração do Sr. Chefe do Policia; que não protegeu candi
dato algum. Toda. gente · sabe que o Sr. Chefe de Policia 
apenas tratou de inspeccionar o trabalho eleitoral, sem inter

. vir de modo algum no pleito. sem manifestar preferencias .. 
Isso não. é dito sómente por mim, tambem o candidato con
testado o af.firma e toda a imprensa consignou que essa au
toridade agiu com a mais rigorosa neutralidade. Pois ·bem, 
o documento n. 2 é um protesto feito por dous mesarios e 
conoebid0 nos seguinets termos: · 

«Nós; abaixo assignados, •comparecemos no dia doze 
de março de 1916; ás iO horas da manhã. no edifício 
da ReparticA0 Geral. do~ Correios. qnde ficou na vespera 
regularmente instal!ada a mesa da. 6' seccão da Primei
ra Pretoria do Districto Federal para a. eleição 'de Se
nador. Fazendo os abaixo1 assignados parte da mesa 
que· se formou, tendo o' primeiro signatario servido 
de secretario e . o segundo sido designado para :flazer 
a chamada; na acta de insta!lação que foi lavrada na 
vespera tudo · isso ·ficou consignado. No emtanto 
até as onze e cinco do dia. de hoje 'em qÚe. ãs dez. horas 

devia principiar a ferir-se o pleito; o presidente na ves
pera por nós nomeado não' .compareceu com os livros, 
pelo qile não houve eleição nesta secção. Protestamos 

. por isso contra qualquer falsificação que ,<possa appa-
recer nos .ditos .livros onde servi de . secretario unica-

. mente na i~stallnoão na vesplera·; ficando. portanto. 
nulla de pleno direito toda e qualquer mystificac§o que 
;possa conter alem da installação no livro de acta desta 
sAcoilo. Rio de Ja.neir!'l, ·6• 'l!ecç§o da i' Pretoria, :1.2 · 
de Ínaroo de f9f6. ~ Isidoro Kohn, secretario. - Cy
priano José · Dias de Carvalho. Como· testemunhas: 
Octaviano P, Barreto. fiscal do candidato Dr. João 
Baptista de Sampaio. Ferra~. - Damaso de Proença 
!Gomes.:.. : 

·«Compareci ·nest:a· secoilo fts onze horas e li este 
protesto, ouvindo os dous mesarios que o subscreve
ram. Rio. 12 de marco de HH6. ·-· Aurelino r"eal.» 

. Efilectivamente . esse protesto nilo foi perante tabelliilo. 
'E' umn declaração de àous eleit.ores. 1que, ao mesmo tempo; 
eram. mesarios e tinham feito parte da mesa na acta da in
stnllação e, compa.recendo n~ dia da eleiolio, não encontm
ram no local· os outros mesarJOs. 

0 SR. :\BDON BAP'l'TSTA ·- PerdOe: V, Ex. n§o estará equi-
VOCadO ? Um delles nã~ era sómepte fiscal Y · . . . . .... 



., . .. 

· O SR. SA. FREIRE - Si fôlr; é a mesma cousa; nllo tem 
importancia no caso. 

O SR. AllooN- BAPTISTA - Não; não é a mesma cousa .•• 
O SR. SA. FnEIRE - (Depo{s de· e:raml.nar o d6cumento)' .v. Ex. tem toda a razão. Um era fiscal do candidato; outro 

era rr.esario. Mas isto pouco importa; os dous alll- estavam 
~resonl es, ás 1 O horas da manhã . para assistir ao inicio !la 
eleição. O que dependia de prova, unica e exclusivamente·; 
era si ·esse facto .Allegado por elles .era verdadeiro ou falso., . 
A questão da qualidade da pessoa pouco importa. , · 

Mas, no momf.\nto em que elles estavam fazendo essa 
declaracã.o denominada «graciosa,, appareceu o Sr. Dr. Chefe 
de Policia - que effectiva:mente correu grande numero de 

· districtos. eleitoraes para verificar si era mantida a ordem •. 
Chegando o .sr. Chefe de Policia, elleR, qUe estavam sós,· 

pediram-lhe oue assignasse o protesto. o que lhe daria ab· 
soluta veracidade. Si. porventura, estivesse funceionando a 
eleição, era impossível que o Dr. Chefe de Policia fizesse 
a declaracllo que 1'e1.! · · -

Mas o candidato contestante n!o se limitou unicamente 
a está prova; aproveitando a presenoa do Chefe de Policia.,· 

, -Elle pediu que o Dr. Chefe de Policia attestasse si nesta 
·secc!o tinha ou nl!o 'havido eleicrlo. O. Dr. Chefe de Policia. · 
declar&u que não. E agora, reunindo-se todos esses elemen-
tos de'" prova, pretende-se apurar esta acta I . 

O SR. ABooN BAPTISTA - O Dr •' Chefe de 1Policia n!o 
podia assignar o livro da eleicl!o. · 

O Sn. S . .{ FREmi!: - Perd~o; 'ene nllo :assignou o livro.: 
V. Ex .. estd equivocado: elle asslgnou _9 protesto. · 1 . 

O SR. A'BnoN BAPTIST . .\ - Entretanto,, n!o podl~ 'iazel-oi 
. em virtude do seu cargo.· · 

I 

o SR. S.t FREIRE - Como nl!o podlt\'' Por que· nllo, e! era 
e ~ um nidadllo qualiflcádo. de bonradez acima de• qualquer 
suspE'ita? SI o Sr. Dr. Abdon Baptista ... 

I 

O SR. :~ooN BAPTISTA - Eu sou o primeiro a ilar tes-
temunho da honradez ão Sr. Chefe de Policia. · 

O SR. S.( FRll:mE - Si V. Ex. fosse convidado a affirmar 
oue hc1uve elelcllo 'em uma secollo onde nllo tivesse havido, 
V. Ex. o faria f · · '·· · . ". '""'~1-1 

O SR. :AnnoN BAPTiSTA - ó' cargo do Sr. Dr. Ohel!e de 
Policia o lnhlbla. • ... ' - ; 

O S.'\. SA. FREYRE - Isso 'é a opinlllo 'de V. !Ex:.: oplnlllo 
que procuro. injectar no Senado', para o effeito de· se fazer 
ayim·nr umA acta em uma: sectlllo onde nrlo houve eleic!o. Etr 
pergunto: SI,, porventura~ o Sr. Dr. Abdon Baptista passasae 
pelas ;ruas <ta Capital Federal';: no dia da eleif,lllO,; · e entrasse 

1 

' 

• 
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numa <ias secções eleitoraes; onde havia dous indivíduos re
digindo um protesto, e lhe pedissem estes p~ra afirmar que 
tudo quanto deste' protesto constava era verdadeiro, o ::5r. 

~· Dr. Abdon Baptista seria capaz de negar ? E si €ssas provas 
vi'essem ao Senado, ao Senado que tem de apurar si effecti
vamente tinha ou não havido eleição, esse documento não 

'devia produzir .effeito ? · 
Si o Dr. •chefe de Policia é um homem de honra. co:no 

tambem attesta o Sr. Relator, como se nega credito ao do
cumento exhibido ?. ·. 

1 . E' un:.a; prova concludente. um attestado positivo fir-
mado pelo Dr. chefe de Policia, que alli chegava no mo-: · 
mento em que essa declaração era redigida, com o fim de 
patentear que alli · não se tinha realizado a eleicão. 

Póde-se apurar esta secção? (Pausa.) O Senado que 
responda. · · 

7" secção: / 
· • Sr. Presidente, por estar muito- fatigado. 
para fallar sentado. 

O SR. PRESIDENTE - Pois n~o. 

peço licença 

I 
' A ' 

O SR. SÁ FREIRE - 7• st'\ccfio.. Diz n COmmissão: «Nãh 
ba varios termos rle cncPrrament:o, com'ó' affirma o contes

. tante; apemtR estã'ó' di$criminados os nomes dos eleHores 
desta e das outras ~ecclles que· ahi votaram,. . . 

Dit~l' eu. na· fundame.ntacão da minha emendn. «que. opi · 
nava no ·sentido. r'! e não ser apurada esta secção. Houve nada 
·metids de ~res termos de encerramento no livro de inscripção; 
n mE"sn infringiu'. a disposição do art. 75 da lei eleitoral. cer
tificando a fraude o ~acto articulado ·e mais a circumstancia 
de apparecer a vota~:ão englbbnda;, 

· . B'!tstava a consideração de ter sido feita a votacão no 
livro Nwlobndamente, para se verificar o. f-acto da nullidade 

. da eleiç.!lo desta secQãO. Mas RC~cresce. Sr. Presidente. que 
. n'6' livro de inscripç!lo houve o primeiro. o ·segundo e o ter

ceiro tarmos de enc!lrramento. Isto verifiquei eu na Secreta
ria desta Casa. E"xaminando o mesmo livro. Permitta o Sr .. 
Relator que conteste a affirmacllb i!ó' pnrAcer. E si duvida 
T.IUdAssê permanecer. · facil seria dissipai-a requisitando o 
livro. ·· · . · 

Peco lfcenca ao SenaiJo para iJiter que, em relaoão a 1:\\t. 
tras secci5es em que tinha maioria o Sr. Dr. Thomaz Dei-

- phino. "l mesma Commissão de Pólderes opiMu no sentido da 
sua. nullidade, como succedeu creio que com a 2• secção aa . 
u• Pretoria. E no t'ó'cante a esta, Sr. Presidente. só nor este 
facto 1rrisorio .,;_ da !falta de um cabecnlho na lista dos elei
tores Que alll votaram. quando a lei n!l'ó' determina que esta 
declancão · seja indtspensavel. Tratava-se de livros novos; e 
os eleitores começaram fó'go a assignar na nrimeira linha. 
Querp. Quer que _compulse estes livros, ver(!ficará que el)es 
aezy1~m P.ela P.~im~lr" y~~. gue, ~fnham o par1mbo . ~ a l")lbr1pa 
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do juiz, com a .data de 9 de marco de :19'16, mO'strando desia 
arte que os 11vros foram pela primeira vez utilizados. · 

Poi~ . bem, a Commissão pro'poz a nu!lidade da eleição 
rea.Jizada nesta secçãlo sob o presupposto de que a lei havia 
~ido 1:1fringida com a falia/ daquella declaração. quando' é 
:faCJto o1ur a lei não cogita de semelhante formalidade. 

Os ele.it!)res assignaram desde . a primeira lin~a. sem o 
menor md1c1o de fraude. até a ultima. Por esta Clrcumstan
eia. Srs. membr'âs dO Congresso !.Nacional, foi decretada a nul-
Iidade · •Lia eleição.. · · . 

pojs bem, em !lma· eleição onde existem ·t,res termos de 
encerramento, em uma eleição cuja votação foi englobada, õ 
parece:~ da Commissão opina no sentido de,ser apurada a acta •. 
D'ó'us pesos 'e duas medidas. Passemos a outras secções. 

O ~R. ABDoN BAPTISTA -:- Opportunameníe explicarei que 
V. Ex. está equivocado. .. · 

O SR. SÁ FI\Eial!'. - Nftb estou . 
. 0 SR. A:BDON BAPTISTA- Veremos. 
O fR. SÁ FruciRE - .A,presentarei a . V. Ex.' os livros., 

'fudo se resó1verá ,immedlat;lmente·. 
0 SI\. ABDON' BAPTIS'l':A - Não precisa. 
O PR. SÁ ·FREIRE - Na 7• secção ha varios termos de 

c•ncerr:.menío como a:flfirma o. contestante. Preciso' lembrar ao 
nobre Senador que, além dos tres termos de encerramento 
que· acabo de citar. verificadó's nos livros e· que por si .só 
bastam para annuflar a eleição. ha outros motiVOs graves.· que 
c;onduzem á nullidade. como o da v'dtação tomada em globo .. 

. Si houver justica por parte do ·Senado, esta secção não 
p6de deixar de ser annullada.. . . 

0 ~'R. A:BD'ó'N BAPTISTA - E' outro argumento, . . . 
O ~R. SÁ FR.EIRE - São dous argg,mentoé ao mesmo 

tempo r nl'o é' natural que' o nobre Senador tó'me um e. aban
done 0111ro. 

Diz o parecer ::tue na s• secção nãO' houve razões proce-
oentes oontra o. sua legalidade. · · 

Documento n. 3. . Srs, Slenadores. VV; EE:x:, devem 
comprohender que cb'm os precedentes já arguidOs, não ha 
I!eeessldade de exigir do candidato contestante a prova mas
siça contra cada seocão. A presumpcã'ó' da f1".1Ude foi feita 
pela· .imprensa. porque a publicação do resultado das eleições 
v'llria fr·ancament.e em quasi todos os .iornaes. · 
. A r-resumpção da fraude se tem íambem pelas ci•rcum

s·iancias de haver v·erdadeira compressão do eleit:ó'rado. 
Presumpcão de fraude existe por muitas eircumstancias que 
jé tive opp·ortunida;de de allegar. Pois bem, apezar de t:ó'das 
1,ssM presumpções. apezar de se exhibir o a.ttestado de um 
funecionario pu'blico da categoria de ·um agente da Prllfei
tura, qu.e tem att.ribuições qua.si equivalentes ao prefeit:ó', que. 

. . . 
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tem reHpOnsubilidadea. que deve {er o maior· cuidiulo nas :mas 
ai'.fiL·m<t,ões, declarando que níl:O houve eleição a C'oinmis-
:;ão aP,urou a s• seccão. · . ' , 

Quem diz não ter havido elelcão· tl o agente da llrei'ei-. 
tura, yue l'ecelleu a dmve da agencia ús H horas,. das mãoo 
do .respectivo en1pregado. Das 10 ás 1i hor·as, não se podia 
:fazer deicã'u.. EntretanLo. o parecer da Commi.ssão faz apenas 
a seg:JJDie declaração: ·~o dOCIJmento· não tem procedencia •. 
Deve apurar-se,, · . 

· Al'Ucula-se q'ue 'o agente. elei!tor em S. Ohristovão, nãd 
~odia saber o que se passou ua sua agencia, na fL·eguezi·a. da 
tJandeiar·ia. Mas quem ·is~o ·m·ticula esquece-se que apparecem 
votai:J.~o mais de 200 eleit'ores.. e que em S·. phristovãiO, si é 
4ue o a.gente foi · VO'Lru·, as secções funccionaram com muito 
.pouco:> eleitortJs, e· que; assim sendo; p'o'dia elle cedo estar· 
de rtlgresso em sua agelliCia. E seria éurial que o chefe dei. 
xassse a•: saiber o que se passara em sua repartiQão '! 

· Passemos á 9" secgão da primeira Pretoria. 
. O parecer da Commissão também não acceita os do-
cumentos fornecidos pelo candidato contestante. 

Sinto, Sr. Presidente, que entl·e os meus collegas não 
haja muitos que exerçam a profissão de advogados nesta Ca
pital, porque sinão. antes que emminassem os documentos 
exhibidos, eu pediria. que me. dissessem qua,,l a sua opinião a 
respeito· do escrivão da freguezia de S. José, Sr •. .Araujo. 

·Tó'do o mundo sabe, que este escrivão é de \Wla hones
tidade ·à, toda· a prova e de .uma correccão impeccavel. Quando 
se citam nesta cidade ·os escrivães mais dignos e .correctos, 
dentre os muitos que felizmente 'existeJ;n, quâ.si sempre, em 
primeiro logar, surge o nome do escrivão .Araujo. 
' Pois bem, foi esse escrivão quem deu o attestado. sobre a 
9• seccão da primeira Pretoria. Contra esse attestado appa
receu um outro, pretendendo impugnar as suãs ai'rlrmações, 
mas, como depressa demolistrru:ei ao Senado, não ha absoluta
mente esfla prova que se pretende tenha· sido fornecida contra 
o docUil1ento apresentado pelõ' candidato contestante. 
. Vejamos: Diz o parecer da Commissão: cO contestante 

exibe certidão do serventuario José de Oliveira A.raU,jo, dizendo 
que no ·dia, da eleioão não . esteve no lõcal designado», maa 
certifica,. por informaoão do escrevente juram!lntado Moss de 
Castro cque não houve eleioãõ.,. Esse mesmo escrevent!l ·Moas 
de Caàtro escreve ao candidato diplomado, ~or propx·io ·punho, 
desmentindo a informação •que lhe :l'ôra attr.íbuida, fJ a{{'irnuz 
que ll88istiu no dia 11 d formação da ·mesa e que não sabe s·i 
na decima. segunda hou·ve eleição, por não ter. Sl.l.lüdo do ~eu 
posto de es!ll'evente ju1·amentado na primeira Pretot·ia ·Ci>vcl. 

IA que valor fica reduzida tal certidão? 
E' :realmente ~mtraordin1wia · .que IÚ! argucia dos .di;,;·uos 

membros da Commissão de cl'oderes tivesse escapado que esta 
segunda certidão só teve. UIIl objectivo: ludribriar oa mem
bros. da respectiva .. Oommieaio. : · • 

,·, 
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-Como Wl. EEx. sabem, funcciona a i' pretoria com 'dous 
escrivães. ' , . . · r 
. O candidato contestante apresentou dous 'documentos 
desses dous serventuarios, declarando que não houve eleição . 

J O escrivão Araujo, a que me acabo de referir declara .que não 
esteve presente, mas· que, por informações do Sr. escrevente 
juramentado, !Sàbe que não houve eleição. O outro affirma 
que esteve presente e que não houve eleição. .. . 

Que fe:z; o candidato contestante? Pretendeu 1mpugnar o ,; I 

documento fornecido pelo candidato contestante e firlmado pelo 
escrivão Araujo. , · " .. 

Era preciso que o documento apresentado pelo Sr. Moss " -••: 
de Castro tivesse a forca de combater esses dous documen~s. 

Mas o extraordinario ,é que o Sr. Moss de !Castro, dando 
essa declaracão ao candidato contestado, ludibriou a Com-
missão. " . . . : 

Chamo a attencão dos''Srs. Senadores para este ponto. O 
escrivão Moss de Castro declara. o seguinte : « ..• affirma que 
assistiu no .dia- 11 á formação da. mesa -e que não sabe si -na 
decima segunda houve eleilcão, por não ter sabido do ·seu 
posto de escrevente juramentado na Primeira ·Pretoria Givel'.» 

Ora,· si elle esteve no posto de escrevente; si durante 
todo o dia esteve no Jogar onde 'houve eleição, elle só poderia 
saber se tinha havido eleição ou si não tinha ·havido eleição 
na sua · seClção. Elle declara •que ·estava no seu posto de escre-
v-ente, no Jogar onde se deu· a_ eleição. !Mas, se elle estava · 

· sent8'do no Jogar onde s·e deu a eleição, só podia saber se 
ihouve ou si não houve ·eleição, .porque appa.receram cento e 
muitos eleitores, e não é possível que em uma casa pequena, 
com ta!l.ta gente, um .escrevente juramentado, sentado -em uma 
mesa, pudesse ignorar se tinha ou não havido eleição. I 

O SR: ABDON BAPTISTA-Ha. um ponto-a verificar. Essa 
pessoa esteve no seu posto na sala em que, se procedeu a 
eleição? · . ' . . . 

•O SR . .SÁ FREI~El :..._Mas si eu estou lendo o· que V.. Ex. 
escreveu 

. Esse escrevente trabalhava na mesma sala em que houve 
eleição; na mesma sala da casa -em que hourve eleição;· que 
õ pequeníssima; situada· na rua do ·Rosario. Si. V. Ex. -quizer1 
verificar iJm.mediatamente como é a casa offereco a minha 
companhia. · _ · · 

'O SR. !ABDON !BAPTISTA- Tenho na mais alta consid&·acão l a ·competencia de V; Ex. e por isso, estou prestando"":a maior\ 
\ attencao aos ar.gumentos do Y. Ex. !!'l 

~ / O !SR. SÁ FREIRE___, Muito agradecido a V. Ex. Outra 
cousa eu não esperava. TeDiho até uma certa esperança de 
que V. Ex., ponderando bem sobre todos\<JS argumentos que 
acabo de. adduzir, com seu alto espírito de justi:l}a, que tanto -respeito, demonstrará que seu unico objectivo· léí e era, fazer, / 

justica, sendo capaz 48 .pedir que 011 papeis vo tem á 'Com ... 
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missão, afim: de ser emittido um novo parecer. Ten'lio ·espe
['anca, baseado no IDltUito respeito ao caracter de V. Ex. 

Direi mais: .estou seguro de que V. Ex. j1á tem o intuito 
de tornar a examinar os documentos eleitoraes, afim de 
poder fazer justiça, pedindo que os papeis voltem á Com-

·, missão afim de ser dado novo pBJrecer" · -
Vê bem o Senado que da 1• Pretoria nada resta~ Penso, 

que não. perdi siquer um dos meus argumentos; .que todos 
foram claros, foram sinceros, foram logicos e foraiiiiJ verda-
deiros. · · 

A Oommissão, por seu digno !Relator, deu-me um lampejo 
de esperança, e eu espero que a opin1ão de S. Ex. 'ha -de 
pairar sobre o Senado da Republica, produzindo a mais ·sin
cera manifestação de justiça, que outra não é sinão a de a-e
conhecer o direito do .candidato que ef:tectivamente foi eleito 

--no dia 12 de marco. . 
Passemos agora á . 2• ·Pretoria: 

1• seccã.o - Diz o parecer da Oommissio :· 
. cCom intuito de provar que a e~eicão foi feita em 

caderno de papel, exhibe-se um attestado do delegado 
de Policia, despido de requisitos legaes ••. , 

Quaes sã.o os requisitos lega;es !reclamados pela Commis
são de Poderes. para os attestados dos delegados de Policia? -
Não o diz, porque a lei eleitoral não declara abs.olutamente 
como devem ser passados esses attesta!los. . 

(E continua o parecer) : 
c ... acc1.1escendo que ~s mesarios Alexandre For

tunato F·erreira, Antonio Oyrillo de Lima e Rosendo 
· Maria Campos, cujas assignaturas, nos livros. são ar
guidas de falsas dã.o documentos com firmas reconhe
cidas, assegurando serem ellas _ verd,adeiras. D.eve 
apurar-s·e de accOrdo com os liwos., , -. . 

· :A: ar8umentacão deduzida, quer na-:" emenda ofterecida á 
consideração do Senado, quer na contestação longamente fun
damentada pelo Sr. Thomaz Delphino, prova á saciedade que 
a 1• séccão da 2• Pretoria n§.o podia ser apurada. . · · 

. y. Ex. e os nobres -senadores, ~ão ver ~ diversidade. de 
notic1a quanto ao resultado dess11 oelelgão.;. 

Epoca e Pai:: , ' 
Voto• 

Irineti Machado .............. ! ... , .. :;· .... . 1 • ••• ~ ........ ~ ... ~.· •••.• I iiO 
.. Thomaz Delfina ., ...................... ~ .. 1 .-~ •••••• ; • • • • 6 

Jornal do commercio: 

Irineu \Machado ............ ·t· ,;, •• •.• 4· ..... •.• • • • • • • • •· •··• • . Ai.' 
l'homaz D~lfino ........ :.· ... • ........... •:• .: . . 1._ •••••• :••••:····· 
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()orre:io da Manhã: 

~ ' .: ... 

Ir·ineu Machado ............. · ....... ·'· ......... ~...... i 7 
Thorr1az Delfina ....................... :~ . . . . . . . . . . . . . . 63 

Gazetal de Noticias: 
Irineu l\iachadtJ . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . ... . . . . . 17 
'.rhomaz Delf'ino ....... ~ ............. ·~· . . . . . . . . . . . . . . 63 

Funcci-ouou na sala da ~rente da· Escola .Afí'onso Penn·a, 
:í rua Camerino, com a seguinte mesa: Joã,o Tertuliano .Maciel 
Aiamos, presidente; Alexandre Ferreira, Antonio Cyrillo de 
Lima, Rosendo Campos e 1\I-oyses Zacharias da Silva. ·Não 
tinha lívr~s eleitorlljes, sendo o trabalho esaripto em um .ca
derno de papel almasso. O seu presidente, a qUJem consulta
mos sobre a falta dos livros, disse-nos que não sabendo onde 
tinham ido parar, res.ohneu escripturar o trabalho •eleitoral 
no caderno que havíamos visto, porque assim preceituava a 
lei. Votaram 90 eleitores, oom o seguinte ·resultado: . 

•.r horn az Delfino 
J.rineu Machado 
Sampaio Ferraz 

~··· ... ··········~······················· 
I O O o O O I O I 0 O 0 0 0 O I • I 0 O O O O O I O I I O I' O O 

o o 0 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 

.Yotos 

67 
17 
10 

Entr(ltanto, á DDrta da escola foi affixado um boletim· 
(i ando o I•esultado: 

.Yotos 
Irineu ·M&cb·ado ................... _............... .. iiO 
Thomaz Delfina . . ................. ~ .. ~ ........ ·~·.... 6 
Sampaio Ferraz .. . ........ ~ . . . . . . . . . ... . . . . . ... . . . . . 3 
Em branco . . .. ·: ........................ •1··· ~ •.• • • • • ·i . . 

I ornal do Brazil: 
Os livros desta seeção, entregues na vespera, não appare-

ceram no dia da eleiciO . · · 
A PrC118a: ' 
Eleição em cadernos de papel. 
A llua: 
Eleições em cadernos de papel. 
Tenho nece.ssidade de ler estas noticias para demonstrar 

que os livros remettidos ao Senado não representam ·o re
sultado da eleição effectivamente realizada no Districto F'e-
deral. · 

. .. ' 

«O delegado de policia, Cid Braune. que policiou pessoal-. 
mente esta secção na sua circumscripcão, attesta que a alei
cão foi procedida em cadernos de papel. (Documento n. 2:2.) 

O attestad6 do Dr. Cid Braun e é o seguinte : ... 
«Attesto que a vigilancia po~ mim exercida nos ·Jocaes 

em que. em 12 de m'arço, se procedeu á. eleição se)jlatorial, 

I 

-
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ncsl.a Capital, me pet'lllil.tiu ubservnl' CJUtJ, nas sce.~,;,il!;; qun 
fuuceio1:armn ntt ~ala da J'rcnlc da Escola A1'fúnso Pcnna. ~~ 
na 5• Delegacia do Saudo Publica. o processo ·eleitoral nil.o 
era feitú cm livros encadernados. c sim cm folhas ,do papo! 
alurus~o. Hio, 16 de abri] de 1016. (A.) Cid Btaune~. 

E' o que o delc.gudo diz: ~EM FOLHAS D'.E PAPEL AL-
1.\l!ASSO E N.:W .Ellt UVHOS ENCADEHNADOS.» 

«lia cadernos de papel com' resultado, ele uccõrdo com tis 
votaÇõ·es registradas no Jo1·nal dó Comrnercio, co,•rci.á da 
Náuluí e Ga:eta de Noticias. · . · . 

Nos livros •. entr·ctauto. en~onka-se este r·esultaclo: 
:Vutus 

Irincu 1\-lla:chado III •• ................................ ,· •••• : 172 
'l'llOJnaz Delfina • • •...................•.... •I• ••••••• ; 2 
San,paio .E'cr.raz • •· ...• , •. • •... , .. ~.. . • . •. • . . . . . ... ... . 6 

São 180 eleitôres, comp'arecem cm uma seccão de 200 •. 
:(Documento n. 33.) . . · · 

O· Senado já verificou ,que todas as provas cond).lzcm a 
demonstrar que effcctivamente .as . eleicões foram feitas cm 
cadet•nos de papel. · Entretanto, a~arec1em livros com um 
l'sultado completamente dlifferente.. · . . 

.O Sn. Aaoo!ll BAPTISTA - Neste casei, servem. os cadernos 
de panei .•. Os livros não são fonte lilll'pa •. V •. Ex •. apurará os 
cadernos ou. apurará os livros ? · 

O Sn. S..í. FREIRE - Sabe V., Ex •. 'que· ide pende de lima· . 
c.onsideração. Deve apu~·ar•se pelos actos verdadeiJ•os, quer 
em livros, qüer em cademos de ·papel. · 

· ·Estou agora affirmando-; de . accôt:do com .a prova quu 
apresentou o candidatú contestante. · que a Commissiio a;pu-
·l·ando pelo8 livr·os. • • · . · · 

.. 
o SR. ABDON B:\l>'l'IS'l'A - EJ.Irou •. 
O SR. s..r :FREIRE :...... • • .parece que errou • 
O Sn. ABooN BAPTiéi'A - Foi o que disse. 

.pam o caso ós cadernos de papel', · 
Agora, sei·vem 

O Sn. S . .\ FREIRE - V. Ex. não confunda os· argumetltOti 
IlOl' mim addu:ddos. O meu objectivo é dizet· que os l•ivros . 
não estiveram na sec~üo o, sim. cadernos· de· papel. Nüu 
eslou defendendo eleições dn cadernús de papel. Pouco im
JJor·ta que e lias fossem feitas desta ou daquella maneir·a. 
Jilstou affirmnndo que os livros· lá não est.fveram e. portanto. 
nilo Púdia haver resultado ,dle elei~ões em :livros .. Elias silo 
fraudulentas. Todtis ·os· jornaes düo a·esultado difl'erente da'
quo]l]e que vem nos livros. N'ão r.stou, portanto, defendendo 
.eleições d~ cadernos do papel. Estou unico. c· exclusivamente 
demonstrando que este resultado ,dos l'ivros é fraudulento. 

S.- Voi.JII ~ 
• 



.só 

Não qu(lr dizer isso que ou dol'onda resultados !J.Uo "estoJam 
em cademos de papel, tudo depende de n.rovn.. 
· cNo livro de inscripcão está sob o· n. 70 o nome Fabio 

FABRICIO, quando o nome do eleitor é Fabio FABRICO!, 
conforme deixou demonstrado o coronel Figueiredo lloeha, 
em sua contestação ap•resentada á Camara dos Deputados; 
(Documento n. 124.) · 

As assignaturas dos mesarios Alexandre Fortunato. Fer
reira, Tancredo Godofred'o de Araujo, Antonio Cyrillo do 

. Lima e Rozendo .Maria Campos, existentes nos livros, são 
falsas; basta cotejal-as com as dos l'ivros de alistameslo, 
onde ellas estão sob os ns. 12.!!87, L820, 16.365 e 651, para 
facilmente ter-se a confirmação da fratllde. :(Documento 
n. 162. ) , · . _ · --

St• .. -Presidente,. á vista . de· todas essas provas de que as 
elciç,ões . foram, -feitas -em· cadernos de papel, e aJ:\parecencl'o 
livros -sobre· ·esta secção cdrn resultado differente do ·quo 
annunciaram :todos os ,iornaes; á vista da declaração do de
legado de policia que fiscalizava a ·sec~,;ão no dia da elei\;;ão; 
o qual affirma que eff'ectivamente a eleição foi feita em ca
dewos de papel; á vista de tudo; tendo-se em consideração a 
robusta prova circumstancial adduzida. no principio dO" meu 
discurso, - prova circumstancia:l que. pelo menos, já dervo -
const.ituir um começo de prova não fica demonstrado •que ó 
Senado. não deve approvar o resultado das elei·cões que 
N~nstam dOs livros ·que não estiveram na sec~·ão eleitorM no· 
dia do pleito? · . 

Passemos a outra seccão ~ . 
Sr. Presidente, eu me demóro um pouco na continuação 

das observações que faço sobre .o pLeito do Districto Federal 
cm homenagem a0 digno Relator da .Commissão, qtic natural
mente foi repousar. Nã,o me é licito entretanto, prolongat· , 
por mais tempo o debate deh:ando o Senado em sessão aberta 
s1~rn orador na tribuna. Jlor esse motivo vou proseguir •em ' 
min'has considerações; e, si julgar necessario, repetil-as-hei, 
em synthesc, quando S. Ex., voltar ao recinto,, . --

2• secção da 2• Pretoria. Diz o parecer: 4il!'alta1prova do 
falsi.ficacão». . . · ' · 

Eu chamo a attencão do Senado para o caso. que merece 
'l'ealm.ente o maior cui.dado, · para que não se app·rov.e umtt 
secção ·como esta. H a, diz o parecer, falta de · prova da 

. fraude, apezar do protesto dos dous mesarios. A curta. de um 
d~Ues nu0 tem valoT .iuridico. diz a Commissão. E accz,escen
la :_ «0 proprio · candidato contestante apresenta dous votos 

· dcscobet'los ·com a assignatura do mesario Alvaro Sct'tas. 
Antes de fazer a· leitura dos argumentos que convencem 

do que a eli~.ü.o é nulla, eu di•rei mais uma vez que o honrado 
Relator da Commissüo de Poderes foi illudido; Diz S.Ex. (Jue·a 
prova do que n acta desta secção ê verdadeira .está na ciTcum
stancia do proprio candidado contestante apresentar· ctous votos 

• 
I' 
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::& 'descoberto, i'Jrmudos JlCio p!'opl'io mesada que declara 'quu · 
. l1ouvc fraude,· tcnd,o por isto deixado de assignar · o . livro .. 
Attenda bom o Senado. Segundo o Parecer, a pr.ova de que 

. não-houve fraude e .de que a acta deve ser. apurada, é a cir
cumstanoia do candidato contestante apresentar d.ous votos a 
descoberto. que lhe foram dados nesta secção. . 

Vamos ver agora o resultado apr.esentad,o por esta acta., 
O ·resultado da 2' secção da 2' Pretoria, apurado como ver
dad,eiro pela Commissã.o do Poderes do Senado ó o seguinte:! 

Voto1 

.Irincu Machado ............... ,• ... , . . . . . . • • . . . • . . . • • :1.70: , 
Th D lf. . . . .,.' omaz e Jno •..••••••••.•••••.••••••••••••••••••• 1. 

' --· ' . . 

Do modo que a prova do que houve :eleição, é a apresen• 
•tacão de dous votils a descoberta. Entretanto, a. acta .dá aó 
Sr. Dr. Thomaz Delfina apenas um voto a descoberto e ó 
verdadeira esta eleição? . · 

SI não bastasse este argumento. tirado das- pr,oprias armas 
do advor!Jario. . . · · . · 

,• 

·O Sn. · ABooN BAPTISTA - 'Quem é no caso o adversaria~ 
Eu'l, 

0 Sn. SÁ FREIRE- Não apoiado. Queria antes dizer 
proopinante; ficará melh,or. 

· Dessa fórma é ·dós proprios argumentos adduzidos POl~ 
V. Ex. que eu tiro. este meu argumento, V .. Ex. achou va
lidos .os dous votos a descaberto, quando na acta apparece 
um só,_ o que. de si mesmo demonsbra que a acta é traud:u· 

· l'enta. · . 
· · Entretanto, si não ·bastasse esse argumento. eu Leria 

. outros ainda, que del,llonstram igualmente ser a acta fraudu .. 
· .lenta por .outros mot1vos. · _. 

Eu não ler:Oi ao. Senaaq, sinão rapidamente. os resulta· 
dos das puiblicacõeâ dos jornaes no dia seguinte ao da elei~ 
cii.o, as quaes são- completamente diversas .e contraditarias em 
seus algarismos. . 
· . Srs. membros do Senado Federal! E' admissivel, que. 

om uma eleição disputada como essa do Districtó Federal. 
possa haver uma secção em que um 1 candidato obtenha i 70 
votos e o outro apenas um? . . • 

Di<r-se-ba que isso não é motiv,o para riullidades da e1ei.o 
()ão, que é motivo, apenas, de presumpção · de que a eleição 
não ó verdadeira. Addi.cione-se, emtanto. os outros pr,ocessos 
o ti'Nl-se a conclusão, como manda a logica. 

'Mas. senho11es, nã,o bastará para que se,ia declarada nulhl 
a .secção o que ,iá arti'culamos até aqui. E' a propria Com
missão !1Uem declara que dous votos a descoberto foram dados 

. ao candidato contestante e que um dos. mesarios declarou 
haver assisnado a acta. Enbretanto, do parecer da CommissãQ 

I 
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' sú :con~ta um desses votos a descol.Jcrlu, f.cnilo n ou f.ro desappa-
rccido. !Não t•epresenturít is:;.o um moLivu palpavcl /de i'l'aude·? 

Depois, senhores.· no dia seguinte ao da. ele t;ão, quelll 
t]Llcr que compulse os jornacs v.el'ificat·á que os !l'estiltudo;; 
são Lodos difol'ct,eutcs daquclles .que constam ·dos livros clci
Loracs. que registram as actas das sessões appr.ovadas· pela 
Conunissüo. 

l\Ias não é tudo. 
Com um pouco de .calma c pondo de parle . n paix~o· 

iJualquer pe'ss.oa chegará á conclusão <4J que esse mcsu:r10. 
iJUc fez o protesto. tinha ·razão em declarai' que não qui:wra 
assignar ·a ·acta· por .ter havido a mais flagrante ft•aude. 

O· mesario realmente cfun.cci.onou. na mesa c · lanLo alJi 
t~SII.lVI!. que assignou esses dous votos · a descoberto. Mas 

·1fcl-o; Sr. Presidente, n.o corret· do pleito. No momento• 
· pot·ém, ·em que .verificou qu·c as 'fraudes assumiam. propor
çücs cxLt•uordinarias, p~·otestou retirando-se. negando-se a 
assignar a acta. 

O Relator, Sr. Presidente, diz em seu· pat·ecer que esse 
mesat•io 1;\ falso para provar que a secção funccionou. '!'o da- · 

. vitt elle ali i esteve; esteve, agiu como mesario, c a prova 
é que assignou os dous votos a descoberta dados ao •candidato 
contestante. 

Eu vou lê r a declaracão desse mesario: «E~ o. Sr. Dr. 
'l'homaz Delphino dos Santos. Respondendo á {)arta acima • 

. tenho ·a declarar-lhe .que·tomei pat'le 'llOS serviços eleitoracs 

.da 2•. secção· da·. 2' Pretoria .• ,) 
Ellc não nega; affirma que tomou parte nos serviiJOS. ' 

. ' «.;. e que não assignci livros. actas QU quaesquer outro~ 
. d.ocuni·cnlos a elles referentes, .porque o serviço, desde ti cha
.Jnada dos eleitores, foi fraudado de ·tal fórma, qi.l!l eu me 
l'ccusei a dar-lhe 0 meu assentimento. Si apparecer a minh:t 
firma em qualquer documento relativo á. eleicão procedida 

. cm 12 de ma•rço. ulliin.o, e lia é falsà. » · 
; O que esse mesnrio. senhores, quer tornar paLcnle é que, 

~i sua assignatura apparecer em quaesquer documentos elci-
, tornes, póde desde ,i à set· considerada falsa. . 

Ninguem conlcstarú, Sr. Presidente. que ·o argummilo, 
que. involuntat•iamente, me f.oi fornecido pelo honrado 1\cla
tor· da Commissão, ao lado das noticias. dos ,iornaes c da carta 
cu,ja l0itura· acabo de procedm•, é uma arma cxl,!'a.ordinaria, 
. capaz de nullificar 0 proprio parecer da Commissüo •. 
' . ' 

0 SI\, PRESIDENTE - Lembro. a V. Ex. 'que a hora cst.:t 
·esgotada. • 

· ·O· Sn. S,\ FnEmE - Peço a V. Ex; que me mantenha a 
palavra pal'a ·a sessr.o de amanhã. pois 'que não .consegui con-
cluir meu diseurso. · 

I 
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O Sr. Preside111te- Von eonwllar o Senado sohrc· o rl'
querimento vcrhnl dn V. Ex., fJtW, IWSIC caso, 111íde !'rsolvet· 
com qualquet• 1numero. 

O Sr; Presidente- Os senhores que consentem que. o Sr. 
Senador .S:i :Jrroil•e volto a occupar a trjbuna, na st:issão do 
amanhã, para ultimar o seu discurso, queiram lo.vantnr-se. 
(l'au.sa.) 

O .Senado consentiu. 
Est(t sobre a .mesa uma emenda do Sr. AlfJ•cdo Ellis, que 

vn.e ser lida. . ~· 
O Sr. 4" Secretario (.~crvi'lulo ela .2'), procede tt leitura da 

seguiu te: · · 
EMENDA 

• 
Emenda, de accôrdo com o nrt. 61 do Re:gimenlo. • 
Em vez das conclusões do .parecer diga-se: · 

_ :1 " •. que ~e.iam approvadn~s as eleições realizadas n. a .. G~ s. e
r.çao da 2" Pretoria; nas ·t•, 3", 5" e G• da 3" Pretorm; nas 
2', an, 4', 5" e 7" da G" Pret ria; nas 4" e 7' da 7" .Pretoria: 
nai; 2', 3,• ,,.. e 5" da s• Pretoria: na ·1" oda 9• Pretoria·; nas 
1". 3", 4' e 5' da 10" Pretoria; nas :1', 2', 4', 6' e 7' da u• 
Pretoria; 1nas 5', s• e :12' da 12" Pretoria; nas 2", 3", 4' c 5' · 
da 13' Pretoria; na 6' da t.í" Pretoria; nas 1", 2", 3', 4" e ii' 
da 15' . Pretoria, no dia 12 de março do corrente anno. t(ue 
accusam o seguinte resultado: · 

VotoR '' 

Dr. Thomaz Delfina dos Santos. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . • 2. 154 
Dt•. Trineu <de Mello Mac,hado ...... ·. . . . . . . . . . . ... . . • • 1. 450 

· 2•; ·q·ue sejam desprezados os '-resultlÍldos ac<lusados nas 
· demais authenticas e papeis eleit<iraes enviados. ao Senado. . 

3", .que e.r-vi do nrt; HS da lei n. 1. 260, de 15 de no
vmnbro de_..1904, se,ia decretada a nullidade da. ·eleição, pro
ccdondo..:se outra para preenchimento da vaga. aberta pelo fal
lecimento ,cJ.q DI'. Augusto de Vasconcellos. · 

Sala das sessões, -1 de .iu lhõ de .J 9:1 ü.- 'Alfredo Ellis. 

O Sr.··presldenete-.A: emendO: que acaba-de ser lida ,;ó 
' suspende a discussão depois que se ·tiver esgotado o numero 

de oradores ~nscriptos. Os senhores que apoiam essa emendn 
queiram .levantar-se. . · · . · 

·· iFoi apoinda e entra conjuntamente cm discussão com o 
parecer. 

Estando esgotada a hora., fica aldinda a discussão. 
<Designo para ordem do -dia da 'seguinte: 
Continuacão da discussão unica do parecer da Commi~são 

de Poderl}s n. 52, de :1\HG, sobre as ~Jl,eici;í.es . reali7.adns. 110 
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IDistricto Federal,· no .dia 12 de marco ultimo, .para preenchi:. 
· mento dra vaga aberta pelo fallecimento do Sr. Augusto . de · 
.vasconoellos e <>pinando que ,seJa reconhecido e proclamado 
Senador da Republica o Sr. Dr. Irineu de Mello Machado (com 
emendas substitutivas das cOI/Wlusües do parecer, apresentado 
pelo Sr. Sd Freire, propondo o reconhecimento do .Sr .. Dr. 'Tho
maz Delfina dos Smttos e do SJ•, .Alfredo Ellis propondo· n 
annullação Ido .pleito.) . . · 

·Levanta-se á sess!lo as 4 •horas e 30 minutos. 

\ 50' .SESS.:W, EM 5 DE JULHO tDE 191ü 

PRESIDÉNCIA DOS SRS, A. AZEREDO, YICE-PRESIDENTE', E PEDRO 
' 

BORGES, 1• SECRETARIO 

A' i hora da tarde abre-se a sessão, a ,que concorrem os 
Srs. -A. -Azeredo, 1Pedro Borges, •Metello, Pere.irn iLobo, topes 

, Gonçalves, Rego Monteiro, 1iodio do. Brazil, Mendes de !Almeida, 
José. Euzebio. Pires Ferreira, Ribeko iGoncalves, Frnnc.is'co Sli, 
João Lyra, Cunb'a Pedrosa.· Epitacio P,essoa, Wa\fredo Leal, 
Rosa e Silva, ArauJo Góes, Rayrnundo de· Miranda, ·Si·queira d·e 

· ·Menezes, Guilherme Campos, Luiz Vianna, · iDomingos Vicern-te,. 
Miguel ·de Cai·valho, Erico ·Coeiho, l~lcindo Guanabara, Sá 
Freire. Berna11do rMonteiro, Adolpho Goroo. Alfredo !Ellis, IGon
zaga Ja)"me, Leopoldo· de .Bulhões, .José Murtirrho, Xavier dá 
Silva, ·Alencar ·Guimarães, Gerneroso MaiJques, Vida! rRamos, 
Abdon Baptista, Soares do's Santos ~ Victorino 'Monteiro (40) .• 

.Deixam de comparecer: com causa justificada os. Srs. Her
cilio ·Luz, Silverio Nery, !Dauro Sodr1í, IArbhur Lemos, Costa 
Rodrigues, :A.bdias Neves, Thomaz Accioly, Antonio de Souza,. 
Eloy dfi' Souza, rRibeiro de Britto, Gomes rRibeiro, Ruy Barbosa, 
José Marcellino, João Luiz Alves. Bernardino Monteiro, Fran
cisco Salles, Bueno de Paiva, ·Eugenio Jardim e Rivadnvia 
Corrêa (19) • 

'-· 
E' lida e postá em discussão n acta da sessão anterior. 

' 
·O Sr.' Soares dos Santos (sob1•c a acta)-ISr. Presidente, 

no Dia.rio do Conqresso de -hoje é nuhliaado o despacho dado 
pela 'Mesa, na .sessão de horntem, relativamente a. uma emenda 
npresentada ao parecer que estava em dj.scussão na ,ordem 'do 

·dia dos nossos trabalhos. · 
· Como sou novo nesta ·Casa e venha da •Cnmnra dos"iDepu
t.ados com uma ·grande t•esponsabilidado pelos praxes ali ado
ptadas o ·l'econhcça :mesmo quo esse despacho destoa comple
tam!linte da.q praxes ·ndoptMins na outra .cnsa do Congresso, 

.. venho pedir a V. Ex:. uma jlxplicaçiio., . . .. 

• 

\ 
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' O despacho refere-se, como disse, á emenda apresentada 
pelo meu-digno collega, representante de S. Paulo, cu.io ;nome 
peço licença para declinar, Sr. Alfredo Ellis, que manda sejam 
runnulladas as eleições para o preenchimento de uma vaga de 
Sonador pelo Dist1·icto Federal. 

b ·despooho do .Sr. Presidente. é o seguinte: ' . . . . 

' · «A emenda que acaba de ser lida· só suspende a discussão 
depois que '.se tiver esgotado o numero de or·adores inscriptos ,l) 

NãG comprehendo, Sr .. Presidente, ,qual deva ser então o • 
fim dessa discussão. . . 

· Os precedentes :revelam, Sr. P,residente, de accõrdo com 
as praxes seguidas na outra •Casa do .Congresso, que as emendas 
apresentadas .entram em di·scussão com o projecto e só voltam 
ti Commissão respectiva si 1'õr apresentado algum requerimento 
por algum doso membr.os da Casa. 

rÜ SR. ·MENDES DE ALMEIDA :-Apoiado, 
O ·SR. SoARES oos :SÁNTOs- Ora, Sr. Presidente, isto não 

quer dizer .que· eu pretenda afogar a discussão, restringir a 
mais ampla liberdade .que ei]Ja d•eve ter neste recil!l·to, po11que 

. mesmo nunca procurei· Jugir á responsabilidade· da minha po-
sição, definida em todos os postos da minha vida publica. 

O que 'tlU desejo simplesmente é pór ordem nos· nossos tra
balhOs. O que me dizem relativamente a uma emenda de igual 
têor, a;lr,l'lsentada quando se discutiu a eleição -de Senador pelo 
P'arana, dá-me Lambem ·o direito de suppôr que não estou 
isolado, e ·que, portanto, o despacho de 'V • .Ex. merece ser aqui-m . . 
!atado de accôrdo com os despachos anteriores. 

Era o que tiiTha a dizer. · 

· O Sr,, Mendes de Almeida _:.1Sr. Presidente, o nobre Se
nador pelo Rio :Grande do Sul .falou a respeito da decisão da 
Mesa sobre a emenda do !Sr. Alfredo Ellis, referindo-se. :.í -
pmxe seguida na Gamara dos Deputados. . . 

Era minha intenção •reclamar contra esse mesmG despacho, · 
.que não. consta da acta Gfl'icial, mas'' que consta do Diario· do 
Con(l1•esso, porque essa decisãG é irregular. 

O nosso RegimentG detenmina que nas proposições· da Ca
mara ·dos DeputadiGs ou nos projectos do .Senado, quando em 
2" ou· em 3" discussão esta se suspende ·com a ·ayrese;ntacão de 
emendas,. mas não se trata agbra de propo&icoes da Camara 
ne.m _de projectos do Senado; trata-se de l.!m parecer da ÇortJ- . 
mtssao de Podet'es ·reconhecendo o cavnllletro que a commtssao 
•f.'ntenda eleito, e, por -cmtseguinte, é um caso ref.erente ã: orga
nização interna do Senado, não p'revisto no Regimento com 
.disposição especial. 

Acr:resce .que as emendas apresentadas em uma questão 
do l'CrJon hecimonto de poderes siLO wmo que um p.edido para 
que o Senado ·rove,ia ou concerte aquillo que foi estudado pela 
l'espectiya Commissi'io, i'/iío ó matel'ia rno:vn, tl materia :v.elhll 

---
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.iú debatida j.nteirnmcnte, que se ,quer apreciar desta o~ dn.:. 
" · que lia fórma. . 

Por conseguinte, as cme1ndas entram como scmpt~e o tem 
sido cm discussão com o parecer das Commissões c com ,este 
·parecer são approva·das ou não. . · 

Não se trata, na llypothcse, de uma .deliberação do Senado 
para •que volte :'t .Commissüo caso em .que cabe essa suspensão 
rio discussão. · . . . , 

Na hypothcs.c não se trata, como disse, nem de uma 2• dis~ 
cussüo nem de uma :3", de proposição da Camara ou de pro~ 
jeclo do .Senado,.. '!'rata-se. do uma disposição cffoctiva .q~(\ 
lemos nesse sent1do rno H~,g1mento da Casa o que, portanto, nao 
Jl6do deixar •de •ser cumprida. O despacho .publicado no Dim•io 
tln Con(Jresso não póde ser· mantido. (Muito IJem.; m.u.ito /)(Jm .. ); 

O Sr. Pedro Borges (1" Secretm•io)- Sr. Presidente, pro. 
sidindo, ac.cide.ntalmente, IJwntem, a sessão do Senado, cumpre· 
me dar resposta ao houra:do Senador pelo nio Grande do Sul, 
meu illustre amigo. Estava •convencido áe que as praxes da 
Casa até então estabeleCJi.das eram no sentido de se suspendct• 
a discussão. Esta convicção <)ra determinada naturalmente pela 
imposição do Regimento ,que .manda que, apresentada a emenda. 
sobre proJectos de lei ·seja suspensa a discussão. Agora acabo 
de verificar o meu engano. POJ.' conseguinte, resta-me pedir 
nos nobres Senadores desculp~s por esse engano. 

0 SR •. SOARES DOS SANTOS- V. Ex. procedeu com toda. a 
COI'I'CCÇãO. (Apo'iaào.) · · 

. I . 
0 SR. VIC:TORINO MONTEIRO .:..._,oiULra COUSa .não cr!t de· CS• 

pcrnt' .do caracter e lealdade de V. Ex., com os ·qúaes o Senado 
scmpr.e contou. (Apo·iados; m.uito bem.; muito bem..) 

. . 
o Sr. Presidente- Se os 1Hl\llrados .Senadot•es pelo Rio 

Gtrande do .Sul c pelo :Mranhão não tivessem occupndo a tribuna 
11ara justificar ·esse engano, a mesa iria declarar, .após a lcitum 
rJ discus·süo da acta, .que j{t havia tomado uma dolibernção 
nc~se sentido, visto a autePior não· estar de accõrdo com as 
praxes desta ·casa. . .. 

E' approvada a. acta,. 

o Sr. i" Secretario declara que ri no 11a. ~llcdicntc.! 

O Sr. 2" Secret"rio declara ·que não 'llll pareceres ., . 

. Ó!fiDEM DO DIA •• 

ET,EJ(),\0 DE UM SENADOII PELO DISTntCTO FllDERtU. 

Ccmtinuncão da ldiscussão unica do .parecer da Commissiío 
dll )lodercs n. lí2, d~ 1!H6, sobre as. r.leii;úes realizadas no Dis· 
t.l'içt.o Fedcrnl no driJ.12 de marco ultimo, para pJ•cenqhiJ'llllllto 

' . ' . . 
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dn. vagn. nbertn. pelo fallccimento do Sr. Augusto do. Vnseonccllos 
o opinando ·gpe sc,in. recon•lwcido e Jll'Oclnmado Senador d:t 
llcpllblie:t o /::11', Dr. Trineu de l\lallo l\laehado (com; cnw11da~ 
.Yu.bsUiu.Uvas tias conclusaes tio pai·cem·, OJl1'1!scntalla pr.lo Sl'. Sti 
Prch•r., Jl1'0ponllo o 1'Cconhechu.enlo. t.lo Sl'. D1•, Thonw::: DP.l{'i'llfl 
1/ns Santo.~ n do Sr. !A•lfrerlo JWis ]))'opondo :t annullnr•ão do 
Jllri['o. l . · 

O Sr. Sá Freire - Sr. Presidente, antes de. inlcia,r ou de 
continuar o estudo das secções eleitoraes do DistriCto Fe
deral, releve-me V. Ex. que uma declaração eu fa{la no 
sentido de deixar. bem claro e positivo ao Senado que não 
tenho absolutamente intenção de protelar o debate. Não .me 

' prcoccupa. de fórma alguma, o objectivo de me demorar pro
positadamente no estudo desta eleicão. O meu fim ó o do 
·demonstrai' no Senado que o parecer da Commissão não foi 
o mais ,justo, e que~ portanto. não. deve ser approvado. 

· Hoje •. um dós nossos brilhantes matutinos. estudando, ou. 
antes,· referindo-se ao picHo do Districto Federai c (L dis•
cussão que h6ntcm se travou, praticou a· injustiça de drizer 
que o representante do Districto Federal pretendia protelar o 
debate. . ' · · · ·· ~ 1 

Invocarei, contra a arguicão desse jornal, o testemunho 
dos prnprio~ Senadores que nre ouviram. Eu não procurei 
absolutamente protelar o debate: dó principio ao fim do meu . 
ciscurso. estudei a ele-icão da Capital Federal; sem prooc
cupacões de obstruir. Si o Senado entendesse que as minhas 
palavras pstavam perl.urbandô a·· sua a().(lão; que a sua deli
berarão .ilí havia sid~ tomada; que a p·atavra do re!Wesen
tanté do Districto Federal. prestando o seu depoimento pu
blico, não podia trazer esclarecimento algum para a. solucão 
deste pleito, eu entz•egaria as minhas armas e esperaria que 
o Senado, soberanamente. resolvesse o nssuinpto. · EntretnntA, 
tal não aconteceu: tive n manirestaeão nr~i~ significativa do 
Senado, hú'ntem, consentindo que eu continuasse com a pa
lavra hoje. o que demonstra positivamente que o 'Senado, 

. interessando-se a respeito do um assumpto tão delicado. de
se.ia bem instruir-se acerca do pleito da . Capital Federal. 
nfim de dar o seu vel'ci:lictu.m de accôrdo com .o allegado o 
provad·o perante a Commissão de Poderes. · · 

Feitas e-stas consideracões. Sr. Presidente, é tempo parn 
que não pnreca. de fórmn alguma, que eu pretendo protelm• o 
dobate: li tempo,: repito. de iniciar o estudo' das elei~os, peln 
2• Pretoria. · · · . · 

Havia terminado, Sr, Presidente. hontem, o es(udo .da 
2• secç,iio dá 1 •. Pretoria. demonst.rando, clara e evidentemen-
te. que ella não podia ser apurada. ' · · 

Passo agora ao nstudo da 3• seccão. -Diz o parecer do 
Relator: «Os documentos g.rnciosi)S, apresentados, não podr.m 
envolver .o resu!Lndo constante dos livros. São ntlestndos de -
um ·commissf\rio (lo policia1 de um sunrda 'civil e de um por-



teiro ·.do Gymnasio Nacional, dizendo que ao meio dia a 
mesa já não funccionava. Não prova a falsificncão dtis fir-
mas de dous mesarios; deve-se apurar». · . 

Alleguej contra estas quatro seccões o se·guinte: «Pri
meiro; Sr. Presidente, o resultado divergente das publicacões 
feitas por todos os jornaes da Capital Federab. Depois a 
materia artic)llada e provada pelo candidato_ con\estante. . 

Está, pOis, provado que os mesarios nao dispunham de 
livros eleitoraes. sendo o trabalho escripturado em cadernos 
do papel almasso. y o taram nesta secção ~o eleitores.- sendo 
apurado o seguinte resultado: ThOmaz De,Jfino. 67; Irincu 

. Machado, 17; Sampaio Ferraz, 10~ · 
O boletim. que mais tar.de foi affixado á porta da secção, 

dava. o/ seguinte !esultado: Irineu Machado, HO; Thomaz 
Delfina, 6; Sampmo Ferraz, 3. · · 

· Pergunto eu a V. Ex., Sr. Presidente: deante dessa 
divergencia quanto ao numero de votos; divcrgencia verifi
cada entre os livros; os cadernos c as noticias dos jornaes, 
póde esta seccão ser apurada ? 

Vejamos agora, Sr. Presidente: qual o resultado quo 
apparece nos cadernos ·de papel: candidato contestado, 165 
votos; ~l~homaz J)elfino. t). · · 

Attenda ·bem o Senndo que, segundo este resultado, nessa 
secção, emquanto o candidato contestado obteve 165 votos. o 
candidato contestante não obteve si quer um. Entretanto, ap
parece um voto a descoberto dado ao Dr. Thomaz Delfino, o 
que deixa claramente .verificado que. nesta. ·seccão, pelo 
menos .um voto· foi dado ao candidato contestante. ' 

Ora;' si na apuração geral, no tocante a essa secção, não 
apparece um unico voto para o candidato . contestante. e ·si 
a ·existencia ·desse voto a descoberto é um fncto incontestavel, 
IJ)ergunta·-se :· não houve fraude? (Pausa.) 'Todos esses ele
mentos reunidos não devem ·rormar prova plena, absoluta. 
para que o Senado não homologue a a]lprovll(lãO dessa acta ? 
Será passive! que haja demonstracão mais clara, mais·'con-
pludenter mais !o'gica ? (Pausa.) · 
. Si ao candidato contestante, repito,. nem siquer um voto, . 
foi drudo. co~o a. appari(.lão ~es$e voto a desco~e.rto ? . · 

Sr. Presidente, o propr1o· delegado de policia· (documen- · 
to n. 22) affirma que a eleicão não foi feita em· livro, mns 

. sim em caderno de papel. Eis aqui o seu attestado: 
«Attestp que a vigiJancia por mim exercida nos ·locaes em 

qne. em 12 de marco, se proced•eu á eleioão senatorial, nesta 
Capital. me Pl'rmHtiu observar que, nas· secções que funccio
naram na saio da frente da Escola Ai'fonso Penna e na s• De
legacia de Saude Publica. o processo eleitral não era :feito em 
livros enc~dcrnndos. e sim em fO!hns de papel. almasso. Rio, 
Hi de abril de 1916. - Cid D!'nune.» :.. . · 

Sr. P,rosidímte: jt\ fiz hontem longas. consiâeraÇões sobre 
o valor juridiqo !lU~ p0de!p produzir: os documentos firmaclo"s 

I 
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por aútoridaóe..~ policiaes. · Jâ d11monstrei que se tratava de 
uma eleição em que a policia não exerceu nenhuma especie 
de compressão, não podendo por conseguinte suspeitar-se de· 
que o delegado de polic:ia, ou por odió, ou por protecção, ou 
por quaesquer outras razões, tivesse graciosamente lavrado 
esse protesto. Nem o ·delegado de policia attestou que não 
houve e! eição. Apenas o 8eu at.testado teve por fim declarar 
qué as eleições não foram feitas nos livros e sim em cad11rnús 
de papel. A provria lei. como V. Ex. e· todo o Senad(( sabem 
melhor do que eu, admitte e permítte que a e1eição se for,m 
cm cadernos de papel, desde que ·não tenham appavecido os 

· Jívros. Quando se prova exhaustivamente que as eleioões 
foram feitas em cadernos 1 de J)ap·el e depois são remettidos 
para o Senadó livros eleitoraes; quando se demonstra tambem 
que o reultado das eleições escripto nos livros não está de 
accórdo com o que se eacontra nos cadernos .de papel; quando 
se demonstra ainda, com n exhibicão de um voto a desco
berto, que. nem mesmo esse voto foi apurado; esse conjunto 
dt>. prOVII}\I• além da prova circumstancial a que hontem tive 
opport.umdade de me referir, deve dar em resultado a con-
VlC~.ão. rle que semelhante acta não vóde ser apurada. . 

Eu poderia da·qui, com o maior respeito e o maior aca
tamento, solicitar informes do honrado Relator da. commissão 
dt> -Poderes. perguntando a S. Ex. si, de facto, ante a ,Prova 
deduzida assim clara e evidente, deveria S. Ex. insistir em 
aJ}urar seme1hante acta; Estou certo, conhecendo bem os 
sentimentos ·de alta justiça de S, Ex., sabendo bem 'quo 
S. Ex. tem a preoccupação de fazer just~a. estando seguro · 
de que só d[vírjo de S. Ex. neste momento por verificar que 
S.· Ex. não tem razão. mas reconhecendo, entretanto, que 
S. Ex. não tem o proposito de errar e erra unicamente por 

/circumstancias al'heías á sua voatade, segundo seu proprio 
criterio; estou certo de que, deante dessas provas claras, evi~ 
dentes e positivas, S. Ex. mesmo ha de dar o seu braço forte 1 
ao brnQo menos vigoroso do representante · do Districto Fe-
deral, repellindo a fraude nesta secção. · 

A 5' secção não foi apmada: a 6• o foi; a 10• não o foi ..• 
' ' O SR. ABl:lON BAI?TISTA - V. Ex .. passa por . cima dessa 

sexta sccciío da segunda Pretoria? Achri ·que eHa está muito 
bem? · 

O SR. SÁ FRmRE - 1-. Ex .. fez bem, fez muito bem em mó 
ínterpollar nesse sentido. Vou tomar -conhecimento 'defSsrt 
seccão; vou satisfazer inteiramente ao dese,io de V. Ex. ó 

'V. E.'C, agora hn de se constituir meu defensor, quando por
ventura se l}retender insinuar que o representante do Distri-
cto Federal protelou o debate. . 

.. Saltei por cirna.desta seccuo. por uma circums~nncia 
muito natúrnl... . · ' 

O Sn. ·Al!ntm BÁPTIBTA - Por.qu~ fOi IIP.Urnda., 
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O SR. S,í. FREtnE - Porque foi mnito jusloment.e npuradn . 
e cu estou examinando .no parecer da Commissão d-e Pode-

. res as netas que foram apuradas indevielarncntc. Essa não 
merecia commentario. porque toda a. imrprcnsa assistiu á apu
rocão feita nessa secção. Essa não merecia impugna.ç.ão, por
que nclla o Sr. Ministro ela Justioa' assistiu ao lrnbnlho elei
toral.' 'E:ssa não merecia impugnacão. porque nella esteve· 
rwcsento o Sr·. Dr. chel'e ele Policia. Essa não merecia im-

. pugnncüo, porqtio os .iornaes publicaram photographias mos
trando que e lia i'unccionou 1:egularmentc. Ahi t.cm V. Ex. a 
l'()SpOsta prompta, incisiva; Clara, ·concludente O logica, . . . 

o Sn. ABDON BAPTISTA - .Muito obrigado, Só não' queria 
que V •. Ex. passasse por ·cima dessa. secção. . . ' . ' 

O Sn. SA' FnmRE - V ô V. Ex. que V. Ex. mesn'lo já 
vlllc ficando de nccõr.do com o orador, j\1 me v ao dando . a . 
mão para. que eu não commetta. alguma falta. 

E' V, Ex. mesmo quem ampara a minha esperança, 
cada vez mais rOibusta, de que afinal terei ao meu IndO; pu
r:mando p•elo. direito e pelit justiça, o illustre representante 
do Estado de Santa Catbarma. V. Ex. h a .. de me dar a mão 
para sustentarmos juntos a verdad·e o o direito. V. Ex. jíL 
mostrou perante o Senado da Republica que estít .. disposto 
a se collocar áo meu lado para concluir de nccõ,rdo com . a 
emenda que offcreci á consideração do Senado para o offeito 
do Senado sobre ~lia se pronunciar•. . · 

o SR. AnooN BAPTISTA.- v. Ex. está de accõrdo. com
migo, porque a Commissão apurou essas secções. 

O SR, SA' FREIRE - Sem duvida; porque eu não podia 
absolutamente insurgir-me contra o acto da commissão. 
quando npurou uma cleicão que reconheço verrdadeira. De 
outro ·mOdo seria pretender V. Ex. q'ue eu me insurgisse 
eontra aquillo que <i justo, hOnesto, c que representa a ver
dade e o direito. 

O honrado\Senador Obrigou-me a tratar desse assumpto 
c cu immediatamente fui amparar-me na opinião de S. Ex., . 
approvando seccões de aecôrdo com os documentos abundan
tes oxistente·s no processQ eleitoral,· que induziram o nObre 
Senador a apurar a 6" secção da 2' Pretoria. 

St•. })residente. passemos a outr:as secções.; uma vez quú 
penso tor satisfeito cabalmente o digno representante do Es

... Lado do Santa Catharin:t. pronunciando-mo a respeito da G' 
secção. · 

Vejamos o quo diz o nobl'e Relator ·a respeito . 'da . 7' 
. seccão. - . · 

Diz S. Ex.: cNão funccionou». Diz mais S, Ex. que a 
R• o !l' scccü·os niio i'unccionnram, accrJscentando ainda no 
~eu pilrec9r'' qu 0 os ·ctocnmentos graciosos. sem valor ;jurídico 
e, na ll'latOI'. pnl'tc, som valor moral, nfio conseguiraJll de-, . . 

' 
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monstrat• o ci:lu traria, fica rido, por·tauto, sem amparo us ai~ 
legações do conbcsLanLe. 

Sr. Presidente, cu não vi qual o documento ·que uão ii~ 
nha valor moral, exhibido no. processo. [)rocurei, pesquJZCJ, 
c cOnfesso ao Senado . que não encontr·ci semelhante do~ 
cumento. 

Na. minha emenda. eu pei\O a. nullidade dessas sec·ções ai~ 
legando o seguinte: . primeiro: a prova. <hc diversidade de pu~ 
blicações dos ,joma:es quanto ao resultado; seg1.1ndo, . diz a 
«Gazeta. do Noticias» quo a. 7•, 8'; 0" e i o• secções não so 
reuniram, tendo os eleitores votado· na 6" secção. Na 6' 
seccão oxistiaTQ muitos .eleitores que á ellu. pertenciam. quo 
ulli compareceram e votaram. · 

l~' facto publico c notaria que uma. lancha. partiu da 
. ilha do Governador conduzindo eleitores que foram votar nu 

1 (i• secção, exactamente por não ter havido eleição na. secção 
da ilha do Governador. · 

Ora, si o Relator do parecer julga. que a &• seccão devia 
ser approvada, 1pso tacto reconhece que naquellas outras 

·secções não· hOuve eleição. E' S. Ex. quem, pelo argumento 
· adduzido no seru parece!', conduz a concluir-se que cfl'ecLi~ 
· vumcnte não houv0 eleição na 7• c s• secções da. ilha do Go~ 
vernador. 

' . O Sn. Anoo;s BAP'.l'ISTA - V. Ex. está mal informado • 
. A lancha sahiu da ilha do Governador com cerca. de 100 c lei~ 
tores muito antes das 10 horas •. 

O Sn. SA' ·FREII\E - Isto ·diz V. Ex.; mas não prova. 
O Sn. ABilDN · IIAPisTA - DeS$a. maneil'a não se pódo ar~ 

gumentar. · · · 
O Sn. SA' Fnn:mn: ....:. Pelo amor de Deus. · Sou todo ouvi

dos. O nobre Senador vê que ha. até gra.Iide conveniéncia.. cm 
ouvir os · seus argumentos para. por e!les encaminhar o 
wcu discurso. Ouvirei.. . · 
· O Stl. AnooN BAPTISTA·-Não, senhor; não subiram por não 

• tol1Cilll podido votar na. seccão da. ilha do Governador.Sahiram 
untes das 10 horas com proposito ·deliberado de votar na 6' 
secção de Santa · Rita. nesta. cidade.. . 

O Sn. S.\.'FnEIRE- Declaro como resposta iL V. Ex.: Si 
. V. Ex. tivesse. assiõ•tido a este facto, e. em um documento assi
gnado, V. Ex. fizesse esta dcclaracão, diria: E' verdade. 

· deponho as minhas at·mas. A palavra do honmdo represen
tante por Santa. Catharina é su·perior a üutras cogitações. 

llfas V. Ex. está depondo por ouvir •dizer. Desse modo, 
cm um parecer cm· que E·e diz a. cada. momento Que foram 
examinados documentos gl'Uciosos que não tinham nenhum 
valot• jurídico, póde o Senado ncceltat• a. declaraoíio do Relator, 
simplesmente por ouvir dizer quando ba um. facto desta ür
dcm, quando tudo quanto consta das allegacões produzidas 
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pelo contestante prova . que o contrario foi exãctàmentd 
o que se deu ? Quanpo é certo que a lancha· da il.ha do Gover
nador chegou quasi . á uma hora da tarde, o que demonst,ra 

· que não podia tor sabido ás 1 O horas da manhã, porque a 
distancia a percorrer é no maximo de uma hüra, quando isto 
tudo os jornaes declararam, pergunto eu como podemos ac-
ceitar. comi! ve·rdade eE·se f~cto. · - . · 1 Sr o nobre Relator estivesse fazendo depoimento ·pessoal. 
eu não mo insurgiria, não apresentaria contestação. MM S. Ex. 
não está fazendo depoimento pessoal, e, sim; repetindo ·O· que 

·ouviu de terceiro. Mas, si · ha outràs pessoas, que apresentam 
argumentos entre ·os quaes a declaração feita pela propria im
prensa do que os eleitores chegaram a uma hora da t~de ?. 

Além disso, Sr. Presidente, ainda em relação á. segunda 
seccãõ o contestante apre.:·entou dous attestados de autorida
des policiaes certificando tudo '·quanto occorreu nessas .duas 
secções, certificando que a eleição foi manifestamente frau-
dada. . -

Ora, synthetizando a série de argumentos que adduzi; pro
vadõ como ficou· que o proprio Relator acccitou a apuração 
da sexta secção. provado como ficou que estes eleitores vo
taram na. sexta seccão porque não houve eleiçãd' na nona, 
provado pela autoridade policial com a· reti-rada da forca pu
blica e por outras ·razões que effectivamente estas secções 
nãú funccionaram, ou que apenas houve um simulacro de 
eleioão. -pergunto: . como vamos apurar essas · duas secções 
eleitoraes ? · · · - . 

· Sr. Presidente, vô bem o Senado a rapidez com que estou· 
tratando de examinar cada uma das secções eleitoraes para 
nãú pa:recer que. e.:·tou protelando o debate', 

Vou· passar agora ao exame da Terceira Pretoria. 
Diz .. o parecer da honrada Qommissão de Poderes: 
«A impugnação do contestante está desacdmpanhada d~ 

provas. . Constam de um boletim, sem .. firma. reconhecidas. 
uma carta particular, e. uma. declaração (que outro nome não 
tem)·, dó' ajudante do porteiro do Thesouro, em termos vagos. 
Tacs documentos não podem invalidar a acta.:. 

E' este o pa:recer da Commissão de :POderes.. · '' 
A contestacllo documenta devidamente as .suas allegações 

no sentidlr de· coru:•eguir a nullidade desta acta. Em resumo, 
que fez a contestação ? .Foi o !leguinte: · 

«A declaração do fiséal major ··João vOos ta prov:t 
quo a mesa, após lhe haver fornecido um boletim com 
o resultado real da eleição ... » 

Chamo muito- especialmente a. attencão do Senado· para 
esta secção, porque é interessante, 

l 
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«... após lhe haver fornecido uar boletim com n 
resultado real da el~ição. augmentou-o. ~levanclo-.o 
extraordinariamente em favnr do candidato diplomado; 
a scccão funccion.ou durante pouco tempo; o documento 
ossignado pelo ajudan[b do porteiro do '!'besouro Na
cional prova que a sala cm que funccionou a ~cçií.o:1 
foj'. fechada anbes de uma hora da tarde; prova ainda 
_que a m~sa affixou o editai dando o ·resultado iden
Líco ao do b.ol~tim entregue ao fiscal João Costa., 

·, O resultado da eleição, agora apurado pelo Senado i ó n 
seguinte: · 

-; candidato contestado .......................... ., .. .. 
Tltomaz .......................... !_~ ••••••••••••••••••• 

Votos 

145 
ll . . . 

Sr. Presidente. a honrada Commissão de Poderes achou 
· que os documentos exhibidos nada valiam. O candidato con
.testantc exhibiu, cm primeir.o Jogar, uín boletim mostrando 
que o resultado da ~leicflo era completamente · differenlG 

· desse que accusam os livros eleitoraes. , 
. Requereu no Sr. Ministro da F.az~nda - porque a elei

ção teve lagar no saguão do Ministcri0 da Fazenda - requereu 
que mandasse o porteiro. encarr~gado de abrir e· fechar o 
edifício, altestar s·e effectivamente tinha' havido eleição. a 
que horas tinlla começado. e a que horas tinha terminado. 
O porteiro. que ó um funccionario de responsabilidade, que• 
si porventura .désse um attestado ,falso, polia ser até demit
tido, deu o seguinte attestado, que cu peco Jicenca ao Senado 
para lêr. Note! porém, o Senado que se não trata do um 
documento gracios.o7 mas de um requerimento dirigido a um;\ 
autoridade publica. 

Eis os docuiD.entos : 

«0 abaixo assignado, a bem de seus direitos, e para 
fins .e1eitoraes, requer a V. Ex·. se digne. mandar .. ; ~ 

Sr. Presidente. não fosse esse documento de um funooio
nario de responsabilidade. poderia ser desprezado. Mas, 
dada a sua origem; ello vem; positivamente; fortalecer as 
provas fornecidas contra o resultado constante do pnr.ecer 
da Commissão. differento do que nccusam os livros e!eitora·es .. 

Parece, pois. que o Senado comprehliuderó, fa.cilm~nte 
.:. qu•e esse 'documento não' é gmci.oso. como pretendeu affirmar. 

a honrada Commissão de Pod~res. . 
Vejamos o que disse o funccionario em questão: . ' 

«Em obediencia no despacho de S. Ex., o Sr. Dr.· 
· Calogeras, Ministro da Fazenda, cumpre-me declarar ll 
, seguinte: · 

/ 

' 



Pui cu, Vicctilc José da Silva. a,judanJe d1c pot·
teiro do '!'besouro Nacional o 1\!inistc·rio da I•'azcnda· 
do lado da travessa das BoBas Artes n.H, que abri tis 8 
h.oras da manhii para . funccionar a segunda. secção da 
parochia do Sacramento (3• Pretoria), no pleito cm l.:J 
do marco proximo passado, - Affirmo quo pt·incipiou 
a íunccionat• a 2• secção ás 1 O horas da man:bã; a r~fc
I·ida seccão terminou menos de uma. hora da tardo c 
ficou affixado um boletim com o rcsullado do pleito• 
o seguinte c nell e consignado : 

Votos 

O Sr. éandidalo conLesLaáo •......... . • . ..• • • • 45 
O S~. candidato contestante :· • • . . • • • • • • •.. . • • • , :1. 

E' o íunccionario que vem affi~·mat· qual foi o boletim 
que elle viu affixado na p,orta. Esta doclarar;ãó- está do 
ac·côrdo com o bolet.im offerecido pelo candidato contcstanl·!.l 
á Commissão de Poderes. 

O ·resultado da eleição, segundo os livros, foi o seguinte: 

Votos 

Candidato· contoslndo ............... ,.{............... 165 
·Candidato contestante •.........•....•...... · .•.... , . . . O 

Ora, feita a comparação entro o boletim offerocido á 
Commissão, .o documento fornecido pelo funccionario; e o 
bolcLim entregue pelo proprio candidato contestante, ê pro
vindo uma divergencia positiva com o resultado consLanto 
dos livros; pergunto: póde~se apurar a eleição? · ' . . 

0 Sn. ABDON BAP1'1S'l'A - V. Ex. mo permitto um 
aparte? Qual a data desse ntl~stado que ·acabou de Jêr? 

• 
0 'SR. S..l. PREIRE - 28 de ab'l'il de 1916, 

O Sn. AaooN BAPTISTA - 'A eleicüo' f.oi a 12 de marco. 
O Sn. · S..l. FREIRE - Qual ·a ~onsequencia que: V. Ex. tit•a · 

i:lisso? · ...... 
O Sn. AaooN BAPTISTA - Estou fazendo notas ú' margem •. 

' O Sn. SA FnEinE- Pois V. Ex. faz muito bem cm fazer 
notas ti margem. · · . · . 

Não. ha nada· mais natural do que um· individuo, que as
sie·Liu a uma oleictio, guardar do cabeca dous resultados dif
forentcs. V. Ex. quer argumentar com a· pl!ssibilidade de um 
esquecimento. Ntio colhe este argumento. IiÍ'imeiro, porque 
~; Ex. não destrôe com elle o boletim offerecidú ú considc: 
x·ucão da Commissiio; segundo, porque não .h a nada mnis fac i! 
do retet• de memúria do que sejam dous resultados de uma 
rn~~ma cl~ição. . . -· .. -··· . 



' . ' 

O Sn. Aimo;; DAP'l'JS'l'A - O tÍjudanlc do porteiro não 
mencionou os nomes dos candidatos; denominou candidato con-
testado c contestante. . 

O Sn; S . .\ E'nmnÊ: - Não, senha r. A troca de denominacãa 
foi minha. Vou agora ler. textualmente para satisfaze.r intei~ · 
ramento o honrado representante de Santa Catharina, cujo 
nome, de accôrdü com o Regimento, peco venia po:ra declinar 
- o Sr. Abdon Baptista, para.' não prevalecer o mesmo argu-

. mento ha pouco apresentado por S. Ex. : . · · 
«ll'ui cu, Vicente José da Silva, ajudante de· parteiro do 

. Thcsouro Nacional e llfiniE·terio ·da Fazenda, do lado da tra
vessa das Bellas Artes n. 14, que abri ás 8 horas da manhã,. 
para funccionar a. segunda scccãü da parophia do Sacramento 
!(terceira ,preto·ria), no pleito em 12 dé março proximo pas
sado. Afflrmo que j}?rincipiüu a funccionar a segunda S1lcoão 

. ás 10·boras da manhã; a referida·'seccão terminou menos do .. 
uma hora da tarde o ficou affixado. um boletim com o resul-
tudt.i do pleito, o seguinte. o nclio consignado: · · 

•, t . 

Votos 
Sr. Dr. Irineu do Mello Mac,hado ... ,.,,, .... ; ..... :.-;;.-••.• : · :45 
SI'.- Dr. TllOmaz Delfino dos Santos, .•. ,., ......... ·'· •.• 1 · ·, i 1 ·i 

·Etc., etc.:· Está aE·Signado, com firma reconhecida •. 
. . 

. ·Si istü não é documento que prove a nullidade da éleicão 
junta!l\ento com os demais documentos a Que alludi então 
não ha 'meio de demonstrar a fraudo do uma deicão: 

. . ' . 
O Sn. ABDON BAPTISTA - Deus livro ·a V. Ex:. do· ter a 

sua eleir;ão attlngida por uma clintestacão apparelhada com 
dd'cumentos desta natureza. E' umá. nota á margem •. 

·· O Sn. SÁ FREIRE - Estou gostando das notas á margem 
de V. Ex., que' tanto animam. e distinguem o meu discurso, 

. dandü ensejo a que eu possa respon~er immediatamente aos 
argumentos expandidos pelo nobre· Senador, os quaes pode-. 

· riam Eier adduzidos depois, em momento em que, . nã() estandli 
presente. eu não lhes pudesse ·responder. . .. . . 

Deus. nos. livre que nas eleil;ões que· porventur.a eu· tenha 
que defender, argumentos desta o1·dem apparecam. V. Ex,, 

· viu que, na larga demonstração que fiz hontem; antes· de 
iniciar o trabalho, primeiramente fiz a prova circumstanciai 
e apresentei ao Senado. um argumento de grande valia: Em 
:relação ao candidato contestante não ha. uma. acta que tenha 
sidü annullada por fraude. Isto de 'acc'élrdo com a propria opi
nião de V. Ex:. Em relação ao candidato contestante existo 
grande· nurrierü de actas annulladas por fraude •. Esta é ou niio 
uma prova oircumstancial 'l Como isso não foi allegado ante
riormente, naturalmente v. Ex •. não as podia. examinar. Mas•. 
si forem aglira feitas allegacões desta ordem, açomP.anbadns ' 

S.- Vol, III , . , 5' 
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• de documentos legitirrios conjuntamente com têstémunhos ao 
rcspo.nsabilidade, affirmando que os re.mltados da eleicãa nãO. 
representam o que consta dos livros pergonta-se: Póde-se 
deixar de .ánnuliar tal 'eleição ? São O·u não ·estes argumentos 
poderosos, para que se affirme que o resultado foi fraudado'? 
Póde o Senado apurar semelhantes actas?' V. Ex. não o 
affirmará j ámais. . . . . 

Exami:nemos, agora, a quarta secção da terceira pretoria. 
Diz V. E:i::.: 4:De facto, a acta de installaçãq omitte J local 
em. que funcclonou esta secção, mas na acta da..-eleição .consta 
ter ena funccionado no local 1préviamente desjgnadD». 
· Realmente o que V. Ex. diz· é em tudo verdadeiro •. Le
vantarei a questão, para que V. Ex. mesmo a resolva. De 
accõrdo com a lei eleitJral, as mesru:• eleitoraes podem ser 
installadas no dia ou na vesnera da eleição, Si as secções 
oleitoraes se installam na vespera da eleição, não teem mais 
que. se installar no dia seguinte. Ora · ou é um. act!J perfeito 
o acto da iitstaUação de seccãó na vespera, e. por esse motivo 
c.IIa não se póde · im·taliar· nu dia .. seguinte; ou, . do contrat'io, 
não existe um acto ·perfeito, Si na vespera da eleiçãu installa
se a mesa eleitoral, mas não se declara onde ella se installou; 
este acte ·não-é ·um acto . perfeito; porque a; secção eleitoral,. de 
accõrda ·com. a.lei.eleitor.al', só se pé.de installar no local respe-:
ctivamente designado pela autlíridade competente., Esse acto 
da vespera não foi perfeito, porque a mesa eleitoral, quando 
se installou, não declarou, comJ era obrigada, o local em que . 
tinha sido installada, o que faz preeumir não haver se;instal• 
lado no local designado pela autoridade. No dia seguinte, ao se· 
realizar a eleição, não bastava que se indicasse na acta elei
toral o logar ,em que se estava procedenM , porque é indis-; · 
pensava! que E·e installe a· mesa .antes de ·se iniciar o processo 
d:i eleição. E ·a mesa não fo.i installada, J)orgue não se indi
cou o Joc.al .• em que se tinha installado .a secc~o. De. accõrdo. 

· cõm a op1mao de·V.. Ex .. parece que nao está suppr1da.a la
cuna da falta de indicncão do local em gue foi instalalda a 

·seccão pela' circumstancia de não com·tar isso do corp~ da 
octa. Parece, fóra de duvida que. si a mesa funccionou,. ,o fez 
sem. a formalidade essencial da· im•tal!açll!S. , · · 

. Isso .é uma questão que ·a:Presento respe·itosamente. a 
V. Ex., chamando .a attencão de V, Ex. parn. as allegacoes 
que produzo ·e me· parecem logicas. Não basta quõ houvesse 
essa declnracão, era indispensavel que houvesse uma nova 
formaoão de mesa e V. Ex. deve entender assim, porquanto 
annullou a acta da segunda seccão de Campo Grande unica-e · 
exclusivamente. pela circumstancia de 'não haverem os mesa
rios feito a seguinte declaração: (Livro destinado á inscripção 
de eleitores.» .. A lei não manda guo se· faca essa 1declaracão, 
mas o &elator achou que tal omis\São constituía fundamento 
bastante para annullar a eleicão. Ora,· si essa simples falta 
serve de fundamento para annuJ)ar a eleição, parece-mo con-. 

I 

.... ' ..... ' .. 
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'cludonfo qUe a i'alLa de declaração do Jogar em que sà installara 
a mesa, em que se elegeu o presidente da mesa, aquelle a quem 
iam &er entregues os livros 'para que os tivesse sob sua guarda 
até o dÚt seguinte, constitue motivo mais relevante. De facto, 
a oescolha da presidente, do individuo "que merece dos demais 
mesarios cOnfiança bastante para que lhe sejam ent11e.gues O•S 
livros· e1e>itoraes, é um· acto importantíssimo. Na acta apu
rada · pela · Commissão não co~ siquer o Jogar em que se 
fez a installaçãD da mesa e a escolha de· seu presidente. Si 
V. Ex. acha· que a falta da declaração de que um livro é 
destinado á lista dos eleitOres. . • ......., 

O SR, A.BDON BAPTISTA - V. Ex. está batendo neste 
ponto desde hOntem, •.• · 

. ' 

O Sn. SA' FREIRE - E mandarei· buscar o livro na occa
sião ópportuna, paro que se verifique· o que. estou affir-

. mando. . . \ ; 
0. SR: AI'IDON BAPTISTA ;.._ V, Ex. n:ão está. argumentando 

com . lealdade. A acta,.. de que s~ trata está\ sem assigna.tura 
e sem encerramento. · 

. o SR. s;\' FREIRE - A minha lealdade se confirmará. mais 
uma vez. _.permitta V. Ex. Mandarei buscar o livro. Trata-se 
de uma questão de, facto. Mandarei buscar. o livro para mos
tral,.o ao··senado e _provar a:o mesmo tempo que está. perfeita
mente supprida a falta de data, porque esta se acha cDmi
snada na abertura do livro feita pelo juiz e se trata de um 
livro novo que serviu pela primeira. vez:· nest.a eleição. 
· EÜ tinha até esperança de que V, Ex. não insistiss~ em 
argumentos dessa O!'d'em, deante das allelllacões . que apre
sento e talvez não tivessem acudido· a V; Ex. Ha com effeito 
falta de data. ma~ essa . falta esta· perfeitamente supprida 
pela abertura. do hvro, e, como este hvro só serviu para essa 
eleição, não póde haver suspeita de fraude na omissão da 
âata. Demonstrarei que não estou argumentando com des-
lealdade. Deseja ver 'o livro ? · · . ' .. . 
' 0 SR. AllDON BAPTISTA - Acredite que não ha O menol' 
vislumbre de intenção da minha parte. · · 

o sn:. SA' FREIRE - V. Ex. bem vê de· que modo recebi 
.. sua observação. Sei I:Jem que 'N. Ex. não póde acredit;ar que 
eu discl!ta com argumentos desleaes. Apenas é me ri 'empe
nho ,demonstrar a V. Ex. que não estou sllllldo desleal. Ar
gumentemos um pouco, argu!Jlentemos pela e·scola de Socra
tes; que 6 a melhor e a mais clara. V. Ex. pergurntará ·.e 
eu responderei. Perguntarei e V. Ex. responderá. Pergunto 
a V. · Ex. : V. Ex. acha oru não acha que o acto de installa
cão ~a mesa é um acto importante ? 
, à SR. ABnON BAPTISTA - Eu responderei depois. .~ j 

• 
í ' 
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. o' sri. SA' FnEinE - V: Ex. não guct· responder. porquê, 
repiLo, V. Ex. está de accOL·do comm1go. Passemos adeante.,. 

· 'l'crminci a 3' tProtoria som que pudesse encontrar da 
parlo dos argumentos que fundamcnto.m o parece1o;· razão. · 
para estar de accôrdo com elle. 

Passemos agora á 4• Pretoria. Esta ó muitíssimo impor~ 
tantc: 1', 2'. e. 3' secções da 11• Pretoria:. os mesmos do:. 
cumonLos gracwsos, ·diz·· a. honrada· Commissão, sem.· reconbc., 

. cimento de i'irmas. Cartas dos amigOs do contestante, não 
podem destruir actas. e pleitos · cabalmente . authenticado&, 
com firmas reconhecidas. · . , ·' 

Lerei 'rapidamente,. os dOcumentos para. que o· Senado s~ 
eouvcnca de gue, effectivamente, não póde apurar · qualquer 
das secções cleitóraes da. fL•eguezia. de· S. José, máo grado o 
pat'llCCL' da hOnrada Con:unissão : • · 

Primeh·a S~Cccã.o: 
«Nesta secção figuram ·como tendo votado um Senador da · 

Republic!l; um general de divisão do· Exercito; um coronel 
da BL'igada Policial;· um mn,ior reformado da mesma corpo~ 
rucão, um conhecido engenheiro. civil; um medico igualmente 
muilo conhecido - todos'. substituídos por phosphOros elci~ 
toracs~: . · , · . ' 

General José do Siqueh·a Menezes '(Senndor Federal)' -
Apparcc0 vo~ando sob. o n. 102 do livro de inscripcão. Con~ 
frontando-sc, pOrém, a .assignntura do ve.ferido livro com a. 
existente ·no .livro do alistamento, geral de 1!!05, verifica~sll 
sot· a primeira falsa (vide folha 207. n. 15. 731.) •. 

Antonio Vennncio de Qll!eiroz· (coronel da Brigada. Poli~ 
cinlj - Fnllecido cm 1!!12 (documento n. H 7. Fi!liUra. entre 
os v Citantes sob o n. '!!7 dO livrG de illJScripcão. A assigna':' 
tura, ·porém, é falsa, pois que não: cOmbina absOlutamente 
com U: que esse coronel lanoou no livro do alistamento· do 1!!05 
(vide livro de alistamento de 1905); fOlha !!6; n. 3.262.). 

Alft•cdo :Arthur d'c Almeida Albuquerque ·(major · refor.o. 
madu da Brigada iPoricial) - E' mesai'io cffectivo da seccão.1 

-Não compareceu para a,, installacão da mesa 0 ·não · votou •. 
U:111 ~phosphot'o~, porém_;- o ~ub~tituiu no exercício do vGto; . 
aiJ!tgnando no livro do mscrtpçuo sOb o n •. Ht. .No mesmo· 
livro de inscvipciio, a pag. 3, n. 13, encontra-se a verda~ 
doira assisnatura do major .Albuquerque. diversa da. 'que fi
gura na eleicüo que estou ana.lysando. Não satisfeito com 
isso, procurei no livro geral do alistamento do 1905 a firma 

., dosso officlnl. encontrando-a. sob o n. 3. 35:1,: não cOmbina 
' absOlutamente com a que se acha n livr.o de inscripcão, en-

tro o~ voLantes do ultimo pl•cito Senatoria1. . · . 
A fraudo é, ·pOis, evidente. · 1 

. . - 1\lnnüc! Ca-.:alca.nte :~C Alb\J.qucrquo Juniori:·~ngenhch'O 
cJVll e funcc1 Gnnrto munlCipal. O p/to~·phoro o.sstgnuu no li~ 
vro de inseri peão, · «Manocl Cavalcante. de Abul.Qttex:gue ~u-, 
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. ni-or», quando u eleitor assigna . «l\!an<~el Cavalcante. de Albu
querque Juni.or», conforme se verifica do livr.o. do alistamento 
do. 1005 a fls. 198, sob o numerv de ordem <i. 713 .. Além disso. 
n ·lcttra do livro do inscripçü() differa muilu da do livro do 
nli·stamento; dando a quem a examina a convicção da fraude. 

__;. Dr. Rodu·lpho He111rique Baptista, medico muito conhe.
cidu. Não votou, mas· appu.rece nu livro do inscripção de elei
tores, .sob o numero 158. Verifica~se facilmente a fraude pelo 
cunfronto dessa nssignntura com a verdadeira, que se acha nu 
Ji.vro de alistamento de 1905, a fls. 190, sob o numero de or. 
dem 6.7'•2. · .. 

_.:.. O general de divisão Antonio Ilha Moreira. Não votou. 
'A assignatura fui .falsi_ficada, ·como se vê da confronto com a 
firma. existente no livro de ali·sta.mento· gerai de 190·5, a flst. 58, 

~sob o numero 10.327. , · · 
· No livro de inscripção de eleitores du ultimo pleito, u 

p/to.~plto!'o, ~ue substituiu o general Ilha 1\Iorei·ra. assignou sub 
numero 113. . · . 
· - José Maria Diniz Pimentel, Figu·ra nu livro de 
inscripcão sob o· n, 75; Achà-"Se em Pernamibucu desde 1 OH. 
exercendo as funcoões de redactor de um •,i orna\. do Recife. 
Do C()nfronto da fi·rma existente no livro de inscripcão com 
n do alistamento geral de 1005. fls. 186, n. de otdem 14.685, 
:vl!-so <Jue a assignatuil'a daquelle é falsa.. · 
~ lnnocenoio. Drummond · Junior. N. 88, n., ·livro de 

. in~cri.pÇãu. E' funccionario da .Escola Polythchnic'a. e . nbsolu
tn.monte não compareceu ao pleitu.' A fraude é evidente, pelo 
simples confr.ont.o entre a assignatura do liv•ro de inscripciío 
c a existente no do alistamento geral de 19o5. fls. 1117, n. do 
ordem 4.975;»,' ' . , · 

· Vê v Senado, Sr. Presidepte, que as fraudes são extra o r. 
dinarias .e apparecem· votando . indivíduos· que absoluta.mcnte 
nã,, cori!pareceram ús urnas. Mas Srs. Senaddores, a lista 6 
onO'rme-c, embora doa.se.me o coração pelo martyrio que estou 
infligindo aos meus Cóllegas posto que involuntari·amente, 
post., que. forçado pelas circumstancias, tenhO que proseguir 
nessa arguição. · · · ... ·' 

. . 

'0 Sn. LoPES GoNÇALVES ...... Estamos aqui pn:ra isso. 
. . ., ' I : 

·o Sn. SA FREI!\FJ - Muito agradeço· a V. Ex. · ·· 
; Continuemos, Sr. Presidente .. · 

.__, Guilhermé Candido Fazenda. irmão do Dr. Vieira. Fn
zen.dn c funcciunnrio da Caixa Economica. Nã:o votou. Apeznr 
disso. 1'igura no livro de inscripcüo sob o nume·ro 124. A fi·!'. 
ma .ó evidentemente falsa. .. · . 
· .:... Frederico Leopoldo·· R:e!;o. Nüo reside nesta cidade. W 
nog,,einnte cm Juiz .de Fórn .. Figura como tendo votado sub o 
numero 10!> ·do Ji.vro do irtscr·ipção de eleitores. A 1'irl1'!u ó 

·evidentemente ·1'a,!Ra, cónt:runtada com a. do liVI'O de all·sta
~nento. de ·1905, a i'ls. ,!J2 e sob o num e~ v. 20 .• ;002. » 
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· V é, V. Ex., ~. Presidente, veem os honrados Senadores, 
a extensão da lista de pessoas que, não tendcr comparecido ;ís 
urnas no dia 12 de ·maroo, figuram nessas .. actas como tendo· 
votado. Felizmmente, para· nós, algumas deUws :PUderam ím
mediato,mente faze:r a declaração de que não hav1mn compu,.. 
reei do au pleito, dentr.e ellas-·o. honrado Senador pelo Estado 
de Sergi.pe, o Sr. marechal Siqueira de Menezes, e muitas 
·outras. A Commissão, porém, acha que. isto 6 um defeito se
cundari•o, tão secundarto, senhores, tã" pequeno e in11ignifl. 
cante, que não 1 mer~ce a Rua constderacão. Tra.tn.se, diz ella, 
dB documentos grac1osos. · 

E' certo que11ó fim do porecer a billlrada Commisswo ex
clue das attribuicões du Relator. o direito de examinar. 
:Cirmas, afim de se verificar si são falsas ou verdadeirns. ::--

Sr. Presidente, já. Mntem eu tive opllortunidade de le
vantar esta questão e tratai-a mais ou . menos desenyolvida
mente. A lei eleitoral impede de 'modo .positivo que qualquer 
cidadão, antes da abertura. ou inicio do procesM de veri
ficação de podere::•, possa tocar. nos livros eleitoraes que se 
acham depositados . em mão dJ' primeiro supplente _do juiz. 
federal. .' . 

Contra a tentativa de fazer exame nesses livros se insur~ 
giu a opinião do notava! juiz que foi o Dr. Pires de . Albu,.. 
querque, müstrando que. estando e·s::·es -livros ã disposição de;~ 
Congresso Nacional, não pOdiam. absolutamente ser entregues
a exames. a requerimento da parte, apezar de ordenados pelo 
juiz, pl1rque é o Congresso Nacional a unica autoridade que 
os póde requisitar. · 

Ora,· para se fazer . um exame, afim de verificar. si uma: 
firma é verdadeira ·.ou ·falsa, não basta examinar as firmas 
das authenticas. E' necessario ,que se examinem tambem as 
firmas dos l!v::>os eleitoraes. Os livros eleitoraes não podem, 
sahir do cartorio do ·juiz supplente, sinão no . mõmento de se 
iniciarem a discussão .e o' exame dei diploma exhibido ·a!J 
Senado, isto é; no momento' da verificação de ptMeres, que á 
o unico mJmento em que se 'póde fazer essa diligencia. A pro· 
pria . CJmmi&•ão poderia fazer directamente esse exame, com
parando antes as firmas dos eleitores lançadas. no momento 
da .sua_qualificacíio. · . · . 

E' preciso tornar saliente .o facto-de que J .candidato con• 
testante, logo no primeiro· dia, fez a requ~·icão dos livros dê 
aliE·tamentJ. Creio que a .Commissão o atten(iju e .esàes livros 
vieram para o Senado. ora, si os livros estã'o i10 Senad~ e si 
um.a das partes contestantes ou contestadas apresentou a ·ane~ 
gac

1
ãtd' ded ·que uma firma é falsa, nada mais fncil do que o· . / 

Re a or a Commissão mandar vir ó. sua presença esses livros 
de alistamento e estabelece,. a comparaóão entre a firma do 
eleitor,_.no momentá dn sua ~ualificacão; e aquella'que appa"" 
rec~· ~agora 110 livro. De&•e con~ronto\ embora não BE'J a t;m 
per1tv, .poderá o Relato!' :vf~ ª !lffll'Jnar ao SenadQ .!)ue !lff~ctt~ 

I 

'· 
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' 
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vnmente fez o exame o que tnes c tnes firmas süo verdaileira.s 
ou falsas. · _ · 

Adrriittnmos que a Commissão. de Poderes não. desejn::·se 
fazer esse exame, julgando que elle .não era da sua compe
tencia ou que ella mesma nãiJ tinha meios de o realizar. Que 
devia fazer. ontão ? Ordenp.r• uma diligencia, mandando que 
um perito nomeado por ella propria aqui comparecesse, a seu 
convite, e fize~·se o exame, co.mparandli as firmas· lançadas no 

:livro· de alistamento com M• firmas apptl'stas na ·neta eleitoral~ 
Mas, mesmo que se chegasse a esse. resultado, dir-::ofl~hia 

. que a Commissãd não tem competencia para fazer essas dili
gencias.. Responderei1 .. que quem · diz. que a CommissãQ tem 
competcncia para fazei-a, é o proprio Relat.Jr da Commissão; 
tantli assim que, tendo elle necessidade de verificar si de 
facto havia c.ompurecido ou não á secção eleitoral um official 
dá Brigada Policial fez prom~'~ver uma' diligencia. lifficinndo 
á autoridade legitima e perguntando-lhe · si effectivamente 
esse officjal comparecera oú não. 
· Pergunto agora atl' Senado - qual a diligencia mais im .. 

. ·portante, ·qual era a diligencia mais nece.."Saria, qual era a 
· diligencia mais efficiente ? Era a que obrigava o pedido de 
uma simples informação a um D.fficial superior, informacãl1 

· essa que, segundo a propria opinião do Relator da Climmissão, 
nenhum valor tinha. porque constitua um documento gra
ci'tl'so. pois. g-racioso entendeu o Relator, ser o ·attes·tado do sr .. 
Dr. chefe de Policia,; graciosos os ~:,attestados dos delegados de 
policia, gracioso:• todl!s os demais oocume~os offerecidos pelo 
candidato contestante ? S. Ex. acceitou essa decJa:ração ••• · ., 

O Sn, AanoN BAP'l'IE>TA - Era um meio de verificar 'si 
durante ais-umas hor~s o mcsario estava de servi{lo. · 

O SR. SÁ FREIRE - Mas a questão é de, valor juriJdico ,, 
O attesta.d·o póde Sei' um documento de segunda ordem~ mas a 
questão é d'c se saber: de se conhecer a auto'ridade qutl for-

. · nece · a prova. Devemos pal'tir dahi. A questão capital 6 
saber~se si à .autoridade póde ou não dar o. attestado · 
· Como havemos de aceitai' comb prova· de que o iunccio
nario estava ou nüo de servic.o. a. declaracão de um chefe do 
roparticão. e não aceitamos o a !.testado do Dr. chefe de P.o
Jicia? Ou os dous documentos são graciosos' e nenhum deLles 

.. deve sor aceito; ou estabelece-se a distincoão da prova. acni
.. · tnndo~se urir e repel!indo-se o outro. 

· Mas,· Sr. Pl'.esidente, dizia eu que era· m'uito mais impon
. · tante que a commissão ordenasse uma diligencia, .nomeaooo 
. peritos. Al'iús'eu a .iulgo desnecessaria. porque. olhtando e 
confrontando duas fil'mas, posso chegar ao resultado cJio af-
_ftrmnr qual a ve!'dadeira e qual a falsa. . · 
. Si se tratasse de Estados longinquoA da . Federacão, de 
ando nüo fosse passivei conduzirem-se para aqui o-s livros de 
Místamentos, O]l de o~de ~ .Pequisí9íl9 :yiesse pf.otei(lr. graq. 

, ' ' , 'I " ·, • ' 
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ôemenLp a solução do p.Jeito. ainda .bem. Mos foi o pr~prjo 
candidato contestante quem trouxe o entregou á comm1~suo 
de P6dercs os elementos precisos para que ella fizesse esse 
exhme, pedindo a norrreacií6 de peritos. caso a Commissiío nüo 
.PUd'esse fazei-o directamente. . 
· · · Como já disse. parece-me desnecessaria a nomea.ciío do 
peritos. POI1C1Ue a propria ·commissiío podia fazer osso exame 
nos resp·ectivos livros, c61Ht:ontando as datas· e as firmas 
para che~ar ú conclusão do verificar quaos as firmas verda-
deiras e quaes as falsas. . · 

•'. ' 
. - Contra todos estes elementos de prova fornecidos á Com-
missão, esta limitou-se a dizer o seguinte: · 

d•, ·2• ·e s• seccões - Os mesmos documentos graciosos; 
sem. reconhecimentos de firmas, cartas dos amigos do con
testante. Não, pú'dem destruir actas o boletins regularmente 
nuthenticados,· com firma reconhecida., . ' , · 

' ' 

Preciso dizer que; além da indicaollo d'e grande numero 
do individuas que niío tinham c6mparecido á eleiciío e que 
O.P'Pareceram votando, o ca!lld,idato coRtestanto' ~ind'a, offu- . 
receri innumeros documentos provando a .fraudo nestas eloi- · 
· :nu·e·s ' · ' · · · · ~~~ . . . ' . 

Poderia ler os fundamentos da minha emenda. syntheti
zando e resumindo o valor jurídico destes documentos, mns 
nüo o faço para ·niío fatigar a attenc.ão do Senado., . 
. Continuemos no ·exame da remenda: . . ':··.~: 1 ~ 

.~ '.;/ . 
. . 1" secção.,, ·' : ,. '! 

· «Nesta secção houve apenas um ·simulacro 'do elei,ção. 
Attestn-o o director interino da Secretaria do Conselho Mu.: 
nicipal. local e.ín que devia ter funccionad'o a ·secção; . A 
!))orla da ·sala da ·mesma repartioão, designada para este fim • 

. foi fechada á uma Mra da tarde em ponto. As fraudes exis
tentes nesta sccc.ão i'icaram exuherantemente demOR1stradas 

·na exposição do contestante c nem do· lCWl procurou o con-
tcstad~ destruil-as., · 
' Por conseguinte, além da indicaciío de' todos esses indi
. viduos quo. sendo eleito~es, não comparecerem para votar. 
· n candidatc; contestante ainda apres.entou 'innumcros do-• 
cu mentes, · A Commi·ssiío, porém. limitou-se a dizer que os 
documentos· n.cnhum valor tinham, que eliam graciosos, <!U'O a. 
scccão devia. ser apurada.... , . · 

·Eu appet)o da resolul}ão da Commissão de Poderes iparn: 
o Senado da Republica, · · . . . 

2• seccão - Os rri:esmos fundamentos allega.dOs · em rela-
ciío a i• secoiío. ' ' 

A 2• seccão devia funccionnr .na Bibliotheca · Nacional .. 
O documento . apresentado e l'irmado pelo 1'unccionario da 
mesma .repartiçüo, Leonardo Leão, prova .. qu~. mo dia do pleito 

• 
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·os mesa rios ahi compareceram, porém. sem os livros, e quo 
por voltn. dns 12 horas não havia mais ninguem. 
· O resultado verificado J}ela Com missão ó o seguinte: 

. ' ' 
Votoa 

Jrineu. 1\fach·ado . . .. , , , .. , .... · .. , . , , .... , . , ...... . 108 
20 Thomaz Delfina ... , .......... , .. , ... , ............ · ...•. 

3" seaçilo - A. fraude, permittam-me os Srs. Senadores. 
nü.o tenho remedio sinão fundamentar cada uma das argui
' cões que ndduzir. no sentido -!Je demonstrar que a neta não 
· pódo ser apurada; .a fraude nesta: secoão não é menor que a 
da anterior. Diverso~ eleitores, qu.e não compareceram ao 
pleito, i' oram substittúdos por «pJ'losphoros», Exemplos: ; 
~ 

' 

«Mnrcellino Vieira Gomes de :Andrade, funcciona
rio da Sup·erintendencia da Limpeza Publica e Parti
cular. Trabalha em Guaratiba, de onde não saiu no 
dia da eleição. Entretanto, . figura no livro de inseri
peão sob o n. 14. O cphOsphoro», ainda inexperiente, 
tornou facil a demonstração da fraude. trocando o 
nome do eleitor. Ao envez de .:Marcellino Vieira Gomes 
do Andrade»; elle escreveu «Marcellino Gomes Vieira 
de Andrade. Isso só bastaria para demonstrar que não 
foi o eleitor quem votou. Entretanto: fiz o confronto 
entre a firma do livro de inscripcão e a d'O .livro do 
alistamento de 1905, fls. 149, n. 5.038. A fraude ó 
grosseira, não podendo soffrer contestacão, 

Gustavo· Adolpho GU'imarães - Não votou, mais 
foi substitutdo por um cphOsphoro», que figura sob o. 
n. 52, do livro de inscripção. A firma desse livro não 
combina com a do alistamento d·e 1905, vide fls. 81, 
n: 11.118. · . 
. João Lucas Evangelista. - Está ausente desta Ca
pital ha mais de seis annos. exercendo a profissü.o de 
marítimo. Apparece 'votando sob o n. 73 do livro do 
inscripcão. O cpbOsphoro,, ·porém, tem lettra diffe
rente da do eleitor ausente como se poderá ver do 
livro de oHstamento de 1905. fls. 224, n. 15. 972 •. 

' Adherbal da· Rocha Mello ·-"Figura· como tendo 
votado sob n. 87 do livro do inscrip~ão. Quo, entre
tanto, não compareceu ao pl,eito. é evidencil.ido pe·lo 
confronto da assignittura desse livro com a do alista
mento geral de 1905, fls. 90, n. 11.430. 

E!ysio Teixeira de l'lrendoncn ~ Achn-so ha mui
tos annos em S. .Paulo. faltando sempre 'ás eleioões 
aqui. Figurando o seu nome sob o n. 94 do livro de 
inseripcüo, proc~urei c.e.rtificnr-mtl da vjero.cddnde do -
seu comparecimento no p·lcito, pelo conft•onto da sua 
nssignatura no alistamento do 1905, fls. 109. nu-: 
mero 12.059, com a ·do lhTo de inscripcüo do pleito de 
' 
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12 de marco.Essa ultima é evidentemente falsa. como a; 
honrada Cpmmissão de Poderes facilmente 'lerificará.: 

· · · JOãO' Baptista Ribeiro - E' funccionario da. secre- _. 
ta ria da F..strada de Ferrei Central do Brazil. Nilo. votou, 
mas figura no livro de inscripç.ão sob o n. 100. i\. sua 
.firma ve·rdadeira (vide. livro de alistamento· de 190'5, 
·i'ls. 97; n, 11.677). não se parece.nada com a do 
cphosphoro~. __ 

Aprigio Gomes ·dO Couto - N. 101 do livro do 
inscripção. ·O 4phosphoro,, por causa das duvidas. es
creveu Apprigio, com dous PP, quando o verdadeiro 
eleitor escreve o nome direito. (Vide alistamento de 
1915, ÍI!•S. 2M, n. 16.325.) • 
· Julio Fernandes ·Bischof ·- Só poderia ter votado 

na eleiç.ão de 12 de marco ultimo, si nãOo houvesse fal
lecido de variolh ha cinco annos. Do liv.ro dte inseri

, J.)Oão de eleitores consta a assignatura desse morto sob 
o. n. 107. l).íiO parecent:!.o absolutamentp nada com a do 
·hvro de·ahstamcnto de 1915, fls. 223, n. 15.953.' 

. Antonio ·megario de · O~ivcira - Ex-,fisoo~ ,:La 
Guarda Civil •. faJ.Iecido cm Manáos ha. cerca de .. 'o i LO 

· a unos. Figura no livro de inseri peão sob o n. 110 .. 
A Iettra do' eleitor fallecido nãQ se _assem_elha absolu
camente com a do «phosphorol>, (VIde allstamento do 
1905 n. :15.096. · · .. .. 

0 SR. ABDON:. BAPTISTA dá um aparte, 
O SR. SÁ FREIRE - Ach9 que v .. Ex. tem razão em me 

dar o aparte, mas effectivamente foi alguem qúe, querendo 
,fazer mal ao Dr. Thomaz. Del!ino. assignou esse nome por 
outro. Mas isso não póde servir de argumento contra o facto 
de elle ter· votado como «phosphóro, na seccão que estou 
examinando. · 

0 SR. ABDON BAPTISTA - Um engano, .. _ · . . -\ 
O Sn. SÁ FREmE - Um engano,. comn V. Ex •. co'inpre.;. 

hende, póde trazer resultados bOns ou máos. · Tratando-se de 
um ·documento official. de uma acta, esse engano póde de-
terminar a nullidade da eleição. . · · . •· 

Fomos nós mesmos ~ue declaramos t~r o individu~ f0;l- ' · 
lecido. Mas que faz V. Ex.? Deixa .. que' esse morto fique vo-
tando c apura a eleiçã.o para cujo resul•tado o voto desse in-
dividuo concol'Teu. · 

I . , • -- , , 

0 Sn. ABDON BAPTIS'l'A - 'NãO; se'nbor. Esses votos foram .. · 
_, desprezados. 

O SR. S . .!. FREIRE -· Mas níio basta. . ' ,, 

O Sn. 'AnooN BAP'!'IS'l'A - V. Ex. não ~eqr in~ntiqo essa 
· opinião até agorD., a cu provt~rei, · · 

' 
J .. 

., , 
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O SR, SÁ FREIRE- V. Ex. não o prOVará •. Estou fazendo 
um exame respeitoso desta eleil}ilo,. sem l)retender de maneira 

. alguma offender os me1liadres da honrada Comm:issão. E 
todos o9 · argumentos. porventura offerecidos a V. Ex·. po~ 
. terceira· pessoa.que pretenda quebrar a linha recta inquebran
tavelmente mantida até hoje pelo representaRte 'dO Districto 
Federal, desde que se 8entou nesta cadeira, não lhe causarão. 
não lhe poderão causar· mossa alS'uma. · . · 
· Orgu!'ho-me de ter procurado cumprir.·o meu deNer pau
tando os meus acto8 ·pela Verdade ·e. !}elo Direito •. Errar, 
posso. ter errado multas vezes. assim como V. Ex. tem fe1ito 
o cu tenho demonstrado. · -· · 

. Errar, quem não erra? Todos nós erramos. Quem nos 
-va.e julgar é o Senado. Elle é que vae dizer si os argumentos 
. add'uzidos pelo .representante do ·Districto Federal são validos 
ou rião, são procedentes ou improcedentes. 

A minha opinião é trystallina e-elara; mas não é deci-. 
soria .e o Senado reso'lverá como entende.r melhor. 

· Agóra •. dizendo. que eu não tenho maatido a minha op.i ... 
nião desde o começo, V. Ex .. não tem razão.: . 

V. Ex. tMvez queira se referir a um parecer, .cujas con-
. clusões eu subscrevi, reconhecendo o Sr.· Fràncisco Sá.,. 
· Nesse parecer disse o. Relator que uma acta póde set· equi
.p.arada a uma escriptura publica. Não contestei essa opinião. 
Conhe~o a· differen% que póde haver entre uma esClripturra. 
'PUblica-e uma acta. mas em Jingua~m corrente, parlamen-
tar, póde-se dizer que as duas são equiparaveis. · . · 

Com effeito, si estudarmos fundamente a questão, veri
ficamos que a comparação não é feliz. De facto, uma acta 
não e propriamente uma escrip·tura publica. haV'OII!do entro 
as ·duas, distinccões inconfundíveis, como eu tive a opportu-

.. _..... · nidade de demonstrar. 
· Em linguagem parlam(lntar. diz-se que uma acta· é es

criptura publica pllil'a se · estabele~er comparação com a· prrova; 
preconstituida, pois estabelece a l·ei quaes os elementos ne
cessarios pará que' uma acta possa ser recebida como valida • 

. Ma~. continuo. •renha V. Ex. pMiencln. . . 
«Ar.torli0 do Oliveira, !isca!' da Guar<la Civil, etc.>. 
E assim muitos· outros. que não teNl necessidade· do ler. 

porque V. Ex. achou que,. tendo descontado e.>st•s votos; re
solvea inteiramente a questão. 

Descontar votos ó tuma sqlução que a;'Jllri.;;pradenmo. 
~-parlamentar tem adoptado, quando npP'n.recem, pot• exemplo; 

mais votos que eleit~res .. III~ . d~sClont~r .V~' tos, . quando st:l 
prova que são phosphoros multissimos mdiYlrlll03 llll•l vnLa
rmn, rwnso quo não 6 alvitre acceitavel ou, como diz. V. Ex .• 
não é a ,iurisprudenc!a parlamentar. Não é a mesma a hypo
these. ~rodaR ns vezes que nppnreCle um grnndo .. numero dtl 
phosphoros, ou antes. um grando ·nml).ero de md:v;duo,; vo.-. 
tando por outros. que são efí'ectivamente eleitores, ba uma 

···~ .. 

I 
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suspeita de fL
1audé, porque. pelo· exame metieutos,1 éla neta 

e do llvr0 de lnscripção. níngucm, nem o candidato contestante · 
nem O !JOnlestado, poderá determinar O · nÍJmer,l C:.:U1::o dO 
eleitores verdadeiros e o dos eleitores falsos. E' ou não é uma 
falsidade o facto de um individuo votar por ouLr•J '! V. J~x. 
ha de concordar que sim. 

. . 
O Sn. A.BooN .BAP'riSTA -'Está ·claro, 

. O Sn. S.\ 'FnE'mE - Quan<ló votam diverso~ Ílldividuos 

. nestas condíoões, 'h a ou não h a alteração no. ·resultado da 
neta ? Hn,. porque, si só a:pparecem 2Q eleitores, pur ·~:i.~:npt:,~. 
s6 tert'IUOS 20 votos. na votuoão uninominal. Si appnrec•!rem 
~lO eleltr.;res e muis pseudo-eleítorcs, teremos 30 votos verda
deiros e falsos, . soni podermos separar o joio do trigo. l,ogo, 
anora-se o resultado do pleito nesta secoão. V. l~x. não o 
conte~tnr;i. 

E' exacto. Ou 'niio é ? 
o Sn. AaooN BÁPTISTA - Não posso contestar. . . 
O SR .. S.\ FREIRE - E~; portanto, um facto incontest:lVcl. · 
O Sn. ABDON IIAPTIS'l'A - São princípios que se não po-

. dem eontestar. V •. Ex. cstn.beJece muito bem os· prlnclplos. 
As conclusões, porém, é que . não estão de accGII'dol C•llil os 
princípios. . , . ' . 

O SR, S.\ FnEinE - Chegarei Já. Póde ser que concorde-
mos.. · · . 

V. Ex. aeceitou. pOJ:1 conseguinte, qu,e n PL'eser.çr, do 
phosphoros altera o resultado do pleito. 

Diz a lei e lei torai no seu nrt. HG: 
Quiz buscar o artigo: vou lei-o, para que não pnrccn 

que pretendo truncar a disposiQão da lei. 
J)Jz :· 

«São nullos. as eloicücs, quando. hn~a' . prova de 
fraude que altere o resultado do pleito.». 

. V. Ex. acccita que o !'neto de votal'cm phOspl!oros ll 
uma falsidade. uma. frnud~; V. Ex. acet!Mll lJUC, votnnd•l 

. 30 · cm· vez de 20, effectivamento se alte~o. o l'C$ultudo Cio 

• 

pleito. · , . 
0 Sn. ABDON BAPTISTA - Eu nã'o ~isse f~l,;, • 
O Sn. S.{ FRwriE - 1\fas, não pódo d.~i:tar do di:ter, de 

onde se: conclúe ... 
O Sn. AnooNBAI"TISTA (J{, um apnrtó. 
O SR. S..\ FREIRE - Era tnr<le para s·~hir. O nJ•gnnwni.Cl 

Jtí. estava perfeito. V •. Ex, confessou que uii.'J b,asta a dei:ln
. coão dos .votos. ·P.odem-se d~duzir votos, _qpundo su sane ~uo 

( 

·. 
• 
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nií 0 houve ft·aude, que se lraLa do um inút•o engano. Mas. 
quando appareco. umtt fraude que anet•tí'inteirumenté o l'll
sultado do pleito, a questão ú ouLra. V. E:.:. concordou cum 
as premissas o não quet· concordat• com a conclusão •. 

O Sn. ADDON' BAPTISTA - Essa era uma d3s premissas.: 
l'rata'!Ja-se do rc~ultado do pleito. 

O Sn. S..\ Fnmn.E - Acceito, inas ucha v. Ex. que. para 
n rcsvlfado da eleição,· 20 ou 30 são a mesma cousa'! O can

. di dato pódo ou· não póde ganhar a eleição por 20. votos. por 
10 voto~ ? . . . 

. . 
-· O SR. AnnüN DAP'l'IST,\ dá um parte. 

O Sn. S.o\ · FnErnE - •renho grande pt•azer, sempre quo 
V. Ex. mo intcrromp~, porque V. Ex. a cada instante me 
tra~ novas ,provas de que tenho razão. Trata-se da oaiLoracão 
dto resultado do pl<Jito ;· muito .bem. E não pódo o candidato 
ganhar a eleição por 10 . votos ? Portanto, a dii'forenca n11 
acta p'óde a!Lerar o resultado do pleito e nesse ca•so ·deve-se
lhe applicar o arttgo invocado. Nessas condições, a. secção é 
nulla. . 

Na 3• secção occorrcu a mesmtt cousa. Os .. argumentri.~, 
que adduzi em relação· á 2• secÇão, cabem-lhe pérfcita.mente., ·· 
Ha aqui uma· grande quantidade de individuas que falsifica-

. ram firmas. Poderia lêr-lhes os nomes; mas, cõmo os argu.;: 
mentes são os mesmos. não quero fatigar o Senado. 

A 4• secção iõi annullad11 pela Commissão. Passemos á s•. 
· . Na s• sccoão houve effectiVamcnte uma allesacão do can

didato contestante que não ficou inteiramente provada.. E' 
n t•elativa a· Moysés Pinto. Mas ·aõ' acto de lealdade do repre
sentante do Districtà Federal, fazendo essa declaração, cõ'r
responderá de certo, relativamente a esta seccão, igual acto &.1 
lea!oode que costumeiramente distribue o bõ'nrado represen-
tante de Santa Catharinn. · 

S. Ex.· h a do confessar que de facto não era só . esta a 
allesacão ·apresentada pelo candidato ccrntestnnte, para de
. monstrar que essa· acta não podia ser apurada. Diz Ci parecer 
do V. Ex. : · ·· · · 

«Ao contrario do que nffirmn o contestante •. ficou 
. exhuberantemonte provado que .o mesario Jlfõ'ysés Pon

tes tomou parte nos trabalhos; as outras allcsacõcs 
· . carecem , de bom fundamento: deve· apurar-se,,, · . 

PermiLLa v. Ex., as outras n!legncões são muito impC1r
tantes. V. Ex. devia attendel-as melhor. para o effoitb de 
annullar esta secção eleitoral,. Eu pedirei. licença acr Sonnd'? 
para indicar algumas dessas a !legações, o estou carta . que 'O 
Senado concordar{t commigo .annullando as secções que cu 
indico. · · · I · 

4• Pretoria, 5• seccão: '1i «Jornal do Commorcio) deu z·e
sultado iden'tico ao das informações do Sr •. Irincu, colhido do 
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bol~ti!U ii'a~gado. 4. foróa de poliéin. permn.necou dentro ao 
.collog1o eleitoral. :EJcou. prov~do que a forca policial perma
ne~e11 den.tro do colleg1o ele1to_ral. Bastn. · isso para que a 
ele1çao se.Ja nulla. Bastava umcamente essa· allegacão para 
demonstrar á saciedade . que a secoão eleitoral não podia ser 
npurada. · .· 

O SR. ABDoN BAPTISTA -Mas si a policia precisava man~ 
ter a ordem. . . · , · . , 
- o SR. s,\. FREIRE - Nãêl é a mesma -cousa. Penetrar a 
policia na s'eccão el~itoral, tomandõ' parte .nos trabalhos ·elei~ 
toraes, é cousa muito differente de vigiar a policia a paz pu~ 

, bli~a. Elia não põ'dia, · de fórma alguma, ·penetrar na sP-cção 
.eleitoral. · . .. · ·· · 

Mas, si a S. Ex:. não bastam esses docu~entos, ainda· 
existem outros, no intuito de provar que< esta secção não · 
póde ser apurada; Existe um protesto;· lavrado com todas as 
formalidades legaes: · · . · . . . . .... 

· «Livro :1.8, folhas 93, :t• traslado. EscripLura de 
protesto eleit'õral que faz Fortunato Campos de Medei~ 
l'OS na fórma . abaixo: ..,saibam quant:õ's estes virem· que 
no .anno do N. N. S. J. Christo de :1.9:1.6, aos :1.3 dias 

·do mez de marco, nesta cidade do Rio de Janeiro, em 
meu cartori'õ, perante mim tabellião, oompareceu cómo 
outorgante Fortunatõ' Campos de 'Medeiros, eleitor, resi~ 
dente nesta cidade e conhecido das testemunhas ·abaixo . 
nomeadas e ass1gnadas, de cuja identida(je e capaci~ · 
dade jurídica, dou fé de me haver. sidõ esta distribuída, . 
conforme o direito archivado. E perante as' mesmas 
testemunhas pelo outorgante foi dito que comõ' eleitor. 
da 5• secção da 4" Pretoria e tendo sido n"ômeado pelo 
candidato Thomaz Delphino dos Santos, para seu fis~. 

. cal na eleição senatorial de hOntem, apresentou~se na 
referida secção exhibindo o seu titulo de -nomeação. 
Tomando Jogar ·ao lado da mesa. teve ó'ccasião de pre~ 
senciar as · seguintes irregularidades : a mesa, por ve~ . 
zes, abandonada pela Il!aioria dos ~~sarios. que iam 
fazei' cabala na '•"· seccao que funccJOnava no mesmo 
edifício (Imprensa Naciõ'nal) ; a 'chamada d~s. eleitores . 
sendo feita por pessoa estranha á mesa (o e!e1toe, Fer~ . 
nandes Pinto Cõrrêa) ; a recusa dos. votos dos eleitorea 
Armando Carvalho e Francisco Pinheiro de Carvalho · 
.Tunior da s• secr;ão e Eustachio Barbosa de Mendonoa. ' 

· da 7• sccçãêl da mesma Pretoria, sob· allegaoão de riã() . 
· saber' a mesa si essas secções· funccionavam ou não,· 

como si fosse possível aos eleitores referidos apre~ 
ta r qunlqu er prova dõ'cuQJental naquelle momento do 
não funccionamento · das respectivas . secções, bUJrlada 

\ assim a lei e privados dous cidadãos eleitores do direito 
do voto; a ausenaia dõ' livro de MLas em ·contrario ao qus 

·. preceitúa o §· 7• do art. 23 do decr~lo. n. 5 .• 453, d!l 6 d~ . 

I 
I 

! I 
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fevereiro de 1915, o funccionnmento da mesa: com qua
tro mesarios em vez de cinco, fact'õ este que o óutor

. gante só veio a ter conhecimento depois de ha
ver V() tadd, . põ'rqu'nnto figuravam nn mesa cinco ci
dadãos, embom não fossem mesarios, effectivos ou 
supplentes, mas simples eleitores, como provará oppor
tunamente; o facto de não ter sido a acta da eleição 
lavrad_a no local em que a. mesma teve rogar, tendu os 
mesar1os l'õgo depois da apuração embrulhado os pa
peis existentes sobre a mesa, retirando-se do edifJCío 
para ponto ignorado; finalmente a recusa· de dar ao 
abaixo asstgnad'õ, .0 outorgante, ·o boletim com o resul
tado.: da eleição sob allegação de que o outorgante se 
recusava a subscrever o boletim affixud0 ás p"o"rtas 'do 
edifí-cio, o que não em absó'lutamente .obrigado a 
fazer, na qualidade de fiscal. Além dessas irregula
ridades e infracções da lei de· que a mesa é a uriica 
responsavel, houve a presença de seis soldados, far
dados, armados e . municiados, dentr'õ do recinto da se
cção desde o inicio dos · trabalh'éis até pouco antes da 

• apmação, forca que só foi retirada ·em virtude de or.:
dem pessoalmente dada pelo chefe de Polici:t deante 
dõs protestos de diversos eleitores e notadamente do 
de nome Raul Pinheiro. Assim o disse c ine .pediu esta 
escriptura que, lida e achada: confõrme, acceitou 

·e assigna com oas testemunhas presentes, que ouviram 
a 'leitura, Raul de Paula L'õpes e Manoel Antonio Mi
randa de Carvalho. 'Eu, Christian o Guimarães, escre· 

· vente juramentado, a escrevi. E~. Lino Moreira, ta
belliii:o, a .subscrevo. - Fortunato Campos de Medei. 
:ros .. - Raul de Paula Lopes. - Manoel Antõnic Mi· ·· 
r"anda de Carvalho. Trasladada hõje. Eu, Lino Mo. 
reira, tabellião, a subscrevo e assigno em publico e 

· razo., .. 
. c3ntinuam . a apparecor .. os . mesarios «phosphorOS) .. E a 

.. par .dessa fraudo, que pr_ovo·. d~ .. modo esmoagador lmhas 
. udeante, apparecem nessa secoão vtct.as da mesma. natureza dos 
qu~ foràm apontados nas ante!Jedentes, m~str!!-ndo qu~ o 
pletto na parochia de S .. José fot, desde a pr1me1ra á. ultima 
·secção, uma -:fraude vergonhOsa. . . . . . 

E continuam as fraudes . Sr. Presidente. E' a:;sim que o 
mesario Manoel . Soares. · qu~ figura na · acta dessa secçúo, é 
cphõsphoro~. A· firma que ello .deixou no livro é ·em absoluto . 
differente da do livro de alistamento do HJ05,• fls. 61, nu
moro 10. 45L Ha mesmo qticm assevere que, posta de encon~ 
tro a luz a)pagina borradà dessa acta, se verá que por bal~CI 
da tinta havia úma outro· assignatura. . . 

. Ora, Sr. Presidente, si õs resultados da imprensa, di
'vergem em. :relncfio ao restiltãdo quo consta desta nota, st ha 
:um prõtesto feito em tabelliã~, si h a o,ntros documentos com~ 

' . 

' 
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J)l'Ob_atOL'iOS .da fl'audc,. pCl'gUnta-s~: póde ser appt•ovada esta 
seccuo? · . · · . . 

. Si h a. in~icacã!) -do que muitos individuas que asslgna- ' 
ra!JI _os papo1s olcLtol'acs, falsificaram firmas,' 0 si a. com
rm~sao declara que não as examinou pal'!l chegai· á. conclusão 

_ d? q.~1o são falsas ou verd•adeiras, pó de ser·. approvada esta 
·.a ela • . . . · 

Si ha allegacõcs positivas,· completas, de que tacs e taes 
assignaturas são falsas, indicando o numero que essQs eleito
res toem na lista de alisloamcnto e mais ainda. o seu numcr,J 
de ordem, isto é, o numero em que fôram alistados e si a 
Commissão'de Poderes declara que não examinou essas assi- · 
gnalurus .e que, por conseguinte, não póde informar ao Se
nado si são çllas verdadeiras ou falsas, como. se arroga a 
mesma c2mm1ssão o direito de julgai-as bOas, peidndo a sua 
approva(,laO ? · . 

Jtl. disse. bcintcm, . tendo· tido · mesmo opportunidado dil 
chamar a 'ilttcncüo do Senado para esse factD, que ·indiscuti- · 
vchncnlo tem peso: si uma denuncia an'õnyma, que porvcn- · 
tura chosuc ao conhecimento das Commissões. de· Inqucrito· .· 
dei .Parlamento Francez,- leva-as a estudarem oa accusaoão ano
nyma. articulada, para .chegar ao resultado de vel'ificar si· 
olla é falsa ou verdadeira.; si o candidato contestante indic'a 
quacs são as assignnturas falsas c pede á .Commissão para ve
rificai-as; si a lei eleitoral inanda, indica ou determina que 
a Camara {lu .o Senado, tõda vez que no reconhecimenlo de 
poderes· verificar que ha actas fraudulenta.s, que lla vicio, 
que ha falsificacão, dev:e mandar processar os individuas que · 
praticam essc's dclictos, indicando quáes as pen'ils que lhes 
devem ser applicaveis; si o Senado ou a Gamara· clégem as 
SU'aS. Commissões para fazer cuiàadosamonte eSS'lS pesquizas,· .. 
como, senhores, a Commissão de Poderes vem nos 
declarar quo não pôde proced~r a: esse" ·exame, :con~idand!>, 
entretanto, õ ·Senado a pronunctar-so sobro essa votacao, dCI•. 
xando que impunes fiquem aquelles que infringh"ll~ a lei 
penal? (Pausa.) ·. . · 

• r ' ' , 

Penso, Sr. Presidente, ter 'demonstrado cabalmente que 
a. Cõmmissão de Poderes não ultimou o seu trabalhO,: . 
· A 6" seccão, S. Ex. não apurou. · ·" 

•' ' . 

Passemos á 7• seccão, que· .foi . apurada, P.Or que . diz. O 
Relator: ·' · >. 

c7• seccão - Por si só ·o attestado da professora 
da escola designada. para neUa 'funccionar esta scccão, 

· alteslado fundado cm· informação do uma servente. 
cujo nome nom ao menos .ó declinado, não póde provar 
que a eleição não ~se tenha realizado·: 

Deve apurar-se., 

Sr. Presidente, ·.V,. Ex. ha de P.ermittir, ~uo eu iallô 
sentado. (E' satiSfeito.).. · 

.. ......-. 
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Acabei de ltlr o par·ec~r da hom·adu Coimnissão, Vou lei' 
o fundamento da minha emenda. , · 

cCertidão ct1a Directoria Geral da Lnstruccã.o Mu
nicipal afi'irmando que no predio n. 50 da rua. da 
MiseL'icordía. onde, devia funccionar a 7• secção eleitO· 
ral da. 4• Pretoria. não se reuniu a respectiva. . mesa 
nos dias H e 12 de maz·~;o. Os jornaes tambem noticia-
ram que a secção não funcoioWlu. · 

Resultado: 

Jrineu. • . 
Tbomaz .• ············:·~······················· 

• • •• • ••••••••••••••• • • •.•:• o ••••••••• 

Votos 
:107 
10 

Sr._ Pr:esidente, preciso repetir alguns M·gumentos. Após 
a prova cm:umstanclal, após o estudo morai do· pleito, per
gurito: o Senado não deve &,Q,Ceítar. como prova de que não 
houve eleição. o attestado da professora publica,· baseado em

. hora •na informação da pessoa que- guarda a cbave, J'eoba ~ 
'abre o edifício, declarando que a secção esteve fêchada e que 
não houve eleição ? 

Será porventura gracioso um documento pedido á Pre
feitura Municipal e no qual uma professora publica., por se 
·lhe perguntar si houve installaQão no dia 11 e ele:ioão no dJ:L 
,:12 de março, declara officialmente, infol'mada pela pessoa 

. .encarrc:g.ada de guardar o edifício, que não houve . eleição. 
porque não se reuniu a mesa nesse dia e nesse Jogar Y 
, · Além dessas al!egaf)ões e das provas circumstancHtes m
vooadas, chamo a attenção do Senado ·para, o facto de decla~ 
rarem quasi todos os jornaes que não houve eleição nesta 
seccão, attendendo-se ainda. a que se trata de uma secção 
lll'Oxima ao centro âa cidade - Rua da Misericordia -· onde 
por conseguinte todos os jornaes podiam veritioar directa-
mente quanto se passara sobre o pleito. . ' . 

· Si a professora· publica compjeta essas proV'as, declaroo
ão que não houve eleição, pergunta·se: deve~se- apurar esta 
secção ? O digno··Relator entende que sim. eu entendo que 
;não. . , . , 

Passemos ao estudo de outras secções. Terminado o es-
,tudo dn 4' Pretoria., estudemos a· 5"'. 

Diz o nobre Relator que são prooedentes as allegações 
do con.t.estante sobre a primeira secção, devendo ena. por 
conseguinte, ser annullada., e que, por não serem convincen
tes as aHegacões sobre a 2'. a a•. a 4' e 5' seccftes, devem 
~stas ser apuradas. . · · -

Quanto á 2' secção, o mesmo processo usado na primeira. 
As deDlaracões dos cidadãos Albano José de Miranda e coro· 
nel José Rodrigues Cabral Noya proV'am .'QU.fl elles não toma· 
raro parte na eleição e que as suas · ass1gnaturas :flo])!llm lair
oadas nos papeis eleit.oraes por pessoa desconhecida. Do livro 

' 5 s.-Yol, lll 
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de actas . consta que compareceram e votaram ':1.85 eleitores, 
e,, no emtanto, a somma dos votos apurados é de 184. A actO: 
nada diz sobre esta .falta. E' phantastica a votacão totJ!Ll, po1s 
houve quasi tantos votos quantos são os eleitores da seccão'. 
Vemos que compareceram 182 eleitores em uma secção de 
200 ! Votaram 182 eleitoves pela distribmção feita em 1911 1 

· Es~es eleitores teem tido muita felicidade. Nenhum 
ainda fa!leçeu. ·Todos quasi permanecem nesta Capital, por
que quasi· todos compareceram e votaram ,nessa seccão elel"' 
tora!. . • · . 

Isto não é prová de fraude, é presumpcão de fraude. E 
presumpcllo digo bem, porque a circumstancia de apparecerem 
votando cento e tantoe eleitores em uma seccão de duzentos já; 

·faz presumir gue houve fraude. Mas nlto bastava esta cir
cumstancla. Ha outra da declaracão de dous mesarios aí
firmando que nllo compareceram á eleição e que entretanto 

· apparecem como. tendo collliJlarecido e assignando as actas, 
sendo falsas portanto as suas ·firmas; Pergunto: isto. é ou 
nllo um motivo ;para. a decretação da nullidade destas elei.., 
cõea ? Entretanto estas eleicões toram Julgadas boas P.~la 
Relator. ·· · · . ' . '• 

Passemos a outras consideracões':' TercQira secclo :: 

. ·. •Os :jornaes noticiaram qÚe o resultado era deell()oO · 
nhecido. O mesario Miguel Romano é dado como com.. 
parecido, ·o que não é verdade, conforme prova o do
cumento aseignado pelo mesmo mesario. O capitllo Jollô 
Lulz Regadas declara CJ!!e a wa firma, como SUPP.l~n~ 
~ 11 da mesa, foi falsificada. . . 

Resultado: ,. 

Irlneu, tllli votol.• · 
. Thomu, cinco votos.» 

· Pediria licenca á honrada Commissão para fazer alguinas 
observaolles em relação á quarta secc;llo da quinta pretoria. 

''• I 

cA mesa organizou-se ·ás i6 horas. Presidente, Ma"' 
noel Gomes Lopes Ribeiro; secretario, 1\lilitllo dos Pas· 
sos: mesarios, Eduardo PerelrJl dos Santos Lara, Arina 
lllathlas e major Paschoal Romano; 

O secretario e o ultimo desses mesarioa ~~ 
- · ,. supplentes. · . . 

Faltaram dous mesar1os. . ... 
. · Nilo . houve resultado. Ao meio dia deu...se illm si• 

mulacro de roubo de livros e urnas., · 

· Chamo a atteneão do Senado para este ponto. Nilo. estou 
protelando a eoluello deste caso. Estou estudando as ~leioG~ 
~ Di,tt.r.ict.o F~eral, ~~ p~ II.~.Ao .• , L(U).,~ 

•' 

. ' 
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«Estabeleceu-se ligeira: balburdia. li po!ioià 'inter-. 
veiu, pondo os mesarios, livros e urnas em um auto
movei que escoltou. Informou-nos um dos mesarios, :15' 
minutos depois da fuga, que . os outros membros da 
mesa, livros 'e urnas e policia haviam seguido para lt 
casa do coronel Zoroastro Cunha, onde estava combinado · 
fazer-se a apuração. A fuga deu-se no meio da segunda 
chamada, 

· Quando alli e·stivemos, por duas vezes, era rara ~ 
isolada a frequencia dos eleitores. 
. ~os livros a votação está de accôrdo com· a votação 
Imagmada. · 

· O documento n. 54; assignado pelo Sr. Victorino 
Teixeira: Esteves, fi.mccionario munic!pal e meu fiscat 
nestl!- secção, prova que a mesa não o acceitou nessa: 
qualidade : · · · 

«Exmo. Sr. Dr. Thomaz Delfino - Saudações. ,...... 
Em resposta á sua carta, tenho a honra de declarar a: 
v,.· Ex. que acceitei com prazer a nomeação de seu 
fiscal na,4• secção da 5•,pretoria, na escola publica, á: 
.rua dos Invalidas ns. 105 e :107, não tomando parte nos 
trabalhos eleitoraes da mesma seccão, por ter a mesa: 
se recusado a receber a nomeação de que era portador, 
a pretexto de ter chegado fóra da hora: do inicio dos 
trabalhos- eleitoraes; que os trabalhos eleitoraes não 
foram ultimados na secção, pois o presidente da mesa, a 
convite do coronel Zoroastro Cunha, retirou-se da secção 
com os demais mesarios sem encerrar o livro de inscri
];lcão , que era o ·unico que existia na secção; e por ser. 
a expressão da verdade lhe dirijo esta, podendo V. Ex. 
fa.zer 9 uso que· lhe convier. - De V. Ex., cro. obro.,: 
VIctormo Teixeira Esteves,, 
· . «No livro de inscripção encontr.am-se as ·seguintes . 

assignaturas falsas: · ' . , . . . . - . 
N. 33 - Leopoldo L. da Alle, quando o verdadeiro 

nome é Leopoldo L. Abbé. · · , 
N; 32 - Hrrelio Dias da Costa, quando o nome do 

. eleitor é Heraclito Dias Leitão. 1 · · · 

N. 64 ...:.. .Moysés Jansen dos. Pà8sos-l\lqysées Jansen 
do Paço. · , '- . 
Henrique Persgrave. já fallecido (documem.oo n. :12:1)'. 

I .' . , 

Apparecem votando, sem serem eleitores: AlfredO 
Avelino Barros, Lourenço Viamna (fallecido). Man<l'Bl 
Lopes Vieira, Isidoro Mario da Silva. João Vieira de 
Azeredo Coutin!ho e Manoel Augusto da Silva.» 

' . 

Vê ben:, V: Ex .• Sr. Presidente. que toaos esses factos 
teem demomstrado, e á saciedade. que a secção do podia ser. 
aP.urada, No enCretnto, a honrada Commissio de Poderes, 
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~chou, máo gra~o _todos esses factos, máo grado todas essa. 
mfracções da le1, qu~ essa se.oção devia ser apurada.· 

· · V. Ex •• Sr. Pres1dente. e o Senado bem 0omprehendem 
,qu~ es~u analysando o pleiho com a maior rapidez possive,l. 
po1s veJO que estou tomando muito tempo aos meus wnradoa 
~olleg!-8. . . . . . · . , , ·. ~~:-., 

,Nao se1 s1 S. Ex. apurou esta secção; vejamos. (Gonsulta 
o ~.) Deve aP'Ul'&r-J!e •. .A,s · resol11ÇÕes tomadas·· por 
~. Ex •• para que ella seja apura.da, são as seguintes: · 

«Çontra a affirmaoão. :QOr carta, do mesario Jayme 
Corre1a de Azevedo de haver presidido a installaoão 110 
dia H e u:ra.ão ter podido» pr.osêguir nos trabalhos po1· 
falta de dous outros mesarios •. ha 'documentos do D1811mo 
genero firmados p_or outros mesarios. As actas eatio 
revestidas de todas as formalidade logaes. . 

. Deve aP,urar-se. » 

ó' seooão - Ageacia da Prefeitura - Rua do Razende 
n. 92: · ..... '··-' . .,. . ....._1 ... _w 1oa~:.~ . 

· «A mesa organi.zou:se ás 10 11!2 da' manhã. Presi-
dente. .Alvaro da Silva Ma;galhães; seci·etario, Custodio 
Henrique; mesarios: Belmiro Queiroz da Silva, Fran
cisco ·vianna Ferraz. 

O movimeato de eleitoi·es foi dimi~tissimo, sendo 
uma das secções onde houve maior abstenoão. -
· Antes de fazer-se a apuração na acta, lavrou um 

pDotesto o t:iscal do Sr. Thomaz Delfino, Dr. Carlos 
· Vicente de Carvalho, contra a irregularidade commet-

tida em todo o decorrer dos trabalhos .. ·'' 

· . Existem.. por coüequencia, como disse o caadidat.o · oont.es
tante, provas de que o resultado da eleição é mui outro. · No 
eatretanto a honrada Commissão de Poderes achou que a 

. Sicção devia ser. apurada, Que a eleição podia ser .ac_011ita 
,como valida, que o protesto do fiscal do candidato contes- · 
:tante, aprese11.tando um boletim, corr, um resultado completa
mente diverso do que foi ap_urado, nada valia; e que o. Se
nado devia apurar essa acta. · Eu não preciso adduzir outros 
,argumentos além dos que acabei de apresentar. para provar 
'que as actas . não podiam, de maneira nenhuma, ser appro
vadas. Sem me referir á existeRCia de outros ' docum&ntos, 
'aoho que effectivamente V. Ex. devia opinar pela nullidade 
'da eleioão. . · · 

A impugnação feita contra ·as irregularidades praticadas 
duL·aate todo o pl.'oo~sso eleitoral, além do protesto feito no 
proprio livro. e do protesto feito perante o tabellião public.o, 
noilnhuma importancia teve para a Commissão de Poderes. 
• 7• teeÔI!o.... ÂDD.ulla-a o digno Relator pela cirownstancia 
4t ter, pl'OJDD1jdo wna dil.lleaoia com cuJo reeul~ -. lhe 

,,, . ' . ,, , .. 
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f,';·;1lou a comvieç!o de q:ue, de facto, a eleiQ!o nfto podia: 
ser a'PUl'ada. Já o disse e agora o repito. Si V. Ex. sabe com() 
se praticou essa diligencia, si · effectivamente o offieillll de 
policia nllo tomou parte nos trabalhos por ter estado de ser
viço mo momento em que se verificava a e·leição, estou de 
accOirdo c~m a Commissllo e acho q:ue a eleiçllo nllo deve ser. 
apurada. · . 

MlliS, si S. Ex. , no intuito de tvazer ao Senllido um estudo 
meticuloso. cuidadoso. convincente, tivesse praticado outras 
diligencias, chegaria. com certeza, a resultados muito· diffe
z:e~t~ ·daqueoJile a que eh egou o p'S:reoer da honrada com-
mtssao. · , .. 

E eu preciso tornar saliemte. Srs. Senadores, QUe nll.<i 
'' s!o superfinas as minhas consideraç~es sobre o pleito 'do 

Di!!tricto Federal. Eu preci~so tornar saliente, Srs. Sena-' 
dores, ·que, como já o disse. nenhuma das actas apresentadas 
pelo candidato Sr. 'Thomaz Delfino dos Santos foi decl!lll'ada 
annuUada por fraude. emquanto que muitas das- actas aP!M· 
sentadas pelo candidato contestado foram pela Commissli.O 

· reconhecidas .·como frauduientliiS. 
Ainda outra eireumstancia ha. que merece set' swl'ientada: 

neste mame"' to. · · 
Sr .. !\residente, disse a C6mmissão que os documentos 

exhibidos pelo candidato eontestanfle • eram 1graciosOs 111a: 
grande maioria. Graciosos tambem seriam considerad6s os 

· • · documentos em relac!o a esta seecllo. Mas, que fez o hOnrado 
Relator da Com missão? Fer. .uma diligencia, e, ainda uma vez, 
devido a essas pesquizas dle S. Ex. . p6ude dizer ao Senado 
que o candid•ato contestante disse a vet'dade. O que allegou 
o . candidato contestante, depOis da dili!Jiencia feita, ficou im
teiraimmte provado. Isto . demonstra que. si outras diligen
cias fossem feitas pela .Commissão de Poderes, hoje n!o se 
diria que graciosos são os documentos <iffereeidos pelo can
didato contestaJtte, parque todas seriam cot'oadas de exito e · 
a prova ficaria feita de accôrdo com os intuitos e os deseJos 
da Commissft.O. . · . ' . 

A unioa dH•igencia para · vet'ificacllo da . veracidade dós 

I 
. doo11mentos dleu .este resultado• emquanto que. pam se apu

rar a veracidade dos outros. não se fez diligo~ncia alguma, \li
mitando-se a Commissão a de~l'at'ar que são elles graciosos e 
nlio teem nenhum valor .iuridioo. 

··Terminámos a quinta Pretoria. 
Vê V. Ex. que hoJe vou muito mais depressa. 
Sr. Presidente. 111a 1• seccli.o da Sexta .Pretoria o parecer 

. da Commissllo declara lt].le não hOuve ele1o11o. Nada ha que •. . ' apurar. _ 
Quanto á 'segunda, á terceira _e á quinta secciJes, devem 

ser. apuradas de liiCcôrdo com os livros . 
. Na sexta secç!o nllo houve e~l1eioão. Nada hn que apurar. 
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Na oitava: secção, o co'ntestali'ite · aUega; aileii~ que vota
ram eleitoral! de outras seccões, sem que· o5 votos tenham 
sido tomados em sep·arado. · Simple~ irregularidade. «Deve 
apurar-se.~ · ·· 

Na nona, decima e undecima secções não houve eleição .. 
«Nada ha que apurar.~ 
Sr. PresideBte. as considerações que fiz em · relação á 

primeira, á terceira e á quinta secções da Primeira Pretoria, 
se enquadram perfeitamente nas desta Pretoria. · 

. ~ argumentação pGr mim apresentam ao Senado foi ae• 
ceita pela honrado· representante de S. Paulo, Sr. Adolpho 
Gordo, prova que effectivamente . essa secOão não pó de ser 

·apurada. Nas 9•, 10• e -u• secções não houve eleição, não'· 
ha que apurar.. · · · . ' · · ! , 

Setima Pre.toria, f• secção. Os jornaes ,notioi~ni quê 
não houve ·eleição; dom! mesarios .ireo.lara:ram tJ1.1Ei a secção 
não funooionou. porque .os .Ji.vroR eram falsos; ao i'lscal Fer
nandes Uma foi dado um bolnbm- que n!to concorda com o 
resultado apurado. As firmas dos dGus mesa:rio.s·, que declara-. 
ra.IÍl não ter havido eleicão, foram. falsificadas nos livros: 

. apezar de tudo isso, 'i! parecer éla ConimiE·são op'ina no sentido 
ae ser apurada essa: seccllo .. · · 
. . Passemos á 5• i!êcçllo .. Sr. Presidente, uma: vez que o S&
nado está qtiasi' abandonado ê qunE•i 'devia ser levantada. a ses~ 
são, j:ior nllo haver. numera para que o Senado furnccione: eu · 1 

não tenno outro remedia sinito ir tratando rapidamente· · 'tle' 
crida uma dessas seccõeS. Já disse 'ê repito ao Senada qúe não 
dese.fo prolongar o aebate sobre eE-te assumpto. Si o Senado 
entender que deve resolver. indep~endenteniente éloe estudo de:. 
tido. e fUndamentado não terei' duvida em abandonar a tri
buna.. Estou proeurands..., eump'rir com o . m~u dever, es
tudando o pleito, seecllo ·por seecllo. orrerecenda arA"Umentos, 
fazendo 'demonstracõês que 0 Senado Julgará procedentes ó'u · 
'improcedentes. segundo o s'eu criteria: mas· ntto entendo qi]e 
deva obrigar <1 Senado a ma acompanhar nesse trabalho. j:iesa-
ífo e penoso. Si o Senado julgar que não valê a pena: fazer o 

·.estudo 'desse assumpto, melhor · será abandonar 'ó' . debate· ~ 
deixar que o 'senado vote como :entender .. · , . 

E.m t.odo caso. eu pensa que eE-tou 'cumprindo com: o meu ' 
dever e é nesse sentid'o crue eu insistn em examinar o pleito 

· secção por secclío. ( · ' '' 
. Setima , Pretoria: 5• ·. seccão. N estit . seccM, terminada & 
apurac!lo, indagaram' os eleitores si a mesa podia apresentar 
os livros: estabeleceu~ se tumulto· e <lo tumulto a']jroveitaníM
se os mesarios para d&·ilppa:reeer. No livro apnare.ce um re·· · 
sultadó' falso, que não· concorda com o bOletim dado ao fiscal 
do candidato Sampaio' Ferraz. No livra 'das actas consta: o no-

. m~ d(). m~rfo Antonio P~t:~ira; P~dro;>a', ~ attel)ta nllo tflc !IS .. 

\ 
' 

I 

' 
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i!lgnado a acta da seccll~ em livro algum, nem a; arta dê 
:installaclio. nem a cópia, nem o livro de tro.nscripo!lo. 

Entretanto foi apurada esta seccllo a 5•, da 7• Pretoria, 
apezar de se terem :verificado factos si-aves. 0\tmo seja o de 
terem sido arrancadas folh::.s dos Uvrõs. 

0 SR . .ABDON BAPTISTA - V, Ex. ha de me permittfr vêr 
~M. . , 

· O SR. SÁ FREmE - Com mu1to prazer. Passemos a 8" 
~eecão. Os .iornaeo noticiaram· que nllo funcclonou. Os liO
.]etfns fornecidos dão resultados diversos dos constantes dO's 
'lfvros e authrenticas. E' isso que' a !lego na fundamentacllo da 
emenda que apresentei á consid-eraç!lo do Senado. é· isso que 
];lrovo no sentido de demonstrar. que a elelç.D.o deve ser an-
nullada. · . 

Oitava Pretoria. ~ i• seco!lo, ·v .Ex. opinou que fossE1 -· 
annullada. Na 4•, existe um pequ~mo engano de V. Ex. qué 
i:liz «allegaç!lo do f}i!ntestante'> por callegaçllo do contestado, •. . . 

'PaE-semos agora á 9• Pretoria. ·4• secçllo. Diz o honrado i 
Relator: · . 

«A alle!l'llc§o iM contestante r.arece de funifnmento, 'fior"fníl 
· .Uhristovnm Tblago de Brlt.to Filho, vof.ou entre às eleitores 
. que o fizeram nn RA.~riHin é h amada. o que prova a sua ausen-, 

;, ela no Inicio dos trabalhos,,. · 
Em i'elac!lo ·~ ~· ~ecc!!O, éu :~llP!!O, ll'l'llifl'l mal~ e provO 

parn nedlr a. nn11MndA. Sin!to VP..!amns: «'Esta !IP.Ilollo ficou 
or!!anlzadn irrel!'tllarment,o · r.nnfnrme provam ~ nrotesto la
'vi'ndo. ntP!n infPndent0 Tr.'Tmicfpal Dr. 'F.dnnrtlo Xavier. flsr.al 
no · r.nTidfdnto 'T'Mmaz Ilnli'fno 11 n der.lnrn~~o do · mesarfo 

· 'Ch'rfstovnm Thin~ro de Brifto Filho. qnp fof fmpedld·o íte 
'fomnr parte na m<esa. E' f!llAa .a dealnrnc§o da ar.tn dA. ter ~e 
retirado um mesarfo. antes de tel'TlljnndoA OR trabalhl'ls, dei
·:xando l)Or Isso de assf!!nnr a' act,it. De facto, a mesa fune
efonnu com quatro m~>snrfos apenas., 

F.~te protesf.o foi feito no mesmo !'lia em C!llA teve lognr a 
. elefc!to, aõs mesarfos, os quae!; passaram reefbo íJ() mesmo 
protesto e n!lo con.tra-protAst.nrnm. Parece lnl:l'icn , por co;nRe
quencia cruA. ni'IQ ... Jlavfa necessfdndo de RS offerecerem o'!ltrns 
'prnv~s. O protesto· foi apre~ent.ado mesmo nn occaslllo da 
e!l>ici'io; e::dste no processo da eiAic!IU' prova disso. e ha nin 
r&ciho da m~sa ar.ceitantlo o~sn nrof.r.Rto. alnm de outras alle
.gacõP~ e ip:rovas olrcnmstnnciaes a quA .!d alludl. 

Uma: vez que nnd'n hn n respigar em relaçllo a outras 
íiecot5es, p'assemos 'ã H• Pretorfa:. · 
. . Di?J o narecer d~ Oommiss!ln: «0 cont.P~f.nntA 'fírPfen'dA O: 

nullil'lade desta eleic!'i.o, porqup NorhArto Carlos rla Silva. que 
.serviu como mrisnrio, nãur 11 el11it.or da sece!!o. Pnra ·de
tmonstrnl-o. :inntou uma cPrtfdttn dnr.t-vloATnn'harln do sAr
YC'lltuario vitaliclo ·do :t.• o!flcio dllt Tribunal do Jury, Alberto 

) 
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Pinto' da Costa. escrivão da commissão de alistamento eleitO~ 
ll'll.l deo~arando que, revendo o archivo eleitoral em seu poder. 
del!e nao coii!Sta. o nome de Norberto·. Carlos da Silva como 
eleitor da a• seccão da H • Pretoria. A firma do escrivão· Pinto 
da Costa, nesse dOcumento, está reconhecida pelo tlibeHiãUI 

' Noemio da Silvei'l'a. A' sua vez, o candidato diplomado junta 
uma ctll'tidão do mesmíssimo escrivãu• Pinto da costa, com a: 
firma reoonhecid'a pelo tabelli!o Damasio Oliveilr:a, certifi. 
cando que Norberto Carlos da •Siilva foi aJistado no· anM de 
:l909, ;so·b o n. :l. 602, com ida~e de a a annos, . casado, reportar; 
,morador á rua Cond'e de Bomflm n. 208, filho de Manoel Car. 
J.oe dos SMttos e está qualificado na a• secção• da :ta• Pretoria .. 
O Relator verificou pessoalmente que o mesario em questão 
está alistado em :l909, sob n. L 60:1.t,. . · · 

• I 

. · Arites de mais I!!lda, Sr. Presid11nte, to;m0 a liberdad'e de 
dizer ao honradn Senador R'elator do \pleito, que S. Ex., IIJSsím 
como :llez o exame nesse particular, em relaciio a esse mesar~u~ 
devia tel-o feito- em relação aos eleitores indicados como 
tendo votado olMtdestinámente, ·Mas o hunrado · Relator não 
pôde attingir bem, no exame. a que pl'Oc!edeu, o Qbjectivo que 
vi:>;ava ó eandidat"· contestado ad apr.esentar esta segunda. cerr
tidãci•. . · · . ·I 

A:s duas certidões podem· perfeitamente ser acceitas, por• 
que ambas são v;erdadeiras. S. Ex; ·vae vêr. Disse eu nlt 
fundamentacão da minha emenda: «Na mesa desta secção i 
funcoi.onou um mesario illegal, o· Sr. Noberto Carlos da IS/ilva. · 
que. não sendv eleitor da secção, não 'rpl.ldia fazer parte . da 
mesa. E' irregularida.de insanavel. .Art. :l:l6, § t•, da lei elei
toral. O contestado não conseguiu provar que este eleitor é 
da secção; apenas d'isse que é eleitor a!i1stado em 119.09 e emi 
tal unno· incluído. na secção; porém, não· se lembrou de de- ' · 
mo.nstraii' qu:e o referido eleit·or em i9'i':l foi mudado .parn a 
·4• seccão. ,rato está provado na contestação. Contra estas e 
o'ntrws irregularidades foi lavrado protesto, que está na con:. 
testacãa. . · : 

ViOU me explicar melhor, Si'. Presidente. 1 

Na vigenci'a da lei Q'lle vigorava em· :l9()9, as secctíes ele!~ 
toraes cOmp'unhanr-se de 250 eleitores. Com a reforma feitlll 
em 'i9U, esse numero foi diminuído para 200, de modo que 
muitA! eleitor~ foranr mudados de soocão, o• que succedeu 
com o de nome Norberto Carlos da SiiV'IIl. · 

Porta:ntLI. quer uma, quer autra oertidãiO, são' verd'adei·ras, 
ninguem o poderá contestar. . · · . 

. Tá vê 0 honrado Senador que eu concilio perfeitamente a~ 
duas certld~es. pois que 811Ylbas reproduzem a verdadle. Uma 
nãl)' repelle a outra. Uma prova que o individuo. foi alistado 
em 1909, a outra que elle não mais pertence â a• secção. E, 

· não .fazendo parte da a• seccão não podia ser mesario n'!l) 
mesma. E. como foi indevidamente me~Sario, n acta. ~ l'adi~ 
uil.lmente nu lia. 

'' 
' ,., 
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f2' Pretm-ia · - Sr. Presidente, os vicios constantes das 
actas da 12• Pretoria estão la~gamente demonstrados no. con
testaclio do Sr. Dr. Thomaz Delfinv. Uma. por uma das ai
legações é acomp•anhada de muitos e diversos documentos., 
Pretender. examinar ainda uma por uma dessas .seccões d'e. 
pende de consulta prévia 1que vou fazer ao hiOnrado Presidente. 
Peco a V. Ex. que me informe· si o Regimento me impede d'e 
cuntlonuar com a palawa, !para amanhll; 

O SR. P~BIDENTE - Sim, senhor, pelo art. 98. 
O 'SR. SÁ FREmE - O Regimento, pur conseguinte, me im

. pede de continullll' com a palavra para, amanhã. TenhG tanta 
confiança ·em V. Ex:., respeito tanto a opiniãa de V. Ex., 
.sei tambem· qual a impa.reialidade e a surperioridiaKIJe moral 
eom que V. Ex:. preside a sessão' que :seria uma indelicadeza 
de minha parte pedir a V. Ex. que lesse. o Regimento. Rogo 
até a V. Er.., que nito o leia. Acceito a deelar11cão de V. Ex. 
Fiz, essa pergunta. purque, dada· a hY'Pothese de só me restar 

. a.penas meia hora para ccmelui·r as minhas observações, terei 
necessidade de fazer mais rapidamente o meu estudo sobre 
cada 'uma das seccões ·eleitoraes. 

. . I 
O SR. ABDON BAPTISTA ,.- Póde pedir a '!)rorogaçlio da hor·a. 
a SR. S.{ FREIRE- V'. Ex. sabe que pedir prorogaçllu dEi 

bora é muito facil, mas "' meu organismo ;resente-se do can
saeo natural de quem falia durante muitas horas. Já disse 
QIUC nllo dese,io' protelar a discussllo. Jl1arei um exame rapido 
sob;re as demais actas eleítoraes. Naturalmente depois, outros 
otad~res que me succederem na tribuna eselarecerí!:o tambem 
convenientemente •O assumpto. Nilo posso' tomar a mim exame 
completo .ou fundamental de todo o pleito. Farei, digo, um 
exame· r!llpido sobre as demais 'secções eleitoraes, aproveitan
~~-me dos 20 ou 25 minutos que restam para fallM" na .sesslo 
de hoje, ·· · ~' ,\''';'';!'I 

·o ·ss. PR:Esmm~.-- Devo declarar que V. Ex. ainda tem 
hora e .meia .p•ara tallar. 

O SR. SJA FREIRE - A sessllo eomecou ... 
. 0 SR, PRESIDENTE :..... A' i e meia 
O SR. SÃ FRErmi: - Si a sessllo aumecou a i e meia. ou· 

nlio tenbo' hora e mela. 
i · 0 SR. PRESIDENTE - S(l,o i hOras. 

o SR .. S.{ FREIR~ - Sim senhor. ·silo 4 horas. 
O SR. PRESIDENTE .:.... A sessllv 'termina ás 5 e meia. 
O SR. SkFREIRE- como 5 e meia ? 
O SR. PRBsmlllliTJ!l Sim, senhor, pois, começou :! 1 e 

meia., 
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O SR. SÁ FREIRE- Bem; neste caso; contfnua,ref. 12• Pre. 
toria. Diz o honrado Relator da Olii!lmissão que as actas · ,, 
estlív em boa ordem na i~ e na 2' secções. Entretanto; na i • e 
.na 2• secções da 10• Pretoria occUII'l'eram factos que facilmente 
convencerão ao Senado de que as mesmas absolutamente não 
po~em deixar de ser. annulladas. Todos os ,iornaes dão o se. 
gumte resultado': I~ineu, 72 votos; Thomaz Delfina, 22. votos .. 
'A eleícão foi fraudada. Das assignaturas existentes nos livros · 
de inscripção, convém ·salientar as segui-ntes, tnes co:mu• lá se 
iJncontrnm: Aristides Ferreira Sapal o, em vez de Aristides 
Ferreira ·Sampaio. .Cercu .. da F<Jnseca Luz, Cerso d'a fonseca; 
Luiz Arnaldo"Ressener, quando o nome verdadeiro é ·Lu!z «Ar· 

' mlndo:~> Ressener, ali:-is já fallecido. . · 
Do mesmo h'vro de inscrlpç!ío ·constam terem votado os 

seguintes ddadãos que não silo eleitores: n. s. Al!'redo Gui· 
mar!!es: n. 10, Alva-ro Alonso: n. 27, Eugenio Camanho; nu·· 
mero ·28, Elizler H·enrlque Lima Barreto: n. 36, Frané!sco 
:Augusto de Aguiar Amazonas; n.- 41, Felippe · Carlos dos 
.Santos; n. '':i2. Gabriel Ferrar. 'de ArauJo; 'n. 56, João Fr6es 
:Pereira de Andrada; n. 67. Miguel de Pafvn: n. 80. Alvaro 
''da Cunha Nunes: n. 83, Hilario de Assis .Ribeiro; n. 84, Ma
noel C::oncalves Vieira:\ n. 92, Oscar Luíz de Carvalho e ntr 
moro 93. Alfredo Pinheiro Soares, ao todo 13 cldadliOs que 
n·ão são eleitores da seccl!o. . . ' 

. Dl:>: a· acta que votaram 93 eleitores e aue 'deixaram' de' . 
votar 130, o que perfaz 223 ou sejam 23 eleftores além ·do 
numero maxlmo {Jue p'õde ter cada Aeccl!o. (Art. 7• do de~ 
creto n. 2. 4t9, 'de H de julho de i9H.)'. 

E~ta decl:iracão está corroborada p'elo termo t!e encer· 
ramento lavrado no-: livro de inscriP!}Iio de leleifores. Neste 
numerr• nl!o está -computado um fiscal. __ · . , 

'I\. acta. diz ainda: «qile compareceram·· e foram . ·a~mlttf· 
··(los a votar'> os cldndlios Hllnrln de Asseis Ribeiro · e Manoel 

'Goncnives V feira. ;que, embora nlio constem da respectiva lista:. 
oe chamada os seus nomes. exhihirnm títulos· devirln.mente . 

.. Jie!iulnr·izarlos, •/provando serem :e!eHores '!desta ISecclio,. E' 
lfnlsn a afffrmntivn :- Manoel '- C-rOncalves · :VIeira. :e eleitor d!t 
·:~.o· SPC~fio dn .12" Pretoria. e Hilarlo de J\,ssls Ribeiro e e!CI· 
tor ria 12• selll)lir) da mesma. ·nretorla. . . · . 

'Os votos (!estes 'elêltores, nlio :toram tomados em sepa" ' 'd . I I- 1 I ! 11.,.. I -,-I.,.. I "l"'rl 
ii'R O. . . ·· , 

Isso 'é nullfdade Cle il.ccOrdo COJII aispos!çllo expressa âe' 
0 i ' ' , • '! ~ ~ ....,.: 1 ! ' 1~1'""" 1111 1 •'l""'iir-1 1e . . , . 

. nemoPnr.me na âemonstracl!o âe oue realmente :es~ nctn: 
11 nu!la. ·quando foram indicadas n's infrncçiSes da lei ele1toral, 
seria tomar tempo ao. Senado. o 

!As infracoões são 11agrílntes, ns 'firmas são\ ·evidente~ 
mentp falsas; os argumentos produzidos na contestacltO são 
proce,dente·s p· p commissfio deve nnnullur. a mesma acta .. 

. ' . 
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: Passemos a outra acta. Segunda secção. cAssignando ·o 
livro de inscripção desta secção encontram.se os seS1J.lintes 

, nomes de cidadãOs que não são eleitores: · 
N. 3, Adriano Magalhães Ferreira; n. H, Augusto Cha

ves; Benedicto Maximino do Nascimento, e assim uma lista de 
vinte eleitores que, não sendo eleitores da secção, ahi com. 

- }Jareceram ·,e votaram.. . . 
, ~Assignando o livro a e. insci:'ipção está. o Sr, Francisco 
Ferreira Braga, QUe é mesario effectivo da 10• secção desta: 
.;pretoria 1 ·ond'e se encontra o seu nome assignand() · o livro 
de acta., · . · · .. 
· Ene· ~xercp: a funcção 'de niesario na. 1 o• secção, repito, 
e votou nesta' 2•. ' · ' · 
· Sob o n. 48 encontra:.:se Arthur Neves Florim. cu,io nome 
verdadeiro é Arthur Alves Florim e muitos outros nomes 
trocadOs, assignaturas erradas, qut> não se faz preciso repe. 
tir para provar cabalmente a nullidade desta acta. 

A terceira secção foi apurada. 
. . «Quarta secção. H a protesto do fiscal do candidato con- · 
testante e de mais oito eleitores all<eA"ando o não l:'uncciona- • 
mento da secoão, mas que 1 por 1destituido de recruisitos--le~ 
gales, não p6de prevalecer · contra a acta, que está. revestfcla 
de· todas as formalidades~, A!ssim se pronuncia· o Relator .. 
. Como vê o Senado, hOuve protesto regular formulado 
contra a validade desta eleição. Múo grado isto, a Commissão 
:d'e Poderes julgou dever apurar a mesma secção. . . 

Peco licença para offerecer os fundamentos, que âeter
minaram () meu pedido de . nullidade das ele,ições dessa 
secção·: . . . 

· «Consta da acta: terem: votado os nove 'Seg:ufntes eleitores 
da 4" se.ccão, que não se Ii81Ullldu :· Maximiliano José d~ Bitten
court '(cujo nome é Mnxim~ano), inscripto sob ·o n. 62; A ou. 
1.ros dous. Bruno Ferrão de ·Ffgue.ireiio. mel'lario cu,làs assigna:. 

. t.uras. tanto na: 4• como nar 6" secçãO:.; são perfeitamente iguaes 
' ·aS que se encontram ,nos liWOR de .alistamento de :1.905 SOb 

o_ n. 4. 012. Na 4" secção este e~edtor tem o n: 1 7· no livro de 
•. ~ inscripr;ão .. · . ·· ' 1 '":i 1"" 1·-~ 

consta da acta haver tres eleitores 'do · alistamento · de 
:i,9:[0' . ' ' I I ' ; 'I i•f~"''!""·'it1!j'~~\~ 

«N acta. nllo. ·expliCO:~coml1 votou :rorge 'José (te 
Lima, n. so, e que nl16' 'é eleitor da eeco!lo •. 

');, acta diz que deixaram de votar · f.5.{ eleitores 
da· secr;llo e isso mesmo consta dl1 termo de ·encerra
mento .. Deduzindo os 7:1' que votaram, os nove <!a '4• 
secollo, '11s tres de 'f. 9f.O, . o eleitor Jorge :rosé de Lima 
e tres _fiscae.s, verifica-se que da · seco!lo . votaram .55 . 
eleitores. que, sommOJdos com os :1.54 que· (leixarnm de 

' vo.tar, perfazem o total 'de 209 eleit6'res ;Para a secÇão~ 
o gu~ não é permitido pela ~~i.~ : . . . 

• 
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' Essa demonstrac!o 'é cl~sima. Consta da contestacll~ 
apresentada pelo Sr. Dr. TMmaz Delfino dos Santos e prova: 
que effectivamente compareceu maior numero de eleitores do: 
que ·os da secçãp ... Apezar disso. a seecllo foi apuiiada I 

Passem6's a outra secclo. . 
• 

'" • 

Esta acta, Sr. PresLdlente, acha-'se cabalmente im" 
pugnada na contestação apresentada pelo candidato contes"" 
tante. Nilo desejando de fórma alguma. tomar tempo a6' SB"" 
nado, eu pedirei com vivo . empenho que cada um dos Srs ,1 
Senadores. leia cuidadosamente as arguic~es feitas pelo candi"" 

· dato contestante, as quaes bem demonstram que absoluta
mente a Commissllo de Pod~res não pod~a e. nll6' de.via ter 
opinado pela validade das eleiç~es d'e taes secc~es. Silo do
cumentos perfeitos. SM protestos, silo .indicac~es de falsifi
eacões de firmas. feit6's para demonstrar que, de fórma al
guma, .a Commissão de Poderes poderia ter julgado validas as· 
secções eleitoraes !IJ. que alludiu o. candidato contestante. 

Na f3" Pretoria nada tenha que respigar; Ahi se deu 
um fact6' que bem. merece a .consideração d'o Senado. :Appa
rece uma secção eleitoral dando maioria ao candidato contes
tante. Este sabia que essas ~leic~es não eram · verdadei•ras ., 
Q\1al foi o seu procediment6' ? .Porventura; Sr. Presid~nte. 
clle veiu pedir ao Senado que apurasse esta secção ? Elle veiu 
otferecer argumentos tendentes a demonstrar f.llle essa secção 
devia ser apurada. que os v6'tos eram, verdadeiros ? Nilo. Foi 
c> proprio candidato contestanto que veiu ·ao .Srenado e decla"" 
rou .perante a Commissllo de :P6'd'eres que nllo queria, que não 
pedia taes votos. e, ao contrario, ROiicitava da Commissllo que 
nil.1! apurasse esta secollo. . . · 

Em relação á 1.4• Pretoria, Sr. Presidente, eu posso dar 
as provas mais positivas de· f.IUe o obJectivo daquelles aue 
.~uste~taram o candidat6' Sr. Dr. ,a'homaz Delfina 'dos Sa'!ltos 
era, Indiscutivelmente, o de trazer para. o Senado uma eleiç!lo 
limpa e erpurgada de vícios ou de fraudes. . 

Os mesarios da u• fizeram declaràÇ~es, que foram pre."" 
sentes ii CommissM- de Poderes. dizendo que na f4• Pretoria' . 
n!o tinha havido eleiollo. Os livros estiveram em branco nas 
m!ios. do candidato contestante. Ora. si o seu obJectivo fosse· . 

· unicamente o de collier votos, verdadeiros ou 1als6's, e re
mettel-os ao Senado para o facto de c41useguir . a sua lnves

. tidura no cargo de Senador da Republica, teria mandado fal
sificar este como muit6's livros qu,e estilo em branco. 

· Mas. que fez o candidato contestante ? Elle timbrou sem"" 
,pre em offerecer ao Senado uma eleio!io 'liinpa, expurgada:de 
qualquer vicio e devl1lveu tOdos esses livros em ~ranco. Nilo 
se · aproveitou sii!1ier d'e . um delles. E, no em tanto, &-. Pre
sidente, é contra quem assim procede, é contra quem oppeie 
umn nnte-murnl :i :rrnude. defendendo os bons principias, 
a sust.entaQio do voto livre· e ~ voto verdade~; é oont~ 

. ' 
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~te homem digil.o que se insurge a unanimidade d~Ss membros 
da Oommii'ISio de .Poderes. opinando que não seja eUe reco
nhecido Senador f 

Não sei. si esse exemplo fructificará. Pelo criterio actual. 
si algU(im desejar a posse do poder, deve trazer actas fabri-

. cada~ adrede para depois colllllaral-as com ·uma escriptura 
publlca, em vez de manter a nobre linha de ·conducta do oon
.t.estante, remettendo os livros em branco\ de todati as seco!Ses 
·que não !unooionaram. . . . 
. A~sim, Sr. P11esidente, quanto á u• PJ!etoria, nada terei 
!JUe dizer. Não houve eleição nesta Pretoria. 

Passemos á :1.5• Pretoria. : 
Na :1.5• Pretoria. Jogo de comeco, V. Ex. não se refere 

á 1• secção, o que quer dizer que a apu;rou. A. 2• secção é 
favoravel ao ca.nà!idato . contestante. Os fundamentos, que ', 
determinaram a honrada Commissão a oi)inar pela il:l'egali-
dade de eleioio, co_nstam do s81!iuinte·: · · 

cPara as eleições do c8Jildidato diplomado ·a acta 
não está· assignada por varios dos muitos fiscaes que 
ahi votaram.:. · · . . 

Sr. Presidente. o. fundamento a.l•legado pela Colllltti8são 
âe Poderes para que a acta da ;J.• da :1.5• Pretoria não seja 
_apurada ~ a segumte: que muitos fiscaes que ahi ·compare-
ceram deiXaram de· assignar a acta. · 

Applique-se esse critério a todas as sec~ eleitoraes da 
!Capital Federal e talvez não se apure uma só acta. Quandú 
:é que a a.ei eleitoral estipwou ou estabelecJeu que a falta d~ 
~ignatura . dos fiscae.ll póde determinar a nullidade de al
guma acta? A lei eleitoral diz em seu art. 80, creio, qu;e, da 
acta da eleição co11stará: . o' dia e lOcal da eleição, etc. • os 
nome8 dos mesarios e fiscaes que se :vecusarem a assignar a 
ac~ e o~ dos que o fjzerem. Imagi~e-se. que apparecJein! 
mu1tos fiscaes, votam; não querem fiscallzar e retiram-se; 
sem dar o motivo 11e1o qual se íl'ecusam a assignar a acta. 
E'. is~o; porventura; basta.lilte para .annullar o· plei~o? Si 
~xammarmo's com attenoão as actas. deste .mesmo pleito! en
_contraremos. na sua. quasi absoJuta totalldade. auseliLCia de 
dleclaracio dos m'Otivas pelos quaes os fiscaes deixaram de 
assignar as actas. Isto foi sempl'le considerado uma simples 
'irregularidade. Nem era possível que assim não fosse. Um 
fiscal chega. vota, fiscaliza ou não fiscaliza e retira-se. A 

. falta de sua assigaatura não póde constituir nullida.de. 
O SR. ABDoN BAM'IBTA-.. Desde que a acta o deolare. 

. . 
O SR. SÁ FamRE - V. Ex. em parte tem razãO. 

r • 
O SR. ABDoN BAPriBTA- Bem; desde que me dá razão em 

parte, estou aatisfeit!). · . 

' ' .. 
·l """ 1,., I ''• " 
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. O Sn. SÃ' Fnil:IRE - Mas vamos devagar. '.li. lei exige ~ Qe'_, . 
claracão dos nomes dos fiscaes que se recusarem n. assign~ 
a acta e dos que n. assígnam, note bem: o nome dos fiscaes 
que, estando presentes, se recusem a assignar a acta. Ainqa 
assim, tal omissão é .uma simples irregularidade, irregular!-. 
dade secUIIdaria. Mias suppoDllamos que o fiscal não se re
cusou a assignar a acta. mas se retirou sem dar o motivo po~ 
que se retirava. Onde o vicio i:nsanavel na falta de sua as.., 
signatura? 

Demais, Srs. Membros do Senado Federá!, compara.e essa 
simples irregularidade do fiscal que não assignou a acta com · 
as allegações tão graves que venho produzindo ha duas horas: 
vomparae essas al!egac{íes. pesae-as bem e dizei-me si o. 
motivo da falta de. assignatura dos ;fiscaes póde valer contra 
uma acta e· não valer o' que tenho aHegado'• e demonstrad!o 
com relação a muit~s. das· de~ai~ actas! Eu invoco m:e.smo· ~ 
.valoroso e alto espmto de Justiça do seu Relator .. · Aqui 
existe uma simples irregularidade; V. Ex. não póde estar em 
desaccôrdo comm:igo; deve comprehende~ que essa acta não. 
póde deixar de aer apurada. V. E:x:. que foi tão liberaJ, que 
considérou corri tanta bondade os ctocumeatos do candidato: 
cc.ntestado no entretant·o opina .pela nullidade dessa acta, 
simplesmente porque · se não declaram os motivos pelos · 
.quaes os ficaes não a assig:naram. · 

Chego, finalmente, ~ a• secção. (Dirigindo-se ao Presi-< 
dente.) V. Ex. poderia fazer-me o obsequio de maru:b'l 
buscar o livro da a• secção da 15" Pretoria? (E' executado o 
pedido dd orador.) Vou satisfazer os desejos do Relator. · 

Mesmo antes que cheguem os J.ivros, Sr. Presidente, co
meçarei a expor o obdectQ' da questão. Aliás, já havia feito 
a e:x:posiC!iio deste caso, quando tratei de · uma outra secção 
eleitoral, e da verificação, que vou pedir ao Senado !P.a'l'a faze.t; 
no livro, poder-se-ha chegar ao resultado de opinar; quer de 
accôrdo com a minha opinião, quer de accôrdo com· o Relatoll ' 
da honrada Commissão. · · 

Segundo me recordo, no exame rapido que fiz ' do livro. 
da 2• seccão da 15" Pvetoria, verifiquei que não era proce ... 
dent~ a allegação const!U!te do parecer. · , 

A bypothese é a segumte, que peço licença para repetir:: I 
(chega o livro) . Este· livro é destinado á inscripção dos alei_; 
tores que teem de votar nesta secÇão. Os mesarios apenas • 
deixaram de fazer a. seguinte· declaração: 1 

«Rol, ou lista dos eleitores que compareceram ·no , di"' (: 
tanto de tal.:. . . · ' .· · "' · 11 

Terminada a eleição, fizeram ,o encerram,ento que aqui 
está (mostrando o livro ao Sr. Senador ·Miguel de Carvalho)~ 
mas não o dataram. . 

Estou e:x:p.ond0 o caso (dirigindo-se ao Sr. :Abdon Baptista)~ 'f 
como V. Ex •. vê; tal qual consj:a ~te liVJ.~O.; _ 

-
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E'· verdade que aqui não consta as palavras:~ lista d~ 
inscrip~,;ão de •eleitores, mas tambem é facto que a lei não 
mánda escrever essa declarl!JCãO. A duvida que pó de appare
cer· e que talvez tenha levado a illustrada Commissão a Opi. 
It:tr rid sentido de que esta eleicão seja nuna:, será da falta 
d~ data;· porque diz a Commissã!o: «não tem termo de aber-· 
tur:a e no dO encerramento não se allude á presente eleioão~ ., 

Mas·; Sr. Presict.ente; a lei nã,o determina isso. E' verdade 
que a praxe tem effectivamente estabelecido, como norma, 
que se faca um termo de abertura seguindo-se a:· relaçã'ó' d<m 
eleitores que comparecem a esta ou aquella ieccão eleitoral., 
E' verdade e eu não procuro occultar que aqui não figura 
esse Lerm'o'. · 

O SR. Ctr.NHA PEDROSA -A. lista nominal. 
( 

rO Sn. SÁ FREIRE - O termo de ll!bertura. Mas existe a 
termo de encerramento, embora sem data. 
· Vejamos, senhores, si a falta de data é motivo que possa 
conduzir 0 espírito 'de alguem - a imaginar que esse livro 
não :foi aproveitado na eleição de :12. de marco. .e sim em 
qualquer .outra. '!'rata-se-;: c.omo o Senado vê, (mostrando)! 
de um livro novo. No teimo de abertura, :feito pelo juiz~ 
lti-se 'd ~eguinte: cT.ermo de· aberturá. Contém este livro só
mente vinte :folhas numeradas e devidamente rubricadas e . 
servirá para as assit:l·naturas dos eleitores da terceira seccão 
da :15• pretoria do 2• districto eleitoral. E' aberto este termo 
na pagina um e •encerrado a paginas vinte. Districto Federal. 

·. 2.9 ·de fevereir'o' de :1916. - Antonio Lafayette R. Rodrigues ../ 
P.ereira, 3• adjunto do substituto do juiz federal da :1• VarD., 

Ora, senhores·; depois . desta data não se ·vea!izou outra 
eleição~ sinão a de :12 de marQo d,este anno7 e que motiva ~ 
minha presenoa nesta tribuna. O juiz que a presidiu :Coi es~ 
supplente. · · ; _, 

Pergunta-se: por este motivo·; deve-se declarar a num ... 
dade desta eleioão? Não ficou provado em que data asaigna--
ram os eleitorea os livros? .. 

Passemos agora; Sr. Presidente; a outra secoão. a 7• se., 
coão da :t5• Pretoria. . . . . 

O Jornal do. Commerci0 dá um resultado, O Pa1s outt·o; 
o Jornal do Commercio, da tarde:; declara que . n!o foram 
apresentados os livros; a Giazeta, criticando a. eleição, di~ q~ . 
foi mais uma vergonha. Ha uma declaracão' firmada. pel'>' Sr., 
João Afro das Chagas, eleitor da 7• secção dessa. pretoria; o 
qual attesta que, estando presente e depois dé vertfioar que 
tudo se preparava para a traude, se retirou • com os seus 
amigos, isto é, com os eleitores da secção. 

A acta consigna que os trabalhos terminaram ás :14 112 
horas, quando é :facto que ás H 112 os mesarios já se haviain, 
~!ltirado para uma casa qualquer a'im d~ f~ a qleiollo., · . _ 
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Os ar·gumentos, Sr. Presidente, que •estou adduzindo em 
relação á 7" sceção, app!Lcam-&e perfeitamente á 8'' e ú 10•, 
_que, indiscutivelmente, não podem ser appr.ovadas. . 

Pedirei a attencã.o do Senado para a bem fundamentadu. 
contestação do candidato conLestante, e mais, para ns TH'ovas 
esmagadoras da falsidade das firmas dos eleitores que al\i. 
apparec•em votando. .' . 

· O contestante mandou photograpbar cada uma da8 fir
mas origiilaes do livro do alistamento, Entende a CQmmissio 
-de Poderes que essa prova não tem valor nen!hum. que 'não 
tem nenhuma aut'helilticidade. 

Sr. Presidente, a authenticidade é p:erfeita. A pbotogra
:p,hia traz no seu verso a declaracão feita pelo proprio es
crivão do alistamento, declaração ou certildão sufficieFlte 
para provar que effectivamente foram essas pbotogrBIPhias 
tirada11 do proprio livro ·de alistamento. 

Oí'a, de d.Ous meios podia dispor a Commissão de Po
deres para chegar ao fim· collimado. Ou a Commissão de 
Poderes acceita com:o verda.deirJ!.s essas pihOtosn'BIP•hias, que 
guardam c6mpleta e inteira autlienticidade, e compara-as 

, com os origimaes, afim de provar que effectivamente as fir
mas eram falsas e, dest'arte, não avura a eleição; ou a, Com
missão . de Poderes, de ·posse como está dos· livros de alista
mento, devia fazer o confronto entre as firmas appostas nu 
lista da inscripção de eleitores das referidas secções, com as 
firmas indicadas nos livros de alistamento original, livros 
esses que se acham na Secretaria do Senado. São esses, por
tanto. Os dous meios qúe tinha a Commissão para informar ( 
SenadO sobre si realmente a aUegaoão dO contestante era ou 
não verdadeira. 

Mas declarar . a Commissão que não póde dizer ao Se
nade si as allegações 9ão verdadeiras ou falsas, porque não 
lhe compete fazer esse exame, pall'ece· que não é Iog1co. Si, 
em relação a qualquer da11 secções eleitoraes, esse argumento 

· era fraco, em relação ás seccões a que m:e acabo de referir, 
o argumento é fraquissimo, pois traz a prova de que as fir
mas são falsas. quer pela phOtOgrBIP,hia tirada, q'Ui8r pelo at-· 
testado do escrivão dO alistamento - · de que ellas · são effe
otivamellte doe. eleitores que se haviam qualificado em de-
termina do dia. · 

, Si esse facto consta dO livro de alistamelilto; si se aban
dona essa prova, ap·ezar de ser plena, absoluta; si se declara 
que não ·se fez eXame das firmas e, depois, se conclue. pela 
validade das eleições, parece crue o Senado tem o direito di:: · 
exigir mais alguma cousa da Coinmissão de pOderes. ' 

O exame Eão é perfeito, a demonstração não é cabal, .a 
conclusão é improcedente, affirma o Relator. Mas ai'IS1UJill·en
mentOs positivos, argunientos sesturos, argumentos verda
deiros · foram aprese11tados e a Commissã.o os abandona.. 
Meios de descobrir a verdade foram Offerecidos á Commiseão 

.. 
, 
j' 
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c esta os rept•,Ile, declarando crúe absolutamente não pódc 
cef'iificar-se ela verdndo das nllegacões, porque não lhe cab~ 
a obrigação rJe fazer esse exame: 

Parece, Sr. Pt•esidente, que não pó de satisfazer ao Se
nado um parecer elabomdo nessas condicões. Estão provadas 
a~ fraudes.estüo provadas as falsificações por documentos au- · 
thenticos, !'oram tiradas p'!wtographias do livrv de alista
mento r.eranf,,, o osut·ivilo que as co'nfirmou, declnrnndw;· em 
cada uma pbotograpbía, que effecLivamente ellas tinham sidO 
tiradas do lívr;o de alistamento. Essas firmas não conferem 
absolutamente com a~ que r:onstam dos livros de inscripção e. 
apezar disso, apura-se a eleição ! 

Sr. Presidente, em relação ás eleições de Guaratiba, os 
Jr:ôtivos aind;l são mais graves. São mais graves oo motivos, 
mas deve ser agradavel. ao Senado saber. que me vou oc
cupar agora da. 15" Prelo!'ia, que é a• ultima das pretorias do 
Districto Fecleral. . · 

Não houve eleição na 12', 13' e 14' secções eleitoraes. 
As pvovas foram evidentes. A contestacão foi exhausliva no 
desenv0lvimento de argumentos tendentes a demonstrar que 
ai! i nüo houve rleicão. Um dOs chefes políticos daquella fr·e-

.: guezia,. o ex-Deputado· Sr. Dr. Raul Barroso, que tem alli 
apreciavel influenria ·e que ainda ·nas ultimas eleições para 
DP.putudo obteve uma grande votaçã.o, como consta deis 
Anna,8 da Carnara. sustentava a candidatura dn Sr. Thomaz 
Delfina. E. ·apezar de a sustentar efficieuternente, não poude 
conseguir que os seus amigos desRem o seu voto aiJ illustre 
candidato,. pela simples circumstancia t:e não ter havidn elei
çã.o, mas um vergonhoso simulacro, a fraude mais completa 
que era possível consummar-se. 

Como não desejo estai' t.omando mais tempo ao· Senado 
com demoradas leituras. que sempre contrariam e desagr·udam 
a quem ouve, farei rapfdamente a synthese dO que occorreu · 
na freguezia de Guaratiba.. · 

Nessa freguezia houve a.penas. como já disse, um méro 
simulacr-o de eleição. Na impossibilidade de offerecer outm 
especie de p.rova. o candidato contestante·· conseguiu que um 
grande numero de eleitores declarassem que não, tinham vo
tado uíli ,na eleição de 12 de mar!}(). 
/ Feita esta allegacão sem outra prova, parece a principio 
que el!a não tem valor nenhum. Se1·ia. um meio fa.cilimo de 
se ·annnllar uma eleição. Bastaria que um candidato não ti
vesse obtido u victoria e cr>nseguissr dos seus amigos a cle
claracãó de que não tinham ido votar, para se inutilizar um 
pleito. Vê, pois. o illustre Relator como discuto com a maior 
e mais pm·reita lrialdade. Realmente, a dPclaração dos cnrro
ligionarios do candidato rontestante,affirmando que não tinha 
havido eleição. não serve do prova absolutamente para in

. utilizar essa mesma clcir;ão. 
s,- Yol. m 7. 



,J 
\18 ,\NNAES DO SENADO 

Eúlrelanto, no. pesquiza da prova, nós não devemos aban
dOnai' a sua logica. Já tive Opportunidade hontem dê fazer 
conslderacões a este rei'> peito. Temos aqui a declaração de 
eleitoras dizendo que não votaram. 

'· Como chegarmos a descobrir a inteiru verdade? Não é 
difficil. As firmas ·dos eleitores apresentadas á Commrssão 
de .Poderes estão reconhecidn8 por notaria publico. E' um 
documento perfeito. O protesto pódc, quanto ao seu effeito 
probatorio, não ser completo; mas é perfeito quanto á sua 
fórma. São verdadeiras- effeclivamente as declaracõ.J;!s dos in- · 
dividuos·que dizem não ter votado. São os proprio's. Restava 
á Commissão' saber si effectivamente era verdade ou não 
aquillo quê declaravam. Nós tínhamos, ou antes, a Com
rr:issão possuía a declaração dos eleitores, firmada por elles, 
e com as !'ir mas reconhecidas. A Com missão de .Poderes taro
bem possuía, ou tinha âs suas ordens. os livros Orlginaes dO 
alistamen~o; l.alll'bem tinha ás suas ordens os livrQS eleito
raes da ultima eleição de 12 de março. 'finha, por conse
guinte, todos os elemento~ precisos para _urna completa ve
rific~ão. .. · . . . ·' ; j : 

Si falso fosse o que affirrnavam os eFeitores da 15" Pre
toria. nas secções alludidas, e si effectivarnente elles tinham 
comparecido e votado na eleição. os seus nomes deviam estar 
na lista de inseri pçõeR de eleitores, ·as ·suas assignaturas 
. deviam ser perfeitamente 1guaes ás da lista ou ás' constantes 
da declaração firmada, e reconhecidas por tabellião. Si não 
fossem igues. uma das duas estava falsificada: ou· aquella que 
estava com as firms reconhecidas '[lar tabellião, ou a que 
constava dO livro de inscripções. 

Dahi não .ha como fugir. Tinhà:mos a unidade para ser
vir de termo de compar~ão, o livro de alistamento. ·Era 

·bastante que a Commissão de Poderes tomasse as declaraçõfls 
assigna.das por um grande numero de eleitores, 60 ou 70, e as 
comparasse com os livros de alistamento. Ou falsàs eram 
as assignaturas que constavam daR declaracões firmadas peJos. 

"'eleitores, ou falsas eram as 'reconhecidas 1)elo tabellião, 
Om. niio é de presumir que falsas fossem as que estavam re
conhécidas pelo notario publico. A Commissão, por conse
quencia, com uma facilidade enorme chegar·ia, com sesurnn-

. ~a. á certeza sobre quaes ~rnm as verdadeiras. A Commissã.ci 
nada disso fez; a Commissiio declarou que não Li ri h a que 
fazer esta comparação I 

Aclio clue, si a Commissão Jizessc este esludo cornpam
tivo. chegaria fatalmente á conclusão de que as firmas dos 
eleitores das secções, a que me referj, são 1 faJsns e que as . 
secções não deviam ser apuradas. 

Q, Senado, portanto, recebeu a' aUegação de -quc umas · 
'tantâs firmas. de certas c determi'nadas sccçõe8 oleitoraes; 
não eram verdadeiras, e de que, dest'arte, sem <i vet•ificacüo · 

, . 
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positiva da procedencia ou improcedencia da allegação addu
zida, vão se apurando resultados-fantasticos. 

Que cumpre, pois, ao Senado ? Rejeitar o parecer da 
Commis~ão de Poderes. 

Sr. Presidente, estão examinadas todas as secções eleí
. toraes do Districto Federai, umas mais rapida. outras mais 

demoradamente, e. ficou exhaustivamente demonstrado que 
muitíssimas não devem. não podem ser apuradas. 

· Penso ter cumprido o meu dever. 
· Disse a V. Ex. disse ao Senado, ao iniciar hoje o meu 
discurso, que não tinba a preOccupação de protelar o debate. 
E não tinha essa ,preoccupação, porque eu não sei se •deva ou 
não estar certo do resultado a que vae chegar a cornmissão 
de POderes. Que vale o representante do Districto Fedtll'al 
em !'rente á poderosa Commissão. pOderosa pelo seu valai'; 
poderosa pela sua competencia, poderosa por tantos outros 
attributos ? 
. Que vale sózinho o representante do Districto Federal 

em frente a esta commissão ? · 
Quiz, Sr. Presidente; cumprir sincera e rigorosamente 

o meu dever.· 
Sei que a caminhada foi longa e penosa, quer para quem 

se dirigiu ao Senado, quer para quem me ouviu. Não quiz·; 
porém, deixar de cumprir esse sagrado dever de concorrer 

·com o meu .esforço para que o Senado pratique um acto de 
justiça. · . . "· , 

Antes de terminar. Sr. Presidente, sou forcado amda a 
considerar o parecer da Commissão spb um novo aspecto. 

Ao concluir o seu parecer, o honrado Relator fez um 
calculo pretendendo provar a impossibilidade do reconheci. 
menta do Sr. ThOmaz Delfina dos Santos. Vale a pena con- / 
siderar esse argumento perante o Senado da Republica. 

Não é- facil descobrir, examinando todo o parecer da Com. 
missão de Poderes, qual o computo. de votos que a Commis

. são tomou para o· seu estudo. Não se descobre facilmente si 
a commissão tomou por base do seu estudo o mappa do Se. 
nado ou o diploma expedido pela junta de pretores. 

Tão generoso é o hOnrado representante de Santa Catlia
rina ao colher as minhas solicitações. recebe-as com tanta 
bondade; que eu, com licença de S. Ex .• pretendia pedir-lhe 
que me fizesse a fineza de dizer em que calculo de votos ba
seou _o seu estudo para chegar ao ·resultado de opinar pelo 
reconhecimento das secções que indica o parecer, velo mappa 
do Senado,· pelo diploma expedido pela junta de pretores ? 
Poderia in!OrmarMme V. Ex. ? 

O Sn. ABDON BAPTISTA - Geralmente, costuma·se fazer 
esse trabalho pelo mappa de apuração do Senado. 

o SR. S..l. FREIRE - v. Ex. díz que fez seu "trabalbo pelo 
;mappa de apurncão do Senado. O mappa do ,!'113nnrl0. tprr• rno 



',,., 

:Loo 

foi entregue por um .empregado da Secretaria, dá o seguinte 
resultado: .. 

Votos 
Irineu de i\Iello l\Jachado. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . 7. i22 
Thoma~ Delfino . . ....................... -......... ·2. 436 
Sampaio Ferraz. . . . ............... , . . . . . . . . . . . . . 448 

J~stá certo este mappa ? 

O Sn. ABDON BAPTISTA --' Este mappa estava sujeito a 
altcrar;õcs, tanto que a apura~ão. da Commlssão ú outra. Esse 
mappa foi uma base, um ponto de· partida para o trabalho 
da Commissão. · .d 

O Sn. S,\ li'mmm - Quer dizer que. segundo V. Ex. in· 
Jorma, esse mappa não está certo; dependia· de correcção. 
Da h i tirarei um argumento suggesLivo. A Commíssão, pelo 
orgão do seu Relator. affirma que fez os calculos para che
gar á conélusüo a que chegou, tomando como base um mappa 
errado, sujeito a modificações. · 

Mas. SI'. Presidente, além de suggestíva, para que mais 
cuidat10S<Hnente r:ada um dos membros do Senado estude de
vidamente o pareC•1r da Commissão, a propria declaração do 
honrndt: Relator mostra que é indispensavel esse cuidadoso 
estudo. para que se possa chegar a qualquor resultado. 

Allego eu e allega a Commlssão de Poderes por seu Re-. 
Jator que os elementos, ns informações, que deviam deter
minar n solução deste assumpto, não sã0 rigorosamente cer-
tas, estão su,ie!tns a novas verificações. . . 

Além des[e farto.. que me parece digno de nieditaoão. 
temoii de considerar a questão debaixo de um 0utro aspecto. 

l'retmidenrln a Commíssão de Poderes demonstrar ao Se
nado .u impossibrlídade do reconhecimento do Sr. Dr. Tho
maz Delfino dos Santos como Senador eleito pela Capital 
Fedrra 1, faz dlvcrsns estudos. Dous. desses estudos não teem 
fmportanr.ia. Um dP!les. porém, merE>ce ser atacado de frente~ 
Diz S. Ex. o Sr. Relator: "Tomando por base o numero 
de fir·mas contra as quaes se allega r.nlsidnde por parte do 
candidato cnntrstnnte c tomando por ·base as 1'irmns contra. 
as quacs tambom se allr.ga falsidade contra o candidato con
testadn, Lemos o seguinte: Deduzidos estes. o eleíto é o can
didato contestado. 

Or·a, Sr•. Prosidente. isso equivale n t.omnr-se para base 
de urn calculo n allegaoão de que detr.rrninado numero de 
firmas é fa Is o, sem se dizer s f e lias são ou não falsas de . 
facto. 

F.' um. calculo dc~ses cru•~ se pretende apresentar para 
fundam;entar a. imposslbilldacle ',do recon brcimenJn fd.o Sr. 
:r:w. Thomaz Delrlno dos Santos, como candidato r.lelto pelo 
Distl'irln I<'ccl~l'~1· - ·. · . 

I 
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Outros são, Sr. P~esi_<!ente, os _argumentos inconsistentes 
~c.mr• l'Ste •. para CUJa 1mpugnaçao não vale a pena tomar 
temp'o' ao Senado. 

l:ir. Presicter:te, tive . opportunidade. no desenvolvimento 
da ,rundamentaçao da mmha e!lle!lda, dl:l demonstrar: pri
men·o, que o parecer da Comm1ssao apurava maior numero 
de voto& que o dos eleitores da Capital Federal. Provei ísso. 
Sr. Presidente, sob o ponto de vista scientiflco como o ha
via provado perante a Commíssão de Podere; o candidato 
contestante. Demonstrei nesse longo trabalho de dous dias, 
occupnudo a nttenção do Senn,do. que. improcedentps - se
gundo a minfia opinião. e, data venía, da Commissao ·de Po
deres - eram as 'nllegaçõcs que fundamentam o parecer da 
Commissão. . 

Demonstrei Sr. Presidente, que era necessario ·manter 
em nível superior o digno o Senado da Republica. maximé 
quando se trata de caso tão delicado, como o reconhecimento 
de poderes. 

Desde o anno passado, uma rea()l.)ão se levanta contra 
fraudes eleitoraes. Esta é mais uma. tentativa digna de ser 
acompanhada e do ser auxiliada. 

A Ca,mara. dos· Deputados e o Senado organizaram uma 
Commissão para elaborar um projecto de reforma. quer do 
allstaJnento.. quer da lei eleitoral. Já a Camara a votou e 
o Senado eiu breves dias assim deve proceder igualmente. 

Senhores, eu não quero absolutamente impôr a minha 
1 

opinião; trago aqui o subsidio do meu estudo; já o disse 
hontem e replto-o hO,itl, sem as paixões que conturbam e 
toldam a conscicncia. Trago o subsidio . do , meu estudo no 
sentido de concorrer, na medida das minhas fOrças. para 
que a verdade triumphe. · 

E tenho a coiwicçiio de que a verdade reside nos infor
mes que offereci ~:i consideração do Senado, na demonstração 
clara f: nitida de que os vicies apontados contrà as eleições 
elo Dlstricto Federal devem determinar a nullid!ide de cer-

.'tas e indkadas seccues elf;itoraes, de que não toi por méro 
intuito de protelação que me demorei longo tempo na tri
buna. E posso trrnrmar quo não parei um momento. que não 
doixci passar um segundo sem que sempre tratasse de estu
dar a eleiçü0 do Distrlcto FederaL, do que podem dar teste
nmnho ns meus honrados ·CQilegas. 

Sr: Presiden[e,, longa foi a minha tarefa. A hora já está 
ndeantada. · 

Acredrto que V. E.'\':., havendo outros oradores inscriptos • 
. não OI•cerrará a discussão ho,ie, embora saiba que ella está 
para mim encerrada, poque este ó o· ultimo momento em que 
cm mo posso ponuncíar sobre esta eleição, uma .vez que dis
p'osição expressa do Regimento impõe que cada Senador possa 
UJ1!'nas i'nllar uma vez sobre pareceres de Commissões e haver 
outra qno impede que esses discur~os possam ultrapassa~ o 
!imite, 4G clgas ~essZles, 
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E'· certo, Sr .. Presidente. que não desejava de maneira: 
nenhuma protelar esse assumpto, · voltando a me occupar 
delle na sessão de amanhã. 11:' tambem certo que envldel es~ 
forcas no sentido de ultimar a minha oração, porque. sob a 
preoceupação do tempo, v. Ex. ~ o Senado viram que dis~ 
cuti ele uma só vez tres e quatro secções, como acaba de . 
succeder em relação á 15" Pretoria. . . 

l•J' tempo. portanto., de dar «habeas-corpus:r> aos meus 
collegas. 

Antes, porém, Sr. Presidente, de terminar • consinta 
,y. Ex.. consinta 0 Senado que adduza mais algumas con~ 
siderações·. · · . 

Dizem - e é esse o ponto principaL a que quero alludir 
no flm do meu discurso - dizem· que !'louve accôrdo prévio 
e que sobre esse accôrdo eu me havia pronunciado. dizendo 
que eu concordaria tambem com qualquer paz:ecer que fosse 
reãigici0 pelo honrado representante de Santa Oatharína, que 
tal accôrdo tinha sido geral e que todos os m~bros ·do Par~ 
tido Republicano Conservador se declararam compromettidos 
a se pronunciar de conformidade com a opinião do honrado 
RelalOl' da Oommissão. · 

Sr. !Presidente, é certo que houve um. momento em. que 
me declararam que isso se pretendi~ faz·er, mas affi;omo 
que nenhum pronunciamento partiu dos meus labJOS .. 
E St\ nenhum pronunciamento partiu dos meus labias, 
~ que eu tinha razão para assim proceder; não que me sur
gisse no espirita a menor duvida quanto aos altos conhe~Ji~ 
mentos do diSlilo Relator, a sua ,justiça, a sua correcç~o !3 (} 
seu esforço, em bem desempenhar-se da importantJSSlmll 
·missão de. dizer sOibre direitos alheios. 
~ Nilo por isso, mas por que julgo que em um caso dessa 
~rdem,, não póde haver pronunciamentos, nem accordos. Cada. 
um deve reservar-se o direito de re,solver com a sua con. 
soiencia. , 

Houve tempo, Sr. Presidente. em que, no Senado da: 
Republica, dirigidO peJo braço forte daquelle homem que tinha 
a capacidade de dirigir homens e se chamou Pinheiro Machado 
(apoiados ueraes), nomr. que deve reboar nas arcadas desta 
Casa, trazendo ao coração de· cada um dos SenadOres a sau
<lade •e admiração (apoiados (Jeraes), pelos talentos, pelo va~ 
Jor e pel~ capacidade daquelle grande cidadão, houve tempO;· 
Sr< Presidente, em que a disciplina _ partidaria, apertad!l. 
mUitas ve.zes, exigia de cada um dos seus cOrreligionarios, 
em .bem ~a conectividade, porque elle sabia dirigir. porque ello 
sabia guiar·, porque . el!e sabia convencer, a necessidade de se 
proceder desta ou daquella maneira. ' '-

~r: Presidente. todos os meus collegas ahi estão e po
dem d1zer qu~ reproduzo a verdade. Pequeno, sem um Es~ 
tado que forhfique a minha accãn, isolado, sem elementos 
que possam robustecer a defesa dos principias pelos quaes 
me tenho batido na trib!-!rut parla01entar, s~. sem. o:utro am:-

.. 
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poro que não se,ia a correl!ção com que pauto os actos da 
minba vida na linha que não quebro, sem outra força que 
me ampare sinão esta, sabendo que no dia seg\lintc podia fi
car desamparado, como ficav·am os. meus . amigos poliLicos, 
desde que eu não quebrasse a minha independencJa, ante 
aquelle vu!Lo altivo que era o general Pinheiro Machado 
(G]lniad,s rwraes), nobre valoroso. bom e digno (apoiados); 
nunca ·me sujeitei a ,essa imposição. . 

Relembro ao Senado diversos casos de rrconhecimeto do 
J;Oderes dos quaes divergi, altivamente, nObremente', supe
riormc>JJte, digna~Uente. Como, Srs. memlíros do Senado 
Federal. sujeitar~tne a que possa ser resOlvida a questão do 
Districto Federal mediante a declaração de um só, ar'bitro ? 
Não é que> eu tenha duvidas sobre a correcção impeccavel do 
nobre Senad••r por Santa Catharina. Eu a respeito, como 
vespeito as cãs de S. Ex. Respeito-a . .,porque sei que S. Ex. 
é digno, nnbre e alti-vo. Rr.speito.a, porque sei que S. Ex. é 
um digno parlamentar. ti um digno reprcsrntante do seu Es
tado. Mas eu não podia trahir a minha consci,encia. Eu ia 
resolver sobre direitos de outrem. E não se resolve sobre o 
direito de ninguem sem que se tenha a consciencia tranquilla 
para bem cumprir tal deve.r. 

Senhores, não tenho paixão que me conturbe. 
Estou calmo, fallanrlo talvez com enthusiasmo, mas com 

albsoluta sinceridade. Não me turba a minha con~riA!leia o 
odio, porque, o não tenho. Procuro defender o dire,ito e a 
justica. . 

Pratique.a o Senado com a correcção com que a deve 
praticar, porque desta fórma nada mais .fará do que cor-

. respnder ao qu.- · deli e espera a Nação. Eu por minha parte, 
perdoe.me o Senado dizei-o, cumpri a Itiva .e nobremente o 
dever de representante do Districto F.ederal. · 

Tenho -concluído. (.llfuíto bem; ·muito bem.) 
' 

I 

O Sr. Abdon Baptista - Antes: Sr. Presidente~ de ini
ciar as consider,açõPs que tr.nht) o dever de fazer a proposito 
do parecer de que -sou Relator, devo render ao illustre re
presentante do DiRtriclo Federal homenagens, as mais sin
ceraS'; pela elevação com que soube manter esta discussão, 
por sua natureza irritante, durante dous dias consecutivos. . . 

O SR. SÁ FREIRE - Muito obrig:ado a V. Ex. 
' 

O SR. ABDON BAPTISTA - Ao assumir esta tribuna na 
qualidade de Relator do part>cer que foi adOptàdo. unanime
mente; pela Commissão de POdPres~ pmwo tenho que adduzir 

· em reRposta a S. Ex.~ o illust.re Senador nor este DistrJcto. 
Mas, o pouco que tenho n dizel"; em contes~ação' a S. Ex., 
peco Ii cenca para fazer · prereder de algumas informações, 
que reputo necessarias e cabíveis neste momento. Quero me 

. referir aos ,antecedentes do parecer da Commissão, 

I . 



·Chegando a esta Capital para t,,mar parte TILlS trabalhos 
desta Casa do Cougresso, nos ultimas dias elo mez de' abril,· 
presumi que. seria ,, Helat0r · desl'e plello. · 

' Esta su·pp,osir,ão> que se tornou renlid{l.de, nasc.eu do 
l'acLo de, nos .annos nnlel'iores, me haver cabido a honl,'a ele 
rel.nf.nr as eleições elest.c District,, e as elo Esl.ado de !Vfinas 

· Geracs. 
Sendo-me. de fáçt(); distribuídO p·el0 Sr. Presidente da 

Commissão de Poderes os pap·e·is relativos ao pleito do Dis
tr.irl.o Fedei•,al, de que nos occupamos neste momento,. não 
hesitei em acceilar esta incumbenela, convindo, porém, que 
o Senado saiJJa que tP.I·-me-hia sido facll recusai-ar, bastando 
para isto' uma cornmunicacão ele minha· parte á MeS!a, avi
sand,J-a de que, por motivo de forçã maior, adiava minha 
viagem por uns diasr; c assim rec,,lher-m~ á commoda po
sição de um hom'!m q11~ nãn tinha roraqem ba~tnnte paTa 
ar('ilr com as responsab i !idades oriundas do· seu cargo. 

Aqui chegando, fui procurado, Sr. Presidente, por tres 
collegns, os quaes, isoladamente, me disseram: «Você tem de 
tomar conhecimento das eleicõc·s do Districto Fecle·ral. Trata
se de um c,uso impurLante; c nós queremos que, estudando.:.o 
tranqui!lamente, nos communique o resultado de suas pes
quizas:!>. «0 pleiLO», disseram-me dous clelles, «feriu-se 
denlro do partido; e, por conseque.ncia, nós, chefes po!itit os, 
nus senl.i01os na difflculclade de optar entre um c outro, e 
stl o esludiJ dos papeis referentes ao Jitigio poderá guiar-nos. 
t::onfiamos P.1n sb. 

Nlio declino esses nomes porque pa·t·a tanto não estou 
autorizado, embora tenha ,a certeza de que, si o fizesse, não 
magoariar, não molestaria os dignos collegas e amigos a que 
me refiro .. Prefiro; comtudo, não declinai-os. 

Respondi ,a esses· amigos, sem fazer-lhes lNlonja, sem 
agradecer-lhes a prova de confiança, pois que, si tivesse 
alguma C<Jusa a agrader:·er-lhes, .seria o modo fr,anl!o por que 
elles me haviam f~Jia.do. niRse-lhes que ia estudar os p]llpeis 
e que, oppot·tunamente, . lhes ,communicaria o resultado ·dO 
meu exame. 

Diversos companheiros da Commissão convers.aram tam
hem commigo nest.e mesmo sentido,. ret\Ommendando que es
tudasse com meticulosidade o caso, porque que1·iam "rientar 
seus votos ;\ vista do resu.ltado a que eu houvesse chegado. 

0 Sn. RAYMUNDO DE MIIRANDA - E' a verdade'. 

O Sn. AnooN BAPTISTA - Entreguei-me, Sr. Presidente, 
seriamente a esse estudo exhaustivo, Nada coo hecia do 
pleit.o; e, si é verdade que dispunha da maxima liberdade de 
i\lcoão, como PL1litico, não 6 menos certo que tinha de· um 
lado donR .nm ifl'tJS a qncrn sempJ•e e~;timfli e de outr" um .ci
dadãO que considei'o uma intelligencla das mais ferundns do 
pnl?.. mas r.nm que-m nunca privei; ~om quem nunca tive re
lações intimas. Entreguei-me a esso estudo, e~a.minando Çl 

\ 
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v~Ior de todos os documentos~ não procur,ando suggestões de 
nmg-uem. 

O meu illustJ•e amigo, o nobre re[lrcsentnnte do DJstri
cto Federal; cnlr·clanto, deixoü. esc,apar honlem. no segui
mm:to das su,as considerações-; uma phrasc ele muita respon
sabilidade: disse S. Ex. que o parecer fui o resultado de 
conchavo. · 
· Que ~ne perdoe o honr,ado Senador, a quem respondo; 
ma~ cnnsmta dizer que. si conchavas houve, delles não tive 
cOnhecim~nto. Ninguem a tal respeito me fallou. 

Entra.ndo .no exame da qu~slãu - digo-o alto e bom 
som - fll-o; Sr. Presidente, l1vre de qualqueL' suggestãD. 
E, si não fosse assim, tcrln a suQeri,Jridade neeessaria para 
declinar do estudü della e tambem do meu togar de membrO 
da Commissão de Poderes. 

Cbep-andcl ao fim desse estudo, c'onvenci-me de que 
, tinha dean.lc c mim um caso !Iquidu; comprovado, verifi

r.,ado, e ha uns 15 dias procurei o nosso illustre collega, o 
Sr. Senador Sá Freire, com quem tenhü semnre cultJvado as 
melhores relações o disse-lh'o: «o Thomaz Drlfino não p6de 
ser reconhecido~. S. Ex., u ,honrado Senador, apenas fez 
ligeiras considerarões sobre as condições da politir·,a do Dis
trir.to Fe-deral, nâda me perguntando. nem mesmo si u pa
recer· concluiu pela annull.ação do pleito ou pelo rer,unhe
cimento do 'outro candidato. 

O Sn. S.-i. Fn.EmE - Prova de respeito a V.: Ex. 

O Sn. ABDllN BAM'!STA - Agraderido. Com isso:; S. Ex. 
qniz corresponder á det'r.rencia, á alta considr.r.ncão, á alta 
estima c~m que sempre o tinha tido e esl.ava· dandO-lhe prova, 
communicando a S. Ex. o que ,ainda não til)ha revelado a 
uingur.m. 

·Que S. Ex., po~tanto, fique conven!!ido. de que não. r.ntret 
om nenhuma esp,ecie de conc:havo. mais amda, que nmguem 
a tanl.o se abal:o.ncou, propondo-me tal transac.çã.:J .. 

Ultim~mente r.svouçou por- ahi uma lenda, a de que o 
Sr. ]Jrt:siden'r? da B~::oublica tinha. em certo momento; in
f:el'vindo para que, eu r·etardasse a af!i'escnta.cão do parecer, 
cltegundo m~~mo os anlures dessa lonaa a· deixarem transpa
recer que desse retardamento talv.ez surg1sse a ~Odifrcaçã.• 
do p1arecer. Não é exact.o nada disso; c dou ctes1nteressadl1 
testemunho de que. o hon.rado President.e da .Republica. foi 
de uma correcção mexcediVel, evitando mtervir nas dehbe
racões do Senado. 

Eis, como o facto occorreu. Achando-me doente. dirigi 
uma carta ao honrado Presidente. da Commissüo de Poderes, 
inM'rmando-o de que nnquelle dia cu não poderia snhir; tJ 
r0cebendo minha carta S. Ex., que reside peJ'tO da casa em 

·que habito, procJrou-me, constatando que de. facto eu cstav,L 
. eni'ermo, e compromettendo-su a indagar de mim, pessoal
mente, ,o dia em que p~'derin reunir a. Commissão. · J.ogo no 

. . 
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dia seguinte fui procurad.o pelo h'6'nràdo Senador, promptifi
cundo-me ·eu a, no dia subsequente. vir ao Senado, para Iêr 
o Par.ecer. Sondo, p•'6'rém, esse dia santifi.cad.o, o nobre Pre
sidente da Commissão entendeu conveniente adiar a, convo-
cação da Commissão para outro dia. · · 
. Foi isto ·d que se passoll; foi isso que se deu. Sr. Pre

sidente, affirmando-o sob minha palavra de honra, o que 
faço pelo muito respeito que devo ao Senado, deixand•'6' de 
tomar em consideração, pelo despre7ló' a que condemno, twlo 
quanto se tem dito em relacão á minha altitude no caso. 

Feítas estas considerações, entro, Sr. Presidente, a 
resp'6'nder, um tanto succintnmente, os principaes argumentos 
do illustre autor da emenda, dando combate ao parecer, não 
porque todas as suas considerações não mereçam o meu 
acatamento, mas. porque S. Ex. - permitta-me dizer -
reeditou nos seus apreciados discursos de hontem e de hoje 
tudo .·quando o illust!'e candidato contestante disse perante 
a Commissão com a maior amplitude, com a maior proli-
xidade. · ' 

O SR. PRESIDENTE - Peco permissã~ a V. Ex. para 
observar que a hora destinada á ordem dO dia está. terminada. 

0 SR. ABDON BAPTISTA - Sr, Presidente, pouco tenho 
q.ue di~er. tanto mais· quanto sinto que minha sa,ude est.á um 
tanto abalada, bastando in:Mrmar a V. Ex. e ao Senado que. 
si niió' fôra -o facto de ser o Relator deste parecer, não faria 
o sacrifício que. ha já alguns dias venho fazerido, mantendo~ 
me aqui presenbe durante muitas horas de sessão. Assim re
queiro de V. Ex. a bondade de M'nsultar o Senado sobre ~e 

· concede a prorogacão da sessão por mais uma hora, cerlo diJ 
que não abusarei dessa concessão. . 

' o 

O Sr. Presidente 1. Os Srs. que appri)'vam o requeri
lt!Cnto verta! do hOnratlo Senador por Santa Catharina, pe
dmdo a prorogacão da sessão por mais uma hora, queiram 
levantar-se. (Pausa.) - , 

J!1ó'i approvado. V. E;x:. póde continuar. 

O Sr. Ahdon Baptista (continuando) - Dizia ·eu. Sr. 
Presidente, que S. Ex',, o 'honrado ·senador tinha reeditado, 
nos. seus bellissimos discursos. tudo" quanto consta da ~ó'n
tostacü.o do illustre candidato Sr. Thomnz Delfibo · dos 
Santos, istJI'I é, argumentos que a Commissão houve por bem 
•em .suo. sabedoria. desprezar em parte. Assim proseguir no 
cammho traçado pelo honrado Senador com ser d·esnecessa-
rio, é fati~nnte e superfluo. ' 

Mas nãtó' posso deixar de tomar em consideracão diversos 
argumentos nPI:esentad.os por S; Ex:., o honrado Senador. 
Qujz S. Ex:. estabelecer g.enero de prova espec!;;tl• sU?; qeiteris, 
umco para o caso. · , • . ~· ~ 

• 
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Que S. Ex. me desculpe se com 'ó' que digo profiro algum 
dislate juridi,co. Não s.ou jurista e, portanto, não posso acom~ 
panhar o nobiie Senador mJ's seus ·extraordinarios recursos do 
erudição jurídica em que é mestre de reconhecida compe~ 
~encia. Que S. Ex. me ajude a ·cumprir a tarefa que· m~ foi 
rmposta. 

S. Ex. o honrado Senador, Sr. Presidente, quiz esta
belecer um n~V'ó' genero. de provas, dizia eu. ruchando que 
tudo quanto disse o ·candidato contestante, por ser elle devia 
ser acceito pela Commissão como verdades inconfttncliveis. · 

O SR. S . .\ FRrnRE - Não apoiado. 
O SR. A anos BAPTTS'rA - V. Ex. fez grande appello 'á 

prova circumstancial. Mittermayer. o verdadeiro Instituidor 
da prova circumstancial nunca preconizou-a para casos desta 
natureza. · · . . · · 

O SR . S.{ FREIRE ~ V. Ex. vem em m êu auxiliO. O que , 
w di-sse fúi exactamr.nte isso: que não lur um systema de · 
prova estabelecido para a materia eleitoral. 

O SR. AllDON: BAPTISTA - S. E~. recorre tambeni ao tes~ 
temunho da impr61!1sa e aos coefficientes de comparecimento; 
Esses foram os seus principaes argumentos . 

. Sem duvida, ::=ir. Presidente, e longe de mim negar ;;1sl.e 
J'acto.; a imprensa representa um podero~o elemento e er- ·· 
:ficaz nos pair.·Es civilizados; ·mas precisamos convir em que 
n. opinião da imprP.nsa. mesmo .uniform(l, nem sempre traduz 
a verdade dos factos que occorrem. Não ha negar, muitas 
vezes, a imprensa vae haurir informes ·fm fontes suspeitas. 
Além dissf).; seus directore; o seu 'J)essoal de redacção, ·seus 
report.ers, emfim, posta dE' parte a questão de honestidade; 
são tambem humanOS\; ~. humanos que são, podem ser ar
rastados pelas paixões, dominados por ·cllas. dispondo mai,s do 
qutl nós de recursos poderosos para poder fazer valer suas 
opiniões, por todas as fllrmas perante o publico. 

·G·Sn. SÁ Fnmn!D--E quando as informações da Imprensa 
estão de accôrdo com out!'os documentos? 

O SR. Anno!\'1 BAPTISTA - No caso deu.:.se essa uniformi
dade só em relação a poucos resultados. Já. disse wtre nós 
o respeitava! jurista: . , 

«Em direit.o, o· facto notorio é aquelle que •. como diz Geor
(Jio Geora·i; pCde ser attG•stado por um povo Inteiro, o facto 
hü.torico,; para recordar, cuja existencia, basta citar o mo
numentc. ou o livro, e não essa voz publica (commune reno
mée); que é uma notieia· apenas pnrcinl e ·circumscripta a 
certo numtu•o de pessoas.. . . . ' 

. E qunndo, em que lognr; sob que legislação fazem prova 
em Juizo as noticias de jornae<~; mórmente · sobre aconteci
mentos do dia,. narrados sob ns impressões variadas de1 mo
mento? 

\ 
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Quan Las. vezes não são e lias contestadas e o proprio jor
nal as rectifica?» (Cons. Barradas; o Direito, 'vol. 58, paiJ. 579.) 

O ·sR. S.-\ FnEJ.RE - v. Ex. estt\ me fazendo uma injus
tica. En não kouxc como prova do que afl'irmE•J noticias 
de ,iornacs: reccorri ao que clles publicaram sobre o P·leito. 

O Sn. ABDON .B.~r·rrs'l',\ - Nãh disse que V. Ex. trouxe, 
como prova, mas como E•lemento de prova. · 

O S1i. S,\ FnEmll ,_ Úisse e repito; é um .. principio de 
prova. . 

O SR .. Ailnos BAPTISTA - Um principio de prova! 
Pa~semos no outro ponto. S. Ex. serviu-se grandemente 

deste argurMnto: o comparecimento do· eM tores, ás urnas! 
Qu~: S. Ex. me desculpe; mas tenho tanto prazer filll ·ver · 

o nobre Senador triumphante nas idéas quE• sustenta, que me 
pesa demasiado ter neste momento di.' confundil-o. E' que-

. slão de seiencia. ,, Vou trátar, Sr. Presidente,, do lado moral 
do plr·ito, sob tal aspecto do comparecimento de eleitores. 

O (•n·nuida.f.o •contestante afftir.mou ·qu,e, .segundo dndr>s 
scion tifícos ó de ~o por mil a média da mortaUdade entre 
os povos civilzados; e, adoptando esse coefflclente <le 26 •1•, 
proclll'ou d(·monstrar que foi excessivo e inacreditavel o 
comparcimenLo de eleitores na elE·icão de que nos occupamos. 

Preliminarmente·, Sr. Presidente, d0vo dizer que 26 por 
mil é a média da mortalidade gE·ral, isto é, da mortalidade 
da populacão, comprehendidos nella todos os indlviduos;; 

·desde os recomnnsci.dos até, digamos·, cem annos de idade .• 
Or~, sendo, incontestavelmente, maior n mortaUdade• en

tre zéro IJ vinte annos de idade, c tendo essa mortalidade in
:l'luido no calculo, graças no qual se clwgou a obler· a média 
a que ac.abo de alludir-; é claro que aquelles 26 fallecimen
tos por mil llabitan tes não podem ser a média da mortaii
dnde dos eleitorf)S, ·mtre os quaes só existem individuas mai
m·cs d1! 21 nnnos de idade. 

E' falha, pois, como se vr.rífíca, a base do calculo. Para 
provai-o lJasLn patentear que semelhantE• argumentação nos· 
induziria a conviccão de que teem sido fraudulentas todas as 
eleicões senntnrines !'enlízndas nesta Capital. 

Temos, por exemplo, a eleição de 1!l09. 
ElcHnres inscriptos até 190~, 20.247 • 

. Seg·unclo o honrado autur da emenda a média de compa
recimento, bnseando-se na sommn dos votos apurados· pelos 
!f.lnJ'eceres da Camara .cJos Df,putnclos aos varios candidatos no 
pleito de• 1009; foi de 44-, 81. •1•. .. · 

E conforme o parecer dn Commissão de Poderes do Se
nado. n. 23 de 'lf.·09, foram apurados 9,519 wtos aos dous 
candidatos n Rrnaclm··, o que quer dizer que ascendeu a esse 
nume1·o o to:al rle r.lcitorcs que compnrnceram tís urnas·; dan,; 
do· umn difl'r.rrmçn, para mais, dr:• 2.801 eleitores, entre os 
que,; segundo ri cnlculo pelos dndos fornecidos pelo candi~ 

.. 

• 
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dato contestante poderiam ter comparecido d~ 1:ac'to. Aquel
les 9.519 votos foram apurados pela Commissão de Pod~:,res 
do Senado, sem ,que o resultado fosse arguido de falso. 
. Conseqnentemcn te·, Sr. Presidente, si a argumEntação do 

honrado autor ela emenda tem por l'im demonstrar que a elei- · 
ção actual é fraudulenta, S. Ex. então qmr se promptificar, 
e o fa~; claramente a demonstrar que tudOs os outros pleitos 
senatoriaes teem sido igualmente fraudulentos, o que é em 
principio inaccc,tavel. 

Assm, como toda a argumentação que c:onduz ao absurdo 
deve SOl' despré?.ad~, a argumentação do homado candidato 
c:onteslantr esposada pelo nobt•e Senador pelo Dstricto Fe
deral não logra patG:nteur o que pretende. 

O 81\. SA FrlErRE (ironico) - Estú muito cm· Lo. Inl'elir.~ 
mente não posso mais responder a V. Ex. . 

·O Sn. Anoo.:;- BAPTISTA - Agora, Sr. Presidente,. a con
euroncia roi de oito mil e tantos · votos. Tomando-se esse 
comparecíme·nto. e deduzindo-se a média da mortalidade. 
desde 1010 alrl a:zoru, verificamos que o comparec,mento ao 
pleito que examinamos foi de 34 'I', emquanto que nos 
anteriores pleitos fo muito mais elevado. 

Si o honrado Sena.dor mG· permiHisse insisUr no argu) , 
mento·; som o inLUitQ, está claro, de melindrar a S. Ex., tanto 

. -mais qnanto sei bem que o honrado senador occupa sua ca
deira sem favor de ninguem. . . . · 

O SR. S,í. FREIRE- A mim V. Ex. não melindrará; CJuan
do 1nuito poder(t melindra!' o Senado. 

0 SR. ABOON BAP1'ISTA - ••• EIU diria,, Sr. Presciente, que 
em ~000·, quando Sf. reali7.ou o pleito entre o honrado Senador, 
a quem respondo; o Sr. Sá ·Freire, e o Sr. Dr. Mello 1'\'lattos. 
o com;Jarecimento foi ele' 44 'I'. E S. E.x. mesmo isso de) 
clarou, apresentando uma tabel!a. 

Por consetiuencia. !Sr:nhOres, si houve excesso - note o 
Senndo que .ou niio digo fr,aude - de estntistJCa dr. compare
cimentro foi naquella época ·em que comparcBetl H 'I' do elei
torado e não hooie que apenas se v~rifica uma média ele 34 "I'· 

M'Us. tem.:.se dito, ·então tratava-se de uma eleicão sin
gular. despertando. naturalmente maior ardor politico. Mas. 
é bem .o caso presente. Ninguem poderá contestar que a 
canclidatura do Sr. Trineu Machado politico de grande. acti
vidade,, prestigiado por um grrmde iJartido e hostilizado por 
outro toambem forte. levantaria em qualquer tempo grando 
interesse por uns e outros. . 

A proposito. dr.vo dizer ao Senado, que não sei, entretanto, 
o grá.o de paixão n que o ploi to attinglu, porque estava au
sente desta Ca.pitiai o dos Jornnes; confess.o. não colhi muita 
cousn; nem procu~ei colher. Hoje. porém, possoclizer no Se
nndo rJUP trmdo lido ng-om turl0 (Jtmnto ·a imprensa clrsta fln-



uo ANNAES DO SENADO 

pita! publicou sobre o assumpto, obrigado pela funcção que 
mr~ :foi designada peln Commisssão de Poderesi, não encontrei 
.vestígios de perturbucõcs, q-raves ameaças nem syroptomas de 

. terror que puzessem sob coação os amigos do contestante. 
Concluindo sobr·e o valor dos dados- estatísticos exhibidos, 

devo dizer que ellcs revertem contra o honmdo Senador. 
o SR. s,t l?J\EIRE - Apresentei como um argumento, ad 

mtniculo. . 

O Sn. ABDON B.AP•rrsTA -E S. Ex., Sr. Presidente, quer 
com este argumento ad m1niculo constituir prova. 

O SR. SÁ FHETnF: - V. Ex .. é que está sendo um habil 
sophista. . . . . . . 

O SR. A&ooN BAPTISTA - Póde ser que alguma cousa te· 
nhu aprendido com o meu illustre collega. (Riso.) · . . . 

O SÁ FREIRE - Perdôe.me V. Ex.; eu. não usei de so- . 
phisma~ 

0 SR· ABDoN BAPTISTt~ - Mas V, Ex. quiz constitur un, 
corpo com esses argumentos aa minicul0 • Assim fazem os 
bOns architectos. 

O SR. SÁ FREIRE- Mas é. um argumento de presumpçãr. I 
de que o pleito não correu em ordem e que nós devemos con-: 
tinuar a fazer exames detidos até chegarmos a uma prova 

· definitiva; ' 
o SR. ·ABooN BAP'riSTA ..,- Sr. Preisdente, não tenho a 

pretenção de chegar a um accôrdo com o illustre Senador so. 
bro esta questão. · 

o SR. SÁ FREIRE - Pois eu tinhn; sempre esperei isto. 
o SR. ABDoN BAPTII:'TA - Cumpre muito a proposito assi~ 

gnalar que na justificação, que precede a emenda e,xistem 
considerações de todo o ponto dispensaveis. 

Diz a referida justificacão: 
Provu 5ão os meios productores de certeza, como ensina 

:roão M·onteiro; e como em ma teria de reconhecimento de po
deres a lei não estabelece quaes os meios capazes de_ comba. 
ter a prova preconstituida representada pelos livros, actas c 
boletins. é facultado ao contestante o direito de apresentar 
todas quanlns julgue suficientes para gerar a certeza. 

· «Nem é mistér que se exliibam documentos, basta que 
se alleguem factos para obrigar a pesquiza da .verdade pelo 
poder verificador,,. 

, ••••• o~· •••• o. o ••• ··!·. o •••••••.••• · ..................... ~~··· ••• 

4:Assim sendo, parec~ que todos os documentos apresenta
dos pelo conte~t.ante devem sm· considerndos pelo poder verJ. 

.-.• 

' 
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í'icador, pl)is elles visam apenas precisar factos e completar 
a prova circumstancinl anLeriorment(l deduzida.»!. 

O SR. SÁ FREIRE - l?oi o que disse. 
O SR. ABDoN BAPTISTA - Si estas palavras hOuvessem 

.sido escrptas depúis de conhecido o parecer, seriam perfei
tamente descabidas as considerações que· traduzem. 

Longe de desprezar qualquer documento, ou allegacão do 
contestante. cómo se podertí deprehender da leitura da allu
didn justificaç[Lo, o parecer analysou.os e considerou-os um 
por um. ·. 

Tambem, si depois de conhecido o voto da Commissão, 
tivessse sido formulada a emenda, seria desnecessario repro. 
duzir muitas das reclamações do contetante, porquanto, das 
oitenta e tres por ~Ue apresantadas, o parecer atter.deu a 
nada menos de trinta e nove. annullando, ou de~prezando o 
resultaddo de antras tantas s~cções eleitoraes. . 

A Commissão acolheu todás as allegações, examinou tá
dOs os documetos, pesou todas as razões, todos os instrumen
tos de prova. concluindo por acceitar · o que era procédente 
e desprezar o qlle· entendel) destituído de. valOr. 

Mas, apezar deste crit:erio da Comissão, pretênderá o illus. 
tre autor da emenda que tudo quanto disse o candidato con
testante é verdadeiro? 1 

O SR. SA' FREIRE -: V. Ex. me está fazendo uma injus- • 
ttiça. · · · 

' O SR. ABDON BAPTISTA- Si S. Ex., Sr. Presidente, não 
disse isto é, pelo menos. o que se conclue das suas palavras.. 

0 SR, SÁ FREIRE.;..... Não apoiado. 
O SR. ABDoN BAP'l'JSTA - Si é errada a minha conclusão, 

leve V. Ex. isto á conta da minha cur!Ja intelligencia (não 
apoiados), desculpando-me. . . 

' I 

O SR. SÁ FREIRE - Não fi defeito da· intelligencia; é ha. 
hilidade do orador. A causa é má. \· 

0 SR, ABDON BAPTISTA .- E' isto mesmo; ll causa é da 
Commissão de Poderes . . 

Si as palavras acima referidas. Sr. Presidente. houves. 
sem sido escriptas antes de apresentado e votado o parecer no 
seio da Commisssão, conhecido que elle fosse, •repito, acre
dito que S. Ex., o honrado Senador, sincero como é, niío 
viria com ta.es ponderações·, visto cru'e havia de concluir de 
suas paginas, das suas asserções· que todos os documentos 

. apresentados furam cuidadosamente examinados. 
Não -posso agura í'azer um appello ao Senado. Esse appello 

só se traduzirá p.ela votacão, opportunamente, para que eUe 
diga si, pelo ménos, o Relator não examinou todos os papeis. 
Dizf'l'-se o con:trar:io .seria irrogar uma injustic.a. -E' passivei 
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que os tenha ·examinado, não con1 pouco cuidado, mas com 
pouca argucia. · 

O Sn. S,í l!'rmmE - Não apoiado. 
O Slt. AD DON B.IP't'ISTA ,-....' Como ·quer que &e] a, porGm, 

posso cliz.er ao Senado que l'iz um exame completo ele Lodos 
os papeis que me foram apresentados referentes ao pleito. 

V ê·sc do .exposto, Sr. P l'esidcnte, que as preliminares • 
estabelr.cidas pelo nobre Senador.- que S. Ex. me perdOe -
são .:frngilimas, não teem base. 

Passemos adiante. 
Enlre as razões pelas quaes o par'ecer não conclue uo 

sabor elo meu illustre amigo, S. Ex. faz carga tí falta de ve
r·il'iuação, á falsificação de ass ignaturas, recriminando a 
Commissão por não ter mandi(do examinar cada uma dellas, 
afim de ver si proscguiu ou ·não nu sua argumentação. 

Senhores, u Commiss•ão fundou-se em todos os antecer
dcnles que se teem dado, cm todas as decis6es da Camara 
dos Deputados e do Senado em relação a ·esta materia. · 

As partes interessadas devem provar que taes e taes aS>
signa.turas são falsas, is lo é,· não basta pr1ovar que tal acta é 
falsa; I.Í preciso provar que a que se defronta com essa é ver
dadeira. O trabalho deve consis•tir em verificar si taes actas 
são l'a lsas e reproduzir outras que se eleve provar que s·ão 
verclade.iras. 

Por . acaso é a Commissão que tem obrigação de provar· 
a veracidade da argumenJ.ação feita por uma das partes, ou 
é ·a essa parte que incumbe apresentar a prova necesosaria? 

A Commissão teve deanle de si duas allegações: a do 
Sr. Dr. Thomaz Delfina, dizendo que .308 J'irmas .eram falsas, 
e a elo Sr. Irineu ·Machado, allegando que 505 das que tinham 
favoreeido a eleição do seu ádversario Cl'am igualmente f.al
s,as. Pelos dous candidatos foram declinados nome·s, apontados 
Jogares, indicadas as secções. . 

. Vamos admHtir 1
JlUl'a. n.rg·umentar que tudo seja verda

den·o. 
O Sr. Senador Sá Freire, por sua vez, diz' que se dewm 

annullar as eleiçõos procedidas nas secções' em que se tenha 
verificado gi'1lnde numero de assignaluras falsas. 

' O Sa. SÁ FaEmE - Provada a ú·áude, devem ser annu!la
das do uccurdo com o nrt. :117 da lr:i. 

O Sn. AnooN · R\P'ris'r.~ - !\Ias, pe1·g·untu, Sr. Presidente, 
é jus·to quC" o eleitor que vae cJ'erccr o seu direito de voto, 
na molhO!' boa fé, que suffraga o nome do candidato de sua 
preferenCJa, s.eja prejudicado porque alguns outl'os votem 'fal-
samente, sejam vivos ou. mortos ? · · 

O SR. S,i J~neum - O que é jusLo o de nosso dever ri CfliO 
.uumpramos n di~pos,il;fio cln lei. 

r. 

, . 
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O SR. Aaool'l BAP'l'rs•r.•. - E' a nossa obrigaoão. · 
O Sa. S,\ l?nEmE - Pois é a lei que diz, no sei.l. arL. 117, 

que, e.xistíndo prova de fraude Que altere o 1.1esultado da el'ei
ção, ·esta deve ser annullada.· 

O Sn. :A:eooN BAP'l'IS~L'A - Sim, que altere o r·esultado ge
ral do pleito. Mas de um lado um candidato apreseruta tre· 
sentas e: tantas assignaturas que reputa falsas e· de uu1t.vo o seu 
contendor apresenta quinhentas e tantas,. dizendo-as ta~pbem 
falsas. 

O Sa. SÃ lhiEmE - E devemos. acceitar as assignaturas 
constantes des•sas tl.ctas, falsas ou verdadeiras, sem o exame ? 

O Sn. A~DON BAP'ns;ú - Não se esqueça S. Ex. o nobre 
Senador de que são votos· qué podem ser dados .aos dous can
didatos indistinctamente l:l que, declarados nullos, redundam 
em prejuízo de ambos. · 

O Sa. S.-i. l!,REIRE - Nô& estamos aqui verificando a ver
dade e·leitoral e não .procurando Javore~er a um ou a outro 

1dOS candidatos. . 
O Sn. AlluoN :BAP'J'IS'l'A - Si me fosse permittido fazer· um • 

pedido ao meu honrado collega, eu lhe 1•ogaria que illão fizesse 
discursos parallelos ao meu; a hora está quasi esgotada, e eu 
preciso concluir. 

O SH.. S..í. :i!'REÚl.E - Satisfarei V. EX. • 
O Sn. ABDON BAP'l'JSTA - V. Ex., Sr. · Presidente, cOm

preh·ende que a Commissão foi severamente- aoousada de par
cialidade · e que o meu dever, como Relator, é de~endel-a dessa 
arguição. , 

. Verificando os antecedentes que constituem a verdadeira 
jurisprudencia do Congre-sso Nacional, no que respeita a e&ta 
.Gamara, eu encontrei muitos pareceres reconhecendo Sena-

.1 dores, sem que 1'osse levada em conta a argumentação ·ele fal
sidade de assignatJUiras. Tenho um luminoso parecer sobre 
um caso de verificação de. poderes occorrido .no Senado, entre 
níuitos outros, o da eleição presidencial de 1910. 

Peco licenca para ·proceder· á ieitura desse documento, 
servindo-,me apenas dos· pontos mais importantes. Diz ·o ;pa
recer,· n. 37, de 1912: 

~A i:aJsificação das assignaturas, como. todas as allegacõe.s, 
não basta que seja arguida - precisa ser demon&trada. Ora, 
para provai-a, de tres processos nos podemos soccor.rer : 

a) o exame pericial Jeito por uotario publico; 
li) o confronto .entre duas assignatúila&, sendo uma pro-

·vavelmente \olerdadeii:a; . 
c) o depoimento de testemunhas q'tle •tenham presenciado 

o acto, e que· neguem ou. affirm!lffi a authenti.cidade pleiteada.:. 
s.-vol, m s 
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Ora, o ·candidato contestante de nennliUni desses roouraol! 

lançou mão, contentando-se em di~er que taes e taes assigoa" 
turas são falsas. Allegacão sem prova. r . 

S. ·Ex., o honrado Senador, . quando alludiu aó facto, 
aliás impressionante, de que se' fez votar em uma das secções, 
por intermedio de um phosphoro, o illustre Senador Biqueira 
de Meneze~, esqueceu"se de que na lista não estaya escripto o 
titulo de marechal, figurando aP'enas o nome. E' possível que . 
essa fraude allegada, que esse procedimento miseravel se te. · 
nha dado. E', porém, difficil.punir o autor, assim como não 
se póde avertguar' a qual das parcialidades se deve attribtiir, 
a autoria do facto criminoso. . · . . , · 

A C~mmissão, pois, não. podia,· p9r :um factp' isolado, rião 
robustecido de provas, accettar as arguições faltas,. pelo can-
didato contestante contra essa neta. · 

·O SR. SÁ FREIRE _..; As ~inhas affirmacÕes &ão muito 
complexas: não podem ser contestadas por esta .fórma. · · · . \ 

0 S~. ÁBDON BAPTISTA _;., Realmente seria .uma bomena-· 
gem prestada ao nosso distincto collega Sr. marechal Si quei
ra de Menezes; si ,o Senado pudesse punir a affronta porven

' tura feita ao eeu nome. Mas o que parece provado é que não 
'se :tratava da. fnlsificncão. do seu nome, mas de um bomonymo 
de S. Ex.; sem a sua graduação; que exerceu o seu direito de 
voto. '· . . · · ' 
. O nrgu~nto, embora -impressionante, é descabido. Sinl1o,: 
vejamos. . ·' \ . . . .'1 \ . 

· No parecer n. 6 da Commissão de Poderes desta Casa 
encontro o seguinte, .na leltra a, que figura á pagina 5, .sob o 
titulo: «.Falsificaéilo · das assisnaturns de eleitores erinesa" · 
rios:.: 11) provar que na seccão eleitoral a que ambas as.Iistas 
se referem não ha dous eleitores de igual nome:t, 

' Ora, · senhores, no caso pr~sente ·o ·muslre c'ó'ritestànte 
!!Presentou. cópia;da. lista impressa de eleitores do Districto 
Federal~ Nada prova que essa lista impressa seja uma. cópia 
authenttOa. .· · · · · 

O Sn. SkFREIRE - :Màs é .da Imprensa 'Nnoiona.ll 
·. · · 0 SR. ABDON BAPTISTÀ - N~d importa; não é uma.' cópia 
authentlcada, . . · ·. . · . . 1 

. O Sn. S.\ FREIRE - V •.. Ex:., CJ.Unndo requisitou, parO: 
questl.les secundarias, documentos· ortginaes, porque não re-

' g,uisituu as .. cópin.s. nut~~nticas para se i'azer a verificagll.o?, 
Era uma d1llgenc1a factltma. _ , ·. . · · . 
. . o f:.n •. ABDON BAI'>T!STA - s .. _Ex •• Sr. Presidente. o bon .. 
r~do Sennd'o:r diz que a. Commissão devia examinar estas !lS- . 
BJS'I1aturas; e cu estou JUStamente demonstrando que tal tn" 
cumbencia a ella .não pertence, ·e sim ás partes que tinham 
intere3se no assumpto. A: essas, ás partes .tntei•es~adns, é que 
cabia· proceder a -esse exame.. ·· : · '< 

.. ~···. 
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O S!i. s~ FRmnÊ ..:.., V .. Ex.· já ;provou o contrario quando 
i•eque11~u Q fez a diligencia. · · • ' 

O SR. A.Bo'ó'N BAPTISTA - O's :Interessados poderiam re
querer esse exame perante a propria Co)llmissão de Poderes. 
Entretanto o no•bre Senador ainda volta atra.z para dizer que 
a Commissão é · q:ue devia requisitar· até as listas, quando 
é cerb que o· candtdat'ci. contestante mandara apura!.as. 

' . 
O .SR. SÁ Fnmfm ·- .A: Oommissão devia fazer todas as di

ligencias para próvar que não tem :t:undamento• o que o can-
11, dtdato contestante allegou. . .- · · · 

1 O Si{. ALctNoo GuANABARA (dirigindo-se au Sr. Sd Freire)
V. Ex. sustenta a doutrina de. que a Commissão deve pvo-: 
mover as provas das allegações do contestante. · ' · · . ~ •. 

O SR. SA FREIRE - Tanto quanto ao contestante, quanto 
ai.J contestado, para chegar á verdade. E é por isso que a 
CommU:sãP se ·denomina - de Inquerito. ·. . . 

O SR. ALcrNno GUANABARA .-·Parece curial que o .candi-
dato contestante . traga as provas . do . que. allega. · . 
. O ~R. SÁ FREIRE - A' Commissão' é que compete pesqui

zar. E tanto ·é assim que ·'d Relator requisitou diligencias. e 
empregou meios J?ara .estabelecer. esta prova. Elia como ·Com
missão de· Inquerrt.o que é deve chegar a resultad'cls positivos • 

. O •S:R. AaooN BAPTISTA - Tratava-se ~neste caso de ave. 
rigua_;: um p'o'nto para chegar-se a demonstrar si uma mesa. 
fOra· ou não legalmente organizada. Continuemos. 
. Aceeitemos t'ddo o grande numero de falsificações apon. 
fadas, para argumentar, .a, · examinada a primeira das pro
vas adauzipas. exa-minemos a. a!legação em face da segunda. 

In::omtest~elmente a veracidade da Jettra- só P.Oderá ser 
verifiéacta· por uni' exame pericial, feito por notaria publico 
ou .outra qualquer pess'cla, cuja oompeLenc1a no assumpto seja 
evidenr:iada por . estudo espe~ial da mataria. . ·· 
· Não ·preciso alongar-me. , 

' o'ea. Si\ FREIRE ..::=v. Ex. já se re~eriu a isso .no parecer. 
Está repetindo. . '. . _ . .. . · 

' . . , , . . I 

O Sn.' AaooN BAPTISTA - S. Ex., Sr. Presidente, . que 
tanto tem repetido a contestaçã'6' ~o candidato Thomaz Dei. 
fino, · me dará licença para repetir tambem . alguma cousa 
do parecer. · · · . . · · · 

· · Nãó P.reciso alongar-me. O· parecer n. 6, a · qúe h a pouco 
m~ refcr , está amparado ()elos :votos dos memllros .da i Com
missão ·de Poderes de entlio. Srs. Francisco Glycerlo, · Jona-

• thas Pedrosa. . . · · · · · · · 
' ' 0 ER. S..\ FREilhi - llelator, 

· . O r-a .. Anoo." ~BAPTISTA-'-.. , Urbano Santó's, Sá Freire, Wal
fre<l'~Lea!, · Victorino Monteiro, Tavares, de Lyra. Bernardo 
Monteiro. Gonoalves ·Ferreira.. . · 

' ·. 
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O Sn. SÁ FREIRE - As . conclusões <kJ parecer. é preciso ·. 
notar-se. já demonstrei a V. Ex., foi o que votei. A prova 
pericial !é com;pleta. :A, Commissã'ó' podia mandar p~oceder á 
prova ~·ericial. Já citei esse parecer; nãu precisava: V. Ex .. 
desoobrll-o para trazer ao Senado. 

O' SR. ABDoN BAPTISTA -·Tenho muitos outros', inclusive 
o só'brc a elei~ão pr~sidencia:l de 19 i o . . ' 

O ~R. S . .\ !FnEIRE - O' que assigÜ.ei 1'oram as · conclusões 
do parecer e não a. s·ua fundamentação. Só · si eu fosse Re. · 
lator .. Ailiás, eu. P•'dia ter. entã!o .errado e agora estar acer-. 
tando. · 

· O SR. !ABOON'BAPTIS'l'A - Quand'ó' algum .dos membros td~ 
um tribunal discorda. da maioria, convem que· fundamente o 
seu voto vencido. · 

O Sn. SÁ FREIRE - Nem .sempre. Nós .aqui votamos con
clusões e nã() pareceres. Este assumpto já foi discutido'., 
· . O SR. ABDoN ·BAP'l'IST.A - Ha · outro ponto, apezar da 

grande consideração que tenho não só pela •opinião em~ttida 
pefó' honrado Senador, como tambem pela do nosso autorizado 

· collega· Sr. Adolplio Gordo, que, no momento feliz para o 
dllustre representante -do Distriei.Jo Federal, amparou o .seu. 
argumento, s'ólbre o qual peco venia •para dizer· que não estou · 
de accôrdo. · . · 

O facto é este: annulla1·am uma secção porque. se to .. 
maram englooadamente voto:s de· ,outra -ou 'ó'utras .seccões .. 
Eu não encontrei, mesmu an.tes desta dliscussão, decisão :Qe
sitiva a este reapeito, e, sendo facto commum. devia .ella 
mais 'de uma vez . ter sido submettida ao veredictum do Se
nado. Encontrei, en~etanto, dua.s referencias q:ue. depen4,_em 
o parecer da comm1ssão no. tocante a este ponto. . ' · . 

O parecer do Senado n. 70 de 1915, no estudo das elel
çoes de Itamby, depois de. decidir que .essa el~ção era nuiJa, 
accrescentou : · · · .t 

,, ' 
«Quando valida fOsse essa eleição haveria ainda' a. Obser• 

var· que nessa secção votaram eleitores de outra .sem que os . 
·votos fossem tomados em .separado, .apezar da acta. declarar 
que o foram.>. · . . . · . · 

Notem bem os honrados Senadores: quando valida fosse· 
u eleição. · · ' ·. · 

No par·ecei· n. 97, de :19:1.5, vê-se que· a verdadeira causa· 
·· de. nullidad!l foi. vicio na·. orga~ização da mesa .e não o. facto · 
• de terllm Sido . os votos de eleltor.es .de mais uma: secção to· 
mados &nglobadamente. · · · . 

Não ha jurisprudenéia a'ssente neste particular; não e 
este um dOs casos· de eleição nulla; sel-o-há de eleição annul-
lavel. . · · . . . · 

Mas, tomando em ()({nsideraoão o ponto dEi vista a que se 
ateve por diversas :v~~es o illll!!tre · a~to;r, !da ~m'enda. p~-

·.I 

' 
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gunto: dévem ser desprezaldos os votos dos el~tores que. 
nesta secção proc.ederam de boa fé ? · . 

O SR. :ADOLP:S:o GoRDo .- Por este systema nlio póde ha
ver nooca E!l~ição annullavel. 

0 SR. .ABDON BAPTISTA - Perdão; uma eleiçãO é nulla 
quando a lei a capitula· entre as eleições nu lias. 

O SR. AoOLPHo GORDÓ -· A lef. falia' em tet:mos geraes. 
:,em. fraude. . 

O SR . .ABDON BAPTISTÁ' - Mas. ·pei'gunto: isto não vae 
tambem . annullar os votO's que foram dados de bOa, fé ? 

O SR., ADÓLPHO G<lRDO - Em todas as .eleições podem 
hav.er v.otos de boa fé e .regulares. Mas. re.plto: pelo· argu
.mento d'e .V. 'Ex:. chegar-sa-bia a esse .resultado. neuhuma 
eleição podtlria ser annullada. 

O SR. SA' FREIRE - Póde ser. 
' . . 

0 SR. ABDON BAPTISTA- E', mas com a argumentaçãO dO 
· . illustre representante do . Di'stricto Federal não póde haver 

uma eleição que represente o resultado das urnas. 
· Passemos a outros pontos. . . · .. 

S. Ex .• o honrado Senador, fallou ainda em alguns ca
sos concretos. Não' pude tomar nota de todos; direi me·smo 
que não esperava que essa discussão pudesse terminar hO.ie. 
Mas. recordo-me de .que S. Ex. fali ou. por eil[einplo, do pa
pel que teve em uma secção o rnesari.o Norbe.rto Carlos da 
Silva. · . 

· O candidato contestante apresentou uma certidão de. que 
esse eleitor não era alistado na 3• secção, não podendo 'por- . 
tanto ser me·sa~io nella, apresentando o candidato diplomado 
uma outra certidão exactamente em sentido contrario. · 

O SR. SA' FREIRE ....:, Pensei ter convencido S. 'Ex.· em re-
lação a este ponto. · . ·· . · ·· . ' 

. ,,. . ' 
. O SR. ABDON BAPTISTA- Não· me convenceu; nem. me po

dia convencer, porque tenho aqui documento mais valioso 
· . do que os de V. Ex. · · ' . 

. . Não pod'emos ter hoje. Sr. · Presidenté. uma terceira ou 
quarta certidão que se,ia mnis varda'deira que qualquer das 
'duas ,iú exhibidas. ' . 

O SR. SA' FREIRE .:.... As duas ·se conciliam. 
1 

. • 

· O Sn. ABooN · BAPTISTA - Conciliam-se ? Mas. eu tenho 
aqui o Dú:zrio Of(''cial de f4 de janeiro de 19:1.5. que deve ser 
um documento auth€\ntico para. ·esclarecer o caso. 

o SR. SA' FREIRE - Entretanto. v. Ex. não a.cceitou ns 
.listas feitas na Imprensa Nacionnol. · · 

. .. 0 Sn. .A~DON BAPTISTA - Porque não estão no corpo dO 
~IIJri:Q Otfia&al, 

I 

' 
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O SR. SA' FREIRE - Bastava' que V. Ex. consultasse o 
-, Diario 0/lfcialj nada mais era preciso. 

·- ' ~ 

O' SR. ABDON BAPTISTA - Tenho aqui, Sr. Presidente. 
este exemplar do Diario O{f!cial• de :14 de janeiro de 1915, 

· quatro annos depois da data em que o · illustre autor . da: 
emenda disse que Norberto Carlos da Silva mudou de secção. 
Um -edital convoca-o, como mesario para funecionar nessa 
mesmíssima. mesa da s• secção. · 
· "-Não será esta uma prova irrefutavel de que Norberto 
Carlos da· Silva funccionou legalmente na referida mesa ? 

Não sei que outra allegação importante tenha feito o ii
lustre representante do District9 Federal contra o. parecer 
da Commissão. Portanto. Sr. Pr~:~sidente, para ultimar as 
minhas ligeiras observações, só me resta allud_ir á 5• secção 
da 2" · Pretoria . . · . .· 

·Nilo' sei, senhOres. se abusei 'da confiança da ·commiss~to 
de Poderes,· pedindo. a approvacão da eleição realizada nesta 
secção. Votaram alli 441 eleitOres no candidato contestante, 
e 44 no candidato diplomado. Para alli correram os eleito
res de outras seccões. notadamente. os da Ilha do Governa-
dor, na cllrte:m antec!.pada de que seus votos não seriam re
cebidos. na se.ccão O_J}de são alistados. · . · · 

, O rllustre candidato contestado amparado na palavra au
torizada do nobre .conte·stánte, quiz argumentar em relaçlío ás 
outras secções, declarando . que ·essa acta não· podia ser apu
rada, porque aquelle numero de votos nã:o podia ser tomado 
no curto espaço de tempo de i2 horas.,. 

o Sa. 'si FR'ETR)l ,..,... Não fui eu quem adduziu esse argu- ' 
mento. Foi ' o candidato contestante. · . , · 

0 SR. ABDON BAPTISTA - Entretanto, Sr. ~esidente, 5i4 
votos. pois que tanto sommam os 441 dados ao .sr. Dr. Tho
maz Delfino, dos 4~/dados ao .ca~dldato contestado 'e mais os 
29 dados ao Sr. Dr. Sampaio Ferraz, foram apuirados em f.2 

I 

' \ 

horas, conforme re?.a a .respectiva aGta. · · · · · I. • ; · · ·· 
Admittido o criterio do illust~e candidato contestante, essa 

eleição é falsa porqtre não cabe um minuto· e 25 segundos para · \ 
cada eleitor. . · ' · 

. O ·SR. ~Á FREIRE - V. Ex:. preparou u.m arsume.nto · con-
tra,.o candrdato contestante e não contra mrm. . . 

• ·O SR. AnnoN BAP~~TA- Eu não preparei itrgumento con
f.ra A ou contra B~ O q;ue estou fazendo - e é a minha obri-
gação - é defender. a .~commissão de Poderes. · , 

· Entretanto, Sr. Presidente, s•i aqui fraqueei, seria talvez 
:Par!). não ser intole·rante para corri o candidato contestan_te, 
pedmdo a approvação dessa seccã:o eleitoral. Mas si a emenda 
pretende annullar outras •por taes motivos, o· qu'e é leal· e 
justo é que esta seja in~luida entre ell~.; 

' ,! 

/ 

I 
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O Sn. SÁ FnRmE - Mas V. Ex. comprehimde que Q juiz , 

não pó de quebrar a linha • . , 
, O Sn. AnooN BAPTISTA --- 1\fas, vê V. Ex. que estou me 

penitenciando do que V. Ex. chama 'qnebra de linha perante 
a Commissão, quebra de linha .que resultou favoravel somente 
ao contestante, • · 

· O Sn. SÁ FREIRE - 1\fas V. Ex. comprehende que o nosso 
• 'objectivo não 6 reconhecer A ou B, m·a& evidenciar a vérdade. 
1:·-Resse pnr.ticulnr V. Ex:. quebrou a llnlta de juiz severo~ · 

\ I . 
O· Sn. AnooN DAt>rJBTA - Será, mas Isto vem provar que 

w não tinha prevénç.1!es contra o candidato contestante,. nem 
preferencias pelei candidato diplomnclo. . ·. 
· Sr. :Presidente, n hora l:'sti\ ndeantndn e nfio quero pedir 

!Prorot:tnç!!o, tanto mnis que .todos se sentem fatigndos, estan
do aliás todo o assumpto elucidado pelo" parecer da Commls
·a!lo, contra o qual o nobre ·autor da emenda apenas reeditou 
as allegacõe·s da contestação. · . • 

·S. Ex:. dizia hontem\que entrava na discussllo calmo, 
tranqui.llo e desapaixonado. Pois bem, repetindo as palavras 
'de S. Ex .. , dJrei que. safo deli a calmo, trnnqull1o, desapaixo
nado. Cumpri o meu devPr perante a Commlssão que endossou 
o meu procedimento e submetteu ao veredictum do Senado; ã 
sua decisão soberana. o parecer 1que sobre o caso, elaborei: 

. ·.Que o .Sen~do .Julgue agora eomo entender, resolva como -. 
·the parecer ma IS justo, certo, por6m. de que a Ccm'mlsslio .de 
Poderes. representada. aqui pelo mais humilde de seus mem
bros (nã.o apoiar/os), só se escudou nos princípios. de .lnstioa, 
da mais pura honestidade e . da mais comprovada indepen
dencia. · · · . · : · 

Tenho concluído, '(Muito bem; muito bem~) 

' . ·o. Sr. Adolpho · Gordo diz que vem fundamentar ligeira-
mente !Jm requerim!.'nl.o •. · · . 

. A 11lustre Commiss!!o de Poderes afflrma '1!m seu pareo~r 
que na eleloilo que teve lagar no dia f2 de marco do corrente 
anno, no Distriot.o' Federal, pnra: o preenchimento de uma vaga 
de Senador imperou .. (palavras textuaes) uma fraude tranquilla 
·e friamente calwlada. Com a devida v~nia, o .orador pede toda 
·a attencão do Senado para essas palàvras escript.as em ·um · 
pare•cer que mereceu o voto unnnirnP dn. CommlssAo. 
. Os factos constatados por e~sa CummiRs11o com. o exame e 

'estudo dos documento~ eleltoraes e referidos em seu pareecr 
confirmou de um modo cabal aquelle .lulzo: na elelollo de f2 
de marco imperou uma fraude tranqui'lla e friamente. calculada. 

. I \ 
.. Com oertelto: . 1 · · · · · · · · : 

. ' '• ' . 
· Primeiro, os interessados, quer ·O :candidato ·contestante 

como o contestado, allegam. existir nas acta~ eleitoraes um 
numero enorme de assignrituras falsas, referindo-se o primeiro . 
a 888 nomer, declinando um por um !1. o regundo' a 606.nomer, 

' . . 

. ' 

--.., 
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tajmbem 'declinando um por um:. tA.ffil'lllam, ípoiS', os ca.niiidato 
1QUe ha nas actas 893 assignaturas itilsas I · · . 

. Segundo. Consta das actas de va1-ias .secções e!eitoraes que 
o numero de votos obtidos pelos .éandidatos não corresponde 
e é .superior ao mumero de eleitores ,que compareceram e vo
taram, como, por el!lemplo, na 4' •Secção da s• Pretoria em que 
oompareceram 160 eleitores e os candiilatos obtiveram :1·73 votos 
ou mais 13 idos .que cabiam na urna. · 

Terceiro. Em muit!lJS· secções foram admittidas a votar 
pessoas que não eram alli· eleitores,. cujos nomes não· estavam 
.inclui dos . nos .respectivos alistamentos, sem que ·OS. 'seus votos 
tivessem sido tomados em ·separado, sem 'Que ·os seus ,f.itulos 
houvessem si1:lo ·retidos para sere1h remettidos á Junt.a :Apu
radm:a, como exig.e o art. ·79 da lei· eleitoral. 

Quarto. Em. muitas secções ·não fu,nccion:~~ram as mesas, 
não •se .realizandq, . por isto.. a ·ele1içã~,. conforme attestam. o 
Dr. Chefe de Pohc1a; autoridades pohe~wes e outros .funcc10-
narios publicos, bem como membros das mesas .e, apezar disto, 
foram fabricadas actas e ·remetttdas ás >Juntas. iAijJuradoras ~ 
ao Seuado. . ·· · . , . . i ; 

;A illustrada Commissão de Póderes, .que pede, aliás, que 
sejam annulladas ·as eleições em 19 secções, e que sedam des
prezados os resultados constantes das authootica~ relativas ·!\ 
outras 19 s·eccões, antretanto, emtttindo conceitos ,que 'não são 
.jurídicos e invoca.ndo precedentes que· constituem verdadeiros 
abusos perante a leJi, co!ll-sidera validas as actas, com os' de-
feitos antes apontados. . · 

Em .relação !ás assignaturas falsas. diz a .Commiossão que 
não lhe conviria fazer . a verificação das falsidades arguidas, 
pois que tal falsificação só podia ser constatada por. peritos 
cuja competencia e.~te,ia ·c1JidenciiJ.da, por 1est!Udos especiaes 
da matena. · ·· 

Não é exacto. :A propria •Commissão, pelo exame de asai..: . 
gnatura considerada .falsa, pelo .seu confronto com outras assi..; 
gnaturas anteriores da eleição,. pôde, em muitos casos e oom a: 
maior faoilidade, verificar .si .a arguição tem ou· não prece_, 
dencia. E caso não ·possa fazer essa verificação deiVerá sub"' 
'metter () caso a peritos. . . ' . . . 
. Ql)l!lsiderar, porém, va!'ida · uma a8signatura argtiida ~ 
falsa, com o fundameuto de que ·a Commissão carece de cóm.:. 

· petencia para fazer a consta tacão, é ·um absurdo. 
Diz a Commissão que no caso . de existir uma differenea 

entre o numero de eleito~es que aomparece,ram e votaram ·e o 
numero _de vqtos dados aos ca:nc!Jidatos, os innt4meros prece~ 
den.tes .~ao accordes em determtnar o dese<onto. ao mais votado 
de e:ccesso encontrado. · . 
· :Peco. resp9itosamente licenca para oontestar ·esta affir.o 

· mação: hn precedenteR •em um e -outro Rentiao. E .quando não 
houvesse. . 

~. pra.."i:e seguida em. quasi todos os CongreSsoS e Parla"' 
mentos é :não considerar tal differenca · uma nullidadle', 1quando 
é de numero insignificante de votos, ·de um ou !dous, e quan~o 
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póde ser attribuida a ·qualquer erro, engano Óu equivoco por 
.parte dos mesarios- ou .eleitores e não a má fé. · 

Uma eleição é feita com a maior -seriedade e lealdade em 
todas as .secções. de uma .circumsr-ripção eleitoral: em uma 
das secções a acta accusa uma differenca de um ou dous votos 
entre o numero de e1eitores .que votaram e o numero de votos 

. \ dados aos candidatos. Nesse caso, deve retirar-se do candidato 
mais votado os• V·Otos que constituem esse differenéa. 

' . ·Mas, do caso em debate, quando a Commissão reconhece 
1 que na eleição. impe·ra a fraude, considera va!Lda e legitima 
~leicão, ·em .• que a difi'erenca -entre o numero de eleitores que 
compa~:~eceram e. votaram e os 'IlUmeros . de votos distribuídos 
a:os candidatos -não é insignif~cante, é um absurdo; · 

O .art. 79. da Lei Eleitoral di.srpõe que os eleitor.es em .c:uja 
., secção houvea:' ·recusa do fiscal, ou que não se reunir .a mesa 

eleitoral, poderão votar na secção mai·s :proxima, sendo os seus 
votos tomados ·em separado, ficando-lhes Detidos os títulos para 
serem remettidos á 'Junta Apuradora do Districto. · 

Porque faz a lei estas exigencias? . 
· Para .poder verificar-se ·se .esses votantes são ·effectiva:.. 

mente eleitores da: secção mais proxi•ma, se votaram na secção 
em que são eleitores, ou se deixaram de votar, ou Por ter ha
vido reeusa do fiscal ou por não ter se :reunido a Mesa. Os 
votos sãp tomados em se:parado para, caso ·se.iam nullos não 
,preJudicarem a votação dada pelos eleitores da secção. Por
tanto, são nulla8 todas as eleições em que tend:o votado pessoas 
1não incluídas nos• alistamentos eleito.raes das secções em que 
se realizar, ~não forem .. entretanto ·observadas aquellas exi-
geneias. · · · . . · · · 

Certo o attestado de uma autorMade policial' não faz por 
si só prova plena contra a validade de um pleito. Mas, quando 

, um chefe de policia afirma •que em determinada secção não. se 
' reuniu a mesa e I não houve eleição, . quando. tal attestado é con,.. · 

firmado pela imprensa e por informações· de outras pessoas e 
·quando se ·trata de um pleitoem que imperou a fraude e que 
nas ootas .Jw. 893·. ·assignaturas fal•sas, ,os attestaidos das autori
dades polioia,es constituem · elementos importanstissimos de 

· provas. . · · · 
. Em face do exposto é · e."idente q~e não · póde dar o seu . 

votO ás conolusões· do parecer da Commissão, porque, além das 
eleições ,que ella. •considera imllas ou que não apura, outras 
·existem; nas mesmas c o_ ndiçoos, e não -sei si feita uma completa 
e legitima apuração, poderá o candidato diplomado, Sr. Irineu 
Maohado, ser :reconhecido. : 

.Si poder· dar-lhe-ha ô seu voto. 
Para esta contestação, envio á. mesa o seguinte requeri-

mento (LB o requerimento. ) • · 
. ' . 

· . O orador,conclue o seu discurso dizendo que o seu intuito 
. é provocar amplos esclarecimentos, de modo a poder o Senado · 
agir com pleno ·conhecimento de causa e, ou ;reconhecer o can
dida;to •que .tenha sido legitimame-nte eleito, ou 8Jilnullar o pleito 
si estiver uullo em faoe <la lei • . (iJfuií·l li1.'7tt; muit~ bem_.)j 
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iVem á Mesa, 'é lido, apoiado e· posto conJunctamente em 
ldisoussiio com o parecer, ficando encerrada a discussllo, o se-
guinte . · i · · ' 

REQUERIMENTO 

. . 
Requeiro que :volte o parecer á Commissfio de Podere·s, afim 

de serem rectificadas as suas conclusões, depois de deduzidos 
· das votações apuradas para os .candidatos. os votos que àlles 

' oh tiveram : 
. ' . 

a) nas eleicões· de cujas actas consta que o numero de ·elei
·. tores que compareceram e votaram não corresponde ao numero 

• 

de votos. apurados; ' . . , 
b) nas eleicões reàlizadas n~s seccõ~s em que foram admit- ' 

tidas a .votar pessoas que não figuravam .nos respectivos alia-· . 
taméntos, sem que os seus votos tivessem sido tomados em 
separado e retidos ós ~eus titules; 1 . · ' ·. 

c) nas eleicões em cujas actas l' documentos existem assi
gnaturas ·que a Commissão veT!fi.ca serem faLsas pelos e:x:~mes · 
e diligencias que fizer· ou· mandar fazer: 

Deverllo tambem ser deduzidos . os·. votos attr!buidos · aos 
candidatos naquellas seccões em que se reuniram as mesas e 
n!!o bouve eleição, segundo attestados de autoridades policiaes 
e de outros funr,cionarios publicas, 'desde que taes attestados 
sejam confirmados por· noticias da imprensa ou por outros /' 
factos circumstaD!l!aes. · . 

·, . . . . 

Sala das (sesslles, 5 de ju!ho" de '1916.-;~dolpho Gordo;, 
I , . o • 

O Sr. Presidente- Nilo havendo numero no recinto :vou 
mandar proceder a chamada. · · 

·Procedendo-se â chamada, verifiea-se a ausencia dos Sra. 'X. 
Azeredo, Metello, 'Pereira Lobo. J,opes Gonçalves, Rego Mon
teiro, Indio do Brazil, Mendes de .~lmeida, José Euzébio, Pires · 
Ferreira, Ribeiro Gonçalves, Franéisco · Sâ, João Lyra, Eloy de·"· 
.Souza, Epitacio Pessoa, Rosa e Silva, Araujo ·Góes, Ray!lmndo 

. de Miranda, · Si.queira de Menezes, Domingos Vicente, Erioo· 
Cdelho, Bernardo Monteirb, Alfredo Ellis, Gonzaga Jayme, Leo
poldo de Bulhões, José Murtinho, XR'Vier da Silva, Alencar· Gui
marães, Generoso Mar.qu.es, V~dal Ramos e :Viotorino Mon-
teiro· (30) • · . · . . · · _, .. 

. ' ' . 
· ,. O Sr. Presidente-::- ·Responderam lá chamada apemis tO 

Srs. Senadores. Não. ha numer.o; fi!la prejudicado o requeri-: 
mento. ·,. 1 , , 

~ntln'da a disoussllo qo parecer .• ! ·: : 
' . 

' ~ '' .. I 
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• si não .ha mais· quem queira usar da palavra,·vou encerrar 
a discussão. (Pausa.) . · . . · 

Encerrada e adiada a votao'ãó. 
Nada mais havendo a tratàr, VOU levasntar. a sessão, desi-

snando para ordem do .dia da seguinte: -

Votação do parecer' da Commissão ·de Poderes n. 52, de i 916, 
sobre as e1eicões realizadas no Districto Federal no de 12 de 

. março ultimo para preenchimento da vaga aberta pelo falle
cimento do Sr. Augusto de Yasconcellos e opína•ndo. que seja 
reconhecido e· proclamado Senador da Republica .o Sr. Dr. Irineu 
·de Mello ·Machado (com emendas substitutivas das conclusões 
do parecer, apresentado pelo Sr. Sá .Freire, propondo o reco
nhecimento do Sr. Dr. Thomaz Delfino dos Santos, e do Sr. A.l-
{redo Ellis propondo a· annullação do pleito.) . , \ 

·' . 
Levanta-se a sessão á:s 6 horas e 45 minutos. 
' , I 
• 

51• SESS:.W, EM 6 DE JU.LHO iDE :1916 

PRESIDENCIA DO SR. URBANO SANTOS, PRESID$NTE 

- , . 
·iA' 1 'hora da tarde. abre'-se a sessão, a que coi)correm, os 

Srs. A;. Azeredo, Ped.ro Borges, Metello, Pereira Lobo, Lopes 
G.oncalves, ·Rego Monteiro, Indio do Brazil,"Mendes de Almeida, 
José Euzebio. ·Pires Ferrei ri> Ribeiro Gonçalves, Francisco Sá, 
João Lyra. · Eloy de Souza, Cunha Pedrosa, Epitaclo Pessoa, 
Walfredo Leal, Rosa e Silva, Araujo ·Góes, -Raymundo -de MI
randa, ·Si-queira de Menezes, Guilherme Campos. Lulz Vianna, 

· . Domingos Vicente, Miguel de Carvalho, Erico Coeltio, Alcindo 
Guanabara, .Sá Freire, Bernarao Monteiro, Adolpho Gordo, Al
fredo Ellis, Gooza~a Jaymo, Leopoldo de Bulhões, José Mur- . 

. tinho, Xavier da Silva. Alencar Guimarães, Generoso Marques, 
Vida! _Ramos, Abdon Baptista, Soares dos Santos e Victorino 
Monteiro ( 40) ; . ' . ' 

Deixam de .compereéer com causa justificada os Srs. Her
~il!o ·Luz,, Sllverio. Nery, 1Lauro Sodré, Arthur Lemos, Costa 
Rodrigues, IAbdias Neves, Thomaz .Acoioly, Antonio de Souza,· 
·Ribeiro de Britto, Gomes Ribeiro, Ruy Barbosa, José Marcellino, 
João .tuiz Alves, Bernardino 1\!Gnteiro, Francisco Sal!es, Bueno · 
de Paiva, Eugenio Jardim e .Rivadavia Corrêa (19). . . 

E' lida, posta em discussão e, sem debate, approvada a ' 
acta da. sessão anterior. ' ... ·· · j . · 

· o Sr •. i • Secretario declara ;que não'hl' expediente .• ] 

' 
) 

•, 

1 r 

-. 
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O Sr. 2• Secretario procede á leitura do ·seguinte:· 

PARECER 

N. 53-1916 

' « Com a .indicação, que em sessão do Senado, de 12 · de 
maio ultimo. submetteu ao ·estudo da .commissão de .. consti
tuição e Diplomada, p~etende o illustr&l Sr. ,senador João Luiz 
l>\.lves, saber: ' · 

. t•; si foi regularm~nte feita a reforma 1d:a, Cons.tituicão 
do Estado do Espírito Santo, promulgada em 13 de maio 
de 1913; . . 

2•, .Si é cons'tit.ucional o acto do Congresso Legislativo do 
mesmo Estado, pelo •qual foi ~transferido de 9 de1 ,janeiro para 
3 de maio do anno que se seouir á leoislo.tu.ra, o dia designado 
para nelle terem lugar as' eleições ordinarias d1e Deputados ao 
mesmo Cong:resso. 

1 Estas são, e:m ,breves termos, as duas .questões .que l'l Com-
missão cumpre ·estudar. · , 

Com os elemootos postos á sua dilsposdcão pelo eminente 
autor da indicação, e com· os que pó de .colher, ·o Relator,. em 
suas investigai)ões, passa a Commissão a dar o seu parecei'· 
sobre e lias. 
. A Constituição do. Estado do Espi-rito .Santo, de 2 dei maio 
de :1892, promulgada pelo respectivo Congresso Constituinte, 
:em observancia ás prescripções do art. 63 da Constituicão Fe-

. ·dera!,, estabelecendio as formalidade e o processo de sua re:.. 
fol'ma, di-spoz: , 

No art. 107 .que-« :poderá <i Congresso, por dous tercos 
de seus memhros, 'propôr a convacacão de COOI!S.tituinte; para 
alterar, supprimir ou accresoentar artigo ou artigos. determi
na:dos, indicada ·a razão de ordem ou Mnvenieneia pubUca da 
r>eferida proposta :. ; . 1 · · · . 
. No art. 108 •que- «assim ve<ncido, após. o debate de praxe, 
o futuro ·Congresso occupar-se-ha da mater1a, acceitando-a ou 
re,jeitancio-a :.; · · . 

. E, no art. 109, finalmente, que--'« não poderá ser acceita 
proposta tendente a reformar ·a Constituição no que concerne 
:is attri.buicões dos orgãos da acção politica do iEJstado ou locli.l, . 
ao modo da constituição desSJCs orgãos, á independencia de suas 
funccões, nem quanto aos pri,ncipios bas~cos da. Constituição).: 

Tres condições essenciaes ·são, pois, necessarias para ,que 
se .opere es.sa reforma: · ' · · 

a)· .que: e.lla não a.ffecte os principias cardeaes do •regímen, 
a organização, att.ribuicões •e indepencia dos poderes politicas 
do Estado e dos municípios; · · . 

b) que a sua iniciativa caiba a dons terços dos membros 
do CongressQ Legislativo do Estado; , , 
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c) que a sua decretação .seja :feita po·r·um CongressG com 
poderes constituintes, préviamente •convocadG . 

. . Na esgu'l!Jda dessas QOndioões incluem-se Lambem a de 
motivar a reforma em ra.Zões de ordem ·ou conveniencia ].JU
blica, •e a de determinar os artigos a alterar, ,supprimir •OU 
accresoentar. · · 

· .Salvo •quanto á iniciativa que na União cabe igualmente 
«a dous .terços d(}S Estados, ·representados· cada um pela maioria 

', dos votos dos seus legislador.es, tomados· no decurso de um 
'' amno ~.,a ·Constituição do Espirito Santo approximou-se tanto 

quanto :possivel, ill.G institui!' •as formalidades Ido processo de 
sua reforma, do que dispõe' •O art. 90, da ConstituicãG :da Re
publica, dividindo-o em duas phases perfeitamente distinetas 
....., a da proposta .e ·a da :resolução. 

,Os textos das :duas Constituicões se diffe•rem na linguagem 
B'mpregada, conservam, entretwnto, ·O mesmo ·espirito e o meSiiilo 
intuito, isto é, procuram ambos assesu·rar a estabilida<lie do sys
tema poli~ico •que instituíram, ·evitando por meio de •cautelosas 
providencias~« r.eformas precipitadas, não bem amad\li!',eeidas 
no juizo e senso pubHcos, pouco reflectidas e imprudentes:~>, 
no dizer claro e preciso do. douto commentario do erudito, 
Sr. João Barbalbo. · · . 

· Assim é :que . uma e outra, harmo:nizando-se· em linhas 
geraes no que concerne ás condições da iniciativa da reforma, 
tempo e modio de sua 'elaboracão, ·.e considerando a importancia 
·ciapital de leis .dessa natur.eza e a sua influencia sobre as 
sociedades po.titi!cas que são destinadas a sentk-l'hes os effeitos, 
tiveram o cuidado de impedir a possi.bilidade de .reformas 
inspiradas que « surprehendam a espectativa publica, fraudem 
os intuitos da sua iniciativa e burlem a aspiração que ellas 
eram chamadas a satisfazer,. · 

Dabi, ·na ·autorizada opinião do grande constituionalista 
brasileiro, . as duas phases distinctas do processo das reformas 
eonstituciO'Ilaes. . • · · 

«Na primeira, . doutrina o notavel .commentador,· proje-
, eta-se a alteração, mudanca o:u accrescimo :que. se t~rá de fazer . 
no vigente texto da lei fundamental da Nação, estabele
cendo os .precisos termos da ·reforma, de modo: que d'ique de
terminado ·em •que ella consistirá. Ah'i verifica-se, apura-se, 
o •que é que quer a Nação. Ora, a aspi·raoão nacional não é 
sómente .que •se .estabeleçam· no regimen e~istente mudanças 

.·e addicões .. quaesquer, mas taes e •taes alterações, em precisos 
termos; a Nacão não quer só e vagamente que se. façam ·re
formas,· mas ·esta ou aquella refovma que ella indica. iE· será 
disto que primeiro . terá de conhecer o Congresso Nacional 
para votar que se :taça depois, que se ado·pte e appvoyo a pre-
t~mdida ·reforma. · . · ·· 

. Ficam então assentados· os pontos. sobve que esta versará 
·e o ·que se terá ,de consagrar :em Jogar dG •que existe. 

~-\: segunda phwse é a. da adopção da ~eforma pretendMa: 
·e prep111rada, é a consagraoão em lei do que a Nação quer, 
tal como .. se tem verificado d01 •que ella manifestou por orgão 
(ias Gamaras Legislativas 1(1).1, [Cios ;Estados .• ; · ·· · 

' ' 
I 

/' ' 

., 
I 
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o que se tem 'de reformar, o sentido e termos aà reforma 
é materia já vencida e e.stabelecida na primeira phase; na 
segunda se tratará sómente Ide approvar ou não, de incor-

. porar definitivamente a Constituição vigente, ou de rejeitar a 
reforma proposta, e .tal como ficou !lidmittida na primeira. 
A admissão de alterações, de clauslas não apresentadas . na 
proposta, não I()Ogitadas antes della-~.er declarada· acceita, 'viria · 
expol-a a disvirtuamento e ao perigo de dar-se ao paiz cousa 
dífferente de sua aspiração.:~> . . ~ · · , 

Embora feito sobre o art; 90 Ida CO'Ilstituição Federal, este. 
commentario na lucidez e precisão de . seus termos ajusta~se 
perfeitamente ás disposições das· ;citados arts. 107 a 109 da: 
Constituição do Espírito Santo. Nestes mais expressamente. 
do ·que naquelles s.e exige, como se viu acima, que a reforma 
proposta determine especificadamente os .artigos a alterar, 
supprimir ou accrescentar, indicada a· razão de ordem ou con
veniencia publica de alteraoão, suppressão ou accrescimo; .que 
seja ella subscripta, acceita e votada, após o debate de praxe, 
por dous terços dos membros do Congresso, com a formalidade 
ainda da convocação de uma Constituinte, a qual incumbirá a 
definitiva resolução sobre a materia, approvando-a ou ·rejei-
tando-a. , . . · 

Com a lição de 1 João BarbaJho, que parece ter sído ditada 
á vista da propria lettra 'dos artigos Citados, o que -cumpre 
agora indagar .para responder ao primeiro . dos postulados da 

. indica~o, é se a alludida reforma foi feita com exacta obser-. · 

.. vanciã das condições e formalidacles ·ahi claramente indicadas. 
Examinados em seus detalhes· a proposta e o seu preparo 

parlamentar, é fóra de duvida que na primeira phase do respe
ctivo processo se prescindiu da indicação em precisos termos 
das alterações, siJ.pp·ressões ·~ addicões a. fazer ao . texto co•n
stiLucional formalidade essa que no conceito . desse egregio 
oommentador de nossa Co·nstituição, toma o caracter de essen
cial, pois que ~não observai-a é expor a espectativa publica á r 
surpeza de reformas ínespeJ:adas não:Jlem amadurecidas -no· 
,juizo e senso publicas, pouco reflectidaS' e imprudentes .. · 

-Disso é prova. evidente a lei n. 894, de 30 ·de dezembro 
de 1912, .que autorizou a reforma com a convocacão da Con
stituinte .que a promulgou em 13 de maio de 1913. . · 
· . As demais condições e formalidades . exigidas pela Con

stituicão foram, porém, rigorosamente observadas. , -
. . A iniciativa da proposta coube a dezenove dos vinte e 
cinco deputados de 1que .se compõe o Congresso, portanto,. mais , 
de dous tercos de seus membros, a ·subs,crev;eram; discutiram e 
votaram nos tres .turnos e com os i•nterstioios regimentaes 
adoptados no processo . ela rli~c11~são e votação dos projectos 
oommuns ordinariamente submettidos á sua deliberação; foi 
);lrecedida de diversos consideranda e que resumiram ds. raz6es 
âe. ordem ou conveniencia publica que . aconselhavam a sua 
adopcllo; e indicava pelos respectivos numeras os artigos sua.., 
ceptiveis de reforma, bem como as matarias a ·que· se deviam. 
referir novos artigos--a udditar 1á. . Oonstituigão. Sómont~ a 

·' ··l· -' 

-- ' ' ' 
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indicação do sentido e termos das alterações a fazer no texto 
constitucional que devera ter sido feito na primeira pbase do 
processo parlamentar passou para a,segunda. . 

Esta 'alteracüo de ordem na observa•ncia dessa :formali
dade, entretanto, parece á Commissão não . ter na 'hypothese 
em debate, o alcance e a importanoia ·que lhe attribue .roão 1 
Barbalho. · · 
. As 'modifioaoões feitas na primitiva Constituição, ·em sub,. 

stancia, nada innovaram no systema politico por ella instituído·, 
. cu,ia estructura mantiveram integralmente. Tenderam antes a 
!',expurgar o texto CDnstitucional de suas 'demasias para\ dei;x:al-o 
apenas limitado aos lineamentos geraes da organização\ politica 
do Estado, seus princípios essenciaes, discriminacüo das· fun
ccões dos differentes orgãos do Governo e o objecto dellas, 

· evita'ndo todos os ·ele talhes e providencias só proprias das leis 
complementares. Póde.:se mesmo dizer que em sua generalidade· 

· as e111endas feitas á Constituição· reduziram-se a alterações na 
redacção dos textos primitivos para 'simplifícal.:.os, tornando-os . 
mais claros e precisos. . · . · · 

Exemplos di~s·o .temos examinando o art. :1°, assim con
cebido: «O iEstado do Espírito Santo1 como membro federado 
da Republica dos Estados Unidos ao Brasil, prestará obe
dienóia a todas as·1eis da Republica, concorrerá pa1·a o for.: 
taleoimento desta , e gozará das vantagens, como co•ntribuirá 
para os onus do engrandecimento, da defesa, da honra, do 
credltQ, e do bem geral da nação~. substituído pelo seguinte: 
. · Art.' :1.0 O Estado do. Espirita .Sapto, parte. integrante da 

. Republica dos Estados Umdos do Braszl, reger-se-ha pelas dis
posições desta Constituição, sem outras restriccões além das 
que se acham consignadas na Constituição Federal. 
. •o\.rt. 9.0 Assim redigi~o: «E' garantida a instruccão pri
mari~ gratuita. ,() · E~t!ldO se esforçará pa~a. melhQrar s_emp~e 
as ·condições do enszno . de modo que_. a mstruccao pnmar1a 
venha a preencher os fms da: educacao moderna, abrangendo 
as theorias fundamentaes da .existencia ~. que foi. modificado 
do modo seguinte: O ·ensino primaria será gratuito e .obri-
gatorio. , . . . , . . ·· 

o art. i6. «Os mu<nioipios poderão auxiliar-se e combinar 
entre si para a realização de. emprehendimentos ·que lhes in
teressem. em commum, deliberando. ·como lhes convier melhor 
sobre a sua direcção :1>1 substituído pelo Seguin te: 

Art. :16. c Os municípios poderão auxiliar-se e combinar 
entre si' para a realização de emprehendimentos que lhes in
teressem em comm1:1m, deliberando como .l:llelhor lhes 'convenha· 

·sobre a sua direcção .:I> 
· · · O art: 23, ·assim redigido: «O Estado deputará, por seus 

•eleitores, . de tres em tres annos, vinte e cinco ·cidadãos de 
reconhecida probidade e merecimento para constituírem o 
seu Co•ngresso Legislativo,, substituído por este outro: 

1 Art. 29. « O Poder •Legislativo é e:Xercido pelo Congresso 
Legislativo, composto de vinte e cinco Deputádos, eleitos de 
tres .em ~res annos, mediante,suf!ragio directo.» ·, 
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Os arts. 47: «o Presidente será el·eito de quatro em quatro I 
annos por maioria absoluta de votos e suí'fragio directo do· Es
tado. iE·ssa eleição terá Jogar ino dia 2 de fevereiro.»,-e 52: 
«Na mesma· occasião em que se fizer a e~eicão de ·Presidente, 
serão eleit<>s tres .Vice-Pr.esidentes, que. pela ordem da eleição 
substituirão o Presidente nos seus impedimentos, temporarios 
ou. proloo.gados. · · . · 

· Paragrapho unico. Em caso •ele empate prevalecerá ·a idade. 
E' extensiva a eleição dos Vice-PresM.entes á disposicãQ do 
art. 49 », substituídos pelos seguinteS!: 

!Art. ·47. « .Q Poder Executivo é exercido pelo· .Presidente 
do Estádo, ele1tci por suffragio. directo ·e maioria absoluta. de 
votos. . · 
· ·Paragrapho unico. O Presidente será substituído w.os seus 
impedimentos ou falta · por um Vice-Presidente, eleito nas 
mesmas condições, e na falta deste, successivamente, p'elo. 
llresidente e Vice~Presidente do Congresso.» . · · 

Ar.t. 48. «A eleição do Presidente e V~ce-Presidoote far
se-lla em todo ·O Estado no !dia 25 de marco do ultimo aw.no 
do periodo governamental.» 

.Art. 49. « 10 Presidente exercerá •O cargo por quatro annos, 
não podendo ser reeleito para o periodo s_eguinte, e deixará 
o exer.cicio 1!10 mesmo dia em que termina o seu mandato».· 

Os arts. .67 : « Como orgão proeminente da acção politica 
do Estado, á magiJstratura incumbe a missão de restabelecer~ . 
as relacõ.es .iuridicas das -pessoas naturaes ou ideaes que com
põem a ordem social, pela applicacão da. lei que a regular 
nos 'casos particulares de litígio em taes relações bem assim 
a Ide mooter a ordem constituída I pela ·repressão physica. ou 
mo1·al de seus violadores » e 

Art. 71. «Para o exercício de sua Judicatura a magistra
,tura . do Estado formará duas instancias, sendo a primeira . 
composta de ,juizes de direito, .tantas quantas for.em . as co
marcas .e a segurnda de uma ·COvte de· Justiça, cujo numero 
de ministros sed determinado em lei o11dinaria », substituidos 
pelos seguintes: • · 

ATt. 63. « o ·Poder J udiciarió se11á exercido pelos juizes 
e ,jurados, de accOr.do com o ,que fôr determinado na lei de or..,. , 
ganizacão judiciaria . · .· · . . 

Paragrapho unico. 'A: sua competencia será a detel'!ll!nada 
nesta Consti.tuicão e :na J.ei de organização judiciaria nesta 
respeitadas as restricçqes consagradas . na Consti-tuicão !Fe-
deral. , . · · · · . . 

. Art. 64. « A judicatura ordinaria do !Estado constituirá 
duas inatancias: a primeira, formada pelos juizes de. direito, 
pelo Jury .e juizes districtaes, e a segunda pelo Supremo rrri-
bunal de Justiça'>, . ' • · · 

. · E assim são quasi todas as alterações· feitas na .Constí-
t.uição, e •Que seria enfadonho aqui reproduzir. . 

Confrontadas com os te;x:tos primitivos, não1 se notará 
nenhuma modificação raidical relativamente ao systema poli
tico instituído .. A reforma não, te~e .esse fim, nem ~u ~~ ., 
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JuLuilo. A uni·dadc politica foi mantida La! qual fôra pn
miii varncnLc delineada. Deu-se ·apenas ordem á lei funda
mental, methodizando as suas di-sposições, cor!'iginllo-lhe a 
Hnguugem, eliminando-lhe as demasias, reunindo nos mes
mos capítulos tll!do quanta .~e achava esparso no col'po da 
Constituição, sem ordem c metbodo, e· era relativo á organi
zação dos poderes politicas do Estado c ás suas attníbuicões.· 

Nenhuma ·des•sas innovações inesperadas, que,, no c®
. c cito de ~o~ o .Barba! h o, podiam surprehender a expectativa do 
'povo espJr!Losantense, e .que u!Lerassem a cstructura do sys
Lcma politico instituído, substituindo-o pot• outro irrefleti-
damente co'ncebido. l'oi nessa J•ei'orma i•ntroduzida. . · 

.. ~estas con~ições, verii'ica'Cios assim, ~ extensão, 9.J alcance 
'e a 1mportanma real da reforma, mantidos como fóram os 
lineamentos· geraes da organização politica do\ Estado, feita 
]Jela pt•imitiva Cons'Lituicão, e ao: mesmo tem)io respeitados 
os prj.ncipios i'undamentaes da União, pensa a Commissão que 
a apontada irregularidade no processo parlamentar de. sua 
elalwracão não é de molde a forcar a ~onclusão pretendida 
pelo illustrado autor .da índicacüo. · . 

10 perigo a que allude João Barbalrho de, com a preterição 
dessa formalidade na primeil·a phase desse Pt'ocesso, dar-se 
ao E·stado cousa dii'i'crente do que eonsHtuia sua legitima as
piração, não se .verifica na hypothese. 

Não lw, por isso, motivo slifficionLeincnte convincente 
para t·espondcr pela affit~mativa ao primeiro .. dos postulàldos. 

·Mas ,quando às;;iom não fosse, e se pudesse ao contrario 
chegar 'Ú. convicção <le que a re~orma ~e operou com prete
l'ição de todas as· fór~mas impostas pela rConstituicão ao pt'(l
ccsso legislativo de sua ulabox·acão, e disso resultasse, a sua 
·nullidade por inconstitilcional, parece tí Commissão •que ao 
J>oder Judiciaria (art. 5ll da Cornstituicão F.ederal) e não ao 
[;cgislativo caberia o respectivó pronunciamento, nos casos 
concr~tos. em. ·que ·se questionasse sobre a .applica9ão e< in~ 
constJtucwna!Jdade •de alguns dos seus .precertos, mormente st 
. considerar-se que rnella não se encontra de facto· dispositivo 
algum que viole os preceitos constitucionaes da· Un-ião,· rela-
·tivos á organização dos !Estados. . . . · 

· Fóra desta hypothese, que é positivamente a do · art. 6•, 
n. 2,' da Constituição Federal não seria li~ito· ao Congresso 
.Nacional ·qua1quer · pt•ovidencia tendente a conigit· {)efeitos 
porventura verifi.cados na ges·taçfío . parlamentar dessa re-
forma., . -· · 

Assim, o ain'da sob este aspecto da._quest.iío a Commissãu · 
nada tom a propor ao Senado relativamente ao objecto· desse 
pl'imeiro postulado. · · · · · 

Passando ao exame do segundo, depois de estudado con- · 
veniontemento o as:sumpto, nil.o tem duvida· tambem a Com
mi'ssüo em concluir pela cons~itucionalidade do acto do ,Con.:. 
gr;csso. Legislativo do Estado, transferindo. de 9 ·de janeiro do 

· annô seguinte it legislatura, como determinava a !Di n. 717, 
dO 5 de dezembro do .1910, para' 3 . ele . maio do. mesmo.· arnno, 

s.- Vul, III g 

• 
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éomo prescreve art. 20, da lei n. 1.0081 de 30 'de buLub. ró 
do :1.915, o dia para a eleicão de deputaaos ao mesmo Con. 
gresso. . ~ 

Não só à· lei foi feita com· respeito ás formalida;des e:Xi
gidas no capitulo nr, arts. 43 a, 46, da .Constituição de 13 
de maio de 1913, ·e obediencia ás prescripções do regimento· in
terno do Congresso, como fazem certo as rpublicacões officiaes · 
dos trab'a!'hos legislativos estaduaes, c-omo a alterac.ão da 
época determinada para a eleição, dentro do período da !e-

. gi$latura, não importa •evidentemente na prorogaoão do man
dato dos deputados •que votar!lim esse dispositivo • 

Nenhum embaraço. traz á esta· conclusão o art. 29, da·· 
constitu,ição, dispondo que « o mandato do deputado· começará 
com a l!<pedicão do diploma e ,perdurará até terminar a apu-
l'ação da nova e leicão· .•. ~ ) 

Tal dispositiv-o só póde ser entendido em concori:lancia 
com. os arts. 29 e 30, da mesma Constituição, aos quaes so 
liga intimamente, o primeiro dando á legislatura o periodo 
de tres annos e 6 segundo designando •o dia 7 de setembro 
para o seu inicio. 

Si a legislatura comec;a n 7 de setembro e dul\11. tres annos, · . .
e. si o 'Deputado é eleito pe>r tres aTl!nos para exercer o seu. 
mnll!dato no p.eriodo de uma legislatura, claro é que a elüição 
para a ,nova legislatura póde ter Jogar em qualquer dia an
ter•iot• ao com~o desta, desde que tempo thaja para a apuracão 
e expedição dos novos diplomas. . · 

O periodo de tres annos a· que faz re'fellencia o art. 29 nii:o 
é certamente o ,que decorre de uma eleição a outra, mas o 

· que vae ,do começo da anterior ao da nova legislatura. · · 
c llla'lldato 'legislativo-- e legislatm·cr, diz o. emi'llente Senador 

Ept.a,cio Pessoa. em parecer -sobre a a:ssumpto . e que corre· 
'impJ•esso, são ídéas 'que se ajustam exactamente, que coincidem 
como duas figuras identicas;-: que teem a mesma extensão, 
-que não se podem separar, Si o mandato· législativ'o termi
nasse com n rapuracão da :nova eleição, apuràcão .que pela lei 
n. 717, de· 1910, art. 90, •se devia realizar a 8 de fevereiro, 
seguia-se que desde 8 de fevereiro até 7 de setembro, data 
fi:xoada ·pela Constituição para, a inauguração da. . legislatura, 
cessaria de •existir o Poder 1Legislativo do Estai®.:. · . . . , ( 

·Segue-se ainda que logo depois o Estado fical'ia-sem presi
dente, por não haver Congresso para reconhecer e- da~. pos~'e 
ao que fosse eleito a 25 de marl,lo e teria de ser empossado· 
a 23 de maio (Constituição, ar.ts. 48 a 51!) • · '· . 

Mas uma tal consequencia, a se!.' legiUmil, fulmi•naria o ar
tigo- 32, da Constituicão estadual como attentatorio do art. 63, · aa. Constituição da !Republica, para quem a ~isténcia continua· 
d() Poder Legislativo dos Estados,. prevista •expressamente nos 
arts. 4 e 90, é um dos. prinéipios. ci:mstitucio•naes da União , 
l(art. i5) . ·' . 

E assim chegamos· a esta conclusão! ou a interpretação 
do art. 32, da. •Constituicã() espiritosantense tem de se sub
prdinar e a.ocommodal' . ao ,que ·clisp_õem . os arts. 21} e 30, ou 

• 
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.b diLo artigo é l'JagrunLcmeuLe oi'J'ensivo da ConsLiLuioão l!,c-
Qeral, o como tal iro operativo». . 

· Em inteira harmonia com a interpreLacão dada a ·esse 
texto constitucional pelo .HJustrado parlamentar pronuncia-se 
o· eminente Sr • .Ruy Barbosa em parecer tambem publicado. 

Com o vigor e o brilho de argumentaoão que destacam 
sempre os· trabalhos do grande ,jurisconsulto, depois de 'apoiar-

.. se na opinião de João B1,1rbalho em commentario ao art. _17 
da Constituição Federal, ·.e de I!Ssignalar que ,quasi .Jitteral
mente o dispositivo nesse artigo foi reproduzido pelos arts. 29 · 
c 30 da Constitu\ção cspiritosantense, diz o notavel· Brazi- · 
~ro: . . . 

«rRealmenLo, uma 'vez prescripto que todos os annos o 
Oongr•esso Naeional ha de encetar a sua s1cssão em 3 de maio 
o o .congresso do IEspirito Santo a sua cm 7 de setembro, 
prescripto está .:}UC O dia 3 de maio data O começo rá sessão 
inicial do perido -legislativo da União, 1e o dia 7 de setembro 
o principio á sessão .Jni·cial do período legisrlativo naquelle 
!Estado. · . . · · 

Ora, si o comeco do. perido lregislativo no EspiriLo Santo 
-tem por data fatal o dia 7 de setembro, do mesmo modo como 
na União, o come(/o do período legislativo tem por data in
declinavel o dia 3 de maio, claro está que no mesmo prazo 
de 3 de maio o no mesmo prazo de 7 de setembro, ·em que se 
enceta para o Congresso ·entrante o ingress'o do pe.riodo legis
lativo, se encerra o termo do período legislativo para o Con-
gresso findante. · . · 

O dia inaugural da representação legislativa que se inau
gura é, ipso facto, o dia terminal da representação legislativa 
que expira. · · . . 

· Com offeito1 ·si a missão conferida a esta se es·gotasse 
antes Ide se iniCJar a missão confiada áquclla, entro a cessa
ção de uma c a inauguração da outra se ·abriria uma. solução 
de contirnuidade na existenéia do Poder J .. egislativo. 

Durante' esse .lapso do tempo não haveria legis·ladores 
na União, não se .haveria naqoollo Estado. E' o que João Bar
bailio no excerr.to que, pouco ha, trasladámos, demonstrou 
quanto á Const1tuicão ,Federal, e, pela ooalogia · della com a 
do Espírito Santo, a esta se apphca rigorosamente; Assim, 
]urídieamente, esperadamente, constitucionalmente, o Espírito 
Santo, como a União passaria por uma syncoge 'de mezes, 
ourtiria . uma irnterrupção reconheci~a re declara{:)a na. peren
nidade da .vida legislativa, perenmdade. essencial .·a fuido a 

· governo constituído. E não se poderia · emaginar 1 em qualquer 
organização constitucional absurdo mais crasso.. · i 

Líquido é, po11tanto, .que, si (uma legislatura rião 'póde 
ter fim sinão quando tem . começo a ·sua successora, a legiii'

. Iatu11a do Espírito Santo não acaba sinão ·em setembro, pela 
mesma razão porque na União não acaba sinão em maio. 

E' o que decorre para o Espírito Santo dos arts. 29 e 30 
da Constituicão Estadual, como para a União decorre Ido ar-
~igo 17 da Constituioão Federal. , 

\ 



?llaH os · linütcs da duração da les-islaLura são ·os limilci!, 
da dU!Ili\!ÜO do mandato Icg'islativo. Porque a legislatura outra 
cüusa r1ão ó •CJUe a extensão de tempo dentro do qual s.e encerra 
a cxistcncia do mandato legislativo. · 
.......................................... •·•·• ,\,.,. lj'•' .·.; ..... ·-· •• ·~ 

Desta arte, ·Si a Constituição do Espírito- Santo, pclli: sua 
linguagem nos ar.ts. 29 'e 30 deixa claro e faz certo que a 
legislatura de seu Cnngrcsso vae de !!étembt'O a setembro, ilSsa 
Constituição não póde querer e mandar, no seu art. 321 tCJUo 
o mandato legislativo do mesmo ·Congresso faca termo mezes 
unte~ de setembro. · • · 
· Si em tal cahisse .a Constituição do Espírito Santo, cabido 

leria clla em um düs maiores; descondhavos, em uma das con
tradicões mais ·deslavadas, em uma da's mais inconciliavcis 
autonomias, cm que uma lei .constitucional póde cahit·. » ' 

E mais adeante assignalando com lucidilz admh·avel a 
ecssacão .períodica do Poder Legislativo do Estado, a ·que ri. 
interpretação isolada e litteral do art. 32 nas: conduziria, 
observa: · . 

<Esta monstruosidade, porém, ~1ão está sósirrha entre as 
uesastradas cbnsequencias que, acceita a het·meneutica advo
gada na censur.a ú lei n. 1,008, de 30 de outubro de 19Hí, 
resultariam 1do art. 32 da Constituição do Espírito ·Santo, 
interpretado no estricto rigor da sua lettra;' segundo a ex-·· 
pressão. apparente do seu conte~to, ".sem a subordinação· cm 
que est11 para com os .arts. 29 o 30. 

:Destas duas disposições, com el'fei to, como acima vimos 
'(n. 25), se evidencia .que a legislatura do !.Estado, na Consoli
tuir;ão do Espírito .Santo, vae de·setembro a setembro, a sab.er:: 
de setembro no primeit·o wnno ·do triennio a setenbro no ter
ceiro, O que :quer dizer · (·app\icando a nor1ma ao caso ··con
IJI'clo) que a legislatura encetada em setembro de 1913 se 
alonga ·a setembro 1de 191G. 

«Mas, si pot• outt·o lado, como se inculca, ()o. · art. · 32; 
I'esult~ ·que a lcgr~latura tem o ~seu começo oCom a expedir;~o' 
1los dtplomas c o. seu encerramento com o termo da apuracur.. 
eleitoral, outro será o :período legislativo. Se•gundo a lei elei-

,1 torá! n. 7.17, :do 1910, ·Que, •naquelle Estado, precedeu •ú actunl, 
J o Congresso !Legislativo, cu.io mandato vae tet•minar, sendo 
·. eleito como··i'oi a 9 do ,janeiro de 1913, tew as ,suas eleições 

apuradas n recebeu' os seus. diplomas em í'evercíro · daquello 
anuo. · Applicada, pois, •esta medida ii dumcão da lcgislatut·a, . 
teríamos que clla, começando cm fevereiro de 1013, acabou 
cm !'cvcmiro ·deste anno·, ; • · · 

« ••• Certo não se ousar.ia contestar a . identidade, abso
lutamente inc·onteslavel, cnt1•a a duração da legislatura ·o 1t 
do . mandato lilgislativo. para se- ;;ustentar •CJUC, si ·os arts. · 2!! 
c 30 da Constituição do Espirita Santo; regulam a primaira, · 
o que se regula no· art. 3·2, ú a segunda~ 
· · A extravagancia que· da h i viria a •Se ·,gorar, seria iuqua

liJ'icavel; pois, nesse caso, ao' 1I11csmo. passo .que a legislatura 
perdura riu ató .soLembro, desde i'overeil'o ·tCl'ia ccssndo· o mun" 

I 
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dalo legislativo quando é obvio que mão lla mandato legisln
l.ivn sem Jegislntum, nem legislatura sem mandato· Jcgisln-
t.ivo.» . 

, O . douto r.sludo ·dos dous eminentes Senadores, cu.ins 
l.rnnscripcõcs illustrnm •este parecer, sobre o;:, artigos da Con
s(,jf.uição •cspiritosantcnse a que vimos fazendo refercncin, 
1\ por 1dcmais concludente. para que insistamO!; no assumpto. 

·Si outra não' ó l!lcm póde ser a interpretação a •dar a estes 
'' dh;·positivos da .constituição do Espirita Snntl}, . e se privati

vamente (n.rL. '3!!, •n. 3, lcttra l); •cabe ao Congresso legislar 
R obre «as condicões •C o processo das eleições ,.para os cargos 
estaduaes e munic-ipaes ~. e si nesta faculdade se inclue n dfl 

· designar• dia para ~ssa eleicão, o.•queo aliús ,iàmais foi contes- . 
f:ndo, fóra de duvida é :que, transferido Ide. 9 de ,janeiro para 
3 de maio o dia. designado para n eleicãef do novo Cong.resso, 

· não prorogndo; ~oi o mandato dos membros da legislatura que 
l'indn, c, .consequentemente, podin.clla. no desempenho. de suas 
l'uncQties constitucionnes (nrt. •4•, n. ::!, •da Cinstituicão), pro
ceder ao reconhecimento dos ,poderes do cidadão eleito ·cm 2ri 
de marco, ,P.residente do E·stado para o periodo· administrativo 
n comccnr n 23 de maio, c dni'-lhc a res•pectiva posse. 

Esse neto é perfeitamente legal e constitucional, e foi 
praticado pelo .congresso que podia e devia fazei-o no uso da;; 
l'ncuidades que lhe são proprias. . 
• Isto posto, n~o resultando de seu estudo duvidm;• a rcs-. · 
peito· das conclusoes n que cheo;ou sobro os dous postulado;; 
da indicncão~ é a ·Commissão de pnr.ecer que 111ada. lha a pro
Mr no Senado para 7lOI'maU::al' a situação rdsttUanta da vio
lar.úo dos ,pl•inci.píos constituc·ionaes rlà União a da (61"nta. 1'f!-
11Úblicana federativa, · situnoão 1quo .realmente não se verifica 
no Estado do Espirita Sa•nto. l'f!(f1te!' por isso :que seJa nrchi-
;vadn n alludidn indicncâo. . . 
. · Sala das Commissões. 5 de .i·ulho. de i9i6 . ..:..F. Mendes de 
'Almeida, .Presidente.- Alencar Guimm•úes, Relator . ..:... Jos6 Eu-
nb~. · · · 

' · O Sr,, Presidente- O. parecer que acaba da. ser Hdo, da 
Commissão de •Const:ituioão e Piplomacia. conclue requerendo 
Rl:',jn archivnda n indicação do Sr. Joã·o 1Luiz ~<\:lves, J•eferr.ntr. 
:\ questão politica suscitada no Estado do Espirita Santo. . 

De nccôrdo •com o Regimento, está em discussão. (Pausa.) 
"" . Não ,hav.endo ·quem queira usar da pnlav.rn declaro en
cerrada n discussão. 
· Estli encerrada. 
· Os,senhor~s que approvnm o pnrecor queiram .levnnlnr-sr.. 

[(.Pausa.) · · .· 1 

·'Foi..approvado. 

O Sr. Raymundo de Miranda (•)-Sr> Presidente, n. pu
hlicidndo invoridicn com ·que umn parte da imprensn se 

.. (.*), Este discurso nüo foi •rovis~.o P;el\) orador.; 
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.. 
mani~éstou a respeito das occorrencias da sessão de hontem·l. 
nesta Casa, bem demonstra a preoccupação ingloria de provo
car entre os homens publicas des·te paiz, notadamente no Se-: 
nado da Republica, divergencias sem razão de ser ·e ,que nunca 
existira;m, que jámais .existirão, assim o .creio, em bem da 
Republica. 

Li, em um matutino de· boje, o seguinte: 
«A 'Mesa do Senado instituiu, portanto, o regímen 

da «rolh-a,, jámais posto em pratica na quella Casa; 
mesmo nos períodos Ide lucta politica a mai~ apaixo .. 

, nadt I 
,Foi encarregado desse manejo indecoroso o Sr. Ray.-

\ mundo -de Miranda,, 
Ora, Sr .. Presidente, a Mesa do Senado, ,que, ,aliás, nãQ 

precisa da min:ha defesa, agiu dentro do regimento. · 
Eu não estava presente quando se encert'ou a discussãot 

por falta de ora:dores. Como é, portanto, que se vae dar pu-; 
blicida'de n semelhante inverdade? 

l)ó SR; SÁ FREIRE-,-Depois de,prorogada a· hora . 
. . 0 SR. ·RAYMUNDO DE MIRANDA·-:- Prorogada OU não proro.

gadn a hora, o que não resta duv1da é que o_encerrament() 
da discussão se operou regimentalmente, peia fn:Ita âe oradoreS~ · 
que quizessem usar da palav.ra para tratar do assumpto. 

O . nobre Senador pelo Districto Federal terminou o seu· 
, discu!'so antes do limite da hora . regimental. 

10 Sa. SÁ FREIRE-'-Dez minutos antes, e o honrado Se"'i 
na:dor por Santa Catharina pediu prorogacão da hora. 

O SR. R.AYMUNDO iDE MIRANDA- O nobre Senador peh 
Districto Federal terminou dentro da hora. O lteiator do pa .. 
recer pediu n palavra para ,justificar e'. dei'ender as impugna .. 
cões do nobre Se'nádor pelo Districto F·edoral. Avisado,. dez ou 
,quinze minutos depois, que estava te11minada a hora da sessão; 
S. Ex., ~aturalmente, dentro do Regimento, não querendo in,. 
terromper O' sou discurso pediu ao Senado prorogacão da hora.; 
O Senwdo conced,eu essa prororgacão. . · . 

O Relator da Commissão de Poderes. não terminou n llorn,. · 
Ainda 1'allou o nobre Senador por.s. Pau~o que, por sua vez; 
terminou o seu 'discurso llem ter esgotado os dez minutos .. cJs 
prorogação conlledrdos. ·A !Mesa !mnuncí-ou que continuava, a 
discussão; ninguom pediu a palavra. Naturalmente, em fac o· 
do Regimento, não podia deixa!' de ser encorr11da a .·discussão. 

Qual é a rolha? Alguem provocou o encerramento da 
discussã:o? Não. No Senado nunca se deu .tal facto e nem o' 
seu !Regimento permitte requerimento de encerramento de 
discussão, salvo ·om casos excepcionaes o ·que me não occorre 

. 11 memoria. . · · · · 
Nestas condições, Sr .. · Presidente. ó pr.eciso que, •de um~ 

vez .por todas, Msse essa preoccupaçiio de· dar CUl'So a factoa 
que nunca e~istiram, . ,· ... _ , . .. _,. _____ , 

,. 

,. 
' 
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· SESSÃO EM 6 DE JULHO DE 1916 
I. 

, . 0 SR. VICTORINO MONTEIRO- Isso. :faz part!'l da missão 
da 1mprensa na actualidade. ·· 

' ,0\ SR. ·RAYMUNDO DE MIRANDA- Portanto, ,sr. '.Presidente, 
res.tabelecida a verdade nos termos em que acabei de. fazer, 
mesmo potque nesta . CàSa não existe um só Senador que 
seja capaz de armar trucs contra um collega para impedil-o 
de usar Ida palavra e discutir a questão como entender, per
mitto-me explicar o caso tal qua~ se deu relativamente a mi-
nna supposta intervenção nesta .questão. · 

. Orava o nobre Senador pelo Districto Federal. Em palestra 
ó. P.arte diyergiam a:s opiniões sobre si fallar em duas sessões 
ser1a considerado como fallar' um vez oOU duas vezes. 

Procurando ·o Regimento, ·verifiquei que, na discussão 
unica dos pareceres, o Senador só podia fallar uma vez e, .dado 
o caso de que não .pudesse na mesrria sessão terminar as :suas 
consi'deracões, com permissão do Senado podia continuar na 
s,essão seguinte, accrescentando, poré.m, o art. 98 do Regi
mento que na sessão seguinte teria de terminar o,seu discurso, 
POl'que esse artigo veda segundo adiamento. . · 

Nestas wndir;ões, estabeleceu-se uma palestra intima entre 
collegas a respeito do caso. e entendido ficou ·que não se po
deria dar segunda prorogaçãó ainda mesmo que fosse es•ta a 
intenção do Senado ou o desejo do oràdor. _ 

No fim\da sessão, já na ultima .hora regimental, o proprio 
Senador pelo'· Districto .Federal, Sr. Sá Freire, foi o primeiro a 
consultar a Mesa sobre o caso e o nobre 1 • Secretario, que 
eutão presidia a sessão, iinmediatamente respondeu que não 
era possível, em vista dos termos claros e precisos do art. 98 
do Regimento, offereeendo-se até para proceder á leitura desse 
artigo, leitura que .foi dispensada ·pelo nobre Senador. (Signal 
de assent,im:ento do Sr. Sá Freire,) · 

.Sendo assim exposto o caso como elle se passou, a que 
v·em esse annuncio de um . temporal no expediente da sess·ão 
de hoje, como si entre os-diversos membros desta Casa· tivesse 
havido trucs ou manobras que não fossem dignas I 

,o nobre Se-nador por S. Paulo apresentou o s·eu requeri
mepto no sentido de voltar o :parecer á Commissüo, para que 
esta tomasse .em .consideração diversos 'casos que no c~iterio 
de S. ~x. deviam ser observàdos na apuração de votos. En
tretanto devo dizer que o criterio do illustre Senado~:. por São 
Paulo, consubst~~;nciado em seu· requertmento, não escapou á 
Commissão, e aqui esta. no pl'opriú parecer, que diz : 

« ~.o\ssim, o resultado a que o contestante chegou, 
soffreria a modificação seguinte, uma .. vez que não ó 
lioito approvar eleições com OS me$mOs ViCi•OS e irre
gularidades que, na opinião do . contestante, devem 1de- . 
terminar mullidade das eleições em que se tenham ve-
rificado : · . · · 

Dr;'" Irineu Machado: •.•...••.. 
Dr. Thom11z Delfino .•. •.•.•., ••• , 

1.450- 278·= 1.172 
2.,'154--.1 ,409 = . 745 

. ' 
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Mas, J,endo em consideracão ó Regimento, 1l {) cn•o do Se
nado, ou antes, a Mesa, que nos termos •elo Regimento é com
petente, resolver sobre a CJUCstão do ordem, .quo ao .Senado 
só cabo .qua•nrlo aJ.gum Senador 1•ecorro da decisão do Regí-
men~. , . 

Pergunt.a-&e:· encerrada n. discussão do .parecer rogimon
tn.lmcntc .como J'oi e, sendo o parecm.: de ·reconhecimento ·de 
poderes .considerado pelo Hegimento matcria urgente, que so 
runtcpõo a outro, qualquer assumpto, não permittindo o Re
gimento mais de uma discussão o ao mesmo tempo não per
miWndo tambom que. um Senador possa fallar mais do uma 
w~z sobre o assumpto. IÍ o caso de se ·saber, si, depois de · cn
rJcrrada a discussã·o de um parecer de vet•ificacão de poderes, 
é acceitavel um; requerimento para que o mesmo parecer volta 
tí Commissão .. 

Tenhamos tnmbem cm alta consideração· que só na dis
cussão da ·proJecto as emendas aprosentwdas .fazem o proJecto 
voHar á Commissão para •que ha.ia parecer sobr·e as emendas, 
não succedendo, porém, i·sso com os pareceres de reconhoei
monto do poder.es, e.m que a apresentação das &mondas nfio 
.~uspende a discussão e nem. obriga a devolução do .parecer (t 
respectiva .Commissão. [).cante disto, dcnnte· de tudo isto póde; 
depois do encerramento . da discussão do parecer; s·er .. apre
sentado algUm requerimento no sentido de que· este parecer 
MhJ'e verit'icauão de ·poderes seJa devolvido {t •Commissão rcs

, t' ? pcc 1vn. , · 
O art. 198 do Regimento, como ,hí disse, estatue: 
E' permitti'do no Senador ;que .ostiv.r~r o.rrando concluirr 

o seu discur.~o ou adiar a conclusão ·para a sessão seguinte,, 
si nisso lhe convier e •o Senado conccdet•,' .qualquer que se,ia 
r.i numero de Senadores presentes, .·não sendo. perunittido se
gundo adiamento.». 

Diz o art. H.f. •que temos de combinar com o 198: 
«Na discussão, .que ser(t unica,. dos parece11es,. indicacúes 

e requerimentos, cada Senndür só poder.á J'a!Jar uma vez ·ox
. o opto o He'iator ou o autor, que poderá falia r iduas vezes.» . ' . 
· O criterio ·que Re evoca com relação no caso .em questão,• 
pretende firmar-se ·nos termos dos·· arts. ·1H e 19!l do !Regi
mento. Mas, essas disposições do <Regimento referem-se exclu
siva e immediatamente aós'pro,iectos de lei em 2" e 3' discussão. 
Ora, proJecto de lei e parecer, no termo do .Regimento, sfio 
duas figuras muito dist.inctas .. cada uma destas figuras tem 
o seu processo especial .para a discussão e vo.tação. Conseguin
temente, não podem as dispo·s'icões do Regimento citadas, as 
dos nrts. :1 H e 198, ser applicadas no caso do um :parecer 
ou do um requerimento. ) ' 
· · Eu interromp·o :o. meu discursO para sol·icitar, cJa,, 11\fasn. 
uma solut,ão ou um::~ intoPprctaoüo !SObre· o cnso, ·Pois 1qne 
lhe cabo o dit•cito do ns dar nos tormos do Rogimont.o:
Si é ncc.eitavol algum l'equorim~nto pnrn que o parecer dn 
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Cómmissã.o sobro reconhecimento de poderes volte ít ·mesmrt 
Commissão, depois do cncorracla a respectiva ;discussão o estar 
rmnunciadn· a sua votação. 

Isto ó considerado pelo .Regimento mataria nrgcnte, que 
so antc.püc a outro .qualquer assumpto .. ~ · 

O SR. IAnoLr>no Gonno -tV.. Ex. v.er:í que, anuunciada, 
ll ordem .do dia, eu vou renovar o rcqucr·imento r. darei os' 
motivos por ·que o .rn~•o. ' 
. O SR. 11AYMUNDO DE .l\IIR:IN.OA -Mas V. Ex. h a de con
vir que isg·o não me impede, como não impediria a V. Ex .. 
do suscitar uma •questão de ordem e solicitar a ;decisão ·d:t 
M.csa, a quem compete resolver sobre nssnmpto dm>sa na
tureza. 
· ,a· SR .. PRllSIDllN'I'E -·Mas nãn;hn· <JUCslão de ordem al-
guma no momento. ' . 

OR'DEM DO m.<\: 

·E' annunciada a votaoão do parecer da Commissão de Po
deres n .. 52, de ·:t!J1G, sobJ'C as clcicõcs realizadas no Districto 
Federal; no· dia 12 de março ultimo, para preenchimento .dà 
\·ng·a aberta pelo 1'allecimcnto do Sr. Auguc~.to de Vasconcollos 
c opinando que se,ia reconhecido c proclamado Senador da 
.Republica, o Sr .. Dr. Trineu. de Mello Machado · (corn r.nw1ulnR 
,çuiJ,çfituti·vas das ... COrlclUSÜI?S . {[o . pa!'CCer, llpi'e,qentada,q ?Jrln 
Sr. Sli Freire, pi'OjJOrulo o raconhecirnento do· Sr. Tlt.orna::: Dd
rrno do,ç -Santo.!, e pelo S·l'. Al(1'edo Ellis, propondo a anmillanãn 
do 11leitq_.) .· _ 

O Sr. Adolpho Gordo- Peco a palavra. 
. .· . 

. ~ O Sr. Epitacio. Pessoa-:- Peco a .palavra. 
·, 

~ 

O Sr. Presidente- Tem a pa.Javrn o .Senador :A:dolpho 
.nordo. · 

' 
O 'Sr. Adolpho Gordo (pala o1•dam,) -·Sr. Presidente, hon

t.mn, conclUindo as ob;;orvacõcs que fiz acerca do .pleito do 
12 de marco, requeri a volta í1. Commissão do Jloderes do pa- .. 
rncor em debate. ~\, Mcsn, constatando quo não havia numero 
para votação do requerimento, considerou-o pre,iudicado,· mn;; 

. acerescentou que ellc poderia ser renovado .ho,ie, antes da 
votação. · · 

O SR. PRESIDENTE..:... O .requerimento do V •. Ex. ó regi-
mental. ~ 

• 
. O Sll. 'Aoor.rrrc GoRDO- Nesse caso limito-me n .romot.
t.r.!.,o :'t '.lln~a .. ra .iu~til'iocal-o, mas :I'C;io .que isso .niio é neces-
stll' il?. · 
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Vem á mesa, é lido, apoiado o .posto em discussão o se· 
suinte 

· , · REQUERIMENTO 
. . . 

« •Roqueiro que volte o parecer á Com.missão de IPQderes, 
afim de serem rectificadas as sun:s· conclusões, depois de de
duzidos 'das _votações apuradas para, os ·candidatos os vo~.os 
que clles obttveram: .. . · 

a) nas eleições de cu.in:s actas .consta .que o numero de 
eleitores que compareceram •e votaram não corresponde ao nu~ 
meT'O de votos apurados: . . 

b l na~ cleicões realizadas nas secções em que foram ad
mHtidas a votar pcssoaJS ,que não figuravam nos respec'f.ivos 
alistamentos, sem que os seus votos Uvessem. sido tomados em 
separado e retidos os seus titulos; ' . 

c) nas eleioqes em •cu,ias :actas e documentos existem assi
gnatur.as que a ·Commissão verifica serem falsas .pelos exames 
e diligencias .que. fizer ou mandar fazer. . · 

Dever~o tambem ser deduzidos üS votos attribuidos aos 
candidatos naquellas:' secções em que não se reuniram as mesas 
e não houve eleição, . segundo · attestados de autoridades poli
ciaes e. de outros funccionarios publicos, desde que taes attes
tados se,iam confirmados Por noticias da imprens;t ou por ou-
J,rosfactos <lircumstanciaes': . ,. - · 
, Sala das sessões, 5 de. jÜ1ho de 19Hi.- Adolpho Gm•clo., 

O .sr. Epitacio .Pessoa..- Peço a palavra. 
. . 

O Sr. Presidente- Tem a palavra o honrado Senador pela 
Parah~ba. ., ·· · · . 

O Sr. Epitacio Pessoa - Sr. Presidente, depois das pala. 
was que pronunc.iei desta tribuna em uma das ultimas ses
sões, provocado pelas declarações que haviam feito dc:Jrus H. 
lu~tres . collegas. a. p:roposito da .votncão da urgencin. reque.,. 
I ida para o· parecer relativo á eleiciio do Districto) .. l}ederal. 
uu mo sentia. de . alguma· ·sorte, moralmente obrigadu· n viL• 
tt·nzer no conhecimento do Senado o resultad•l do estudo que, 
então. mmunci·ei. ia fazer dessa mesma eleição; 

Tel.u-hia f(!ito h ontem p~.r occasiiio dn · d;sr.u·.-~iín 110rmal 
do parecer, si. esta não hOuvesse. sido inesperadamente encer
rada cm um momento em· que não me encontrava mais no 
odil'icio do Se,nndo. Hoje, igualmente. não posso fazel-ci por~ · 
que, ostundo encer·rada· a discussão. o Regimento se oppõe a 
que lu me. occupe detidamente do assumpto, ()Om a amplitude 
que a importunei a da ma teria t'equereria.. . 

Peço, ·.cntt·etunto, a toJcrancia do Senado, que em sua· 
bondade permittirú que eu venha significar-lhe 0 embaraoo 
em que me cncontl'll, e a difficuldai:le mural e mesmo mate. 
ria! em que se encontrará eHe proprio,. P.nrn. votar o parecer. 

• 

.·• 
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' âa honrada Commissi'ío' de Poderes. cujos termos, annuncro 
deste· já, parece não corre.spondem á verdade arithmeticil dQ 
pleito. . 

Venho, por, isto, Sr'. Presidente; apresentar outros funda
mentos, razões diversas, em apoio do rP.queriment.o 'Que ncmba 
de ser lido e as quaes, me .parece. serão bastantes para levar 
no animo do .Senado a convicoão de que o requerimento dev~ 
ser approvado. 

Sr. Presidente. 0 tempo de ·que dispuz para uín estudo 
consciencioso da.s eJ.eicões dó Districto Federal foi excessi
vamente curto. foi demasiadamente escasso; Não · obstante. . 
tanto. quanto elle me permittiu. posso assegurar a0 Senado · 
que. estudei a eleição eom lealdade e consciencia, animado 
exclusivamente dl.l· empenho sincero de chegar á descoberta da· 
verdade. 

No seu conJunto, a eÍeici'ío do D~~trictci Federal, senhores. 
apresenta-se aos olhos desapaixonaaos de quem a examina 
como um dos mais trist.es attestados da .decndencia. da de-
grada()i'ío. . . ' · 

J • • 

VARIOS SENADORES - Apoiado,· 
, O SR. 'EPI'l'ACro PESSOA - . .. a· que baixaram os nossos 

costumes politicosl E' uma tristeza! · . . . . 
O Sn. SOAREs nos SANTOS - Não é só o Districto Federal. 
0 SR. EPITACJO PESSOA _:_ Sim, nã~ é SÓ o.Districto Fe

deral; mas, nesta o ocasião, nós nos õ'ccupamos exclusivnmen te 
do' pleito que se feriu no Districf.o Federal. 

·- 0 SR. SOARES DOS SANTO!! - 0 que V.' Ex .. está dizendo 
é muito relativõ'. Atire V. Ex. a primeira. pedrn. . 

' . -
0 SR. EPITAC!o PEBSoA - Atiro. Quanto•a mim.. atiro-'li 

' com o maior orgulho, com n mai'õ'r sobranceria .. Oxalá .que 
AR eleicõe~ do. Est.ado de V. Ex. pudessem se comparar ás que 
ult.imamcnle se t.eem realizado no .Estado da Parahyba ... 

Digõ.o · com altivez, porque aqui r.epresen1t.0 realmente 
o povo do inru Esta.do, como r.sse que aqni está (apontnrufo 
o s11u. colleaa de represent'aç{IO) tambem (1- representa • 

.) 

O Sn. LOPES GoNÇALVES.- Naturalmente, na phrase do 
honrado Senador, nós nilo representamos o povõ dos nossos 
Estados. . · · ·· . 

O Sn. EPlTACro PESSOA - -sou obrigndõ a repellir com 
altivez e sobrancAria a insinuação feita pe1'1l nobre rcpra
santnntP do Rio GrandA dn Sul. Si S. Ex; tivesse acompo.. 
nhado os trabalhos do ultimo reconhecimento de Senniloros, 
teria verificado que o u1timo pleito renliz.ado no meu EsLado · 
representa uma das miais beHas paginas da historia politica 
do paiz, · . · · 

.I 

' J 

\ 

•• 
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0 Sn. SOARES DOS SANTÜS - Eu me referi á situoacão' de 
difficuldndo. moral cm que so encontra o Senado .. para vDLnr 
'esse· pnrcccJ•. · 

·. O Sn. ·EPITACio PRSSOA- Tenha V. Ex. pnaiencia; ouca
me u t.é o fim !l verificará QU('I Lenho razão. Depois, si estiver 
em desacaôrdo, solicite a palavra para· combater ns minhas 
:idéas ou, si assim prefere, desde já cedo-lhe .a tribuna. l\lns. 
S. Ex. não tem o direito de interromper-mo por este modo, 
,•nrn insinuações absolutamente descabidas. 

O ·SR. LoPES "GoNÇALVES - Renbriu.se "discussão do pa
recer? 

O Sn. SÁ FREIRE '- Não senhor; mas está .em discussãi! 
o requerimento do honrado Senador· pO'r s .. Paulo. 

' ' 0 SR. EPITACIO PESSOA -Sr. Presidente, dizioa eu quo a 
cleicãõ' sobro a· qual se vae manifestar o Senado é um dos 
mais significativos testemunhos da degradação. a· que bnix!l
rnm os costumes politicas na Capitnl da Republiaa. (Apoiado.)' 

E' ronlmente uma tristezn. senhores.:. . 
o sn. ALFREDO Et.L!s·- Uma. vergonha, 

I . 
0 Sn, EPITACio PESSOA - ••• que• na Capital da Repu. 

hlicn, em uma cidade· como esta... . · · · · . 
0 SR, SOARES DOS SANTOS - Onde não se fâz ~\Ugmento 

de 20 oj• nas votações. ,(Riso.) · . 

0 SR. EPITACIO PESSOA - Tenha V, Ex. um pouco de 
t.olcrancia; não esteja a me perturbar a toda. hora.:. 

o SR. SoARES nos SANTos - Estou respondendo a :V. Ex. 
íL nlturn. de seu:s argumentos. 

0 SR, EPITACIO PESSOA ..;.. Pois esuarde que eu finalize 
e depois peca a palnvta para responder-me. . 

O SR. SoARES bos. SANTos -.'Tal não :!'arei. porque não 
quero infringir o Regimento como V. E.x. o está fazendo, . 

O Sn. EPITAcro PEssoA - V. Ex, 'não é fiscal da· Cnsn; 
nindn não .é Presid.ente do Senado. . / 

O Sn. LoPES GoNCALVES - Todo Senador é um fisco! da 
boo ordem da Casa. 

o Sn PRESIDENTE ~ Attencüo .. A discussão niío póde 
continunr em dialogo. · · · -

o sn. EP!TACIO .PESSOA' - Então, Sr. Presidente;' ·espero 
que V, Ex. me garantirá a palavra. 

, I , . • • 

0. Sn. SOARES DOS SANTOS - Não SOU fiscnl do Senado, 
.: mns o sou do meu voto. 1 
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O Sn. EPI'l'ACJo .PESSoA - '!'unha pacicncia de ·ouvit•.mc 
nlé o fim. 

. . 

· V. Ex. não quer consentir que ·cu exponha o caso, qull 
demonstre us razões que tenho para assim me exprimir. · 

O Sn. VICTORJNo MoNTEIRo - O nobre Senador pelo Rio 
Grande, apartéando a V. Ex .• estú. no tiso de um· direit"o., 
lDu tambem o !'arei o pportuna~ente. . (RÍjSO.) 

O Sa. EPI'l'ACio PESSOA - E' realmente uma tristeza. 'que. 
oril uma cidade como eSJta, na Capital da Republica, habitada 
por uma população culta, servida por uma. imprensa nume
rosa e adiantada; em uma cidade. onde abundam todos os 
mcius .de 1'iscalizacão, c deveria ser o centr.o de irradiação 
para todos os pontos dtt Republica das praticas hOnestas, das 
tJoas normas, da seriedade e da moralidade dOs comícios po-. 
liticos. ainda s0 pratiquem as fraud€\s cynicas e despudoradas 
qUI) M ostentam cm grande numero das secr;ões eleitoraes que 
constituem este pleito . 

O nobre Relator do parecer, com aquelle sentimento de 
justiça, com· aquelle espírito de independencia, com · aquelle . 
culto á, verdade e respeilo de si mesma a que já nos· ha
bituou, foi· o primeiro a reconhecel-õ' e a· proclamai-o; ·mas. 
infelizmente, S. Ex., por uma · condescendencia imprevista. 
inesperada. . • . . . .. 

0 Sn •. ALFREDO ELLIS - Apoiado,, 
' 0 Sn. ABDON BAPTISTA - Não apõ'iado, Não me deixei 
urras ta~ por. surprezas. - · · 

0 SR, EPI'l'ACIO PESSOA- PerdOe-me. Não é meu intuiLu 
melindrar a V .• Ex. : , 

· S. Ex., por uma condescendencin. inesperada, deixou de 
. applicar a certas secções o mesmo criterio de que se servira 
em relação a outras, e considerou· validas eleições contra as 
quaes militavam ·documentos de alto valor, pelo men'õs do 
mesmo valor daquellas em' que se apoiara S. Ex., ora pro
vando que essas seccl)es não se haviam re~mido, ora elevando 
u somma·s i'antasticas a votacão de um• dos candidatos. em 

·comparação ao numero do . eleitores de cada .s(\Cção, ou bai-
·:J, xando a algarismos ridículos, as mais das vezes a zero, a vo~ 

tacão do ·seu competidor •. politico. antigo, miHtante no Dis
tricto, desde, os ·primeiros temp.os da Republica. Deputado 
Federal, c memb1•o proeminente de um pm·tido forte' e disci-
plinado. .. · ·· 

Sr. Presidente. tenho aqui cm· meu ·poder, em notas có
piosas ·e' abundantes. a analyse escrupulosa das eleições do 
Districto Federal. Aquitpuz no lado umas das outras, as 
allesacões de ambas as partes. eõ'nfrklnrtei 'os dócumenoos 
exhibidos por nmbas e fiz-lhes a app!icàcão dos princípios de 
Direito; que dõ'minam a mnteria o bontem tão brilhantemente 
foram nqu! expostos·.pel'õ illustre Senador por .. s. Paulo •. • : . 

. . 



. I . 
,\NNAES. DO SENADO 

Infelizmente, não posso c:ommunicnr ao Scna'do ilssas nd~ 
tas, que represeutnm o resultado de meu estudo, p'& se achat• · 
encel'rndn a discussão do parecer. Devo, entretanto, salien-

. tar em . t~aços geraes os pontos que mê chamaram · a attenr;.ão 
nas elerçoes a que me estou· referindo. · 

Aqui, Sr. Presidente, é o Chefe de Policia, que não· é 
um . simples sub.delegado ou inspector de quarteirão da roca, 

-mas uma das mais graduadas autoridades da Republica, 
e que actualmente ·é um magistrado digno êe todo o -con
ceito. . . (Apo1.ados.: rn.uito bem,) •.•• aqui é o Chefe· ds Policia 

.. que vem, sob- a responsabilidade do seu cargo, affirrriar que 
· esteve presente a varias Jocaes em que deveriam reunir as 

secções eleitoraea e dá o seu testemunho pessoal de que essas 
secções niiu se reumram testemunho confirmado por attes •. 
tados de delegados de policia, de autoridades federaeo• e mu-

. nicipaes. de mesarios, da imprensa. E no erntanto, vemos 
sur·girem deste& mesmos Jocaes act.a encimtadas, dando vota
ções extraordinarias -a urn .dos candidatos e reduzindo. a nada 
a votação contraria, (Apoiados.) · . • .••. -

Alli, são votos descobertos dados a ·um dus competido
res. trazidos por este candidató ao Senado e apresentados n . 
propria Commissão de Poderes, que,. não obst-ante, senhores. 
apura as actas-- de onde foram criminosamente escàmot.cados 
esses votos!· ·. · · ·.· · 
· · Acolá, e·ão seccões onde votaram eleitores em numero 
muito superi-or ao daquene·s qúe as proprias · actas de'claram 
que compareceram ao plQito. . ,. · . . 

Mais além, são fa!Eoificacões ás dezenas .ás centenas, de 
assignaturas de eleitores, de · mesãrios.- 'de fiscaes, denuncia-
das por ambos os candidatos~ Mais Jong~ ainda, são indivi
duo·s que nunca foram eleitores conforme certidões authen
. ticas, extrahida·s dOs livros .de alistamento;' 0, no emtanto, 
comparecem a votar ti os. seus v.oto8 são acccitos; são ausen
tes. membros os mais conspicuds da sociedade. Senadores, ge
neraes, cor.oneis, ·dire~tores do Tbesouro, · etc.. que, embora 
ausentes, apparecem votando na eleição; 

1 
são .finalmente, ·sc

·nhores, mot•tos em grande nume.ro que liesertam dos seus 
sepulchrO's {'ara virem 'suffragar um dos candidatos .! . 

E' poss1vel que o Senado approve . el~içeõs desse jaez ? -Noo pód'e fazei-O, não deve fazei-o pelo seu proprio decoro. 
. .I Expurguemos a eleição de--todos ·os. vícios ·que a conta~ 

. -minam. Si depois dessa obra de snneàmento,. o candidato 
diplomado ainda tiver a maioria legal,· reconheçamoJ.o. Eu 

.·lhe darei o meu voto. Reconheçamol-o dignamen4J. Nem ao 
Senado fica bem ter condescendencia& nessa mataria, nem 
1!ica bem a nenhum· dos candidatos entrar neste recintó pela 
mão da condescendencia e do favor. . •. . 

•V(OZEB - Apoiado.· ... 

_ O SR. EPtTACio PESSOA - Dizia eu. Sr. Presidente. que 
tinha em· mão ._apontamentos que . provavam que multas das . .. --·· 

I_. 

' .r 
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eleicõês que a honrada CommiSó'ão considerou legítimas. não 
podem nem devem ser apuradas pelo Senado·. Presumo, que 
além desLas, · outras existem nesse pleito que /tenham 
sido fraudadas. já pelo numero excessivo de votos que . se 
attribue a um dos candidatos, já pela disparidade das· v.o
tacões dos dous competidores. ambos politi()OS de influencia, o 
de pree·tigio no Districto Federal; já, finalmente. pela sus
peição que. em geral, infunde as maiorias do candidato di-

'1 plomado, muitas das quaes foram fulminadas pela propria 
Commissão sob o stygma. de fraudes. as mais graves e vergo
nhosas, como a dilaceração de livros, a falsificação de assi
gnatura.:•. a votação de mortos e ausentes. Mas isso será, 
quando muito, .uma presumpção, pois não encontrei nos ele
mentos que compulsei, razões que gerassem n& meu espiritu 
a conv iccão· de que êssas eleições í'Orl!m fraudada's, de sorte 
que, em obedie.ncia aos ·sentimentos de imparciabdade com 
que fir. o meu estudll, sou obrigado a acceíta-1-as como validas. 

Ora, Sr. Preaidente, o resultado .das eleições que exami
nei e mo parece . não podem ser approvadas em face' da 
lei e dos tdocumentos que instruem o vleito. é o seguinte: 
para o candidato diplomado 2.345 votos; para o candidato 

· contestante, nestas mesmas seo~;ões, U2. · · · 
O parecer'reoonheceu, em favor do candidato diplomado, ' 

5. 760 votos !iquidos. S~ destes s·e dedu~irem os votos das 
eleições que. ·a meu vêr, ·devem ser e:x:cluidas do calculo por 
motivos identicos, ·ou analogos, á.quelles que levaram a Cóm. 
·missão .a excluir ·as outras, o resultado liquido será de 3.415 
votos. 
, Ainda assim. o candidato diplomado terá mais de me-, 
tade da voLacil<Y reconhecida no diploma; nestas condições 
está legalmente eleito, não lhe posso recusar o meu voto, não 
tendo applicação ao sim ·caso o art. 118 da lei de 1904. 

Mas, Sr. P.residente,. uma duvida surge nD meu espírito 
c é: esta duvida ([ue me reva a vir solicitar d() Senado a "ap
provacão. do requerimento do honrado ~ Senad"r por São 
Paulo. · .. · . · 

O parecer reconhece com0 vutacão liquida, expurgada de 
todas .as du!p!icatas, o· numero de 6·, 071 ·votos para o candi. 
dato-i:lfplomado. · · -

A lei. no art. • 118, 'dispõe o seguinte: , . . 
. «A cam111ra ou 0 Senado mandará proceder a nova elei

oão sempre que no· reConhecimento de poderes dos 'seus mem. 
bros annullar. sol> qualquer fundamentO. mais de metade dos 
votos du candidato diplomado. ded.uzidos: dfi. calCula os vo.t~s 
de dnpUcat~$·. deS'{Jrezadas . por ~mppsstb~tid'ade de.. ven{"" 
cação da lr.o~tlm.idade ·de urna das sé'Mes de actas.~ · 
. .Foi obedecendo a este criteri0 que o . parecer chegou ao 
numer.o de 6.071 v~:~tàs para o candidato dip·lomado .. O pare.. 
cer, aliás, o diz em tJermus Jnequivocos: . . "- . 

«Pela apuração da Secretaria d(} Senado· foram dados ao 
Dr. Irineu de Mello Machado· 6..071 votos e .ao Dr. Thomaz 



De !fi nu. 1.1881 inclusivo os· votos· cm· scpõ.rado e desprezadas . 
todas as dupllcatas.~. · . ·. . . 

· 01·a. o mesmo parecer annuHa a cleiçúu de dezanove 
secções e despreza a votaçãu de 0utras dezenove seccõ,es. 

Convém, ·de passagem salientru> que, ao passo que o pa
recer. declara nu!las dezenoye das se'!,cões eleitoraes que 
cxammuu, só manda · deduzir a votacao correspondente a · 
dezoito de !las. A sexta seccüo da quarta Pretoria, incluída 
nuquellc numero, foi,· não obstànte, computada no calculo. 
da votação 'attribuida ao, cand'idato dipl~ma~o. 
· Aias isto é ·apenas um reparo. A outras conclusões pro~ 

lendo chegar. . · . · 
. O parecer, com~> disse, an~;~ullou dezenave secções. e des. 

prezou out.ras tantas. Tenho aqui a lista de todas. ellas dis
kibuidas pOl' pretorins c com a votação respectiva. colhida · 
<lo mappa Ol's'a.nizado no Senado, mappa que tambem tenho 
aqui a minha vista. · . 
\ As dezenove secções annulladas representam i. 305 votos 

o 'àls dezanove secções desprezadas 967 •. O total :vem a ser do 
g D7? t . ..... :w .., vo os. 

Ora. Sr. Presidente. deduzida dos 6. 07i votos encon
trados como Iiquidos ,para o candidato dip.lumado, a votacão 
anu llada ou desprezada pelo proprio parcceT nas secções elei. 
tvraes que nommativaroente indica, isto. é, 2.272. o resultado 
é de 3. 799 votos e não' 5, 760· como se affirma no parecel',· 

O SR. ABDON IlAPTJSTA - Perinitta-ine V.. Ex., que o 
interrompa a.fiih de •explicar esse punto. . 

· Tomei como ponto de . partida a · apu·racão do Senado que 
deu sete mil e tantos votos. Dahi foram deduzidas todas as 
duplicatas ·pela Junta de Preturres •. ficando reduzido a. seis mH 
e poucos votos. A Oommissão tomando por ponto de partida 
a apuracúo do Senado. desprez"-u todas as duplicatas. a que ' 
tinha feito tambem a Junta Apuradora. e ainda sobre a apu~ 
rnção da junta· reduziu 400 e tantos votos. 

Dahi é que V. Ex;, ·'encontra essa grande differenca •. 
Para a sua argum.entacão V. Ex., tomou pl.)l' base a apura
cão da junta e a· Commissão tomou por base a apuração da 
Senado. · ·. . . . .. ;:, 

o Sn. EPITACio PEsàol\ - Res.P.Il•ndo a V. Exl., . . 

· O Sn. PRESIDENTE -·'A' iliscussão, como V.· Ex. sabe; está: 
'·encenada. Peco que resuma as suas consideracões., 'l 

·O Sn. EPI'l'ACio PEsSoA 1- Vou concluir esta questão nu. • I I ' ' • ' I :mer!Ca. . : •. J; .. ~,s~.:~· ill'!'i'·I•J 

O Sn. S..\ FREIRE - Não· está ·em disc\lJSsão o /requeri-
. :mento ? O nobre Sémador está fundamentando a sua opinjão , 

. sobre o requerimento. , . 
O Sn. •PRESIDENTE - . Attencão 1 :a discussão da requeri. 

mento é por sua natureza l'e.stricta, : . . • .. . · ' 

., 
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O. SR. EPITActo PESSOA - Começarei. Sr; Presidente. por 
liquidar o ponto sobre que versou o aparte do meu illustre 
cvllega .· · · . · · · 

•rornci como base dos íneus . calculos 0 numero de 6.07f 
v.otos, porque não era possível tomar outro, desde que a lei 

. declara, 'para a applicação do art. · 118, que o numero total 
do que se devem deduzir a~ votacõas nullas, i é o que se en
contrar . depois de expurgadas as duplicatas·. · 

Como quer o meu ·collega que me sirva do mappa orga
nizada ·pela Hecret.aria do Senado, quando S. Ex., é v pri
meiro il 1\f'firmar no seu parecer qu1~ nã0 foi esta .apuracão 
que

1 
lhe serviu d.P· base •. mas sim a votação que encor.trou 

depoi~ de despJ·ezadas · todas as duplicatas ? E' pl'ecisamente 
esta votação que. em face da lei, tenho de tomar paro. os cal-
culos que estou fazendo. · · 

. ' . 
O SR, ABI:iON BAPTISTA - Entãu ha engano de impressão • 

. O. SR. EPI'l'Amu · PEssoÁ. -· O meu· riobré colléga vae vêr 
mesmo tomando como base' a apuração feita na secreta~ia, 
que os. calculos do parecer estão . errados. De maneira que 

. S. ·Ex .• com a sua explicação, é o primeir·O· a me offerecer 
um argumento e me dar. o apoio . da sua palavra para fazer 

. sentir ao Senado .que .é.necessario:e imprescindível que ·O pa
rec~ volte á. Commissão para ser corrigido. A demonstração 
do ·erro fal-a-hei: dentro em pouco. ' · . · 

, · Oi?Ia E'U que. deduzidns de (;; 071 . votos a.q eleições an-
nullada.s nu d~spretadas pela Cn•rr!mis~ão, o tE!,SnltadiJ será de . 
3, 799 votos e. dPRitl numP.r·o abatrdas as elA!COPH que me pa

,.. recem ·nu lias, ··além daquellas que o parecer condemna, o re
sultado final será de 1.378 votos. Em taes condiçõe.,s si 'de
pois· das. rectificações dá Commissão, este· 'vier ·a ser o· resul-

, tadn final. 'o meu Volto. em vista do texto expresso da lei. será 
pela. annullacão du pleit.o. . 

Ahi está porque ·notava ainda h a pouco a, difficnldad·e 
·· ' em que !~stou de proferir o .. mpn" voto; Preciso de· ser e sela- . 
. reoido. Si o pnrecllr 'rla Commissão. nãu se rectifi1:a, si os 

·· seus· oumero's. ~ão mantidos como verdadeiros,, o meu. voto 
está dP. nnte.fnão .hypotheondo 1\0 pnrPcer; mas 'si, rP.vendu 
os papeis: a C:ommissão verificar que ns 9eus r.alculos estão 
erradoR •. o meu vot., sflrá pPla nullirlade do pleito; . · · , . 
. · · Ma~· di7. o honrado. Rf!lntor (e a~ora· rP~ponrlo á sua ex

·. plicacão) que o seu· calculo não foi .feito sobre os votos apu
. rados ·com exclusão· das duplicatas.· mais· sobre a apuração da 

. · Soorcf.aria do Senado, e a Secretaria apurou o total de 7.122 
votos .em favor do candidato diplomado.· e não. apl'l!ns 6.071. 
· · .. · P••1s. ·Srq, membros do SPnado, o cnl11nlo da C:ommissão . 
de Poderes ainda assim está erl'ado. Si tomou como base n. .. 

· apuracão da· Secretaria. deduzidos dos ~. 122 votos a ourados 
os i. 305 que o parecer annullou e mais os 967 das actas des
prezadas. formando um: total de 2. ?72 v~ tos, o r~sultado é 
de 4. 850 votos e não 5. 760. E. abatidos .amda. aqm os 2. 345 

·votos que 'verifiquei serem illegitimos,.- o resultado seria de 
s,..;; Vol, .III , · to 

,. 
I 

.I 
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2. 505 votos. numero inferior a 50 •1• dos que a· lei exige para · 
que a ele.ição não venha a incidir no dispositivo do art. 118. 

Vê, pois. o Senado que. ou si tome por base a votação 
extreme de duplicatas. ·ou a apurada pela Secretaria do Se:-

/ nado, conforme agora pretende o honrado Relator. . . 1 

o i:'R. ABDON BAÍ>TIS1'A - Agora, não. Já hontem disse · 
isto em aparte. · 

. ' 0 SR. EPITACIO PESSOA - Bem, Com isso não quero dizer 
. que V. Ex. tenha duas opiniões. Quando disse <.:agora, .re
portava-me· á sua .declaracao de lm. pouco em confronto· com 
o parecer. . . _ . _ 

Ou se tome como base a votaçao co.m exclusao das du
plicatas, cio mo .. manda a lei, ou a apuração . da Secretaria do. 
i::lenado, ··conforme explica o meu .honrado collega, d resultado 
não é abso 11!-tamente o que o parece~. declara · liquido em _fa-
vor do candidato diplom~tdo. . · · 

Parece, pois .. · que o SenadO' deve approvar o requeri
mento àe meu illustre collega por S. Paulo, para. se esclare- · 
cer soJ:H'e o facto a resolver e proferir conscientemente' o seu 
'Voto. E' preciso .. rever os ca,lculos, e verificar si o can- . 
aidato qiplpmado · u~teye o ntime~o- de suffragips que. a lei 
reputa 1ndJspensave1s para a eletcao ou si, fe1tas as dedu-. 
cções ltlgaes· o rel!'~ltado · é inf~riol' a es~e numero~ · .. . 

0 SR. .ABD<IN BAPTISTA - Todos OS calculos de V. Ex. · 
demonstram que na peior das hypotheses d candidato diplo~ : 

r mado t€m m.ais de quatro mil votos. . · 
o eR. SÁ .FREI(\E .:... Não:apólado. ' ' 
Q SR •. EPITAÇliO''l1ESSOA ~ V. Ex. não pres~ó'u attenção. · 

ás mmbas palavras .. Na hypothese do parecer ou· na da ·re-. 
' ctificação que V. Ex. acaba de fazer verbalmeJlte, isto · é. 

sejam considerados ~os votos com exclusão .dàs. duplicatas, 
como diz o parecer, ou a apuração :da Secretaria, . os .calculos . 
estão errados ·e precisam de rl?lltificacão-. , · 

. Ora, conforme saja' esta,· a deduccão que faço das elei.:: · 
ções que reputo nullaB, fará baixar OU não a· •VOtaçãO do· can
didato diplo!llado .a n1e~os de ~netaçle:. si baixàr; ~ meu voto 
é pela annullacão; no caso contrar~o. é pelo parece.r. · Feito 

1 o .calculo sobre li '::otac~ô .liq\liqa! o resultado é. L 878 votQs; 
· .. feito sobre a vot~cao da Secretaria;. é 2.505, como vê V. Ex.,_ 

f
es

1
t
1
amos muito longe do·s quatro mil votos qê que qa pouco 

• a a~a.. . · 
' \ . ' '\ ' ' . o SH, ABDON BAPTISTA-v. 

'·' ' . ' 
Ex. aímulla ,sem demonstrar~ 

O SR. EPI~".I\Cio,PEssoA ~ Ahl V. Ex. agor11 abúsa da · 
m.~~hit_ ~ituacão .. Diz que annull'd ~em demonstrar. Sim, por
Q\le- ~ao P!lSSO fazei-o! es.tan.do e~cerrado o deb11te. Mas .. é ' 
uma questilo de~ consc1enc1a . de mmha parte declarar ·ao Se
nado Oil embarac'o's em que estou •para dar o meu voto e os 
esclarecimentos de que preciso .. para fazei-o. · · · . . ' . . ' . . -

) 

' •, 
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, Entendo, pois, Sr. Presidente, que o Senado deve fazer 
voltar v parecer á Commissão para corrigir os erros arithme
ticos que nelle se encontram. de maneira que o Senado saiba 
ao menos . o que vae v~:~tar e o numero de votos .que vae at-
tribuir ao candidato que declara victorioso. · 

Sr. Presidente,. eu esperava que o meu illqstre · collega. 
cioso do seu nome e da sua justiça. fosse o primeiro a recla
mar essa medida. E' este igualmente •O interesse dos pro
prios. candidatos, nenhum dos quaes, · com·· certeza, qnererá 
entrar neste recinto conduzido apenas pelo favor injustifica-
:vel de amjgos politicas. · · 

· ' . E-" o Senado,. Sr. Presidente, que deve neste assumpto 
andar com a maior cautela e o' maximo respeito á lei e á 

· justiça, deve approvar o .requerimento do honrado Senador 
· por S. ;Paulo em bem do seu proprio decôro, das ·suas 
responsabili.dades perante a Nação .e dos . seus . deveres 
para com a Republica.· (Muito bem; muitu bém.) . . ... 
· · O Sr. Soares dos Santos (*)~Sr. •Presidente, V. Ex.' deve 

comprehender o constrangimento de que .me acho possuído ao 
vir a tribuna nesta occasião, depois da palavra calorosa do 
illustre representante da · Parahyba, cultor do dir.eito, e que 
,já representou o primeiro degráo na. ·escala hierarchica da 
nossa ·organização. ;Mas, Sr·' Presidente, homem politico 1qúe 
:sou e com grandes vesponsabilidades no regímen·, preciso, nesta. 
oooasião como 'todas; dar as razões do meu voto,. desassombra
damente, como homem· politico, não como homem apaixonado, 
preso á ligações de interesses individuaes. · 

·. . Tem se falia do muito na eleição do Districto Federal, mas 
V. Ex. bem compreheride que esta eleição, por isso mesmo 
que tem sido muito· discutida, revela um interesse ·maior do 
que o interesse do proprio pleito. · · · , 
· Ainda hontem, .quando perorava, nesta ·Casa, o meu ii
lustre. amigo .cujo nóme declmo com -a devida vania. o· Sr. Sá 

· Freire, lembrando-,se; com paixão, .com saudades, do nome. 
' glorioso desse amigo~. desse grande amigo, fl.WO .. -nome repito 
· neste .momento-Pinneiro Machado.';. . · . . 

. ' . ·' 
;.vozEs- Muito bem:. muito bem ... 

' ' •' . ' . ( 

• ., .• oQ •Sa .. 'SOARES. DOS SANTOS-E então S.· Ex. otirava um 
.argumento para 'lembrar ,a sua posição, dizendo que elle, Pi

'· nheiro Machado, sabia fazer as suas imposições ao Senado, mas 
que. S. Eoc. nunc.a se dobrara, porque era altivo e era. digno. 

( 

. . O Si\: SÁ FREIRE- V. Ex. não estã · r~etindo exacta-
mente o meu pensamento. Peco á palavra! · ,. 

O Sn.lSbARE~ DOS SANTOS ...:.. São, entretanto, os excessos 
de paixão politica o que tudo isto representa. · · 

Ora, nao ha interesse, por mais ·elevado que elle seJa, por· 
. I ' I . 

' . ' . 
. ( *) Este discurso não i' o i rcvi,~t.o pelo 011rudor, 

. ' . . . .. .. ' .. . . . . . . \ .. /• I ' • ' ' 

' .. 

. . 
,;-
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mais ·amparado que se· ·apresoote, que me arrede da situação 
definida de homem publico .... !Na questão do IDistricto Federal, 
desde o inicio do pleito .. que eu vinha alimentando esta pre-

/ oo.cupaçã.o, a de que o candidato que se apresentava~ como di
plomado, desde a Gamara vinha occupando sempre o primeiro 
lagar em todas as eleicões em que se apresentou para disputar 
uma cadeira. (Apoiados, no l'ecinto e palmas nas o e lerias.) 

· · {). SR. P-RESIDENTE_: As galerias não se podem manifestar. . . 

0· Sn. SOARES DOS SANTOS -Antes de partir para O Rio 
Grande do Sul, Sr. Presidente, V. Ex. deve estai• bem certo 
di~so, tive occasião de perguntar o que pretendiam fazer do · 
pleito~ do Districto Federal, e as lições tão dignas, tão severas 
que eu levei para o meu ll.io Grande foi de que a justica· havitt 
de ser feita e ·que a Commissão de Poderes havia de· lavrar o 
seu parecer fóra' dessas estranhas injunccões; foi de que; 
Sr. Presidoote, havia de ser reconhecido Senador aquelle que. 
pelo consenso de mesma Commi&são i'oase reconhecido o ver-
dadeiro 'eleito nesse pleito. . 

Não me espanta, porém,. a duvida, porque· não ·ha pleito 
por mais rigoroso que elle seJa; por mais leal ·que seja O· can
didato considerado eleito, que não traga contra si, da parte de 
adversarias, a· indicação de que foi um pleil o fraudulento. 

Lembrei de passagem' ao Senado o que foi a eleição da
quelle .que deveria· occupar a cadeira que eu estou occupando 
neste momento; lembrar-se-h a o Senado· ·do que foi essa eleição 
realizada no Rio Grande do Sul, desnecessario se tornando re.: 
lembrar os apodos atirados aos homens do Rio Grande do Sul 

. pelo fa:cto de haver entregue uma cadeira de Senador ao hon.;. 
l'ado·marechal Hermes da Fonseca. ' ·· 

0 oSI\. RAYMUNDO·DE MARANDA-Muito.bem. 
' O Sn. SOARES oos SANTOS- Entret~to.' Sr. Presidente, a 

despeito desses apodos; o dever de honra coritrahido pelo .Rio 
Grande do Sul foi satisfatoriamente cumprido, e .si o Sr. ma- . 
rechal Hermes da Fonseca não occupa esta cadeira que lhe 
pertencia é absolutamente por vontade sua. r .. . .. 

Perdoe-me V. Ex. essa digressão. Não vim tambem dis::. . 
. cutir o pleito do. Districto Federal; vim simplesmente dar ao : 
Srnado ás razões por que voto·contra o requerimento do hon
rado Senador por S. Paulo. . . · · · . 

. Tenho habitas adquiridos. Na Camwra dos !Deputados, 
como seu presidente, embora saiba' que o -Regimento daquella. 
Casa não é inteiramente. igual ao do Senado, eu (perdoe-me· 
V. Ex. Sr·. Presidente),. depois de declarado .prejudicado o 
requerimento do honrado Senador-e depois de encerrado o de
bate, não acceitaria o requerimento, .que para mim só tem um 
fim-:- protelar a questão. . : · . 

Vozr;s- Muito· bem. 
,I . 

· O SR. SoAR ÉS nos SANTOS- Todavia,' V. Ex. 
clcspn·cho e meu dever 6 confot•mor-me com eU e. 

' . 

deu esse 

I '.· 
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·· Entt•etnnto, . quero dizer no Senado da Republica porque 
voto contra esse requerimento. Voto contra elle porque estou 

· convencido de que, fazendo-o, .voto contra uma medida prote
lntoria (apoiados e não apoiados), contaria ao interesse ma- · 
ximo que todos temos, de que a cadeira senatorial do Districto 
Federal não. póde ficar vaga, á mercê de ambições· de quem 
quer que seja. (Sussurro nas oalerias,) . . 

O meu ·dever de republic~>no será <'umprido. 1 • 

O SR. SÃ"FREIRE - Creio que todos os Srs, Senadores teem a coragem de sustentar os seus actos. . 
o SR. SoARES DÓS SANTOS- Não nego. Venho sustentando 

· o meu voto e creio que o Senado saberá smtentar o seu;, a 
maioria do Senado não anda á vontade de ·elementos estranhos; 
todos os Srs. Senadores são. livres nas suas opiniões. Mas, 
peço Hcenca para ler a minha declaração .de voto: 

. «Declaro que votarei contra o· requerimento do Sr. Sé
. nador Adolpho Gordo para que volte á Commissão de· Poderes 
o parecet• relativo ao reconhecimento de um Senador pelo Dis
tricto Federal,. pelos seguintes motivos: 

1 •, porque jul•go que esse requerimento é inoportuno, apre
sent.ado, como foi,. depois de encerrada a discussão. do dito 
parecer. O Regimento do Senado não autoriza a ecceitacão 
desse alvitre e, embora não este.ia essa prohibicão determinada 
por Jettra expressa do mesmo Regimento, a urgencia da ma
tei'i.a de que trata o referido parecer mostra •que a approvação 
do "mesmo requerimento abriria um máo precedente de cujas 
consequencias protelatorias o Senado poderá bem avalia:r. 
O Regimento da .Camara estabelece uma· unica hypothese em 
quo ·O parecer da Commissão de Poderes póde ser remettido á 
,Qomm~ssão antes de ser votado e depois de encerrada a dis
cussão regimental. E' aquelle caso em que ficar verificado que 
houn um erro de somma na contagem dos votos, alterando a' 
collocacão dos respecti~os candidatos, · , . 

2•, porque as allegações ·constantes .das alineas a, b e c, 
·,do . requerimento do illustre representante de S. Paulo não 
. são hypotheses verificadas pelas ·conclusões . do parecer qJ.le so 
.vae .votar. E' característica .a indicação contida pela primeira 

. alinea relativamente ás eleições de·· cujas actas conste que o 
nu'm'ero de eleitores que comparceram e· votaram não seja 
correspondente .ao numero de votos apurados, referindo-se 
precisamente ú quarta secção da quinta pretoria, quando esta 
cirr.úmstancia. não vem nssignalada nas contestações do.s dous 
candidatos e. at~ r.onsta das allegações do. contestante que essa 
eleição não chegou ao termo de apuração final; .. 

3•, porque o facto de serem consideradoS votos em se
parado não, invalida os .. referidos votos para. o effeito de sua · 
contagem em favor dos candidatos aoR quaes foram elles dados, 
desde que foram reconhecidos como validos pelos estudos da. 
Çommissªo ª~ ~llquerito; · · · · · . ' 

I 
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../'4•, :!'inahnente, po~que eslu 1Commissão considerando ver
dadeiras as eleições, cuJos votos· foram tomados de accõrdo 
com o seu parecer, ipso {acto exclue a circumstancia allegada. 
da existencia de assignaturas falsas, ás quaes se referiu. ·O re
querimento em quest~o. · · 

1Sa!a: das sessões, 6 de julho ;de 1916 . .....,Soares dos Santos;, ··,_ 
1sr. Presidente, não preciso al!egar mais do que .as razões 

concisas que· estão nesta declaração de voto. · 
V. illlx. bem deve comprehender o constrangimento que 

nie obriga a vir· a esta tribuna, contrariando, por assim dizer, 
á~ruelles que pleiteiam a verdade. eleitoral. .. 

Ainda ha· dias, disse o meu honrado ami·go Sr.· Senador 
~ Sá Freire que era um .dooumento inutil e sem valor o diploma 
" apresentado pelo .. ,candidato ·contestado, porque eue· não discri

minava os votos das seoções> obtidos pelo mesmo· oandidato 
.nessa eleição, · · · · · · . 

Pois bem,, Sr. IP:residente, dou a as mãos á palmatoria. O 
meu · diploma está nas mesmas condições . do do. candidato di- · 
ploíriado. Cónsidero-'me, portanto, um Senador que não foi 
eleito, segilndo a phrase -concisa do nobre representante do 
Districto Federal. · . ~ / ··. . · 

O SÁ FREIRE -. V. Ex. não apprehendeu bem' o meu pen- · 
sarnento. 

' o SR. !SOARES DOS SANTOS ..;...;, E nessa série de argumentos 
.todos· àd..:hoc, chegamos á conclusão de que o Senado da Repu

. blica precisa aP,render muito para satisfazer as ambições e os. 
· dese,ios de muito Catão da actualidade. 

Era o ,que tinha a: dizer. ' 

O . Sr. ·Freire-···· Sr. Presidente, ab~lut.amente não pedi a ,. 
palavra para discutir o requerimento,· como o desenvolv}mento 

' que ~em sid~ dado, pelos-o~adores que me precederam. o ll'e.;. 
quer1mento Já se acha devidamente fundamentado.· . ' \ ' . ' 

.. . ,sr. Presidente, eu venho · exclusivamente fàzer ·uma de- · 
· clarecão. Quando terminava horitem o meu discurso, eu de..; 
clarei que . o inolvidavel Senador Pinheiro Ma:chado; que era, · 
um homem que tinha a capacidade de dirigir ijomens; muitas 
:vezes havia sentido a. minha divergencia .. Isso não· importa 
absolutamente dizer ·que · o Senador Pinheiro ·Maohado . fazia 

.. compressão para obter o resultado que lhe .fosse .favoravel. 
Si o honrado Senador pelo Rio Grande do Sul trouxe essa · 

. ·questão . para o seio d~ Senado fez muito mal, e parece que · 
S. Ex. visou uliicanie~te-,.o representante do Districto Federal.: 

· . Eu . não quero mais i:liscutir · as eleições do Distriéto Fe- • 
deral; .Q requerimento . apresentado pelo honrado Senador por 
S. ' Paulo é um requerimento logico e cone ludente. O Senado' 
qu'l3 ·o approve ou reprove, segundo o, criterio da maioria. 

\/, ;,•, . . . ' 

. .·. O Sr.. Ahdon Baptista- Pedi a pah1.vra Sr. Presidente, · 
sómente para· .esclarecer/1.1ma !}uestãp .·de mathmatioa, arS)li~· 

I , , ' , ' 

' ! . 
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. pelo meu illustre amigo, o mustre representante da Parnhyba · 
do Norte. · 

Como relator da Commissão,. eu me . acharia em má si
tuação, si os argumentos adduzidos por .S. Ex., sobre cifras 
não fossem demasiado subtis. · • 

· .A ·Commissão tomou j1or base, para seus ·calculos, as apu-
• rações feitaR pela Se"cretaria do Senado, como é de praxe. . . · 

· Eu fiz deducções desse resultado, de mais de mil votos. 
S. Ex. reuniu á essas deduccões mais de novecentos votós. 

O SR. EPITACTO PESSOA- Não apoiado. Essse resultado· 
eu li no seu parecer. V. Ex. annulla umas tantas secções· é 
despreza outras. . I . . . 

O SR. ABDON BAPTI'STA-.Agora peço, por minha vez, 'que 
V. Ex. não me dê apartes, e ao Sr. Presidente do Senado, que 
não consinta seja meu discurso interrompido. . 

. E' 'só para este ponto que eu citrero chamar a attencão do 
·senado; Reunidas essas deducções a outras, S. Ex. chegou a 
quatro mil e tantos votos. Ainda assim o candidato diplomado 
estaria sufficientemente ·eleito, isto é, seria mais de metade 
dos votos que lhe foram attribuidos pela Junta Apuradora. 

·Mas, S. Ex. disse que ha mais umas tantas seccões que 
em sua consciencia reputa nullas e que collocarão o candidato 
diplomado em menos um voto abaixo da metade. 

· O SR. EPITACIO PESSOA .L Não apoiado. Tem mais de mil. . ' . . . 

- · O SR. :ABDON BAPTISTA- Pois, bem,. achou que ha secções· 
nu lias em sua consciencia. . · · · . · 

O SR. EPITACIO PESSOA-Em minha consciencia, não;· disse 
· que, por um dever de consciencia, era obrigado a não acceilar 
o parecer, si porventura não fossé rectificado; mas disse que 
tinha todos os apontamentos com o resultado de cada uma das 
secções. · . . . 
. · ·· o SR. .AaooN BAPTISTA- :l\fus apenas dentro de sua con-
sciencia; não apresentou provas.. . 
. S. Ex., respeitatlo.como é, homem indubitavelmente con-

sciencioso, permittirá que o Senado se manifeste livremente,· 
tambem· de accõrdo com a sua. consciencia, sem obedecer á 
injunccões.- desta natureza. · · . 
i o sll. EPITACIO PESSOA -·Nem tenho a pretencllo de me 
'oppOr a· iSto. · · . . . . · · 

O .SR. ABDON 'BAPTISTA_; Era' a· que tinha a dizer. (Muito 
bem; múito bem.) · · · · 

- O Sr. A. Azereilo- Sr. Presidente, si não fOra um prece
dente perigoso para esta Casa do Congresso .fazer voltar á Com-

. missão de Poderes ou. a qualquer outra Commissão um pa- · · 
recer assignado pela unanimidade dos membros da Commissão, 

. eu não teria duvida nenhuma em dar o meu voto ao requeri-
mento do honrado Senador por S. ·Paulo, tão brilhantemente 
,justificado pelo nobre· Senador ,pela ParahybiL. 

' 
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, o Sn. ÂLCINDO GuANABARA- Não apoiado. Não ,justificou 
tal. · 

O Sn. A. AzEREDO- O nobre Senador pela ·Parnhyba dus
tificon a seu modo, mas brilhantemente, e de accOrdo com a 
sua conscicncia. (Trocam-se varios apartes entre o orado1• e 
os S1•s. EpUacio Pessoa, Alcindo Guanabara e outros.) · · 

. Não posso, porém, Sr. Presidente, aconselhar ao Senado 
·.que acceite o requerimento do honrado Senador, pOl'CIU~ isto 
seria ·inquestionavelmente estabelecer um precedente perigoso. 

Pediria, portanto, Sr. Presidente, .licenca ao honrado Se
nador por S. Paulo para solicitar do Senado que não dê o seu 
assentimento ao requerimento por S. Ex. formulado. 

!E' encerrada a discussão . do· requerimento. 

O Sr. Presidente- Antes de o submetter á votação, devo 
explicar ao Senado que a Mesa acceitou o requerimento e o 
sujeitou á discussão em virtude de disposicão expressa do 
Regimento. _ ' · 

O art. 188 do Regimento diz o seguinte: 
<i E' vedado. na mesma discussão, reproduzir adiamento, 

ainda que em termos ou para fins differentes, salvo para ser 
·o projecto antes de votado em 3• discussão sujeito a exame de 
alguma das Commissõcs, caso em. que a discussão proseguirá, 

. depois do parecer.» . · 
Sempre se entendeu no Senado, e por mais de uma vez 

tem sido applicada esta regra; quE' um projecto de lei sub
mettido a tres discussões regimentaes, ainda na 3• discussão, 
depois de encerrada esta, e em virtude de requerimento de 
algum Senador, póde voltar á Commissão. Oro, si um pro
Jecto de lei, que é 'srubmettido a tres discussões, póde soHrer 
:í ultima hora esta medida, esta deliberacão por parte do Se
nado, com maioria de razões, sobre um parecer que apenas é 
submettido a uma discussão, não podia deixar .a Mesa de ac,. 
IJCi~ar .o req•uerime~~;to. Além disto, era um~ interpreta.ção 
·ma1s hberal do Reg1mento, com a qual acredito estarem de 

. nccOrdo todos os membros do Senado. 
- O .Sn,. AT.CINDO GUANABARA- E" uma interpretação liberal 
do Regimento, contra a q,ual o Senado não se levanta. . 

E' rejeitado o re·querimento. 

O Sr. Presidente- Não havendo reclamação por parte de 
nenhum dos Srs. Senadores, vou submetter de preferencia a. 
votos o parecer da Commissão. . · · 

. .o .Sn. S,í. FREIRE-:-. Requeiro a v. Ex. a votação seja. 
fe1ta por· methodo nominal. . 

O SR. PRESI•DENTE-IP·ara qual das co.nclusões? · 
O SR .. SÃ FnE~nE :- Para a ~onclusão que V. Ex. , acabolJ 

de anntmcJar, a prlmeJriJ. conclusao. 
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~o sn:. PRESIDENTE-Então V. Ex. requer que a primeira 
corn·clusão seja votada nominalmente? 

. O SR:. SA FRF.IRE- Qualquer das conclusões: a primeira, 
pot' exemplo. 

0 SR, RAYJ\IUNDO DE MIRANDA'- :A principal. 
O SR. !PRESIDENTE -A primeira conclusão? 

.. " 

ó SR. S . .\ FREIRE~ Perdão. Ha duas conclusões que re
presentam uma. Eu então preferiria que V. Ex. submetesse 
a v o tacão nominal a 3" conclusão. · 

A pimeira só -não basta .. E' preciso que seja a terceira. 
Ou primeira e segunda, ou sómente a terceira. · 

O Sr. Presidente- O re·quet'imento do Sr. Sá Freire é para 
q·ue seja feita pelo voto nominal a votação da terce1ra con
clusão do parecer. 

Os senhores que approvam o requerimento do Sr. Sá 
:Freire queiram se ,levantar. (Pausa.) 

Foi approvado. 

O Sr. Epifacio Pessoa (p•ela ordem)- Sr. Presidente, de
claro a V. Ex. que não posso· tomar parLe nesta votação. 
Havendo o Senad() repellido o requerimento do honrado Se
nador por S .. Paulo e não tendo sido feitas as necessarias re
etificacões nos calculos do parecer, não estou habilitado a saber 

· si, de facto, o candidato contestado obteve ou não o numero 
de votos neccssarios para que a eleição seja valida. Nestas 
condições, abstenho-me de tomar parte na votação: não posso 
votar pelo parecer porque, revistos os caJ.culos, verificar-se-hia 
talvez que a votação liquida é inferior ao numero exigido pela 
lei; lambem não posso votar pela nullidade da eleição, por
que é possível 1(J'1le, corrigidos os erros arithrrieticos, ainda o 
candidato fi.que -com o numero de votos necessario. 

O Sr. Adolpho· Gordo (pela ordem)-1Sr. Presidente, ·eu 
faço declaração identica á de meu honrado collega pela P·a
rahyba. 

O Sr. Cunha Pedrosa (peta ordem)- Sr. Presidente, pelas 
mesmas· razões que impedem o meu illustve amigo, Sr. Epi
tacio ;Pessoa, de tomar parte na votação, Lambem eu me ab
stenho de votar_ . 

. O Sr. Mendes de Almeida (pela m•ttem)- Sr. Presidente, 
· h a uma emenda apresentada pelo Sr. Senador Alf.redo Ellis, 

c perguntaria se ella não tem preferencia, porque se poderia. 
mais facilmente fazer a votação nominal,· sobre essa emenda. 

~o Sn. PRESIDENTE- A Mesa tem de submetter á votacão o 
parecer. · · 

0 Sn. MENDES DE AL!'<IEIDA-EU pergunta.va apenas si a 
Slmenda tem .preferenoia. regimental. 
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O Sn. PRESIDENTE- Si ninguem requerer, a emenda não 
tem preferencia. · 

O Sr. Rego Monteiro (pela ordem)- Sr. Presidente, é esta 
a primeira vez que tenho a honra de dirigir a palavra a 'esta 
respeitavel· corporação, por isso peço que me dispense toda. a 
benevolencia para desalinho das phrases que tenho de proferir. 

Eu julgaria que, ·primeiramente, fosse' votada a emenda do 
honràdo Senador por S. Paulo, porque me parece que. essa 
emenda deve constituir umà preliminar. Mas nessas condJçõe.s, 
peço ao S-enado que Jaça inversão da votação, danao preferenCJa 
:'L emenda apresentada. 

O Sr. Presidente- O honrado Senador pelo Amazonas re
quer preferencia para. a emenda apresentada pelo Sr. Senador 
'Alfredo Ellis, annullando a ·eleição. .~ · -·· 

Os senhores que approvam esse requerimento, queiram se 
I evan !.ar. ·(Pausa. ) 

Foi approvada. '· 
Vou submetter á votação a emenda, que é redigida nos 

seguintes termos: 
Emenda de accô.rdo com o art. 61 do Regimento. 
•1•, que sejam appro-vadas as eleições realizadas na 6' se

cção da 2• Pretoria; nas 1 •; 3•, 5• e 6• da 3' Pretoria ;I nas 2', , 
3•, 4', 5• e 7" da 6' Pretoria; nas 4• e 7• da 7' Pretoria; nas 
2•, 3', 4' e 5' da 8" Pretoria; na i" da 9• JS'retoria; nas 1". 3•, 4" 
e 5• da 10• Pretoria; nas 1';.2', t1•, 6' e 7' da 11•· Pretori!l; nas_ 
5', s• e 12• -P-retoria; nas 2', 3', 4• e 5• da 13' Pretoria; [)a 
6' da 14' Pretoria; nas 1', 2', 3', 4' e 5' da 15' Pretoria, no dia 
12 de março elo' corrente anno, que accusam o· seguinte re- , 
sultado: ' 

gr. Th_omaz 'Delphino dos Santos .................. . 
r. Irmeu de Mello Machado ..................... . .... . 

2', que sejam desprezados os resultados 'accusados nas 
nas demais authenticas e papeis eleito·raes enviados ao Senado. 

3•, que ex-vi' do art. HS da lei n, 1. 269, de 15 de no
·vernbro de 1904, seja decretada a nullidade da eleição, pro
cedendo-se outra para pi'eénchimento da vaga aberta pelo fal- · 
lecimento do Dr. ~1\.ugusto de Vasconcell'os. · · 

o· Sr. Lopes GonçaÍ~es .:__Sr. P-residente, pedi a palavra 
pela ordem pam encaminhar--·a votação desta emenda apre
sentada pelo nobre Senador por S. Paulo. s~ Ex. e .o Senado 
sabem. que o nobre Senador dispõe com pie ta e inteiramente 
da~ mmhas mais sinceras sympathias, não s6 pela sua inte
S'~idade de caracter, como, Lambem, pelos relevantissimos ser
v~oos que tem prestado á Republica ctesde a sua juventude. Mas1· 
nao posso de f6rma alguma concorrer com. o mel! y()tO em 

/ 
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favor do requerimento apresentado por S. Ex., pelos motivos 
:Que succintamente peco permissão p~~:ra expõr ao .Senado. 

Sr. 1Presidente, já de longe, vivendo no Estado- do Ama
zonas como advogado, sempre, a respeito de pleitos eleUoraes 
do .Districto Federal, li, seguidamente, e verifiquei que em 
todo·s esses pleitos, quando o candidato, Irineu M!achado ob
tinha sempre sobre seus competidores maior numero de votos. 
Não ha quem ignore que o .illustre, Deputado, candidatando-se·, 
•::í vaga aberta no Senado pelo saudoso representante do Dis-

. tricto Jl'ederal, Sr. Dr. ·Augusto de Vasconcellos, tenha sido 
apoiado pela maioria do Cons~lho Municipal do Districto, das 
juntas paro-chiaes e do directoria do Partido Conservador, 

, além .de fortes ,elementos estranhos a essa poderosa aggre
miação politica. E', tambem, certo que o seu diploma, cre
dencial com que se apresentou nesta Casa, fôra assignado pela 
maioria da ,iunta apuradora, insuspeita assembléa de preteres, 
orgãos eminentes do Poder Judiciaria. E', .ainda, incontestavel 
quo esse ·diploma e todos os documentos relativos á eleição de 
12 de março do corrente anno foram,. devidamente, examinados 
pelo illustre e integro Senador por Santa Catharina, vosso coi
lega Abdon Baptista, cuja imparcialidade não póde. ser posta 
em duvida, concluindo seu minucioso relatorio, . firmado por 
toda Commissão de Poderes, pelo reconhecimento do candidato 
diplomado. Por outro lado, é sabido que o illustre politico 
carioca já foi duas v~zes eleito Deputado pelo Estado de Minas, 
quando o terreno das suas lutas partidarias é aqui no Districto 
Federal. Ora, Senhores, tudo isto, deve ter alguma signifi
cação. 

Não estou longe de acreditar, Sr. P·residente, que as elei
ções do Districto Federal se~ encontrem eivadas de fraudes e 
de· elementos de nullidade. Mas, a maior fraude •que se me 
depara e para a .qual chamo a attenção do Senado, é esse 
conluio existente ha 10 annos entre todos os representantes 
do Districto Federal, sem excepção de nenhum, (entre os 
quaes, portanto, se acham incluídos os nobrés .Senàdores Srs; 
Sá Freire e Alcindo Gu'anabara), · a maior- fraude que se me 
depara, repito, é essa de ha 1() annos não se fazer a revisão 
do alistamento eleitoral, e não haver numero de eleitores ari
thmeticamente correspondentes a u:ina razoavel porcentagem 
da população do Districto Federal. . .. 

Em todos esses factos, Sr. Presidente, a rep·resentacão do 
Districto Federal, na sua integra, é connivente. Consequen- · 
·tEimel)te, Sr. Presidente, todo edifício eleitoral desta Capital 
\'Já e pela base. P·ois, então, meus senhores, !Vida nova I C o- -
operem todo·s para a reorganização eleitoral do Districto Fe
deral. 
. Não fica ahi, Sr. ':Presidente, e devemos ter em vista as 

condições economicas da Republica. Um segundo pleito seria 
um despendia totalmente. desnecessario, porque--teríamos que 
presenCiar ainda uma 2' bo·ri:tbachata, uma ·2• eleição eivada. 
de fraudes. · 

--
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· IPol' consequencia, devendo dar o meu voto em consciencia, 
c'nlendo que a emenda do nobre Senador por S. Paulo não 
~·iria, em absoluto, con tribui·t' para a verdade de regímen elei
toi'al, acrcditan,do que o candidato contestado ~s~á mu.ito su
perior ao candidato contestante pelo seu prest1g10 elettoral e 
por· sua incontestavel e reconhecida actividade. (Muito bem; 
'1/W.ito bem.) 

O Sr. Alfredo Ellis (1Jela ordem)- Sr. Presidente, não pre
tendo vir á tribuna; sou, porém, forçado a isto, J)elo discurso · 
que acaba de pronunciar o meu illw;.tre amigo, Senad(}r pelo 
c\mazonas. ' . 

·fir. Presidente, conforme ,iá. disse .desta tribuna, não tenho· 
interesse pessoal nesse pleito, absolutamt~nte nenhum. Si, por
ventura, formulei esta emenda, foi tendo em mente os idéaes 
da Republica, pelos quaes me tenho sempre batido, tendo em 
attencão o decoro do Senado, a dignidade da Republica, porque 
não cemprehendo, senhores, uma democracia sem eleitorado, 
uma Republica sem povo. 

VOZES- Apoiado. 
O· Sn. Ar.rnEoo ELus _..:Por este mótivo, entendi ·que desde 

que a eleição de 12 de março não estava escoimada de fraude 
e que, ao contrario, nas actas que a compõem, a cada passo· se 
encontram não só fraudes, mas escandalos inominaveis, melhor 
seria que os randidatos recol'ressem de novo ás uooas, para 
virem de lá com o suff!'agio· popular, escoimado de falsifi
cações, de immoralidades. 

Não tinha, nem tenho, repito, interesse pessoal; não tinha 
.nem tenho amizades que se prendam a este pleito. Nesta ca
deira, r.omo rt>publicano, não lenho feito outra cousa, desde a 
proclamacão do novo regímen, sinão defender a dignidade da 
Repuhlica, e a dignidade da collectividade a que pertençO. ' 
nt!t'ito ll'em; m!tito bem.) · . 

O Sr. Presidente- Vou proceder á votação da emenda do 
. Sr. Alfredo Ellis. 

O Sr. Sá Freire (pela ordem)- Sr. Presidente, preciso de
clarar a .Y. Ex. que yoto por conclusões e não pela emenda~ 

O Sr. Presidente- A' vista da reclamação do nobre Se
nador, o Sr. Sú Freire, vou submetter a emenda a votos, por 
partes. · 

Os senhores que approvam a primeira c conclusão, queiram 
levantar-se. (Pausa.) 

.'~oi rejeilaéla; prejudicadas as demais. 
Vne-se proceder á votação das copclusões do parecer •. 

,(Pausa,) 
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.São suceessivamente approvadas as seguintes conclusões 
do parecer : 

·i •, que sejam annulladas as eleicões da 4' c s• seccões da 
4" Pretoria; 1' e 7" da 5'; 1', 3' e 8" da 7'; i"·da s•; 2• da 10•; 
3", 9• e J.O• da 12';·1• da 13'; 5• e 7' da H•; 2•, 3', 9' e 11' da 
15• Pretoria; · 

2', que sejam desprezados os ·resultados constantes das 
auLhenticas relativas ás' 3• c 5• da 1• PrAtaria; 5', 7• e 10• da 2' 
p[·etoria; 1', 6', 9', ·10' e 11" da 6"; a• da 7'; 6' da 8'; 3' da !J•; 
1" 2' 3" e 4' da H•· ~· c 15' da H5• Pretoria. 
' S", que sejam approvadas as demais eleições realizadas no 

dia 12 de marco do corrente anno neste Districto Federal, para 
preenchimento de uma 'vaga no Senado. 

E' annunciada a votação da seguinte conclusão: 
~ 

11•, que seja r·econhecido c proclamado Senador pelo Dis
tricLó Federal, o Dr. Iri-neu de -Mello .Machado . 
• 

O Sr. Presidente- Em virtude da deliberação do Senado, 
a votação desta conclusão é'nominal. Os que a approvarem,. 
dirão- sim -e os que a re.ieitarem, dirão -1uío. 

Vae-se proceder á chamada. 

Procedendo-se ú chamada, r•espondem- s'i-Jn ..;_os Srs. A. 
Azeredo, Pedro Borg·es, ·M.etcllo, Pereira Lobo, ·Lopes Gonçalves, 
Rego Monteiro, Indio do Brazil, Mendes de Almeida, José Eu
zebio,- ;Pires Ferreira, Francisco Sá, João Lyra, Eloy de Souza, 
Walfredo Leal, Rosa e Silva, Araujo Góes, Raymundo de Mi· 

· 1randa, Siqueira de M·enezes, Guilherme Campos, Luiz Vianna, 
. Domingos . Vicente, Miguel de Carvalho, Alcindo Guanabara, 
Bernardo Monteiro, Gonzaga· Jaymc, José Murtinho, ·Alencar 
Guimarães, Generoso Marques, Vida! Ramos, Abdon Baptista, 
Soares dos Santos e Victorino Monteiro (32) e-não- os 
Srs. Ribcim Gonçalves, Erico Coelho, S1í Freire o Alfredo 
Ellis ( 4) . 

O Sr. Presidente -I? o i approvada a conclusão por 32 votos 
· contra quatro. Em virtude do voto do' Senado, proclamo .se
nador pela Republica o Sr. Irineu de 1\Iello :Machado. 

. ' 
Fica prejudicada a seguinte 

Emenda 

-:Em vez das conclusões do pa:rccer, di-ga-se: 
1•, que se,iam' approvadas as cleicões i•r.aliza:das na 6• sec

cão -da 2' Pretoria: nas 1', 3', 5• e 6" da 3~ Pretoria; nas 2', 
3~, 4', 5' E' 7', da li' Pretoria; nas 4• e 7' da 7• IPretoria; nas 
2', 3'. 4' e .5' da s• Pretoria: na i • da !l' Pretoria; nas 1', a•, 
4' e 5' da 10' Pretoria; nas 1', 2', ·i'. 6• e 7' da 11' Pretoria; 
nas-5•, s•·e 12', da 12•, .PI!'c.toria; nas 2", 3', 4' ·c 5' da 13' Pll'e-
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teria; na G" da :14' \P.retoria, e nas 1", 2•, 3', 4" e 5• da 15" 
Pretoria no ~ia •12 de março do corrente anno, que accusam 
o seguinte resultado: 

Dt·. 'l'homaz 'Delfina dos Santos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 154! 
Dr. Irineu · de oMello Machado ........... ; ...... , . . . 1. 450 

' .. 
2", .que sejam desprezados o-s 'resultados accusados nas · 

, demais authenticas e papeis eleitoraes enviados ao Senado; 
· ;~", •que seja reconhecido e· proclamado Senador pelo Dis~ 

tri·cto Federal, na vaga aberta pelo · fallecimento do· Senador 
Dr. Augusto de Vasconcellos, o Dr. Thomaz Delfina dos Santos. 

Vem á M:eda e é lida a seguinte 

DECLARAÇÃO 

Declaro ,que votei pela emenda do ·Sr. :AlfreJo Ellis ~~.! 
nullando as eleições; rejeitada, porém, esta, votei pelas con- : 
clusões do parecer aa Commissão ·.de Poderes. · 

Sala das sessões, 6 de julho de 1916.-Pedro Borges. , 

o Sr. Presidente- Nada mais havendo a tratar, vou Je:... 
:vauta.r a. sessão. · · 

Designo para ordem do dia da seguinte: . 
Discussão unica. das emendas da Gamara dos Deputados 

ao proJecto do Senado 'n. 23, de 1913, que prescreve o modo 
por que. deve ser feito o alistamento eleitoral (com parecer 
favoravel da Commi~são Especial da Reforma Eleitoral.) 

Levanta-se a sessão ás- 3 horas e •35 minutos. 

ACTA DA: REtlfUO. EM 7 DE JULHO DE 1916 

PRES!DENCIA DO SR. A. AZEREDO, VICE•PRESIDENTE 

A' '1 hora da tarde acham-se presentes os Srs. 1.<\:. Azeredo, 
Pedro Borges, Metello, Ri-beiro Gonçalves, João Lyra, Eloy de 
Souza, Cunha Pedrosa, Raymundo de Miranda, Siqueira de Me
nezes, Erice Coelho; Adolpho Gordo, Alfredo Ellis, Gonzaga 
Jayme, Leopoldo. de Bulhões, Soares dos Santos e Victorin() 
Monteiro (16). . . 

Deixam i:Ie compare·c-er, com causa ,justificada, os srs; · / 
Hercilio Luz, Pereira Lobo, Lopes Gonoalves, Silverio Ne.fy, 
Indio do Brazil, ~auro Sudré, Arthur Lemos, Coeta Rodriguee. 
Mend~s de Almeida, José Euzebio, Abdias Neves, Pires Fer.-
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l'ei~·a, Francisco Sá, Thomaz Accio!y, Antonio de Souza, Epi
tacw Pessoa, Walfredo Leal, Rosa o Silva. Ribeiro de Britto, 
Arau,io Góes, Gomes Ribeiro, Guilherme CampO~·. Ruy Bar-

. bosa, Luiz VIanna, José 1\!arce.llino, Domingos Vicente. João 
L.uiz Alves, Bernardir:u Monteiro, Miguel de Carvalho. Al
cmdo Guanabara, Sa Freire. Francisca· Salles, Bueno de 
Paiva, Bernardu Monteiro, Eugenio Jardim. José · Murtinho, 
Xavier da Silva, Alencar Guimarães, Generoso Marques. Vida! 
Ramos, Abdon Baptista e llivadavia Corrêa (43). 

I , 

O ·Sr. 1• Secretario declara f<:JUe não ha expediente. , ' 

:O Sr, 2• Secretario declara que. não ha pareceres. 

O Sr. Pr~sidente - Tendo comparecido apenaE, 16 Srs .. 
·Senadores. não póde hoje haver sessão. 

Designo para. ordem du dia da seguinte a mesma já mar-
cada, isto é: · ,. · , .. , ... i,u:Z:~ 

Discussão unica das emenda.E· .da Camara dos Deputados 
ao projecto do Senado n. 23, de 1913, que prescreve u modo 
por que deve ser feito o alistamento eleitoral' (com parecer 
tavoravel. da Cornm·issão Especiat da Reforrma Ele'itoral.) 

ACTO DA RJJJUNUO DE 8 DE JULHO DE li916 

PHESIDENC!A DO SR. UJ;IBANO SANTOS,' PRESIDENTE 

,_t.._• 1 hora da tarde, acham-se presentes os Srs. :AI. Aze
l'edo, Pedro Borges, Indi1> do Brazil, Mendes de Almeida, Pires 
Ferreira, Ribeiro Gonçalves, João Lyra; Eloy de Souza, Cunha 

- Pedrosa, Araujl> Góes, Raymundo de· :Miranda Siqueira de 
Menezes, Luiz Vianna, Erice. Coelho, Bernardo ii'Ionteiro, Adol
pho Gordo, Alfredo Ellis, Gonzaga Jayme,. Soares dos Santos e 
v'íctoríno Monteiro (20) . 

Deixam de- comparecer com causa justificada os Srs. !Me
tello,· Hercilio Luz, Pereira Lobo, Lopes Gonçalves, Rego Mon
teiro, Sílverio Nery, Laura Sodré,, Arthur Lemos; Costa Ro
drigues, José Euzebio, Abdias Neves, Francisco Sá, Thomaz 
:Accioly, Antonio de Souza,. Erpitacio P·essoa, Walfredo Leal, 
Rosa e Silva, Ribeiro de Britto, Gomes Ribeiro, Guilherme 
Campos, Ruy Barbosa, José Marcellino, Domingos Vicente, Joã1> 
Luiz Alves, Bernardino Monteiro, Misuel de Carvalho, Alcindl> 
Guanabara, Sá Ft'eire, Francisco Salles, Bueno de Paiva, Eu
genio Jardim, LeoJ!oldo_ de Bulhões, José Murtinhq, Xavier da 
Silva · ,~.:Uencar Gu1maraes, Generoso Marques, VIda!· Ramos, 
Abdon Baptis~ e Rivadavia. GOI!'l'êa (39) • 

\ 
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O Sr. :1." Secretario dá conta do seguinte 

EXPED!El'ITE 
Ot'ficios: 
Dois do S.r. :t• Secretar ío da Gamara dos Deputados re-

mcttendo as seguintes · 

Pf\OPOSIÇÚES 

N. 21 - :1.9:1.6 

O Congresso Nacional resolve: . 
Art. 1.• Fica o Poder Executivo autorizado a conceder ao 

]Waticwnte de 2• class'c da DiJ>ectoria Geral dos Co'!'l'eios. Plinio 
do Barros Barbosa Lima, um anno de Jicençe para tratamento 
de sua saudr. c com o respectivo ordenado, a começar de 5 de . 
novembro do anno.passado . 

Art. 2.~ Revogam~se as disposições em contrario. 
Gamara dos Deputados, 5 de julho de 1916.- Astolpho . 

Dutrcr. Nicacio, Presidente.- Antonio José da Costa Ribeiro, 
·J" secretwrio.-Juvenal Lamcr.l'tine de Fw·ia, 2' Secretario.---, 
A' Commissão de Fínanoas. 

N. 22 ..:;.. 1916 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica o Presidente d~ RepubHca autorizado 

a conceder ao a.iudante de i' classe da '4,• divisão da Estrada 
de Ferro Central do Brasil, Adalberto Alvares Vieira, um oono 
de licc.nça, o()Om dous teroos da diaria que lhe competir, em 
prnrogacão, para tratamento de saude; revogadas as· dispo-
sições em contrario. 1 · 

Gamara dos 'Deputados, 5 de julho de 1916.-Astolpho 
.Dutl'a Niracio, Prosidente. Antonio José da Costa Ribeiro, 
1• Secretrio.-Juvcncr.l Lamartirte de Faria, 2' Secretario.-:-
A' Commissão de Finanças. · ' 

IJ)o Sr. Milciades Mario de ,s·á Freire, Senador pe\(} Dis
tricto F'ederal, renunciando ao seu mandato e agradecendo as 
provas de consideração c1ue lhe dispensaram seus antigos coi
legas durante O· tempo em que exerceu aquelle mandato.
.Providencie-se para o preenchimento da vaga. 

Telegrammas: . 
Do Sr. Thomaz tlebello de Oliveira Castro, presidente da 

.\.ssembléa Legislativa ao Estado do Piauhy, communioando 
quC'., om sessão elo d\a. C do oorrentc, prestaram o compromisso 
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~ fõram ·empossados nos cat~gos de Governador e Vice-Gover
nad~r, respect~_!1.mente,, os Srs. Dr. ~ur.i:vedes Clementina de 
~o\:gu1ar, e cap1tao de fragata Gervas10 \Pires Salgado, para o 
periodo constitucional de 1916-1920.- Inteirado. 

Do Sz·. ·Antonio J~:~sé da Costa, expedido de Therezina, 
oommunicando ·que, em virtude de ter sido ~nvadida a capital 
por cangaceiros, para impedir a sua .posse no cargo de Go
vernador do Estado, deixou de ser empossado nesse cavgo por 
falta de garantias, ap ezar de ter requisitado do Governo Fe
deral forca do Exercito pa113. garantir o habeas-corpus ·con
oedido rpelo juiz federal.- Inteirado. 

' ' 
·. O Sr. João Lyra, supplente, servindo de 1.2" Secretario, de-

clara .que não •h a pareceres. 

O Sr. Presidentle- Está sobr a mesa uma ·indicação do 
Sr. Erico 1Coelho, que será lida na ·primeira sessão. Compa
:r·eceram hoje ·sómente 20 Srs. Senado['es;. não .póde PQI' tsso 
have·r sessão. Para ordem do dia de se'sunda-feira, designo 
a mesma já marcada, isto é: 

. ·Discussão unicá das emendas da ·Gamara dos De.putados 
ao projecto do Senado n. 23; de i913, que prescreve o modo 
por que deve ser feiLo o alistamento eleitoral (com parecer. 
favoravel da Co,mmissão Especial da Reforma Eleitot:tú.) 

52• SESS&O, EM 10 DE JULHO iDE 19f6 

PRESIDENCIA DO SR. URBANO SANTOS, PRIESIIDENTE 

A.' 1 hora da tflJVde · abre-~Se a sessão, a que concol'l!'elll os 
·Srs. · .-\.. Azeredo, Pedro Borges, MeteU o, •Pereira. Lobo, Lopes 
.Gonçalves, Laura Sodré, ll\liendes de Almeida, .. :Pires Ferreira, 
•Ribeiro GonQalves, Francisco Sá-, João Lyr·a, Eloy de :Souza, 
:Cunha Pedrosa, .-\:raujo Góes, Raymundoc de Miranda, Si
queira . de !i\Uenezes, Luiz Vianna, Domingos Vicente, João 
Luiz Alves, Erico. :Coelho, ~4.lcindo Guanabara, Bueno de 
Paiva, B6'1'nai·dino Monteiro, IA.dolip~o Gorldo, A,Ji'redo Ellis, 
.Gonzaga Jayme .José MUI·tinho, Generoso· Mat'ques, .Vida! 
Ramos, Soares dos Santos e 'Victorino Monteiro (30) . 

Deixam. de comparecer com causa justificada os 'Sr·s. Her
cilio Luz,· Bego Monteko, SHverio . Nery, · Indio. do Brazil, ü-
thur Lemos, Costa Rodrigues, J.osé Euzebio, · Abdias Neves, 
f.I1homaz .Accioly, Antonio de Souza, Epitacio :Pessoa, Wal
fredo Leal, Rosa e !Silva, Ribeiro de Britto, 'Giomes· fllibeiro, 
Guilherme Campos, Ruy Barbosa, Luiz Vianna, José ll'farcel
Jino, BêrnaJ!'dino Monteill'o, M~guel de Oa:rvalho, Francisco 

s.- Vol. uc u 

' . 

• 

' 
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Salles, Eugenio (Jiu'dim, Leopoldo de Bulliõàs; r:MencajJ ~tii..; 
marães, :Abdon Baptista e Rivadavia Corrêa) (iS)'., . · · . 

1Sí1o lidas, postas ·em dis·cussão e, sem debate, approvadas 
as actas da sessão anteriol' e das reuniões dos dias 7 e 8. 

O Sr. :1• Secretario dá cpnta do seguinte 
'· ·" 

EXPEDIENTE 

·Telegramma do Sr. fA:lmeida Nobr.e eong~atulando-se oom 1 
·o !Senado. pelo recoD!~ecimento do Sr. \Dr. Irmeu Machado. ,_, • 
·In~eirado. . ·' . 

~ . . 
O Sr. 2" Secretario declara que não ·ha pareceres. 

. E' lida, e estando ·apoiada pelo numero de assign~turas, 
posta em discussão, . que se encerra sem debate, f.~cando · 
lW&da a ~otaoão. ~ tralta de [l].umero, J ~gulint~ 

/. 

INDIOA{lÃO 

iN. 2,....., i9i6 
I 

! •• 

!acaba de ser presente á JM!esa o officio de .renuncia do 
Sr. Melciades Mario de Sá \E'reire, muito estimavel cidadão 
pela probidade de caracter e brilhante intelligeii.cia; mas o 
Senado, desejando que volte ·I> resignatario á sua cadeira, es- · 
:Pera que .o digno eleitorado ,do Districto F.ederal ~he Tenove 
o mandato" . . ' 

Sala das sessões, ·9 de julho de i9<i6. -Erico Coelho.
'Alfredo EUis.,....., Pires .Ji'er:rei'lia. ,_,'Ribeiro Gonçalves. -d!JZnu 
'de .Souza . ..,..A. Indio· do BraziZ.-Luiz Vianna.-,Ravmundo. 
de Miranda. -José Murtinho. ,_Pedro iJ<xrges.,....., F.· Mendes 
de Almeida.- VidaZ Ramos.- Pereira Lobo . .....;Domirltlos, ;Vi
cente.-.illdolph0 G.ordo.,......, Victorino Monteiro. -.A.' iA.ze~redo. 
'"":'Gonzaua Jayme .. "":"'L. deBw.Zhõels.-S. iHenezes,_,]i'ran
'cuco 1Sá. ,.-.Cunha Pedrosa."'"" f)eneroso Marquea. . . 

O Sr.; Alcindo Guanabara-'Sir. ·Presidente, ac.'boándo-se na'. 
ante-sala o Sr. !Dr. Irineu · de M:ello 'Machado, Senador Te
oonhecido e proclamado por esta Capital, requeiro a V. Ex. 
que se digne de -nomear a Coiilliil~ssão .que .deve introduzir 
S. ·Ex. no recinto afim de presta'l1 o comprommisso constitu~ 
cional e tomar assento. · · · ._: 

.o Sr. Presidente-Nomeio para constituírem· a Com
missAo os Srs. :Senadores :A1cindo !Guanabara, Soares dos 
Santos e Lopes Gonçalves.. 1'.. · · 

(E' introduzido no recinto, presta junta á Me1a o compro~ 
'misso ~ to~ assento º Sr. Irineu IMa,elt.'ado •. Pal17168 1là.t ga~ 
le~.)j . . . 
' I ' • ' • • 

/ 

•, 

' 
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O Sr. Presidente,....., !A:itcnciío I :As galerias niíq S.CI podem 
!manifestar. 

O Sr. Mendes de Almeida- Peco a ;palavra. 

O Sr. Presidente- Tem 'a palavra' o honrado ·Senador. 

O Sr: lllendes de Almeida -1Sr. IPi·esidente, a falta da• 
numero no sabbado, o unimo dia util da semana que se passou, 
impediu-me de, em nome da ·,oommissão de OonstituiiÇão c 
Diplomacia, dirigir algumas palavras ao Senado, justificativas 
de· um requerimento. · · 

·Como V. E~ o o Senado sabem, a data de hontem, 9 de 
julho do 1916, uoommemora o primeiro centenario das decla
rações solemnes do Congresso 'de .Tucuman, na Republica Ar
gentina, acceitando, consolidando e júrando as declarações de 
independencia, feitas em 25 de maio de 1810." Desde então, -
a Nacão Argentina se considerou independente e livre do jugo 
da -Metropole; mas os elCllmentos ali i eXistentes, por motivo da. 
resistencia da Metropole ás aspir!l.cões patrioticas das provín
cias unidas , do sul, fizeram com que se protrahisse até essa 
data. memoravel a realização ·daquelles ideaes. , 

Do Congresso de· '1\ueuman, congresso a que compareceu 
a fina .flOr dos elementos patrioticos do novo paiz, ·hoje Repu- · 
blica Argentina, · se .veri!ficou o modo pelo qual se mani
festal1am esses--patriotás pela sua iibérdade e pela sua inde-
pendencia, ao .que Jígaram especial ·consideração. · 

;Conviria, pois, 1Sr. Presidente, •que nQS !A-nnaes do Senado 
ficasse inset•to, ou melhor reproduzido o valor que aqueilas 
palavras significavam. Assim, o Senado permittiJJá que lá sim
ples leitura desse manifesto, vejamos toda a· fol'!Ca que delle 
dimanou. · • · 

Eis as suas palavras : 

Nós, os representantes das Provincilis Unidas da 
Sul Amarica, reunidos em .congresso Geral, invocando 
o Eterno que. preside ·O Universo, em nome· e COI!lll a 
autoridade dos povos que representamos, protestando 
ao Céo, 11\s Naéões e homens todos do rglobo, á JustiÇa 
que regula os nossos .votos, declaramos solemnemente 
-em face da terra, que é vontade unanim'e e indubitavel 
dessas províncias, 1romper os violentos vínculos que as 
ligavam· aos reis da Hespwha,· recuperar, os direitos 
de 1 que foram despojados a investirem--se do· alto ca

. racter de tima Nacão livre e independente do ·Rei Fer
.!l_aJ}do VII, seus successores ~ á metropole. '(Fjcam, CllrDI 
. consequencia, de facto e de direito com amplo e pleno 
poder .para da'!'-lhe a fórma que exijam ·a Justiça e o· 
Direito de ·accôrdo com as actuaes · c!rcumstanclas. 

, Todas e. cada uma dellas, . ass.inr ·declaram, pubUcam 

\, 

/ 
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e ratificam, compromettendo-ae pelo nosilo 'inter-' 
medio a c\lllll,prir e sustentar esta sua vontade, sob o 
seguro e garantia de suas vidas, fazendas e fama.~ 

Esses patriotas ··subscreveram essa solemne ~eclaracão s,_ob 
a presidencia de Francisco Narciso Lapri~a •. ,e, desd.e. entao, 
póde-se dizer que todo o esforço dos pr!nC}pl!oes .dmgent~s . 
daquella naclio foi no intuito de ·solidirica:r essa 1ndependen01a 

· e essa liberdade, 1 . _ 

,o que especialmente deve chamar a nossa attenoao PB!a 
esse importante acto é a situaoão em que se encontr!l-vam então 
as. próvincias do Prata. A luta militar ·era. cont:rar1a aos se.us 
desejos. 'O triumpbo constante das armas hespanbolas aos dlf
ferentes pontos da :Amarica do Sul,. da 'America Hespan~ola, 
fazia receiar pela realização do voto unanime dos argentmos. 
E é de notar que suffocada por esta pressão, que, reunida ante 
o apparato bellico que rodeava ao Norte e ào Oeste a ·cidade de 
Buenos Aires, e as províncias, pudessem. esses. ho1nens, cal
mos, sem titubear, sem hesitação, proclamar convictos a sua 
liberdade era ·sua independencia, ·com o corwção esperancado, 
o com evocação ao, Supremo Senhor dos Exerci tos I 

Era uma especie de resistencia, de tenacidade, de reaccão 
contra a situação em •que se ·enoontravam. E tanto mais nobre 
era essa .attitude quanto não .. podiam ainda contar, com 
certeza de victoria, pela fraqueza que naturalmente se sentia, 
naquelle momento, ante a forca e a .pujanéa das armas· da 
metropole. · · · · 

:A consequencia dessa deliberação solemne, assim tomada, 
foi o começo da investida epica de San IMavtin. Pauco depois 
da deliberaeão em conjuncto tomada assim ·Pelos patriotas, o"' 
general libertador assumia o · inicio de uma serie de victorias, 
auxiliado · pelo patriotismo .de todos, inclusve o. das vene
randas matronas argentna:s que se des.pojavam. de suas ,ioias, 
de seus :haveres em beneficio da expedição libertadora. Eram 
os estudantes,. era a mocidade sempre dedicada e patriotica que· 
abandonava· as escolas para unir-se ás tropas de San !Martin; 
era finalmente o commercio que dava o exemplo protestando, 
fechando as portas dos seus estabeléciJmentos, para ,que tudo . 
se ~pplicasse, tudo se ·dedicasse á luta Ubertadora da.que Junin, 
Ma1pú, PkJhincha, \Ayaeucho, Chacabuco e Rio Bamba, foram 
as maiores glorias. . · 
. Or.a desde então, até outub.ro de de 1862, a nação Argen

tma VJVeu em constante mov1mento para consolidar a sua . 
·emanc1pação politica e para· superar os elementos deleterios 
que sempre acompanham essas transfowri~;3es. . · 
· . 9 caudilhismo imperava . feroz como em todas as,.. pro-, 

h
vmclas, e daqui e dalli os 1movimentos · incessantes desses 
omens faziam como que empanar o brilho da nova bandeira · 

iA anarohia, as deposições, as salva;cões, os crimes. sem nome',' 
anda':am de par com a caudHhagem. Durante 20 annos, a 
subJII1Saio •á dictadura de. •Rosas, suffocadas depois por :Ur-
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' ' quiza e ·este, por sua :vez, combatido por :Bartholomeu Mitre, 
todas essas Musas demonstram a luta incessante, a luta in
sidiosa, a luta tenaz e perigosa que então o caudilhismo fazia, 

· querendo, como entre .nós se substituir ao direito e á lei. 
Quando tel'lminou essa vida agitada '! ' 
Depois das victorias, assim conseguidas, depois que Bar

tholameu .Mitre, esse nome tão·caro ao Brasil. .. 

O. ISR. PmEs FERREIRA -!Aipoiado. 

O SR. MENDES DÉ .AtMEm~....:. .... fez, oampeando pela hie-· 
gemonia da autoridade central, a submissllo, quasi completa, 
pois outros a completaram depois, desse caudilhismo, vemos, 
pouco ·a .pouco,, a successiio' dos :factos demonstrando a .gran
deza daquelle paiz. . . 

V. Ex., Sr. P.residente; sabe que, desde 1862, como já 
disse, começou o período dos Presidentes regular e constitu
'cionalmente eleitos, succedendo-se sem duvida, \sem, questões, . 
salvo uma ou outra de que a historia ·falia, mas que não pre
.iudioarain o conjuncto. 

. Depois do general Mitre, de quem não •é preciso minuciar 
os serviços .. p,orque todo o paiz sabe o que elle foi, bata~hador, 
·escriptor;· ,jornalista, historiador, patriota e amigo do Brazil, 
dh·amado pela Republica Argentina o consolidador da sua 

· independenoia e dos ,Princípios constitucionaes, vem Domingos 
Sarmiento, entre os principaes. Este ;homem cujo espírito 
elevado, cu.ia nocão de instrucção, ensino e ·educação era com-, 
pleta, foi aquelle que conseguiu implantar na Republica Ar
gentina, com a suffocaciio de um dos ultimos caudilhos, o in
teresse pela educação !!laci'onal, fundando e promoV'endo o es-

. tabelecimento das escolas. Foi um dos principaes •Coopera-
dores do successo actual 'da Republica ~gentina. 

!Vem depois o Sr. :A,'velaneda que· luta pela expansão do 
paiz,. suffoca as aspirações pouco. elevadas dos monopoliza
dores das terras e :faz com que se,ia conquistado o deserto, 
:quer no sul quer no norte da 'Republica .. Foi o que iniciou 
a tranformwoiio da Capital, Buenos !!:ires, o oRodrigueR :Alves 
daquelle .paiz. · 

tO Sr.· Julio Rocca, duas vezes Presidente da .Republica, 
, procurou, sem pre,iuizo do desenvolvimento material da sua 

. terra, mel,horar as respectivas finanças. , . 
· Carlos Pellegrini, que lutou para salvar o 'paiz dos pre-

.iuizos ·causados pela administrac!ío do ·seu antecessor, foi 

\
que mais trabalhou, então, pelo reei'guimento das finanças 
!l pelo presti-gio da. autoridade nacional. Poderia dizer .que 
este illustre estadista tinha feito na Presidencia da Republica 
o .que .campos Salles· e Prudente de ·Moraes .fizeram entre 
nós. No Governo de Campos Bailes, o nosso grande llloaquim 
Murtinho traba];hou para restaurar ·as finanças; e .Prndonte· 
de IM.oraes, pelo pre~tigio ·da autoridade, pelo •raspei to ·e con
~ideraçã~ <ás. instituições. . (M,uito bem.) 

I I 

'· •' 
' •' 
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O Senado permittir-me-ha que. lembre o n~me de Uru:: 
burú que foi na Republica :Airgentma o que Rw !Branco .. fo1 
entré nós; o integralizador do territorio, fixando os Iimites 
da sua patria. (Muito bem.) ' 

Os Srs. Quintano e IA:Icorta ,que l(lUidararii na expansão 
eoonomica daquelle adiantado paiz, cujo desenvolvimento só 
é desconhecido pelos- que -não querem :vêr, pelos que não 
leem, pelos .que não observam. .. . 

· E, · finalmente, .Sr>. Pl!'esidente; o · nosso ~ande amügo . 
Roque Sans Peúa, o lutador intemertao pela liberdade, pela 
verdade eleitoral e pela manifestação solemne das relações 
com o Brasil, :porque elle disse mesmo, ne~ta . terr~, .que da 
L~ll'gentina nada nos separava e, tudó nos uma. (IMu~to beml.)l 

-..._ E' nesta occasião, em um. período de paz e de trabalho, · 
càrcada do Tespeito e da consideração de todOS OS pOVOS, que 
a Republica ArgentJina ·celebra o éentenario de seu juramento 
de independencia. · · _ . 

'Sobre esses cem annos, assim se manifestou o /o'Y"Ytal 'dd 
Brasil: . 

· · « Cem annos trancorreram desde a data da glo
riosa emancipação das 'IProvincias Unidas . .do ;Fra.ta·~ 
cem annos de· incessante labor em todas as espheras 
do desenvolvimento humano, cujos 'apreciados resul
tados patenteiam o esforco supremo nà introdu('J(.Ião, . 
assimilação· e adapt~~<Cão de tudo ,quanto o engen'ho 
poderoso do homem cria. para o aperfeiçoamento dos 
elementos da vida, do conforto individual ·e eol!ectivo, 
dos prazeres legítimos que proporcionam as artes, das 
garantias para a· saude publica,· provenientes das des
cobertas scientíficas. etc., cem anrios que ·converteram: 
l()amnos di!àtados e incultos em risonhas fazendas po
voadas por milhares de trabaDhadorea, alimentando 
milhares de cabeças .de .gado, em povoações .prosperas 
e· activas, onde·· o <iommercio absorve a actividade· 
.geral, cruzadas por infinitas linhas ferreas que· con
duzem aos portos de exJ)ortac!i.o os productos abun
dantes e variados do seu uberrimG- solo; as antigas 
villas coloniaes ·converteram-se em cidades grandes; , 
~ygieilicas e elegantes . povoados, a capital, Buenos 
!Aires, o emporio commercial e o centro politico do 
paiz, constitue uma urbanização; um dos modelos .do 
mundo, nela belJeza de' ·suas 'construccões, pelo.· ex
plendor de suas avenidas, parques e monumentos, pela · 
sua extrnordinaria população, 'J)ela intensidade do mo-· 
mivento geral, e assim sob todos os· asperitos ·a Repu
blica :Argentina progride assombrosamente; fazendo 
:lt\s a admirlll!}!io universal. . , 
~ commcmoracito do. oentenario da. Proalwm81CiíO da 
l'ndeP.ondencia ~ge1ltina, P.elQ ~!>DS:Dessp .d~ TuolJl!l~i ·. 
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traz á mente com a recordação, dos factos que prece
deram e prepararám o transcendental acontecimento 
historico, a evocação dos proceres venerandos, pro
tagonistas dos a,ctos heroicos, de abnegação e pàtrio
tismo que immortalizaram seus nomes, gravándo~os 
com caractel'es inapagaveis no coracllo das novas :ge-
Taoões ,gratas e reverentes.:. -

. . Que é independente, Sr. Presidente, :vemol-o c~o o tem 
-Iil'ovado no momento actual da terrível conflagraçllo do con
tinente europeu, e dos povos delle -dependentes da Asia, Ame
rica e tAfrica. . 1 • , 
. . Todos nós vem·os que a !Republica IAirgentina nada sof
~reu, na sua vida económica e na sua _vida financeira. Os seus 
directores não se apavoraram com essa conflagração, antes, 
procuraram, sabiamente, ;fYhamar o paiz ao trabalho inces-

--sante, p'ara que. pudesse aufertr lucros . com essa desgraca 
universal, e o conseguiram. Esse facto deve mostrar, e deve 

• :demonstrar que naquelle .paiz se · celebrou hontem, real
lm:ente, o · centenario ·da su~ independencia' social, financeira 
·e economica. · 

•Ora, Sr. Presidente, além de todas ·essas :verdades a que 
h'a pouco me referi, é tomada 'tão a serio, a verdade eleitoral 

. .--na Republica Argentina que, dentro em poucos dias, veremos 
I o candidato do· extremo .radicalismo argentino, Dr. Hypo!ito 

Irigoyen receber o governo das mãos do Sr. ·Victori~o de la 
·Plaza, actual Pl'esidente daquella Republica, esse homem cu.io 
'espírito conservador, cuja_ actividade, cujo zelo, cuja lealdade 
são devidamente apreciados por _todos os .seus concidadãos. 

Neste momento, pois, o !Brasil, alli representado pelo nosso 
i:ligno Embaixador, nosso eminente •collega, . 6 !Sr. Ruy Bar
.)) os a, j1ã -prestou á •Confeder111ção Argentina ·as homenagens so
lemnes pelo centenario da sua independencia · e todos vimos 
como acarinhado foLo nosso Embaixador, nllo só pelas altas 

\ autoridades, como tambem pelo· povo, em e:x:cepcionaes ma-
nifestlliç!les. de .enthusiasmo.- . . \ · · 

· 'Especialmente salientarei a maneira por · quê o Senai:lo 
(Federal ·na .Republica Argentina !recebeu em . seu' seio o Em
baixador brasileiro, com as mais captivantes provas de adimi-
rwçllo e <le · sYmpathia;. . .. 

Era s6mente de · saudao!lés, 't!ê 'liongratulaQ!itis, :dê agrai!e·
cimento, de desvanecimento, o r•.cquerimento •que eu tinha de 
;fazer ao !Senado; mas,. infelizmente, o t~leg.rapbo se inc~mbia 

_ de communicar que, lhontem, no momento que o Presidente 
I :da ·Republica !Argentina passava ·em revista as tropas no pa

-lacio -da :pr~idencia, tendo ao seu lado o nosso Embaixador, 
um espírito pervertido, um desalmado, e11gui:m a. arma homi
loida contra o ·Pvesidente da Republica ·e disparou um tiroi 

· ~e, felizmente, í;nãQ _alcan®~ a P.esspa :vjsada.l 

I· 
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' Por esta razão creio interpretar o sentim·ento geral · do • 
Senado, requerendo : · 

f" uma especial menção em. sua acta, e ·communicaoão 
ao Senado ~ederal A:!lgentino, das congratulacõe~ do ;Senado 
Brasileiro para· com o Senado !A!r,gentino, por motivo da com- . 
an1emoracão de 9 de juJ.ho, centenario da declaração da Inde-
pendencia :Argentina. ; . · . ' 
. 2•, qu·e se telegraphe ao Presidente daquella Republica; fe-

Ucitando-o por ter sahido illeso da aggvessão tentada . contra 
a SUJi pessoa; ' ' 

s•, ·que :s.e telegraphe ao . Senado ·A11gentino a/SifladeceJn-. 
(lo-lhe com desvanecimento a maneira carinhosa e elevada 
.com .que foi acol,hido no seu nobre recinto o Embaixador 
brasileiro, Sr. Senador •Ruy Barbosa. (Muito bem·; muito b'em.1)

1 

O ·Sr. Presidente-,0 ,senado acaba de ouvir os itens do 
requerimento do Sr. •Senador Mendes de !1\,lmeida. 

Os .senhores que · approvam · esse requerimento- queiram 
levantar-se (Pausa.) · · · 

Foi approvado unanimemente. 
Lo\: Mesa dará cumpr~m1ento á. deliber_ação do iS,enado. 

O Sr. Joio Luiz Alves (•)- Sr. ,P'residente, por motivo 
de molestia, ha cerca de um mez tenho ·sido privado ao. cum- , 
primento do meu dever, no ·oomparecimento lás . sessões . do 
Senado .. Embora ainda não me ache de todo restabelecido, 
mas tendo podido comparecer á sessão de hoje, venh·o la
mentar que a •honrada Commissão de Constituição .e Diplo-; 
macia, durante a minha involuntaria ausencia, tivesse se di
gnado interpor parecer a respeito da indica:cão que apresentei 
sobre a situ111ção politica do Estado do Espírito Santo, impe
dindo-me, sem segundos intuitos, estou certo, de discutir . o 
mesmo parecer e expOr ao :~nado e ao paiz a .situacilo daquell.e 
Estado. VenJho lamentar ainda mais, Sr. Presidente, que a 
\honrada Commissão de Constituição e Diplomacia não . se li
mitasse a dar um parecer opinando .pela re,ieição da' indi
cacão .que tive a :honra de submetter á consideração do Senado, 
mas (11egimentalmente, sem ~uvida), . terminou. esse parecer, 
que se não fosse por um requerimento, deveria ser impresso 
e. entrar ·em ordem do dia para ser debatido; terminou esse 
parecer com um requerimento, cu.ia significação ·ella mesma 
quiz dar a essa. palavra; gryphando-a.na publicação dó Diario 
do. ,oonoresso. Requereu que, lido, fosse immediatamente sub
mettido •á discussão e votação,. de ·sol'te, a . que, talvez o Se
nado não pudesse conhecer os fundamentos desse· mesmo pa:. 
11ecel', ' ' 

,("), Est~ ):!~roo n~o foi a-~viJsito p~I() .o~dor •. · 
\ . 

•. 
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Felizmente, porém, ;para mim, •Sr. Presidente, a honrada . o 
Commissão de Constituição e Diplomacia .esqueceu-se de que 
ha uma mensagem do 1Sr. Prosidente da Republica que precisa 
ser tomada e~m· considerai;ão e não abandonada, como um papel 
inutil, na pasta da · Commissão. Sobre essa mensagem, eu 
espero o parecer da Commissão para tomar parte no debate, 
si Deus me conceder a saude necessaria para isso. 

Era o que tin'ha a dizer. · 

IORDillM DO DIA 

REFORMA DA. LEI ELEI'OORAL 

Discussão unica -das emendas da Camara dos Deputado~ 
ao projecto do Senado n, 23, de 1913, que prescreve ·o modo 
por .que deve ser ~eito o alistamento eleitoral. 

~di ada a votw(}ão. 

. o Sr. Presidente- Nada mais havendo a tratar, vou le-
vantar a ·sessão. · · · · \ 

.. Desfgno .para ordem do dia da seguinte: 
•VotlliCão, em· discussão uniea, da indicação n. 2, de 191:6, 

referente á Tenuncia do .car.go de Suador, feita pelo Sr. Sá 
Fooire; 

Votacão, em discussão unica, das emendas da Caínara dos 
Deputados ao pro,iecto do Senado n. 23, de 1913,. que pre
screve o modo por que deve ser feito o alistamento eleitoral 

· (com parecer (avoravel da ,aomrnissão Especial de Reforma 
Eleitoral) • . 

Levanta-se a sessão á 1 !hora e 55 minutos. 

53•.SESSÃ0, EM 11 DE JUiLHO DE 1916 

PRESIDENCIA DO SR, URBANO SANTOS, PR'ESIOENTE 
. I ' • 

I ' 

A' 1 hora da- tarde abre-se a sessão, a ,que concorrem os 
Stls. Ped-ro ·Borges, ':Metello, · P.erei~ Lobo, Rego Monteiro, 
Indio do IB'razil, Laura 1Sod11é, Mendes de Almeida,. José Eu-

. zebio, Pires Ferreira, Ribeiro Gonçalves, João Lyra, Eloy de 
··•Souza, Cunha Pedrosa, Walfredo Leal, -Rosa e Silva, Araujo 
Góes, Siqueira d~ .Menezes, Erico Coe~ho, Bueno de Paiva. 
Adolpiho Gordo, · A:Ifredo Ellis, /Gonzaga Jayme, Leopoldo de 
Bulhões, Jo~é IM1urtinho, Generoso 'Marques, Vida! Rainos, 
·Abdon Baptista e Soares dos San~os (28) •. . I 

,. 
' 

',. 

' 
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Deixam de comparecer com causa justificada os Srs. :A'~. 
IA!zeredo Her<:ilio Luz, Lopes IGioncalves, ISilverio Nery, Arvhut·. 
Lemos :casta Rodrigues, Abdias Neves, Francisco Sá:, Thomaz 
Accioly, !Antonio de Souza. EpitaClio Pessoa, Ribeiro de Britto, 
Raymundo de ·Miranda, Gomes Ribeiro, Guilherme Campos, 
Ruy Barbosa, Luiz !Vianna, José ·Ma.r·cellino, Domingos Vi
cente, João Luiz .-\ilves, Bernardino .Monteiro, Miguel de Car
valho, Irineu Machado, A! cindo. ·Guanaba'ra, Francisco Salles, 
Bernardo •Mionteiro, Eugenio. Jardim, Xavier da :Silva, Alenc~t· 
Guimarães, Rivadavia Corrêa e :Victorino Monteiro (31) •. · 

. ' 
. E' lida, posta em discussão e, sem ·debate, approvada a • ; 

acta da sessão anterior.. · · 

, . O Sr. i• Secretario dá conta do s~guinte 

EXPEDIENTE -. 
. . ' 

Telegramma do Sr. Presidente do ,s(mado · 1.-\.ligentino, do 1 

tetir jlegu.inte: 1 

«lTengo e! honor de expresar a V. Ex. que he recebido 
e! telegrama en que mp transmite· la manifestacion h'echa en 
la •sesion de •hoy dei honorab!e ·Senado dei Brasil I'elativa · a 
la comerrioracion de! centenario de nuestra indepeildencia., 
Cumpliré ;con ·el grato deber de hacer ,ler el .telegrama de 
V. Ex. en la primera sesion dei •Senado Argentino y puedo 
antecipar a V. Ex. que los votos y congratulaciones exríre.:. 
sados hoy en el Senado de !Brasil seran debidamente apre
ciados .como una prueba de que icada .dia IS~ mas .estrechos,.y 
f.irmes los vinculas de concordia y amisad entre las dos re- · 

,PubJi.cas. Salude a V. Ex. con mi mas alta consideracion'.-. 
Benito Villanueva, Presidente Senado.,.- Inteirado. 

O Sr. 2• Secretario declara que não lha parece~es .. 

\ 

OR!DEM DO DlA' • 

O Sr. Presidente- :A! ordem do dia consttr unicamente do 
:votações, não ha numevo. para. se :pToceder áS' mesm·a.s· .. Vou r 
ence~rar a· sessão, designando para a proxima a mesma :ordem 
do dta:: 

· Yotai;ão, em discussão unica, da indicaoão n. 2, de 19:1.6; 
ref~rente lá renuncia do' cargo de Senadov i!'eita pe1o Sr. "Sá 
lF'rei:r::e:; · 

\ 
I 

J 
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. !Votação, em àiscussão unica, das ·emendas da Camara dos 
Deputados ao projecto do Senado 'Íl. 23, de :í9:1.3, que pre
screve o modo por que d·eve ser feitop alistamento eleitoral 
•(com parecer favoravel da Commissão Especial da Reforma 
Eleit~ral) • · · · · 

Levanta-se a· sessão á 1 hora e 45 minutos . 

.. 

J54• SESSÃO; EM :1.2 DE JULHO D!E :1.916 

PFIESIDENCIA DO SR. URBANO SANTOS; PRESmENTE 

A' :1. hora da tarde abre-se a sessão a· que cO'Ilcorrem 
os Sra. A. AzareM; Pedro Borges, Metello, Lopes Gonçal
ves, ·Fran!Ji§co Sá, J oãq íLYra, Cunha. Ped~os(l, iErpitaci·D 
de Almedla; José Euzeb10, Plres Ferreira, Ribeiro Gonçal
ves: FI'IIlneisco Sái; João Lyra, Cunha Pedrnaa, Eplitacio 
Pessoa; Raymundo de Miranda, Dom·ingos Viclente Erice 
Coelhoi; Francisco Salles: Bueno de Paiva, Bernardo MOn
teiro:; Adolpho Gordo, AlfredO Ellis, ~onzaga Jayme: Jos,é 
Murtinho, Generoso Marques, Vida! · Ramos, :Abdon Baptista, 
e Victorino Monteiro (29) • . · 
· . Deixam de comparecer com causa jusVIficada -os. Srs. 
Hercilio Luz, Pereiira Lobo, Rego ·Monteiro~ S~lverio Neryi 
:Arthur Lemos, Abdias ... --"Neves, Tnomaz Accioly, Lmtonio da 
Souza, . Eloy de Snuza"; Walfredo Laal, Rosa e Silva: Ribeiro 
de Britqi, Araujo Góes: Gomes RibeiTo, Biqueira de Mene
zes, Guilherme. Campos, Ruy Barbosa, ILuiz Vianna, José 
Marc.ellinG, João Luiz. Alves, ·Miguel de Carv!lilho, Irineu Ma
ohládo, Alcindo Guan'abara, E~genio Jardim~ Leopoldo de 
iBulhões";' Xavier da Slilvm:; !Ailencar Guimar~es~ R~vadlav!ia 
corrêa e Soares dos Santns (29). . . 

E' lida, .posta em ldiscussão e, sem debate, appro:vada a 
acta· dá. sessão anterior. · · · 

\O Sr. i • Secretario dá conta do seguinte: ...• 

Of.fi cios·: 
EXPEDIEN'J!E . 

Dois do .sr. :1:•- Secretario'da Camara dos ·Deputados, re.o 
mf3ttendo as seguintes: 

PROPOSIÇÕES 

N. 23- :1.9:1.6 

O Congresso Nacional qecreta: 
Artfgo unico. E' conctdido um anno de licençlll; em pro..; 

~ogagão, :Qar~ ~ra,tam._(lnt~ ~.!! ~auct:_e, \Q.Oll'l Q 9.1/~ªnado, AQ ~®"" · 
• 

' . I 

·'· 

I 
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ferente da Alfandega do Pará Edmundo do Rego Barros Filho; 
revogadas as dispclsic.ões cm contrario. 

anmara dos Deputados 7 de julho de 1.916. - Astolpho 
Dutm Nicacio, .Presidente.-Antonio Jiosé da Costa Ribeiro, 
1• Secretario.-João David Pernetta, 2' Secretario interino.· 
-A' OCimmissão de Finanças.· · 

N.24- i9:l6 

O Congresso Nacional rEi!Olve: 
Artigo unico. E' o Presidente da Republica autorizado a 

conceder a D. Antonia de Barros Castello Branco; agente do 
Correio de Palmar6'S, no Estado de Pernambuco; um anno de 
licença~ para tratamento de saude, com .o abono de dous ter~ 
ços dos respectivos vencimentos; revogadas as disposições ' em 
contrario. 

Camara dos Deputadost, 7 de. julho de :l916. - Astolpho 
Dutra Nicacio, Presidente. -Antomo José da Costa Rtbeiro, 
1• Secr~;<tario. - João David Pernetta, 2• Secretario. interino,, 
- A' .Commissão de Finanças. 

Do Sr. 1• Secretario da Camara dos DeputadoSI, remettendo 
um dLlS autographos das resoluções legislativas que ccmc<.1de 
licença a Francisco Ribeiro·.· da Silva Vasconcellos, funcciona~ 
rio dos Correios, e que manda. restituir a D. • Carolina Vinelli 
do Reis u domínio e posse de· um ttTreno e predio. situados 
na freguezia de Inhaúln3!, na. fazenda do Macedo,. constante . 
do termo lavrado na Repartição de Obras Publicas, em 12 de 
;julho de 1886. - Archiv€1-se. . . ' . 

Do · Sr. Ministro da Fazenda,; enviand,l a mensagem com · 
que o Sr. Presidente da Republica presta IUfllrJMH;ões contra
riaR ao J•equerimen:lo em· que1 o capit1hl de fragata Collatino· 
Marques de Souza pede1 favores para .a construcção de. uma 
vil ln hnln,,aria em ,far.ai'épaguá. - · .-\' Commi9siio de Finan
oas. 

Do Sr: Jonathas Pedrosa, governador do ,Estado du Ama~ · 
zonn·s, ·agradecendo a communicacão da eleicãu da MEISa. <lo 
Senado. - Inteirado. 

· Do ·Sr. Alfredo Rosa, !)residente de uma das assembléas 
legislativas do Piauhy, communicandü a e'ieição da respEICtiva ., 
mesa. - Inteirado. 
· Telesramma do Sr. Benito V1llanueva; presidente do Se-
nado Argentino, do teOr seguinte: · · . 

· o:Tmgo e! honor de expresar a V. Ex. !JUO h e recebidü 
y dare lectura en la primera session de•! Senado Argentino el 
telegrama de. Y. Ex. relativo a ia' r~e,pcioll esp;~cial becha. 
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ai Exmo. Sefior Senador y embajador ex;traordinario doctoi' 
nuy Barbosa. Agradesco entretanto a V. Ex. los elevados sen
timion tos que inspiraron a V. Ex. con mi mas alta c-onsidera-
cion.». · · 

O Sr. 2 Secretario procede á ·JeiLura do segtÍinte : 

PARECER 

, N. 54- 19!.6 

, O alferes em commissã'o' e 2" sargento Te:formado do 
Exencito Arsenio Delcarpio Velloso da Silveira pede a'o' Con

. I gresso Nacional que mande considerar a sua reforma no posto 
, àe 2• tenente co'rn o soldO da tabella estabelecida pela lei 

n. 2.290, de 13 de dezembr.o de 1910, em attenção aos servioos 
de guerra prestados na campaliha contra o g:overno do Pa-

. raguay. · · 
O peticio'nario allega e. prova com os documentos juntos •. 

que sendo· 2• cadet~ 2• sarg:eato do esquadrão de cavallaria 
da Bahia offereceu-se em 1865 para servir na guerra decla
rada ao Brazil pelo governo daquella Republica; que ao che
gar na então Côrte do Imperio, hoje Capital Federal, fo1 em 
22 de . abril do citado anno nomeado alferes em coonmissão 
para o a• corpo de vo1untarios da patria, marchando com elle 
para .o theatro das operações de guerra; que tomou parte em 
diversas acções, encontros e· bombardeios, na batalha de· 24 
de maio, nos. có'mbates de 16, 17 e iS de julho de 1868 em 
que foi gravemente ferido. 

E' certo . que em -consequencia desse ferimento lllle lhe 
inutilizou o braço esquerdo foi o impetrante julgado Incapaz 
para o' servico do Elliercito e J?Or isso reformado. não no posw 
âe alferes, como era de justiça, mas no de 2• sargento com 
o soldo de 320 réis diarios, a mesquinha recompeasa que tal
vez se pudesse chamar esmúla,· mais que avara para; quem. 
derramando seu sangue pela Patria. viu a: sua capacidade 
de trabalho sinãlo inteiramente compromettida ·ou sacrificada 
ao menos considerav·elmente dimin~da com a perda daquelle 
orgão, oue ·lhe resta imprestavel. 

. O decreto de u de agosfd de 1869 pubHcando a resolu
ção da A.ssembléa Geral Legislativa, que concedeu ao peticio
Iiario uma · pensAo que 4;junta ao soldo de cento e diezeseis 
mil e oitocentti's réis que elle percebe como sargento refor
mado, faça o total de quatrocentos e trinta e dous · mil ré is 
annuaes. equivalente ao soldo da P.atente de alferes em com
missão, que elle oooupava quandlo' recebeu os ferimentos:.. 
prot'urou melhorar a sorte desse official, corrigindo o pri
meiro acto, mas não sei se pela; timidez e escrupulos dd 
tempo ou si pelo descaso com que costumamos a encarar os 
·bons e muitos servic'o's 11e!evantes prestados por gente hu..; 
mil de, obscura e sem protecç§.o,. o certo é que o fim a;Imej ado 
nio foi attingido, .-
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Tãh 'escasso fó'i ainda o beneficio que não conseguiu 
pÕl.o ao abrigo da· situação de-.ince~:tezas e penurias em que 
a-manhã se encontrará com sua famiJia, no i'im da vida, cum 
o organismo depauperado pel'o's annos, si por qualquer even. 
tualidade, facil de occorrer, for postu para fóra da insegura 
commissâo que desempenha como sUbalterno de uma das 
c'o'mpanhias do Asylo de Invalidos da Patria. ,_ 

O arL. 23 da lei. n. 2.290, de 13 de dezembro de 1910, 
concedeu aos primeiros e segundos sargentos de Voluntar.ios .1 
da Patria, que se inu,tiiizaram na guerra do Paraguay, o soldo 
;vitalic10 corresp'o'ndente ao posto de 2• tenente ou alferes; 
justo tJra qúe. no computo de semelhante favor, que i·mporta 
em uma justa e tardia reparal,lão, não fossem esquecidos os 
lnf,eriores do Exercito' em identicas condições. 

Este lapso, que outra cousa não foi, veiu oollocar os in- · 
.feriores do Exercito em verdadeiro· pé de desigualdade em 
relação' áquelles com. quem partilharam as asp-erezas e peri
gos da guerra em te'rra estrl1nba. inhospita e· longínqUa. -

Si mais. ampla e equitativa fosse, na ~specie, a expressãio 
da lei acima citada; o cidadió Delcarpio a quem uma resolu
cãlo legislaUva do Imperfo' deu o soldo de alfe1.1es· mas não lhe 
mudou o nome de sargento, não estaria hoje a implorar a 
mercê de uma reparal,)ão. 

E' uma cousa digna de nota; 'o' supplicante- é sargento e 
tem o t:oldo de alferes (36$000) ; é alferes e não gosa das van-
tagens dos seus pares. · , · 

Assim é que a todos os officiaes refurmados d'o' Exerci.to 
com a campanha do Paraguay, a referida lei de 191'0 confe- . 
riu, no posto de cada um. as vantagens da sua tabella e negou · 

\ ao petici'ó'nario porque mal pesado o seu sacrifico ficou es-
. · quecido no gráo de sargentO disfarçado em alferes de com. · ( 

missãJ qua!ldo a glor-iosa invalidez o arrastou a uma iníqua 
reforma ·pela mesquinhez d'O' provento. 
. A vista do exposto é justo, /no entender da Cummissão, 

que agljra 'cJ Congresso, · attendendo a suppliJCa, mande coiÍ!Ii. 
"" deral-u' como 2• tenente para us e!feitos da citada lei, favor 

aliás que diversos com,Pariheiros seus já ·conseguiram, uns 
do Poder . Legislativo . e outros, melhor. amparados, du 
Execut1vo. A Commissãó'' de Marinha e Guerra propõe que 
.seja adoptado o seguinte · " 

PRIJJECTO 

N. 7 - 1916 

10 Congresso Nacional decreta: 
Art. i. • E' considerada no posto de 2• tenente, para oa 

effeitos dlll lei n. 2.290; da 13 de dezembro de 1910, a re
ifo'rma Jlo. 2• sarge~to. Arseni9 D~lcBrP.io Velloso da Sil:v~ira •. 
roem dll'~l~ A restitUlções. .. · ' . . 
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'Art .· 2. • :Ficam revogadas as disposições em contrario .. 
Sala das 1Commissões, 5 de julho de 1916.- ,P~res lle1'

?·eira, P.residente. -.Tosé de iSiquaim 'M~enezes, Relator. -F. 
Mendes de ·Almeida. ,_,Laura Sod~ê. -<A' Commissão de •Fi-
nanças., · 

· E' lido e, por; estar apoiado pelo numero de assignaturas, 
:vae a imprimir o seguinte · · ,. . . . \ 

.. •"PROJECTO 

N. 8--i~i6 
j· 

10 Congress·ó Nacional decreta: 

. 10AIPiTULO l 

'· 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

iifrt. :1.0 '.A administração do Territorio Federal do ~<\.lere 
'é confiada a um •governador: de livre nome~cão do Presidente 
.da Republica, por tempo indeterminado e demissível ad nutum, 
ficando supprimidas as actuaes prefeituraS'.. . 

Art. 2.• 0 Governo Federal escolherá para séde da admi.:.. 
nistracão O/logar que julgar mais -conveniente para esse fim, ' 
devendo levar em conta a densidade da populBicão e as con-
dições de salubridade e facilidade de communicacões.- · 

:Art. 3." O govei'nador;''Ila suas faltas e impedimentos, será· 
substituído por um· vice .. governador de livre nomeação e de
missão do Presidente da Republica. Nas faltas ou impedimentos 
do vice-governador, a sua substituição· se fará pelo inten

. dente do ·município onde se achar a séde da administraoã.o. 
iA.Tt. !4." Os intendentes serão, além de chefes. do· !Poder 

E:x;ecutivo ·Municipal, os delegados administrativos do ·gover
nador nos municípios em que ·exercerem as . suas funecões, 
com excep1cão apenas do da capital do Territorio. · 
. · :Art. ~'i." São mantidos os actuae~ municípios em _que o 
Territorio se 'devida. · 
. Art. 6.0 Os municípios serão administrados por um. con-

aelho municipal e um intendente. · · . . · . . 
§ :1.0 Os conselhos mooicipaes •Compor-se-hão de sete :vo

gaes eleitos ·de tr.es. em· tres annos pela fónma ·determinada 
·em lei. 

;. § 2. • Os intendentes serão nomeados pelo ,governad~r e 
demissiveis ád nutum. 

iA.Tt. · 7 .o O ·intendente do municipio onde estiver a sé de 
da administração prestará compromisso perante o gover
nador, e os demais P.!lrante o duiz de (jireito da l'espectiva co
marca.; 
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CAPITULO II 

DA ÀDMINIS'l'RA(lÃO DO TERRITORIO 

~o\a't. 8." O governador· exercerlá por si e pelos delegados 
administrativos todas as attribuil',.ões que pelas leiS vigentes 

' são conferidas aos prefeitos e as que l-he são dadas pela pre
sente lei. 

§ :!." .o .Poder Executivo, no regulamento .que ·expedir, de
.termina·rá quáes · as · attribuições do .governador e quaes as 
que poderão ser exere,idas .pelos seus delegados nos muni
cípios, assim como os deveres e responsabilidade de cada um .. 

Art .. 9." .O go.vernado~r prestarlá, comp!IQmisso pe~an[W a 
iASsemmléa Legislativa, e, não podendo esta reunir-se, perante 
o presidente do Tribunal de .<\Jppellacão. I 

IArt. 10. O governador perceberá o subsidio mensal de 
4 :000$; o vice-governador só perceber·á subsidio quando es-
tiver substituindo ao governadO!'. · · , · 

:Art. :!1. O gov·ernador, como primeira autoridade do Ter
l'itorio, exercerá suprema inspecção sobre todos os serviço•, 
ter,á ás suas ordens a forca policial, e:x;pedi!1á os actos e in
:str'Ucções necessadas á 1'iel execucão das leis federaes e das 
que !'orem decretadas pela :A!ssejmblêa Legi!!lativa do rreJi·-

,) ritor·io. .. , I • 

:Art. 12. Compew ao :goveL'nador : I 

§ i." ·Promo.ver e· defender os interesses do Territorio, de 
accõrdo .com o Governo Federal, provendo a todos os as- · 1 

sumptos de administrai;ão, dentro dos limites da sua compe-
tencia. . . . 

§ 2." Nomear, licenceat·, remover, suspender e demittir os 
funccionarios ou autoridades, quando os .respectivos cargos. ou 
empregos não forem de. nomeação do · Governo ~Federal ou 'da 
~o\,ssembléa Legis~ativa. . · . 

§ 3." IP"rovêr interinamente os car.gos de' nomeÍ!.\}ão do Go
verno Federal com exc'epcão dos cargos de magistratura e dos 
que a esta compete provêr. .. ·· .. 
· § 4." Organizar a ,forca publica local, distl'ibuil-a e mo
bilizai-a, conforme as exigencias da lffianu tenção da ordem, 
segurança e integridade do '11erritorio ... 

§ 5." iProvidenciar sobre ohras publicas, estradas de r'o- '• 
dagem, val'adouros, desobstruccão .de ~·iós e navegação interior. 

CAPliTULO III 

DA ASSEMBLÉA J.JEGISLATIVA TERRITORIAL 

• . "<\Jrt. 13. Haver'á no Territorio uma. Assembléa Legislativa 
que será composta de 20 Deputados, ·eleitos de tres em tres 
annos, sendo quatro Deputados .por cada munieipio; 
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. G\rt. H. Competirá a esta assembJ:éa: 
· § 1.• Legislar sobre os interesses geraes do Territorio n 

determinar as dcspezas dentro da quota que fôr destinada 
pelo Congresso Nacional ao Territorio do Acre.· 

§ 2. • Crear, mediante proposta do governador, os Jogares 
nccessarios ao bom funccionwmento dos serviços publicas. 

§ 3.• Organizar o seu regimento interno. 
. § 1.• Organizar a sua secretaria c nomear os empregados 
respectivos .. 

Art. 15. O governador terá o direito de véto sobre as re
soluções da assembléa que, entretanto, as poder{L manter por 
dous terços dos votos da totalidade dos seus membros .. 

Art. 16. A assembléa. não autorizará, nem o Governo 
ei'fectua!'á nenhum cmpresLimo externo, salvo precedendo au
toriza'ção do .Congresso Nacional. 

CAPITULO . rv: 

HECEITA PUBLICA E DOTAÇÕES 

l<\:rt. :1.7. A receita publica do Territorio do Acre, ex
cepção feita das rendas municípaes, será arrecadada dire
ctamente 'pelas reparti,ções fiscaes Já existentes, de caracter 
federal, ou outras q).le forem creadas pelo Governo Federal. 

Paragrapho unico .. Os direitos de exportação da borracha 
do Territorio. serão determinados pelo Congresso Nacional. A 
quota de üO o/o da receita proveniente da borracha exportada, 
será destinada ao Territo:io e applicada ·ás cir.cumscripções 
em que o mesmo ora _se divide proporcionalmente as rendas 
de cada uma. . 

Art. 18. Por essa receita ou dotação correrão todas as 
despezas com os serviços ou melhoramentos que forem da 
alçada do Governador, bem assim pattamento de todo o func- . 
cionalismo local, inclusive o ·Governador. 

· Art. 19. O Governador organizará annualmente o balan
cete da receita e despeza do anno anterior e o orçamento de 
todas as despezas publicas do anno seguinte, os quaes deverão 
ser apresentados ú assembléa do Territorio Jogo l!D inicio das 
sessões ordinarias. 

OAPITULO V 

DA IIJ>PRESEN~'AOÃO DO 'rl>RR.I~'ORIO ' '' 

!A:rt. 20. E' recon'hecido ao Territorio !Federal do1 i\cro u 
i:lireito de· representação na Camara dos Deputad<!s, .o~ de de-. 
verá ter quatro Deputados, do accórdo com o pr•mcJpJO con
tido no § 1• do nrt. 28 ela Constituição Federal. 

s.-vol. rn . 12 
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·' 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 21. Os funccionarios do Territorio, inclusive o Go
. vernador, os intendentes e os membros do conselho silo res

ponsaveis civil e criminalmente por prevaricações, abuso ou 
omissão no desempenho dos seus deveres. 

Art. 22, A denuncia ou queixa ·poderá· ser dada pelo re
,presentante do Ministerio .Publico, pelo prejudicado ou :por 
qualquer pessoa habil. . . .. ~ 

Art. 23. Independentemente da · pena cr1mmal, ücam I· 
. aquelles funccionarios sujeitos a indemnização pecuniaria, na 

fó11ma do direito commum. · 
Art. 211. Não poderão ser votados :para os cargos de re

presentação do Territorio os :parentes consanguíneos· e affins, 
nos primeiros e segundos grãos, do Governador e ihtr,n
dentes que estejam em exercicio.ao tempo da elei•ção ou tenham 
estado até seis mezes antes~ · 

. ... 
DISPÓSIÇÕES '!'RANSITORIAS 

I • 'o 

Art. 25. O Governador providenciai.'á , para que a eleição 
dos Deputados Federaes do Acre seja feita conjuntamente com 
a eleicão dos Deputados .federaes dos Estados para o triennio 
de 191S·a 1920. .· · , 

Art. 26. O Governo l!'ederal dará nova organização •á jus
tiça do Territorio, podendo. 'supprimir os tribunaes da appel
Iacão e criar em cada ·comarca \'lm juiz de primeira ins tancia 
e um juiz de appellacão, com os vencimentos dos actuaes des
embargadores. Caso, porém, sejam mantidos os actuaes tri
bunaes, ou ·qualquer delles, a séde não poderá ser transferida 
do. 'Terrítorio. . 

Art. 27. Os juízes que em virtude da nova organização 
ficarem em disponibilidade perceberão dous terços dos ven-
cimentos até serem aproveitados. . . . . 

~~rt: 28. No regulamento· que expedir para ·a e.xecucão 
da presente lei, o Governo consolidará todas as disposições 
cm vigor· relativas á ol•ganização administrativa e judiciaria 
do. Tel'ritorio do Acre inclusive as que· constam do titulo III 
do decr:.eto .n. 9. 831, de 23 de outubro de 191:2; não revogadas 
por legisla·cão posterior. - · 1 

Art. 29. Revogam-se as disposições em centraria. 

'Sála das sessões, :1:2 de julho de 1:91:6.- Francisco Sá. 
-Pires Fer1•e'ir·a.- La!t1'0 Sodré;- Gonzaaa Jayme.- Pe
reil•a Lobo.-João Lu'ÍZ Al'Ves.-P'edro Bora.es:......;.José Mtw.:. 
Unho.- Elou de. So-u:; a, -lt't. Iml'io do B1:azil. · 

· O Sr. Mendo~ de Almeida.:.... St·. ,Presidente . acba-se 
"aberta .uma vasa r~a Commiss[Lo Especí~l do CodigÓ Cormne.t'~ 
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cial. em vir'tude da renunria dó nosso ex-companheiro Sr. 
Dr. Sá Freire. Rogo a V. Ex. que, na f.órma do Regimento. 
designe um dos nossos collegas para substituil-o . 

. O Sr. Presideu.te-'-- Em obediencia .á lettra do Ree:i-
• mento, •nomeio. para a vaga existente na commissão especial 

do Codigo Cl}mmercial. o Sr. Senadôr Lopes Gonçalves. 

O Sr. Generoso Marques- Sr. Presidente. achanclo-~e in·· 
IJOmpleta a commissão d~. Obras Pulblicas, por ter p._erdido o 
mandato o Sr. Bernardmo Monteiro. actual Presidente do 
Estadõ' do Espírito/ Santo, e por achar-se ausente o Sr. Se-

. nadar Silveryo Nery. requeiro a V. Ex .. se digne preencher 
essas duas vagas. · 

· O Sr. Presidente - Nomei.o para substituir· o Sl'. Ber
nardino Monteiro na Commissão :de. Oh.ras Publicas · o Sr; 
Soares dos Santos, e para substituir o Sr. Silverio Nery, nn 
mesma Commissão, o Sr. Lauro Sodré: 

O Sr. Epitacio·;Pessoa - Identico pedido faoo •. Sr. Pre.-
sidente. em relação á Commissão de Legislação e Justiça, · 
onde ha duas. vagas a do Sr. Guilherme Campos, e a do Sr. .'.../ 

1 Sá Freire, que renunciou o mandato. · 
' 

O Sr. Presidente - NOmeio para substituir o Sr .. Gui
\ lherme Campos o Sr. Francisco Salles e para . substituir 
o Sr •. Sá Freire, o Sr. Gonzaga Jayme. . I . -
. O Sr. Adolpho .Gordo .....: Diz que na sessão de ante-hon
tem quando a Mesa annunciou a discussão das emendas da 
Gamara dos Deputados ao projecto ·que prescreve o modo 
por que deve ser feito o alistamento- eleitoral. deixou de . to
mar a palavra por não conhecer essas emendas. que só hon
tem foram. publicadas no Dtario do Congresso e publicadas 
em avulso. · . 

· A discussão 'ficou encerrada ante-hontem mesmo, e como 
o Regimento desta ~asa não permitte qualquer discussão por 
occasião .da votação, aproveita-se da hora dó expediente para . 

. respeitosam·ente, chamar a attenção da diS'ria Commissão de 
, RefOrrria Eleitoral. para a emenda n. 1. substitutiva da dispo-
. sicão do art. 4•, lettra a. do projecto. · 

O art. 4" do projecto dispõe o SSb''llinte:.. 
«0 requermento de alistamento' será dirigido : . ' 
a) nos Estados e no Territorio do Acre ao juiz de direito 

da comarca de residencia do alistando, e onde houver mais 
de um juiz de direito. ao da :1' vara. 

A emenda que o Senado vae votar, remettidn. P" ln l:a
mara, está concebida nos seguintes termos : 

• 

' 
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· «Substitua-se o art. f.l", lettra. a, pela seguinte fórma:: 

Nos Estados e no TerritOl'IO <!o Acre ao juiz de 'drreito 
do município de residencia do alistando e que for· séde da 
comarca, e onde hOuver mais de um jujz de dJreito. ao da 
1• vara· nos municípios que não forem séde de comarca, o 
processÓ do alistamento .cor·rerá pl'~·aute o jurzes pl'epara
ctores, qualquer que soja a sua denommação,. na organrza1;ãO 
do Estado, .. cabendo ao juiz de direito proferir ·o despacho 
definitivo do in'clusão ou não inclusão no alistamento. 

O recurso a que se refere o art. 12 será mterposto pe
rante. a autoridade acima designada no mll'nicipio que não 
for· séde de comarca, cumprindo-lhe cm tudo observar· o cbs
posto no .art. 13,,, 

De modo que. nos · municlpios que forem séde de co
marca, o processo de alistarn<>nto correrá perante os juizes 
de direito e nos que não forem séde de comarca, correrá pe
rante os juJzes prepa1•ar.!ores e fJerante esses serú interposto 
recurso para a junta de ·recursos. · · 

1\las. no Estado de S. Paulo, não h a juizes preparadores: , 
os antigos juizes municipaes, que eram preparadores . pela · ·· 

·organização judiciaria do Imperio, já não existem. · . -
Pela organização judiciaria em vigor naquelle Estado ha 

juizes de paz eleitos por um detcrU'\inado pe!•iodo e que não 
precisam ser formados em direito;' ha juizes de dir·eHo. o jury 
e o '.L'ribunal de Justiça. 

Os juizes de paz· não são preparadores dOs juizes de di
reito: processam c julgam as causas •de sua competencia, · e 
em ma teria civil, as causas de valor até 500$000. . 

'Os juizes de direito, por seu· turno, p'l'ocessam c julga.m 
ns causas de sua. competencia o em ll,lateria civil, as causas 
de valor superior a 500$000. E nem são tambem os juizes de 
paz os subst.itutos dos juizes d(' ·direito : porque nos julga
mentos de natureza contenciosa. o juiz de direitq de uma co.;. 
marca é substituído pelo Juiz de direito da comarca mais vi-
2inlla e só os substituem em outros ·actos judiciarios; Mas 
os substituem cm çasos apenas dP impediménto .e a emenda· 
s9 S!3 refere nos jutzes preparadorr.,ç e pela organização judi
~~~rla de S: ~auJo, os juizes de paz não são preparadores dos 
JUIZ·CS de dm:!ltO, . . · . 

Peranl1~ quo .iuiz deverá. pois. correr- o processo de a !is- · 
tame,nto, cm S. l'au!o, naquellcs municípios que não forem 
aéde de comarca ? Perante que ,iuiz, em tnes municípios, de
verá ser interposto o recurso para a junta de recursos ? 
. .Dir-se-ha gu0 nos municípios que não forem séde de 
comarca, os n!JstandoS .deverão requerer o seu alistamento 
perante 'o .iuiz de direito da comarca. . · 

1 N!iq ó. iss~ o que diz n emenda, a. qual. s.i fôr approvada 
e constitUir dtsposiçüo dn nova !c1, poderá gnr Joga!' a mui-
tas . questõos. . . . . . 

-· 

.. 

• 

• 
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E' indispensavel que os membros· da 'commissão 
1\Uxta esclareçam bem o assumpto, esclarecimentos esses 
que deverão ser tomados em consideração na redacção final 
do pr·oj ecto! · 

Qual é o pensamento da referida emenda ? . 
Determir1ar que nos municípios que não são séde de co

marca e em que. não ha propriamente juizes preparadores, de
verá correr o processo de alistamento perante qualquer outro 
juiz, mesmo que este seja eleito por um partido, por prazo de
terminado e não precise ter conhecimentos de direito, como são 
os .juizes de paz no Estado de S. Paulo ? Tal disposicao· es
taria em manifesta contradicção com o pensamento geral do 
pro,jecto: Determinaram uma providencia, exclusivamente 
para os municípios em que ha juizes preparadores com o in
tuito de facilitar o alistamento eleitoral, devendo os alistan
dos dos mun icipios em ·que não h a taes juizes. requerer o 

·· seu alistamento directamente perante o juiz de direito · da 
comarca ? · . · 

Será indispensavcl que a emenda. caso seja approvada, 
seja redigida afinal nesses J.ermos, afim de serem evitadas 
duvidas e questões futuras. consagrando então a futura lei 
eleitoral uma desigualdade entre 011 alistandos dos Estados 
em que ha juizes preparadores e os dos Estados em que 
não ha. . . · 

.. Aquelles poderão · requerr.r o ·seu alistamento nos pro-
prios municipJDs de sua residencia. emquanto que os outros 
não, e deverão em varias Jogares percnrrer longas distancias 
. para promoverem o processo do seu alistamento, 
· Era o que tinha n dizer. 

O Sr. Bueno de Paiva (•) - Sr. Presidente, sinto não 
estar. pre-sente o illustrc Relator ~da C'.ommissão Mixta, no Se
nado, porque elle daria melhores esclarecimentos no nobre 
Senador que ncaha de fallar. S. Ex. tem razão. A emenda 
não foi apresentada pela Commissão, mas apresentada na 

1 
Cnma.ra doi! llrputndos, e sobre ella apenas fallou a Commis· 

. sãó Mixta, modificando-a, e não nos termos em que foi appi•o
vnda. 

· Como V. Ex. e· o Senado sabem, o intuito do pro,iecto 
foi dar ao ,iuiz. de .. direito das comárcas, ma~istra4os vitalí
cios, a missão de .pl'Ocessar e ,jul~rar o ali~tamento eleitoral. 
Nn Camara. portlm. lembrou-se que ha Estados onde as co
marca.~ comprehendcm diversos municípios ou termos. em ai- . 
. guns dos qunes ha juize-s preparadores aos quaes deveria ser 
dada a, incumbencia de preparar o respectivo processo de 
alistamento. A em~>nda tinha por fim facilitar o trabalho do 
'eleitor no apresentar seu. requerimento, e para que se fizesse 

· nos municípios , onde houvesse juiz preparador, o. preparo do 

' ' 

' ... ( •) Este diséurso não foi rovisto pelo orador. 
'· 

• 
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processo oleiLoral, cabendo PM•lm o julgamento sempre no 
juiz de direito. . . 
·. Em Min,as, por exemplo, ha termos com juiz municipal; -~ 
no Rio Grande, si me não engano, ha juizes districtaes ... 

' ' . 

0 Sn. PIRES FERREIRA _:_· ·Como.~no Piauhy. 
' ' o SR. BUF:No m• .PAIVA - .... e em outros Estados ha 

juilles preparadores ou substitutos. E' verdade, como bem djz 
o nobre Senador por S. Paulo, que ha Estados onde nao 
.existem juizes preparapçre-s, ·e que, poder-se-hia entender, ' 
oilm alguns, -qUQ conforme a redacção.· da lei, seriam prepara
dores os juizes de paz. ·Não foi esse o intuito da Commissão, 
nem creio que o do apresentante da emenda. Fica perfeita7 
mente· estabelecido que o intui l.o da Commissão i' o i dar ao 
juiz de direito, e só a elle,' o trabalho do alistamento eléitoral, 
podendo, porém, nos Estados onde ha ,juizes municipaes pr>e
paradores, ou com qualquer outra denominação, encarregar~
se do preparo. do alistamento.-

Segu,e-se. . . · 
'· ' o Sn. METELLO -- E no Estado de Matt~ Grosso ? . 

O Sn. BuEN0 DE PAIVA - Segue-se que, nos Estados onde 
não haja Juizes preparadores, só os ju.izes de direito p'oderão 
preparar o processo de alistamento. 

• I • I 

O Sn. METET.I•O - No Esta'il:o de Matto Grosso ha comarca< 
-em que ha mais de un:i município; o juiz de dire-ito reside -na 
'séde de um delles e tem 1!0 outro substitutos... - ' . 

O SR. BUENO DE PAIVA- Que. equivalém aos· preparadores. 
O intuito primitivo da Commissão foi confiar só aos juizes de 
direito o preparo e Julgamento do processo de ·alistamento; 
mas a emenda estendeu aos preparadores o processo. Si ess.es 
substitutos são preparadores estão comprehendidos nas dispo-
sições do projecto. _ . · 

0 Sn .. METELLO - Então bastaria dizer : cabe aos juizes 
QUe preparam. . . ' 

' ' . . . 
0 SR. BUENO DE PAIVA - E' o qlie diz a emenda: j-uizes 

preparadores. ' . - , 
0 SR. RAYMUNDo DE MIRANDA - E é o· qu~ deV'à ficar. 

. · O SR. BuENo DE PAIVA ...:.. A observação .do honrado Sena
dor por S. Paulo ~oi util. e era necessaria, porque, nos termos 
e~ 9ue ~&tá consignada a emenda, parece que os ,juizes de• 
direito_ nua I?Odem pr~parnr otalistamento nos municípios em 
que nao estiverem s1tuadns as sédes das comarcas· quando 
não foi esse o intuito da Commiseão. ' · 
,.. . ' 0 S!t·. ADOLPHO GORDO _:_ A redacção da einenda precisa 
ser modificada. · · · · · 

' . 
• 

.-
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. q SR. BuENo Dll PAIVA - Precisa ser modificada para 
que f1que claro o pensamento da Commissüo. do Senado e do 
Congresso. 

ORDEM DO DIA 

_ P Sr. Presidente - A or.dem do dia compõJ-se de vota
coes e não· .ha n\.lmt>ro paPa et'fPctual-as. . 
. Vnu. pçis, levantar a sess.ãll, designando para ordem do 

dia da_ segumte a mesma já mat·cada. isto é: . 

Votação, em di.scussüo uni cu, ,da indicação n. 2, de 1916, 
refe;rente á renuncia do cargo de Senador, feita· pelo· Sr. Sá 
Fren·e; ' 

Votação. em discuss,ão unica. das emendas da Gamara dos 
Deputados ao proJecto do 8ena.do n. 2~. de 1913, que p1•escre- . 
ve o modo por que deve ser feito o al!stamento:eleiloral (com 
parecer {a1l0ravel da CommiRsilo Especial da Reforma Elei-
toral). . . · · . . 

J,evímta-se a sessão ás 2 horas e 20 'minutos. 

· 55• SESSÃO, EM 13 DE JULHO DE 1916. . . . 

PRESIDENCIA DO SR. URBANO SANTOS, PRESIDENTE 

I I 

'A' 1 hora da tarde abre-se a sessão, a que concorrem os 
Srs. A. Azeredo, Pedro Borges, ·Metello, Pereira Lobo, Lopes 
Gonç.alves, Indio do Brazil, Latiro Sodré, Cosota Rodrigues, · 
Mendés de Almeida, José Euzebio, Pires Ferreira, João Lyra, 
Rosa e Silva, Araujo Góes, Rayrou111do de Miranda, Luiz Vi-

. anna, ·Erico CO:eJho, Bueno. de Paiva, Bernardo 1\lonte·iro, 
Adolpho Gordo, Alfredo lTillls, Gonzaga· Jayme, Leopoldo de 

· Bulhões, José Murtin h o, Genero.~so Marques, Abdon Baptista, 
Soares ·ctos,Santo& e Victorino ,Monteiro (28). · · , 

Deixam de comparecer corri causa justificada os Srs. 
Hereilio Luz, Regu Monteiro, Silverio Nery, Artbur Lemos, 
Abdias Neves, Ribeiro. Gonl}alves, Francisco .·Sá, Thomaz 
Accioly, Antonio de Soma, Eloy de Souza, Cunha Pedrosa, 
lTipitacio .Pe~soa, Walfredo Leal; fl,ibeiro (\e Britlo, Gome& Ri-

'beiro· Siqueira de 1\!enel\es, Guilherme Campos, Ruy Barbosa, 
J10sé 'Marcellino, Domingos Vicente, João Luiz Alves, Miguel 
de Carvalho Irineu Machado, Alcindo Guanabara, Francisco 
Salles, EugeÍiio Jardim1 Xavier da Silva, Alene;u- Guimarães, 
:Vida! Ramos e Rivadavia Qorrêa (30). 

" 

I 
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E' lida, posta em discus'São e, sem debate, approvada a 
neta da sessão anterior. 

O Sr. :t• Secretario dú conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

I 
Officio do Sr. 1 • Secretario da Camara dos Deputados ·en• 

viando um dos autographos da resolução legislativa, ~anccio
nada, que- relevri a prescripção em que incorreu o direito dos 
herdeiros do capitão de mar e guerra Francisco Spiridião 
Rodrigues Vaz, para o rfim de· poderem receber· differença de 
vencimentos a que t,inha direito aquelle official. - Archi
v~·se. ... · .. ~ 

O Sr .. 2• Secretario procede á leitura dos seguintes I '• ''j ' 
':.:~ 

PARECERES ' 

N. 55 - :1.9~6 

A Cómmissão de Finanças, .tendo em éonsideração o voto 
da de Marinha e Guerra acerca do requerimento do Sr .. ge
neral de divisão, graduado e re-formado, Josoé Zenobio . da 
Costa, solicitando que, por equidade. se lhe faça extensivo o 
beneficio do art. 4" da lei n. 2.290 de 1910, é de parecer que· 
o mesmo requerimento seja indeferido, segundo propõe 
aque·lla Commissão no seu parecer sob n. 20, do corrente 
anno. · · 

Sala das Commis&ões. :1.2 julho de :1.916. - Victorino 
JJlontctro. - Francisco Salles, Relator. - Bueno de Paiva. _, 
JoiJo Ly-ra.- L. de Bulhões. - Alcindo Guanabara. 

' 

PARIECER DA COMMISSÃO DE MARINHA E GUERRÀ, N. 20, DE :1.916, 
A QUE SE REFERE O PARECER SUPjlA . 

A Comm issito de Marinha e Guerra examinou a petição 
n. 32, de 1913, do general de- divisão . graduado e reformado · 
Jos6 Zenobio da Costa, na qual solicita que, por equidade, se 
lhe faça extensivo o beneficio do art. 4" da lei n. 2. 290, de :1.3 
de dezembro de 1910. . 

O pe-ticionaria "l'ci reformado em 9 de novembro de 1909 
tendo-se-lhe contado p•elo dobro o p,eriodo de cerca de· s·eis 
me~s. por ter servido come em ,campanha nas forças do Ac11e, 

·em marco de 1913. · . , 
. A lei cu,io )lencficio reclama é de :1.9'10, deixando, por~ 

t~nto, de aproveitar todos quantos, como o peticiona·rio, se re- · 
tiraram :voluntaria ou compu,lsor:iamente do serviço mil~tar.,1 

.. 

.... •' 
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E' disposição constitucional a não retroactividade das leis 
c além disso seria pr.ejudicial ás condições financeiras da 
União dispensar favores excepcionaes, como ess·e de que se 
trata, que, uma. vez. concedido, seria reclamado por uma legião 
de dignos servidores da patria, qu:e, já aLtendidos pelas leis 
em vigor ao tempo de suas reformas, iam a.ugmentar a grande 
somm.a de despezas improductivas que tantcr iJ·esam no orça-

' monto da União; · · · · 
Infelizmente já falleceu o peticionario, mas, mesmo assim, 

a Commissão de Marinha e Guerra ó ele parecer que seja 
indeferido esse requerimento. 

Sala das Commissões, 5 de junho de 1916. - Pires 
Fer1·eim, Pre·soidenLe. - F. Mendes de rl.lmeida~ Relator . .:.... 
Lau.ro Sodré. ---,'José de Stqtteira lrlene;;es. A. Indio do 
Bra;;il.- A imprimir. 

N. 56- 1916 

A Commissão de FinanQas, consider:mdo que o requeri
mento sob n. · 48, de 1913, em que .Eduardo Luiz Franco de 
Sá,· conector das rendas fédcraes em Cantagallo, Estado do 
Rio de 'Janeiro, solicita um anno de licença em prorogação da 
que lhe· foi r.oncedida, não veiu encaminhl}do como prescreve 
o art. 4' da lei n. 2. 756, de 1.0 de .. ianeiro de 1913. que re
gula a concess•ão de lic·enca aos. funccionarios publicas, civis 

. e militares da União. é de parecer que seja indeferido por não 
ter pre•enchido aquella · exigencia legal. 

Sala das Commissões, 28 de ,iunho de 1916. - Vlctorino 
lolonteiro. - L. de B'Ulhões . . - Bueno de Paiva. _..: João 
Lyra.-Francisco Sá.;-Alcindo Guanabara.-A imprimir •. 

N. 57- 1916 

Foi presente á Commissão de Financas o requerimento 
soo n. 16, de 1914, em que o capitão· de fragata Collatino 
Marques de Souza pedia reintegração no serviço acLivo da 
Armada NacionaL 

A Commissão de Marinha e G-u•errn, no seu parecer sob 
n. 21, deste anno, conoluiu opinnndo pelo archivament.o da 
peticãó; por haver fallecido aquelle official, e· a Commissão . 
de l~inanças, concorda com esse requerimento. 

Sala das Commissões, 12 de ,iulho de 1916. - Victo1•ino 
Monteiro. Pres•idente. - Jo'ü.o L11ra. Relator. - Bu.eno de 

'[laiva ,,-L. de. Bulhões ,.___,Francisco Sd •:'"""' Alcindo G1tanaba1•a, 

. ' 
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PARECER DA COMMISSÃO DE MAlUNi''" E GUF.RM, N •. 2:1, DE. i 916, 
A QUE SI!: REFERE O PARECER SUPRA 

A Commissã0 de Marinha e Guerra examinou o reque
rimento n. 16, de 1914, do capitão de fragata Cullatino Mar- · 

~. ques de Souza, nu qual pede para ser reintegrado no servi(.lO 
activo da Armada Nacional. , 

Considerando, porém, que já falleceu o peticionaria. a 
Commissãu é de . parecer que seja ·archivado o referido re-

- querimentu. · 

Sala das Commissões. ·5 de junho de l 916. - P'tres 
Ferreira. Presidente. - F. Mendes de AZmeuta,.- Relator. -
Lauro Sodré. - José de Siqueira lllene:;es. - A. lndio do· 
Brazil. -A imprimir, , . · 

. 
N. 58- 1916 

A Commissão de Financa)l examinon 11 project."! do. :::e. 
nr.do n. 10, de 1896. qur. extmguP os Iogares d,. juxze• su~ 
stitutos dos iu'izes .seccionaes. passa aos s~:~pplentes as attri
buições que comp.~tem aos mesmos substitutos e ~quipara os 
·vencimentos dos ,juizes seccionaes. · 

·' 

. . 

. - ' . 

• 

. A Commissã0 de Justiça e Legislação. ouvida primeira. 
mente soh1·e o assumpt~. emittiu u s~guinte parecer: 

«A Co~missã0 de Ju.stiça · e L'egislacã~ é de· parecer que 
o Senado rejeit.e 0 projecto n. 10, de 1896. 

O projecto extingue os Jogares· de juizes substitutos dos 
juizes de s(lccüo. · transferindo as suas attribuicões aos sup~ 
piC'nte~. que passam a rer .nomeados. ind&pendenterriente de 
proposta. A Commissã0 julga desnecessario salientar os in
convenientes de uma ta) /f'nedida, As importantíssimas attrL 
buições conferidas aus juizes secciona'ês não podem• sem o 
maior perigo para a administracão da justiça, ser exercidas, 
mf'Rmo cumulativa ou transitoriamente). por cidadãos leigos, 
escolhidos ao sabor dos interesres da politica local. Accresce 
que. nos últimus dias da ·sessão passada· o Senado approvou 
um pro,iecto alargando as funcções dos jui~s substitutos· e 
declarando-os vitalícios, projecto que pen~e ~e apprpvàção 

1 da Camara d•lS Deputados, e não se e:x:phcar1a que poucos 
lr>ezes. depois viesse vutwr a sdppressão desses lagares. 

_Fixa tnmbem 0 projecto em dez contos de réis os' veri.. 
cimentu•S de todos os juizes de seccão e em quatro os dos 

. , procuradores da Republica. Esta ma teria está regulada .iá 
· por lei posterior. Pelo que diz !'espeito aos juizes, a medida 

é inconstiLucional, pois importa' na red'uccão dus reus venci. 
m~ntos actuaes contra 0 disposto no art; 57, § t • da Consti-
tuiçãO). · ·· - . 

, • I, 

) 



. I 

( 

/ SESSÃO EM :!3 DE JULHO DE :1.916 :187. 

De accOrdo com ·os · fundamentos do parecer acima 
tr~n~c!ipto, a C9mmissão de Financas aconselha a0 Senado a 
reJeiçruo do proJecto. · .. 

Salà das Commissões, 12 de julho de 1916. - Victortno 
Montei·ro, P·resicLenLe. - Eric0 Coelho_,_ Relart.or, - Bue?UJ 
de Paiva. - João Lyra • .!.. Alcindo tTUanabal'a. ·- L. &e1 
Bulhões. .- Francisco Sá. · 

- ' 
PARECElR DA COMMISSÃo DE. JUSTIÇA r/ LECl!SLAÇÃO, N, 31 DE 

1916, A QUE SE REFERE O PARECER SUPRA 

A Cdmniissão de Justiça e Legislação é de parecer que 
· o SenadQ rejeite o projecto n. 10, de 1896. 

O projecto extingue os Jogares de juizes substitutos dos 
duiies de secção, transferindo as ·suas attribuicões aos sup

. ,plcntei'l, . que passam a ser nomeados, independentemente de 
. proposta. A ·Commissã0 julga desnecessario salientar os in,. 

conyenientes de uma tal medida. As importantíssimas attrL 
buicões conferidas aos juizes seccionaes não podem, sem .o 
maior perigo para a administracão da justiça, ser exercidas, 
mesmo cumulativa .m transitoriamente, por cidadãos leigos. 
escolhidos ao ·sabor-dos interesses da politica local. Accresce 
que nos ul Limos dias da sessão passada o Senado !liJlprovou 
\1m .proJecto alargando as funccões dos juizes substitutos ·e 

. der.lar'ando~os vitalicios. projecto que pende de ap.provação 
da Gamara· d"s Deputados. e não se explicaria que poucos 
mezee. depois viesse vutar a suppressão dess'es log~re&: 

l!'Ixa tambem 01 pro.i ecto • em dez contos de ré Is Ofi ven
cimentu·s. de todos os juizes• de seccão e em quatro os dos 
procuradores da Republica. Esta materia está regulada .iá 
por lei posterior. Pelo que diz respeito aos juizes, a medida 
é inconstitucional, pois importa na reduccãú dos. seus vencL 
n1entos actuaes contra 0 diSposto no árt. 57. § i • da Consti-
tuição. · · 
. Sala das Commissões. l4 de junho de 1916. - Epitacia 

Pt·ssoa, ·PIIPsidente e Relator. - Adolpho Gordo. - Gut. 
lherme Campos. -'- Sá Freire. - Raymumi<l· de Mirandil. ,. . ... . - ). 

PRCiJEC'l'U DO SE~ADO. N'. fO, DE 1896, A QUE SE RJ!FEREM os 
. ' PARECERES SUPRA \ 

O Congresso Nacional decreta:. 
. Art. ·.1." Ficam extinctos .os Jogares d·e juizes substitutos 

dt•s juizes de secção. c'reados pelo art. 18 do decreto n. 848. 
. de. 11 de outubro de 1890. passando a ~er substitutos dos 
· jUizes de seccão os supplentes dos substitutos creados pelo 
· art .. 2~. lettra a. da .lei n. 221, de 20 de. novembro de 1894. 
e ca·m todas as attribuições que aos mesmos substitutos com
petiam pow ·lei.: 

• 

\ . 

\ 
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· Paragrapho unico. O Governo não preéncherá os Jogares 
dos substiLutos. que, desde a data da publicação desta lei, 
vagarem por morte, renuncia ou conclusãt> · do tempo· dos 
respectivos funccionaríos. , · 

Art.. 2. • Os suppJ.entes dos juizes de secção serão nomea.. 
dos pelo Governo l<ederal, independente de proposta,· dentre 
os' cidadãos que estiverem no goso de direitos politicos,, pre

' i'f.'riudo os graduados . em ' direi til, para servirem durante 
quatro am1-os. 

· Alr~. 3.• Ficam. equiparados os vencimentos de todos os 
juizt1S de secçijo da Republica. que serão de 1Q;,OOO$ annuaes. 
assim com,, os dus procuradores seccionaes da Re,pubbca, 
que vencerão .J. :000$000. · 

Paragrapho unico. Até ·Que se dê a substituição do. juiz 
de secção e do procurador seccional do Districto. Fedeiral, que 
e&tiverem occupando seus cargos ao tempo 'da .pubHcacão 
desta _lei, se respeitará o que dispõe em' l'Placão aas Ven
cimentos desses funccionarios o art. ·23 do decreto n. 848, de 
:!1 de outubro de 1890. ' · 

' · Art. 4. • Revogam.se as disposições em contrario. 
. , • • • I 

Sala das sessões do Senado Federal. 30 de junho de 1896, · 
S• da Republica. - Vicente .Machado,-A imP,rimir •. 

N; 59- Ú16 
( 

O s• official da Secretaria do Mínisterio da Justica e Ne-. 
gocio,. Interinres, Alfredo de Arau:lo Lopes da Costa, no re
querimento que dirigiu au Congresso. Nacional. sob n. 10, do 
corrente anno. snlicita a concee·são. com respectivo ordenado, 
de um annu de licença em prorogação da que lhe foi dada em ·· 
virtude .do decreto legislativo n. s.·ooo, de 6' de outubro de 
1915. 

O peticionaria allega, primeiro, que os seus padecimen
tos se aggravaram. conforme prCivam os attestados juntos á 
sua petição; segundo. que com a prorogação da licenca ora 

· solicitada nada sofrrerá o serviço publico. nem o Thesouro 
tão pouco. . . 

· ·O !ervil;o publico, por.que o mpplicante tem seu subeti. 
tuto; o Thesouro. porque. pagando dus vencimentos do suppli
oante a este apenas o ordenado, a gratificação tocará ao seu 
substituto. · · · 

. A Commi.ssão de FinÍmcns, considerando que às allega
ções do pet.iciOnnrio .quanto á molestia estão comprovadas por 
ntt~stados medioos, e que P,rucedem ~s demais consid~racõf*!_ 
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íJa p~ticão, é de parecer que ella seja deferida nos termo• do 
segumte 

PROJECTO 

N. 9- 1916 

O Congresso Naciona1-re.solve: 
Artigo u•nico. E' o Poder Executivo autorizado a conceder 

ao .3• o1'1'icial .ela Secretaria elo i\Iinisterio ela Justiça e Ne
gocJos Interiqrcs, baC'harel Alfredo ele Araujo Lopes da Costa, 
um anno de lwenca com o respectivo ordenado, para tratamento 
de saude! em prorogação da que lhe foi concedida por portaria 
e a partir .de 21 •de JUnho de 1H15; revogadas as disposições 
cm contrariO. 

· Sala das' Commis~·ões; 28 de Junho de 1916. - Victm•inu 
Monteiro, Presidente. - Erico Coelho, Relato.r. - Alcindv 

'Guanabara. - Bueno de Paiva. - Jotio Lyra. - F1•ancisct~ .!d. 
- L. de Bulhões. -A imprimir. 

·, '-., 

• N. '60- :1916 

' A Cnmmissão de Finanças, considerando que a proposição 
da Camara do~ Oeputados n. 54, de 1 fl14. que garantP o di
reito de nncesso aos estafetas cujas classes foram. extinctas 
pela lei n. 2.355. de 31 de dezembro de 1910, augmenta a 
despeza publica, · coni'urme verificou a Commi~são de· Justiça 
e Legislação no seu parecer ·n. 62, de 1915, aconselha ao Se
nado que não adopte a proposição. 
;- s.ala das Commis~·ões •. 28 de junho de 1916. ~ VlctorinrJ 
Montelro, - Bucnó de Paiva •. - Jofitl Lyra. - L. de Bulhões. 
- Francisco Sd. - · Alcindo Guanabara. 

PARECER DA COM MISSÃO DE JUSTIÇA E LEOJST.AÇÃO N. 62, DE 
· :1.9:1.5, A QUE .E REFERE O PARECER SUPRA 

Antes de .191 i havia tres classes de ~·tafetas para a dis
tribuição de telegl'amrrias. sendo os Jogares da primeira pro

. · vidos. por accesso dus estafetas da segunda e os desta por 
estafetas da terceira. . · 

O decreto legislativo n. 2.355. de 31 de dezembro de 1910 
extinguiu estas classes «respeitados os dil'eitos ad!.iuiridos·~ 
(aJ•t. 5•', P. .c~enu em suhst.ittficão o quadro c:IO~· mensaa-eir~s. 
. (art. 1•\, Os .estafetas conservados passaram a ser mensagei
ro~, com os vencimento.s que tinham. mas sem mais direito t'í 
promoção:· · .. . · 
. E' eeta a sifuacãu actual, que o !ecente. ~ecreto n. 11.520, 

de 10 de maroo do c·o·rrente onno nao modificou. 
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O. projecto da Camara dos Deputados ora submettido á 
apreciação da Commissão de Justica e Legislacão restabelece . 
o a c cesso entre o:. estafetas subsistentes. ' 

O decreto n. 2.355, de 1910, não off'endeu nenhum di- , 
rei to doe. estafetas dos Telegraphos. Uma vez resalvadas, ·· . 
como foram. as promoções feitas, era-lhe perfeitamente Ji-t. · -
cito extinguir as cla~ses e abolir (~~Vantagem do accessu. Esta 
vantagem não constituía um direito adquil'idJJ no sentido · ' 
proprlo da expressão. A revogação de ·t:ega!ias dessa natu-: ' 
reza comprehende.se incontestavelmente nas attribuicões nor-
maes do Poder Legislativo. . . 

O projecto da Camara contém, pois, quando muito, uma 
medida de equidade, e. não .tendu caracter interpretativo, mas 
sim derogatorio do decreto n. 2:-355, favore.ce apenas aos em-

. pregados actuaes, que· não. deverão ser muito:-.. visto que o 
decreto n. 7 .273, de 31· de dezembro de 1908; mandou excluir 
do quadro todo.s os ee·tafetas que attingissem a idade de 25 ' 
annus. · . 

Mesmo nestes termos restrictos, entretanto, o ;projecto 
acarretá augmento · de despeza. A Commi:·são de l<'inancas . 
dirá si a situação financeira do ·paiz o .comporta. 

' o . ' 
Sala das Commissões, 30 de junho de ·1915. - Ep1tacio 

Pessoa, Presidente. ·e Relator. - Adolpho Gordo.-Raymurulo 
de Miranda. - A.rthur Lem·us. - A' Cominissão de .Financas. 

i 
PROPOSIÇÃO DA CAM.ARA DOS DEPUTADOS N. 54, DE. :1.9:1.4,. A QUE Slil 

, REFEREM O•S PARECERES 

O Congresso Nacional resolve: / 

' . 

Art. 1." Aos estafetas, cujas classes. foram extincta.H, pela , 
lei n. 2.355, de 31 de dezembro de 1910, é garantido o direito · 

· de accesso. · 
Art. 2.' Revogam-·se ae. d~sposicões em contrario. · 

. Gamara dos Deputados, J9 de novembro de 1914. - Luiz 
Soares dos Santos, Presidente· em exercício. - Juvenal La-: 
mart1ne de F'm'ia, i • Secretario interino. - Manoel Borb'r 2" 
Secretario interino. -A imprimU:. _ . .. 

..... 

N. ·61 - 1916 

Esta eommissão. examinando a proposição da Camara 
dos Deoutados n. 6, do corrente anno, que autu'riza a aber
tura. p'elo ll1inisterio da Viação, do·. credito 'supplementar de 
'177 :857$, para attender ás despezas com diversos serviços 
u cars·o d!a Reparticã'o Geral dos Telegraphos, verificou que · 

. ' 

.-



SES.SÃO EM 13 DE JULHO DE 19:1.6 :19:1 
. 

esse credito foi solicitado por mensafl1em. baseada: na seguinte 
e).:posiçilo de mo ti vos : · 

, ·,- «Sr. Presidente da Republica__, Tendo o Congresso Na-
ci'o'nal na elaboração da vigen~e lei orçaJ.:enlaria. verba 3•, 
'art. .2il da le.i n. 2. 92!t. . de 5 de jane1ro do correnl.e annu, 
restrmg1dO diversas conslgna,~;õelt. torna~se necessar1o sub
metter ao co·nhecimento e resolução do mesmo o assumpto 
constante dos orl'icios juntos por cópia. n·us guaes o Sr. di
rec~or gerai dos 1.'elegraphos expõe d necessidade da aber
tura dll um credito supplementar ás referidas consignações, 
na im[JOrtancia de 177 :867$000. O pedido parece-me estar 
em cul!dicões de ser attendido. -. . 

Ri-.> de Janeiro. de novembro de 19f5 .. - A. Tavares 
de Lyra., · 1 

A Camara dos Deputados. tendo ·em consideração' o pe
. dido elo Poder Execut1vo provocado por um officio em gue 

cJ Sr; d'irector dos l'elegraphos demonstra a necessidade im
' periosa de uma supplementação á verba a• do art. 29 da lei 

orçamentaria acima mencionada. cuncedeu o credito em 
questão. - ' 

~ . 
De ,accôrdo com o voto da outra casa: do Congresso a 

Commu;eão de Finanças é de parecer que seja approvooa a• 
proposioão ·relativa ao assumpto. 

Sala das Commissões, 12 de julho' de 1916. - Victorino 
Montei·rv. Presidente .. - Francisco Sá. - João Lyra.-Bueno 
de Pai.M. - L. du Bulhões; - Alcirzdo Guanabara. 

PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPU'rADOS N. 6, DE 1916, A QUE Slil 
. REFERE O PARECER SUPRA 

• . I . 

O congresso Nacional resolve : _, 
ArtiGo unico. ·E' ó . Presiden(e da Republica autowado a 

abrir, pelo Ministerio da Viacão e Obras Publicas, o ~redíto 
de 177:867$,- supplementar ã verba 3•, art. 29 da· lei . nu-

"" mero 2. 924, de 5 de janeiro de 1915. para attender ás des
'pezas com· diversos servicos a cargo da Repartição Geral dos 
~relegraphos, s~ndo: consignações dos· arts. 432 e 433 do !·. 
regulamento, 18:000$; transporte de material, 50:000$; em-
preitadas de conservação das .. linhas ao longo das estradas de 
ferro. 24 :867$; transporte do. pessoal, 35:000$. e districto 
radiotelograpbico do Amazonas, 50 :000$; revogadas as leis 
e disposições em contrario. · . 

Camara dos Deputados. 13 de junho de i916. - Vespucio 
de Abrett, PrP.s1dente ·em· exercício. -Antonio José da Costa 
llibe·iro, :1• S~ret!wio.-Marcello Silva, 2• .Secretario i•nterino.l 
......:: .<t imprimi • . . , . , .... .J 

' 
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N. 62- 191G 

Foi pr1:1senLe :.! Commis&ão de Finan!}ns a propo'sição da · 
·C amara dos Deputados n. 8, que nu toriza a inverter. dentro 
da vet•bl' total de 5(1: COO$ votada no orçamento do Interior. 
para o 'rxercicio de :t!H5. rubrica 15. as respectivas parc.ellas 
de despezas. contin)lando esse serviço sob a di~ecção exclu
siva e inspecção immedinta da Chefaturn de P'o:licia. devendo · 
a. proposta do orçamento d~ Despeza para 1917 discriminar 
conven.,~nlemente o respectivo pessoal. 

Estn providencia foi· solicitada por mensagem. em vir
tude da seguinte expú'sição de motivos:. 

«Sr. Presidente da Republica- No n. 15 do art. 2• da 
lei n. 2.~2-í., de 5 de janeiro deste :mno. foi consignado: q:>ara 
o custeio de caixas de avisos policiaes. destacada a quan
tia de 1 o: 000$ •. para o pesstia] que tlver de lidar com esse 
servieo~. o credito de 50:000$ que é suffícienle para occorver 
durmite o corrente anno ás despezas que provierem. da ma
nutenção de tal serviço. m'o'difu:ada apenas a distribuição. 
que a referida lei l'ez. das quantias destinadas ao pessoal e 
respect•vo material. Os maiores encargos. que pesam sobre 
tal crr.dilo. são exactamente os devidos ao pessoal. em cujO' 
quadro. t]ue não póde · soJ'frer mais reducção. h a mesmo. pela 
natureza techníca Jo serviço, profissi'onnes de habilitacõefl 
especiaPs. As~im sendo. parece-me necessario submeLler o 
caso á ueliberaoã'o do Congresso Nacional. afim de que. sem 
augmrn:o de despezu. seja autorizadro o P11der Exrcutivo a 
destnr.ar do · referido credito· de 50:000$ a importan.ria de 
4.0 :OOOií' para o pessoal. reservada a quantia de 10:000$ rara 
as dema)b r:Jespezas rom o custeio do me~mo qerviço. 

A' vossa esclarecida apreciação su.ici!o ti assumpto. afim 
àe qu.~ vos digneis reso·lver eomo fõr mais acertado. · · 

Rio de Janeiro.-15 de junho de 1915. - Carlos Maa:imi,;. 
liano.~ " · 

Tt>ndo em consideração a mensagem do Sr. Presidente 
ela RolPVblica abaixo t.ranscripta. a Camara dos Deputad10s 
approv•:u o ·pro,ier.t.o que nesse sentido o'ffereceu á sua deli
berar,iin a C.Dmmissão de Finanças. 

E>f!l: Commissão. examinando por sua vez a propdsfcão, 
verificou a procedencia do pedido do Governo, sendo por isso 
ele parecer que ella seja adoptada pelo Senado, com a seguinte 

.llMENDA SUPPRESSIVA 

Ao art. 5': 
Supprimam-se das palavras e lleveildo a p1;oposta atê 

f'inal d 1 artigo. · . 
Snla das Commissões .. 2 de ,julho de 1916.- Victor'ino 

Mvnteiru, Presidente. - Ericu Coelho, Relalb'r. - L. de Btt• · 
ihões .. -- Franc'iscu Sá. - Aldndo Guanabara. - Jbão L111'a •. 

. .. 
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1\IllNSAGI.ll\I A QUE SJ;: nill'EilE O PARECE!t 

Srs. Membros cl'o' Congresso Nacional - Transmiitindo
vos a inclusa exrosiçüo apresentada pelo Ministro da Justiça: 
e Ncgomos Interwres sobre a lleccssHiade de ser modi:J'icada 
a distribuição das quantias destinadas ao 11ess'o'al e material 
· àa.s caixas d·o avisos policiaes, 'feita pelo ar·t. 2", n. 15. da 
lei n. 2. 02·í, de 5 de janeiro deste am1o, soli'cito-vos a pre-
cisa autorização para esse fim. · · 
. Rio do Janeiro', Hi de julho de HH5, !W da Indopenden-

. ora..,o 27~ da Republica. - \Venceslau, Bra:; P. Gomes. . 

PfiOPOS!ÇÃ:(l' DA CAllfAnA DOS DEPU'J'l\DOS N. 8, DE i016, A QUE SE 
1\El'Jlnlll\I O •l>AllECElt ll A :MENSAGEM SUPm\ 

l . 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. J.•. ]'ica o Poder Exectitivo autot·izado. dm;tro da 

verba . total de 50:000$. votada no .orçamento do Interior,· · 
pura l!H 5, rubrica 15•, para custeio das caixas de avisos po-

. liciacs, r. inverter as rcs:pec.tivas parcellas do despezas, con-
, tinuando é'sse serviç'ó' sob a direcção exclusiva c inspecção 
immediata da Chefatéa de Policia o devendo a pr.oposta do 
orcamerM da De~pcza para 1017 discriminar cO·nveniente-
!lJentc. o pessoal respectivo. ' 

Ar~. ~.· Re,;ogum-se ·as disposições em conlrari'6'. 
Cnma!'a dos Deputados, de jurÚ10 de 1!H6. - JuãJ.o Ves

pucio dr: ilbrezt c Silva, Presidente cm ex·ercicio. - Antonio 
J'Osâ da Costa Ribl!il'o, 1• Se•cretario. - Juvenal Lamartinc d~ 
Fm•ia, 2• Secretario. -A imprimir. . · · 

N. 63 - 1!:116 
' 

A commissão de. Finanças, examinando a proposição· da 
Camára dos Deputados n. H. deste anno, autorizando a aber-

. tura, pelo Mitüsterio da I?azendu, do crcc!Ho de üO: ü5!t$930, 
para .occot·rct· ::J.o pagamento de dividas de exercícios findos, 
Vf.\rificou tor sido o credito cm questão solicitado por mensa
gem provocada pela seguinte exposição do motivos: 

! . «Sr .. Presidente da Rcpub lica- ~L'endo o ·~liuistcr·io, da 
Justiça solici.tado nos inclusos avisos os pa•gamcnlos, JlOL' 
exex·cicios findos, das importancius de :l :551$905, 4:100$, 
'45 :239$, 5 :200$ c 4 : 41i' !t$025, respectivamente. a Alberto do 
Almeida & Comp., Antonio Coelho de Magalhães, Ferraz 
'& Fcrre.ira o .Tosó Vicente da costa. pOl' seu procurador' A'f!,.. 
tonio Rodrig·uos Condeixa o DoclsworCh & Comp.. esLo mJ
nisLot•io, com. o officio n. oo. de 8 de julho do anno proxim() 
nassado, devolv~u os ~~·spectivos processos, :d~Jarando quo 

S.- Vol, III 13 

I 
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. ' 
deixavam fle ser cl'fcctuados os pagamentos solicitados. ·visto 
serem os mesmos de natureza daquelles 

1

que foram objecto 
dos pedidos de creditas espcciaes feitos aD ·Congresso Nacio
ual pelas mensagens de. 9 de dezembr.o de 1900 e 2 de ·agosLo 
de 1910 e que não lhe cabia providenciar sobre,· o pedido dD 
credit.o pedid~ .ao Congresso. . , 

· Devo sOhcitar-vos, entretanto, a vista do que expoz o 
Ministerio da Justiça no aviso n. 3.339. de 26 de julho do 
mesmo anno de 1!H2. as necessarias pro.videncia;s, afim de 
que o Congresso Nacional habilite o Govevno com o credito 
de 60: 6t>ft$930. para attender aos pagamentos de que se trata! 

Rio de Janeiro, 2·í :d'e setembro de 1913.-Rivadavia da 
Cunha Col•rêa,» \ :' 
. 'l'encló em consideração a mensagerrl, os fundamentos da 
exposição transcri. pta e a vista dos processos sujeilos ao 
ciame. da Commissãci, é esta de pareter que seja concedido 
o credito, e consequentemente adoptada a 'U._roposição. · 

Sala das 'Commissões. 12 de julho de 1916. ··- Vtctorino 
Montei1•o, Presidente . ..:... Alcindo Guanabara, Relator.- Bucno 
da Paiva.-Joúo Lyra.-Francisco Sá.-:IL. de Bttlltões,_ · -

.PMPOSI()ÃO DA CAMAilA DOS DEPUTADOS N, 14, DE 1916, A QUE 'SE 
REFERE O PARECER SUPRA 

O Congresso Nacional resolve : . · 1 

. Art. 1. o E' 9 Poder Executivo autor'izadD a abrir, pelo 
!\{inisterio da Fazenda, o creditD especial de 60 :654$930, para 
o~correr aos ·seguintes pagame'lltos, de dividas d.e cxel'cicios 

. fmdos : .. _ , 
'1 o, do 1 :551$905 a Alberto de Almeida & Comp. ; 
2o, de 4·:190$ a Antonio Coelho de Maga:lhães; 
3o, de ft5: 239$ a Ferra~ & Ferreira; · 
4•, de 5:200$ a ,J,osé Vicente da: Costa; .
u•. de ,!i:474$$025 a Dodsw~· & Comp.· ' 

Art. 2>' Rev.ogam-se a·s leis e disposicões em contrario.~ -
· Gamara dos Deputados. 27 de ,iunh,o dé :1.916. - AstolphO 
[l'tttra Nica.cio, Presidente,_; Antonio José da Costa Ribeiro, 
i o Secretario.- l!tvcnal La1na1•tinc· de Fm·ia, 2° Secretario.· . 
1- A- imprimir. ' 

'· 

N. 64- i9iG 

. O véto do Prefeito do Districto J!"ederal á re51liucão do 
Conselho. lllunicipal .que regula o vrovimento dos cargos de 
solicitadores da lPrOcuradria dos Feitos da Fazenda,· está fun· 
!iam~ntado no d~cr!JLQ g,_ ~ .• 198, d.e 31 dg !i~ze~b;~::o 'p~ .1.892; 

\ \ 
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'expedido pelo Governo Federal para execução do art. 32 da 
lei n .• 85. de 20 de sé\tcmbro do mesmo anuo de 1802, que 
creou a referida procuradoria. Esse decreto do Governo Fe
deral. até hoje;· mais de 20 annos passados desde a data de 
sua expedição, tem sido cumprido em todas as suas dispOsi
ções pelos poderes, autoridades c funccionarios do District.o. 
sem protesto ou .reclamal)ão J.•clativa ;\ exorbiLancia de atl,ri
lbuiçõcs, a CJUC se refere o parecer. a cuja conclusão foi offe
recida a em'éndn agora examinada peJa Commissão de Consti
tuição, e DiplOmacia . 
. • Dando r:nmo ccrl.a, porém. ·essa exorbilarfcin c. portanto, 
como illcgal a crMção dos logares de solicitadores e f)Screven
ies, sem faltar nos incidentes ou rcclamacõcs que isso pode
ria OJ•iglnar. o acto do Cànsclho Municipal nesse caso não se 
devia limitar á forma por que deve ser .feita a nornca~ão dos 
solicitadres, determinandO, como fez. que. estes saiam den
tre 'os escreventes habilitados. mas sim devia abranger a 
creucão dos cargos de. solicitador·es_.e esct·evont.es e regular 

' de modo completo o seu provimento c at,tdhaiçõe.s, 
Assim. altendendo-sc a que a audiencía do actual Pre

feito p<lde l.mzer novos elementos ao estudo do assumpto, a 
'Commissão é de parece.r que sc,ia npprovada !l emenda apre-· 
sentada pelo Sr .. Mendes de A:lmeida. 

Sala das COmmissõcs. 12 do ,julho de 1916 .. '- F. Mendes 
'de Almeida, ,,Presidente.- José Eu:ebio, ;Relator...._ 

. . . ~ ' 
E!mcnda á conclusão do 1Jarec1W da Com missão de 1 Constituição 
. e Diplomada n. liJ.f, da ·IIJ/4, contrario ao « v.éto » n. 8, do 
. .. mesmo· anno 

· ' «é de pm•ecer, que seja ouvido o actual Prefeito sobre o 
véto que se dcbal.tb. . . ' . 

Sala elas sessões. 25 de agosto de 1915 •. -· F. Mendes de 
:Almeida.-·A imprimir. · .· / 

N. G5...:.. f911l 

· A pi•oposicãó da Camarn' dos Depu ta dos que manda. con· 
&lderar como institui cão de utilidade publica o Aero Club 
Brazile i !:(I, ç.gm st!de nesta Capital, merece a approvacão do 
Senado. Esta soeiedadc foi organizada com o fim de esti
mular a nav~g-nciio acrca -. tJncornjando ·(I cducac~o aet·o
nauticn, estabelecendo. concnrsos·. ae~onauttcos · n_acJOn~~:es .e 
intcrnaclonncs, promovendo c"'pcriencms -e ascensoes sctcnti- · 
f~as, convocando conferencias e congressos aeronauticos, or· 
gani~ando «meetings:~>. de aviat1ão e exposições neronau,Licas, o r~ 
ganizando a carta topogrnphica do territorio brazilelro, · con
rt:erlndti titu·los ,d~ habilitp.Qíio aos alu~nos da, .escola de l)eJ'o.· 
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nnutica e estimulando, cmfim, a aeronautiea, sob tódas as 
suas f6rmas e applicações, c cooperando assim para. a ··defesa 
nacional. . · · · 

E como· a mesma sor.icdade tem procurado realizar os 
fins pam que foi organizada, 6 a Commissão de Justica e Le
gislaoão de parecer que a r.al'erida proposioãu seja approvad~ 

Snla das ,Comnnssões, 28 ·de junho de 1916. - E1Jitacio 
Pessoa, Presiqentc. - Adolplw Go1•do. Helator. - Francisco 
Sa!lcs. -- Gonzaoa Jayme. - Raymundo de Mi1·anda. 

\ . • 
PROPOSIÇ~O DA CAli1A11A DOS DllPU'l'ADOS N. 7, 'oE 1916, A QUE 

SE REFEHE O PARECER SUPRA 

' t' O Congresso Nacwnal doere a: 
Ar~. 1.' E' cons.iderado como instHuioã.o de utilidade pu~ . 

blica o Aero Club Brazilciro, com séde nesta Capital. 
Art. 2.• ·ne"ogam-s.c as disposições em contrario. 
Gamara do& Deputados, :16 de .iunho do 1916. -·João 

Vespu.cio de A l11•e·1t e SU·va,. Presidente em exercicfo. - An~ 
tonto José da. Costa R·ibeh•o, 1" Secr.etnrio. - Juvenal La'ffiYJr- • 
tine de Faria, 2' Secretario.- A· imprimir. · 

O Sr. Pire's Ferreira - Sr. Presidente, requeiro a V. Ex. 
se digne nomear qu10m substitua, na Commissão de Marinha 
e Gue!'l'a, o. Sr. Siqueira de Menezes, que se ausentou desta· 
Capital . 

. · . O Sr. Presidente - Nomeio para substituir o Sr. Siquei- · 
ra de illenezes na Commissão de llfarinlla ·e Gue1•ra o Sr •. 
Soares dos Santos. , · 

ORDEM DO DIA ) 

O Sr. Presidente - A ordem do dia compõe-.se do vota~ · 
cães; e não h a numero para cffectual~as. · 

Vou, pois, levanLar a sessão, designando para· ordem do 
dia da &cguintc : · \ 

· Votação, cm discussão unica, da, indicacão n. 2, de· iDi6, 
re~erente á renuncia do cargo de SenadO!' feita pelo Sr. Sá 
Freire; . . · 

Votação, cm discussão unicn, das emendas ~a Gamara dos' 
Deputados ao projecto do Sena~o n, 2;3, de i913, que prescre
ve o modo por que deve ser fclt.o o allstamento. eleitoral (com 
:pm•cccr (avo1·avcl ela Comm·issão l!J.~pccial' ela Reforma Elci-
Voral). · ' , · · ' ,. . 

Levanta~se o. sessão ít '1 hora e .40 minutos. 

' \ 
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~CTA DA: REUNI.:tO, EM 15 DE \rUT .. HO DE 1916 

PRP.S!DENCIA . DO SR, A. AZEREDO, VlCE-PR.ESIDENTE 

· ·A' 1 hora da -!.arde' acham-se presentes oR Srs. A. :Aze
redo,, Pedro Borst~s, .P.creira Lobo, Lnpes Gonçalves- Indio do 
Brazil, Costa Rodriges; Pires Ferreira, 'Ribeiro ·GOnÇ!aL'Ves,, 
João Ly,ra. Eloy de Souza, Luiz Vianna, EriM./Coelho-; Ber-

. nardo 1\Ionl.eiro, Jos1í Murl.h1ho, 'Vida! Rnmos, Soares dos Santos 
e Victorino ll\Ionteiro (17). . . 

Deixam de comparecer cum causa . ,justificada os Srs. 
1\fetello,. Hercilio Luz, Rego Mllnteiro. Silverio Nery-; Lauro 
Sodré, .Arthur Lem·os, Mendes de Almeida, J!osé Euzebio~ · 
Abdias Neves, Francisco· Sá, Thomaz A·cc~oly, Antonio de 

, Slluz;n7 C~mha Pedrosa, Epitaclo Pessoa, Walfredo Lea,l, 
Rosa e S1lva: Ribeiro de Brittn, Araujo Góes; .. Raymundo de 
Miranda, Gomes ·Ribi>i!'O, Si queira de Menezes, Guilherme 

.. Campos, Ruy Barho~a. J·os1i i\larcellino. Domingos Vicente 
João Lulz Alves, Mir;ur.J de .Carvalhll, Irineu 1\tacllado, AI
cindo Guanabara., Francisco Snlles, Bueno di} Paiva. Adolpho · 
Gordo, Alfredll F.llis. Eugenio Jardim. Gllnzag-a J!llyme-; Leo- .· 
poldo de Rulhões, Xavi•er da Silva, Alencar Guimarães. Ge
neroso Marques, Ahdon Ba:ptista e RivadaviJ!l Corrêa ( 41) • 

O Sr, t• Secretario dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

·-Telegrnmma do Sr. João Thomé de SabOtYa e Silva, com
municnndo haver ,assumido -o governt.l do Estado do Ceará 
perante a respec.tivn à~semblóa Lcr;i~lativa .-Int.eirada. 

. ' . 

O Sr: 4• Secretario (se1•vinrlo de 2') declara que não ha 
pareceres. ·. · 

O Sr. Presidente - Tendll comparecido ,apenas 17 Srs. 
·Senadores não pó de, hoJe, haver sessão. · 

Designo p;nrn ·ord·em da dia da seguinte a mesma já mar-
cada, isto. é: . · . . 

• • J 

VotaçãO>; em discussão unic,a, de indicuciio n. 2, de 1916, 
·rcfol'mlt.c 6 renuncia do cargo de Senn'd'OJ', fi} i ta pelo Sr . .Sá 
-Freire; · , · · 

Votação, em discussiío unicn, das emendas da camara dos 
De.put,ados no pro,jecto do Senado n. 23, de 19.13 '· que pre
screve o .mqdp por _que deve .ser f~ito o alistamento eleitoral . 
J(com pm·ecer {at>oravel da Cornm~o>silo Especcal da Reforma 
~leiforl).l) , . . . . . ....... : 

. I 
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ANNAES DO. :'.lllNA'DO 
;:,..... ' 

- 56" SESSãO, EM 17 DE ,JULHO DE 1\l!G 

rnllSIDENCIA no sn. A. AZEREoo, yTaE-PnESIDllNTE 

A' 1 hum da tnrde abre--se a sessão a que .concorrem os 
Srs. A. Azercdo, .Pedro Borges, Metello, P.ereira Lobo, Lope3 · ' 
Goncalve&, Indio do Brnzil, Laura Sodré. José Euzebio, .Pires 
J!'erreira,' Ribeiro Gonçalves, .João Lyrn, J<Jloy 'de Souza, Cunhá 
Pedrosa, Epitnciu .Pessou, Rosa e .Silva, Luiz Vianna, Domin-

. gos Vicen,t.e, Erico Co~lho, Alcindo ·Guanabara, Bueno ~6 · 
• .Paiva, Bernardo 1\fonl.ewo, Adolpho Gurdo,. 1 Alfredo Elhs, 

Leopoldo de Bulhões, .José l\furtinho, Generoso Marques, Abdun 
J3nptista, Soares dos Santos e Vic.torino Monteiro (29) • 

Deixnm de comparecer . com causa justificada os Srs.: 
Hercilio L11z, Rego Monteiro, Silverio Nery, Artliur Lemos, • 
Costa Rodrigues, Mendes de Almeida, Abdias Noves, Francisco 
Sá, 'l'homa1. Accioly, Antonio de Souza. Walfredo Leal, Ribe·iro 
do DriLto, Arnu,io Góeso, 'Raymundo de i\Iiranda, Gomes Ri
beiro, Siqueira de Menezes, Guilherme Campos, Ruy Barbosa, 
José Murcellino, João Luiz Alves, Miguel de .Carvalho, Irineu 
1\laehndo, Francisco· Sall'es, Eugenio Jardim, Gonzaga Jayme, 
Xavier dn Silva, Alencar Guimarães, Vida! Ramos e Rivadavia 
·Corrê a (29) . · 

São lidas, postas em discusSião o. sem debate approvadae 
as netas da sessão anterior 1e da reunião do dia 15. 

r 

O Sr. , i" Secretario 'declara quG não. ha expediente. 
' o Sr. 2" Secretari'o declara que não ba. pareceres. 

' 
ORDEM DO DIA 

. ·I . . . . 

O Sr. Presidento .- A ordeni dia co~Jta de vota~ões de 
ma terias cujar> discussões jú estão encerradas. Não havendo: 
numero legal, vou levantar a sessão, c·onvidando os Srs. Se
nadores a comparecerem ú sessão de amanhã, afim de serem 
votadas essas materias, que. são de natureza urgente. . ·~· 
. . Desib'llo pam ordem do dia da seguinte: · 

·votação, em discussão unicn,. da indicação n. 2, de 1916, 
refc,rentc á rcnuncia do cargo de Senador, feita pel·o Sr. Sli. 
Freire·; , 

Votn1;ão; em discussão 'llnica, dns emendas da Camara dos • 
Dep1,1tndos no proJecto do Senado n. 23, de 1913 qUe pr.escre~ .~ 
:ve o modo por que deve ser feito ó alistamento eleitoral ' 
(com. p.arece1• fat•Oraw:l da Córnmissao Especial da Reforma 
Eleito1•al) ; · · 

' I 



. . 
i • discussão do pro,iecto do Senado n. · 8 de i9i6, rãor• 

gnniznndo a administração federal do 'ferritorio do ACrE! 
,(do S1· •. Franc-isco Stí c, ou.IJ•O.~); 

· · · 2" discussão da proposiç1io da Gamara dos Deputados 
n. 51,., de· 1 OH, que garúntc o direito de nccesso nos estafetas 
dos Telegraphos, cuja classe foi ·extincta. pela. lei n. 2. 355, de 
31 de dezembro de 1910 (com. pa1•ecer cant1•m•io das Corn.-
nl.issões tlc Just1~·a c Lerrisla(!ÜO c de Finanças); . 

i 
2' discussão ela . proposição da Gamara dos Deputadosr 

n. G, de '1016, que abre .. pelo l\!inisterio da Yiur.ão e Obras 
Publicas, o credito de 177:867$, supplomenta.r á. verba 3•, 
nrt. 29 da lei n .. 2. 924, de 5 de janeiro de 1915, para 'attender: 
a dcspezas com diversos Stflrvicos a. cargo da fleparticiio Geral 
dos 'l~elegraphos, .(com parece1: favoravel da Commissilo de; 
F"i!la1l~{CS) ;· . . / . ~ ' 

2" discussão da proposição da Gamara dos Deputados 
n. 7, de :19·16, considerando como instituição do utilidade 
publica o Aoro Club Brnzileiro, 'com srlde- na Capital Federal 
(com. 1J(t1'ece1' favo!'avel da Commissão de Just1ça e. Legi.s~ 
laçc'io). . · -·· 

' ... 
I \ 

57.• SESS!O, EM i8 DE JULHO DE 1916 

' 
. PRESIOENCIA DO, SR, A. AZEREOO, ;\'ICE.PRESID.EN'I'I!I 

•' 

. . A' 1 hora da tarde,. abre.se à sessão, a que concorrem . os 
Sra. !A!. Azeredo, Pedro Borg,•.s, l\tf'lello, Pel'elra Lobo, Lopes 
Gonçalves, Rego Monteiro, ·Silve~io Ner:y, Indio do llrazil, 
J.auro Sodré, CobLa 1\udrlgno~ •. Mende$ de Almeida, ,ToSé F.u"' 
zebio. Pires Ferreira, ·,Francisco Sá, João Lyra, Eloy ·de Souza, 
Cunha Pedrosa, Rosa e Silva, Araujo· Góes, Raymundo de Mi~ 

. randa, Luiz Vianna. João Luiz Alves, . Erico Coelho, Alcindo 
Guanabara, Bueno de Paiva. Bernardo 'Monteiro, :Alfredo Ellis. 
Gonzaga Jnyme, Jo~·é Murtinho, Xavier da Silva, Gener1iso 
Marques; .Vidal Ramos, Soares d9s Santos e. Victorino l\Iqn-

. teiro (33)., . · . · 
Deixam de comparecer com cnusa · ju~tiflrada, os Srs., 

Hcrcilio Luz. Silverlo Nery, Arthur Lemo~·. Abdias Neves. Ri~ 
beiro Goncalfes. Thomaz Accloly, Antonio de Souza; Epit!IC!o 

. Pessoa, <Wn lfredo Leal. Ribeiro de Britto, Gomes Ribeiro, Si
queira de Menezes,~Guilherme Campos, Ruy Barbosa, José 

· · Mnrcellino, Domingos Vicente, Miguel de Cnrvalho, Irlneu Ma. 
. ' 

. 
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éhado1 Francit<êo SalleiJ, !Adolpho Gordo, Eugeniõ .ra:râim,. r;·êo:.. 
poldo de Bulhões. Alencar Guimarães, Abdon Baptista e Ri
:vadavia Corrêa (25) • 

E' lida, posta em discussão, e, sem debate, approvada a 
acta da se<·São anterior. 

O Sr. 1• Secretario dá cantil do seguinte 

EXPEDIENTE , 

Quatro o"fficios do ·Sr. Dr. Suuza Dantas. Ministro das 
Relações Exteriores, interino, cómmunicando: 

Ter enviado ao Sr. Presidente da Republica !L meo<~agem 
com que o Senado participa haver approvado :os actos rei'e
·rentes ao ultimo movimento do Corpo Diplomatico; 

Que, já se tendo realizado na cidade de S. Francisco da 
tCalifornia a Exposição Internacional Panamá-Pacifico, fica 
sem ef'feito a men:·agem que. sobre o assumpto •. dirigiu ao 
Senado em 6 de julho de 19:1.4; , 

Que, tendo sido o Sr. Hyppolito Alves de Araujo ·nomca. 
do para outra missão diplomatica, fica sem effeito ·e mensa. 
gem que dirigiu au Senado em 17 de junho de-1914. submet
tendo aquello ncl.o ií sua dolibernção.- Jnt.eirado . . . 

·Outro do moemo senhor, transmittindo a mensagem com 
rf[Ue o St•., Presidente da Hepublica restitue dois dos ::nito
graphos da resolução do Congresso Nacional, sanccionada, que 
approva a Convenção para a permuta de encommendas pos
tnes, sem valor declarado. entre o Brazil e a Republica Ar
gentina. nE•Signnda em 3f de dezembro de i9i4 • .:... Arcbive-se 
um dos aútographos e remettta..se o outro á Camara dos Depu.' 
tados. ror 

Telegrammas dos Srs. Presidente& dos Estados de Minas 
Gernes e do Espirita Santo. congratulando-se com o Senado, 
.pela data de 14 de julho. - Inteirado. . . . ' 

Idem do Sr. Governador do Estado do Rio Grande do 
Norte, ·congratulando-se com o Senado pelo me:•mo facto. 
Inteirado. . · 1 . . 

\ . 
O Sr. 2' Secretario declara;· que não h a pareceres. . 

' . 

.- O Sr. Gonzaga Jaime - Sr. Presidente, o Sr. 8enadol' 
Ribeiro Goncalves pediu-me communicar á Mesa do . Se- . 

_nado que,. por se achar enfermo, ·não póde· comparecer á ses. 
l:lÍÍO de hoJe. , · ,. I 

\ 

·O Sr. Presidente - A Me:•a fica inteirada, 
' '' ' ''. '. ' ' 



• 

.6 SllSSÃÔ EM 1'8' Dll .rur;I!Õ DE :1.9t6 

I ' . ·o· Sr •• :Aicindo Guanabara '(')'- Sr. Presidente. re~:~ueiro 
íi V. Ex. que consulte o Senado, si consente na insersão nos 
seus Annaes da conferencia que o Sr. Senador Ruy Barbosa, 
proferiu na Faculdade de, Direito de Buenos Aires. 

Esta conferencia divide-se nitidamente erri duas partes. 
Na primeira dellas encontram-E·e conceitos e ,juizos que ·ainda 
hoJe' dividem as opiniões no Brazil. Deixemol-a sob a exclu
siva responsabilidade de S. Ex. Mas na segunda parte, a 
aguia deE·envolve o seu ramigio e. sob . as suas azas poderosas. 
abrange o horizonte da humanidade e indica-lhe o· caminho a 
seguir. · ... 

Eu peço ·a•l Senado a · insersão desta conferencia nos seus 
il.nnaes . . · 

u.~ sil. SENADOR - Apoiado; muito be.m.. . 
O SR. ALCINno GuANABARA - ••• não como uma homena

, gem pesE-oal ao ·sr. Senador Ruy Barbosa que seria, talvez. 
desnccessaria. p'orque essa homenagem não · representaria. 

· senão, a admiração dos brqzileiro.., pelo genio e pela erudição 
do seu Embaixador, e essa admiração não ·precisa de ser affir-
mada por mais uma manifestação. · 

O que eu peço ao Senado ·é que. com <·eu voto. consagre. 
endosse, r a tiJ'iquc, as. doutrinas e princípios com que o Em
baixadór do' Brazil, cm um rasgo de felicidade. abriu. para a 
humanidade,· um novo caminho. O que eu peço ao Senado. é 

· o seu endosso. a sua ratificação a doutrinas e principio.:·. ~que 
estabelecr.u. de umn maneira admiravcl, c que correspondem 
admiravelmente. nos-sentimento:· do povo brazilciro. (.lf/,tt.ito 
bem; mttito bem.) · · : : ' : ! ; ,1 J~~~; 

O Sr. João Luiz Alves - Peco a palavra sobre o reque
rimento. 

• ~. O Sr. Presidente - O requerimento é verbnl e não teni 
discussão. . • 

O. Sr. ,João Luiz Alves (') (pela ordem) - Sr. Presi~ 
dente; o honrndo Senador pelo DTstricto Federal. collocando 
a questão' no ·terreno em que a collocou. me forcou, involunta-
riamente, n cxplicm· as razões do meu voto. · 

· O .. eminente embaixador do Brazil na Reputilica Argen
tina. no proferir n sua nolavel conferencio, teve o cuidado 
de declarnT' que nnquella hora se· desprendia da .missão 
official de em_baixador pnl'n fnllnr como ,jurista, · · 

O Sri. LOPES GoNr.ALVr::s - E' isso me·smo que eslú as-
cripta. • 

O SR. .To i\ O Lmz Ar.vr::s - como ,jurista, S. Ex. mais 
uma vez poz cm relevo ·ns nspirnções jurídicas da humani-

1 

( ·) Estr. qiscui'SP. n~o fpi ·r~vi.~tp pe]o oraldor, 

r. 

• 
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·202 . ·: ....• . ANiil.u:s no sEi.i!Aoo · . .. 

dnde ... s,. Ex .. mais uma vez, se. reveloU:·;~ mesmo ·cmbaixã:• 
dor dos direitos dos povos na. conferencia de Haya. . 

Como •homenagem, aliCts desneces·saria a ,quem tom rcce• 
bido as mais juRtas e mttis merecidas homenagens do seu pai1. 
e do estrangeiro; como homenagem á alta mentalidade de 
Ruy Barbosa. como um meio de perpetu,ar nos Annaes do 
Senndo uma . beBa li cão, uma. extraordinária li cão de direito 
internacional, estou prompto, Sr. Presidente; a votar a in- 1 

sercüo nos Annaes orn. pedida pe.Jo honrado Senador pelo 
Districlo Federal. Mas só assirg eu darei rqeu voto no re; 
uuerimento. No mais. eu não .Posso. e não devo fazel".e, como 
Senador .da •Republica. (Jllu.ito bdm.; rmuito bem .. ) . 

• 
O Sr. Mendes ~e Almeida (pela. Ordem)' - Sr .. Presidente, 

•nenhum rios nossos collegns, estou certo, dejxará de · votar 
a favol' do requ!lrimen to . do honrado Senador pelo Districto · 
Federa 1 sobre a inserção nos Annaes do Senado da brilhànte 
oracão proferida pelo eminente Senador pela Bahia, embai
xador elo RI'U7.il junto t'i Republica Argentina, mas· sómento 
cm homenagem ao nos~o. eminente collegn, :sómcnte pelo de
vm· quo temos de Jll'csL!gJar por todas .. as. formas a obra gran-. 
cliOsa de S. Ex:.' Mesmo porque, Sr •. ,presidente·. a Commis- . 

. são que presido não nóde acceitar ou rejeitar doutrinas aue 
não ~ejam devidamente discutidas e approvadas pelo Senádo .,' 

E' pois unicamente em hOmenagem ao nosso eminenté 
collega que voto pela inserção da sua conferencia nos Annaes 
dest.a Casa. (Muit() bem.; muito bem.) 

I -·' 

O Sr. Presidente - vou \submeUer a votos o requeri-
mento ·do nohrc Senador pelo Districto Federal. . 

Os senhores que approvam a insersão da conferencia do·~ 
eminente Senador Ruy, Barbosa nos Annaes ·do .Senado quei-
ram levantar-se. (Pau.sa.) · . . . 

Foi unanimemente approvadn . 
. I ' 

\ . ORDEM DO DIA,. 
'- i 

/ ~E' ammnciada n votação, ilm discussão unica,' da indi
caçuo n. 2, de '1016. referente á renuncia do cnrgo de Sena .. · 
dot• feita pelo Sr. Sá Freire. 

· · O Sl'. João Luiz Alves ·(·) (pela Ol'de~j· - Sr. Presi~ 
denle, d~vo declnr:nr .a ~··Ex. e .ao Senado ~ razão por que. 
t9ndo ,s1do r.~tn mrltcnc.uo sub~cr1pta ~or diversos e tendo 
suJo sutJ.me.ttJdt\ f.ambom á · ll.liDhíl ass1gnatura, eu não a 
subscrevi.. 1 

' ..... -l 

/ 

( •) Este disl)urso nüo foi rcvi.S~to :velo orndor. 

\ 
., 



203 
• • 

· · Não a: subscrevi, Sr. Presidente, embora: IO:mente, como· 
os· que mais sinceramente Jamentnm. a · ausencia do nosso 
eminente collega. · 

· Não VQndo, porém, nas i'<lrmulas· legues ou regimcntaes 
o alcance pratico de uma imlicação desta natureza, .sinão a 

, demonStração do nosso profundo pezar pelo afastamento de 
um C:mincnte parlamenf.m• como o Sr. Sít J?reirc, deixei do 
assignal-a. 'sem qu 0 a falta da minha assignatura signifique 

_a não solidariedade do meu espírito com aquelles que lamen
tam n J•enun·cin de S. Ex. (Jlfuito bem.; rmrito bem. ) · 

O Sr. Erioo Coelho .'(para cnaam.inhar a votação)' -
Sr. Pr.e~id!!n.te. pe!)o a V. Ex. que 'me mande trazer ·o· Regi. 
menta do Senado. (0 oradur é attendido.) ' . 

Sr. Presidente, o Regimcnt'o' do Senado no-art. 131 fa
. culta indicacões sem limitar os assumptos, e o art. 47 per • 
. rnitte .c.ommissões extravagantes sem definir as matarias .. 

Na fórma do art. 131, innumcros são o,s precedentes 
por· indieacões do simples cortezia. como o Sen:ld'o' tem-se 
dignado .npprovnr. Na fórma do art. 47·,, o Senado Lem-so 
dignado nomear innumeras commissões de simples ceri
monia. : 

' A ~sim. quer-me parec.er, c'ó'rno aos de;mais signa:tarM;; 
da indicaçilo, que o Regimento nruo foi de modo algum 
transP;redido no caso vertente.· · · 

Pot•. pr11cedente •. invoco ·o 'decorrido no Senado, quando 
nosso compatriota, de inesquecível memoria, Joaquim i\!ur
tinho. resignou o mandato · pefo' Estado de Matto Grosso, e 
semelhunte indica·r,ão mereceu a unanimidade de votos. · 

A 1ndicnciío que t.ive a honra de assignar, com outros 
Srs. Senadores, não in fringindb' nenhum artigo regimental 
l' se ncbando de accôrdo com c precedente, é licita, tanto'os 
s.ignataril•s não tiveram escrupulos de rformular. (Muitt> 

r- bem; muUt1,bem..) - · 

O . Sr. Raymundo de Miranda (~)' '(pam encaminhar A 
.. vo~aç~o~ - Peço a V. Ex .. Sr. PvesJdente, que me ·raça ~lr. 

a md Ulal)!iO em ~taçil!o. , 
O Sn. PnES!DENTE - 'Chamo a attencão de V. Ex. que 

. nüo está em discussão a indicação. . ' . . ' 

.0 Sn. RAYMUNDO DE Mnv.NDA - Pedi a palavra para en-
caminhar a vóhQão. . . 

St•. Presidente, eu sou um dos signatarios desta inilica
ção o o mo·vel que determinou a minha assignatura foi o 
de uma homenagem á pessoa do nússo distinctó' coilega, cujos 

· 1neritos s.ãio incontestavelmente· reconhecidos. - . ' 

0 Sn.~ MENDES i:lE ALMEIDA - Por todos nós. (Apu1'àdó's.)] 

( • J ·Este discurso nüo foi <re·v1s1to p<:lo orador. 

-·· \ . 

) 



J i\NNAllS DO SllNMJO 
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o En. RA Y:M:UNDO DE MtRANDA :..... Mas, quando ·~ssignei, 
foi ccrLU> de que assignava uma moção, uma manifestação da 
vontade do's Senadores, do querer e· do senLir dos mesmos in-
dividual e con,iuntamento. · 

Nlio me parece, Sr. Presidente, que os 'te~mos desta 
mo~no ... 

O f:r.. VJCToiuNo MoNTEIRo - Muçií'ó' eleHoral. 
0 Sr.. RAYMUNDO DE MIRANDA - ... possam signlf.icar 

uma indicação a sar . votada pelo Seriado. porque a v'ó'taçãu 
desta indicaçã;o significará uma manifestaoão categorica. 
positive·, do Senado em relação a uma vaga, cuj~' preenchi-
mento tem de ser feitD pelo suffragio do eleitorado. · 

\ . . 

O ~li. E~Ico GóilLJio - A intenção niio foi esta. 
O Sn. llAYMTJNDo DE MIRANDA - Não me parece que essa 

indicacno possa ser objecto a e votação. Elia é uma manifes. 
ta~ão do sentimento dó' Senado da . Republica. de seu desejo 
que volte a seu seio o Dr. Mil cindes de· Sá Freire. Votar é 
deliberar. Como é que o Senado h a de deliberar sobre as-
5umptD que escapa á . sua competencia rio' momento?. · 

Eram essas as observações que tinha ~ fazer. Declaro 
que mantenho a minha assignatura nessa,·mooil'<>, mas abste
nho-me . de votai-a. 

. ,. . 
· O Sr. Presidente - Não ó esta a primeirn vez· em que 

·o Senad(' dá seu voto a uma' indicaçã'cLdessa natureza. Não . 
se podia fazer uma mo1,)ão porque o Regimento não permi~te · 
que a Mesa do Senado' receba moções de qualquer espeCJe; 
foi por issD mesmo que o honrado Senador pelo Rio de Ja
neir.u, iniciad'o'r dessa indicaoão. substituiu a: palavra moção . 
por indicação, E uma vez q1,1e o Senado em oocasião não i 
muito remot.n ,iá to'mou conhecimento de indicação seme
lhante. não vejo motivo para :que deixe dé se manifesta~ 
·sobre clle. ... . · 

' 
O en. llM:MuNoo DE MIRANDA - Já se manifestou pelas 

assign.aturas. · c · . 

O Sr. Victorino Monteiro (pela u?•dem)-Sr. Presidente. 
qunnd'u' dei a . minha assignatura a essa indicação eu o fiz 
como mani:festacão de grando apreço, grande admiração e. 
até certo pontu, de solidariedade com 'Q. Sr. Sá FreiNl, pela 
maneira alevantada. pO:trioUca e dignn por que sem{lre !e 
desempr.n h'o'n de seu mandato como Senador. (Apo1ados.) 
Parece-me que essa indicação não ó mais do .que uma exhor'
tacü/o ao eleitorado·; foi com esta significação que a assignei. 
e asslsnal-n-hia cincoenta . mil vezes, por entender ·que 'o' 

. illustre Senador a que e!ln se refere merece as manifestações 
mais lisongeiras do Senado como de toq(l. a Nação, (Apuriq • . 
r.(ó's om·aes.) .•• ··- ' . 
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' O Sr. Presidente - Os senhores que approvam a indica· 
ção crueir1;1m so levantar. ·· 

Fui ápprovada. . 
Vem ú Mesa e 6 lida a seguinte 

' 

DECLÀRAÇ.:\Q . DE varro . 

«Declaro que votei contra a indicacii'ú' ·r.cferenté' á re. 
nuncia do Senador Sá Freire, por entender que ella exorbita 
dtls · attribuições constitucionaes do Senadu. - Alcindo Gua· · 
nabÍll'a,), 

O Sr; Soares dos Santos -11!1ac;o dcdai'Uc;üo idenlica á 
que foi lida na Mesa. 

O Sr .. Araujo Góes- Dcclat·o que deixei de tomar parto 
na votac;ão pelos mesm'ú's motivo..s allegados pelo Sr. Alcindo · 
,Guanabar;a em sua · declaraoííu de . voto. 

V em á l\Icsu c ó lida .a seg'Uintc 

·DECLARAÇÃO 

. Dú!ara:mos ter votttdo contia a indicação n. 2, de I916, 
. referente: á renuncia do Sr. Dr. Stt Freire, pol' entender que 
·· ella e~llrbita das . a~tribuic.õe~ c'ó'nstitucionaes do· Senado.: \ 

I . 

S:rla das. sessões, :18 de julho de HHG. - Sua1•es dos San • . 
tps. ,_ A.i·au.jo Gúes. . , · · . 

Votação, em discussão unica. das emendas da Camara 
dos Deputados ao orojecto d'd Senado n. 23, de 1013. que 
prescreve o . modo por que deve s.er feito o alistamento 
eleitoral. 

E': annunciada a votação da seguinte~ 
' . 

EMENDA 

N. :1. 

'· Substituà-se o art. 4•, 'lettra a, p'ola seguinte fórma: 
' ' 

«Nos Estados c no ·'l'crl'itorio do Act·c, ao .iuiz de dir.cito 
· ao município de r&·i<lencia do alistando e que fOr séde da 
comarca,. e onde -houver. mais de um juiz de direito ao de 
primeira vara; nos municípios que não forem séde da coroar. 
ca, o processo do alistamento correrá perante. os juizes pre. 
paradoreE>, qualquer que. seja a sua denominação, na organi
z'acão 'do Estado, cabendo ao juiz de direito proferir o des· 
P.aoho definiti:vo do inclu~ão ou não inclusão no alistamento.~ , 
.. : ·" .o r~cur.S(I ~ gu,~ I!~ r!!f.!lr~ p .ar.t.: 1.2 s~r.á. in~I'P.o,9to P.~ ... · 

\ 
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rante a autoridade acim~ deSignada no município que não fór 
sóde de cómarca, cumprmdo.lbe em tudo observar o disposto 
no art. 13.: · \ · '1 

o Sr. João Luiz Alves '(11ara encamj;l,har a votação)' -
Sr. Presidente, o honrado Presidente da Commissão Especial 
da Heforma Eleitoral ,já explicou ao ·Senado o pensamento 
contido na emenda e não muito .bem expresso na sua reda
cção. Estando, porém, prese!Jte por occa_sião da votação! ~om9. 
Relator do projecto, deyo dizer que de facto ha um VICIO de 
r.edacção na emenda vinda da Camara, vicio que eu quero 
11ltribuir á um lapso de cópia ou .de impree·são. ·o pensamento 
da Commissão Mixta da .Reforma ·Eleitoral foi o Eeguinte, e 
esta declaração faço para que a Commissão de Redacção, 
verificando o absurdo, a incongruencia que exiE·te na emenda, 
supprima, na redacção, ·esse absurdo e essa incong-ruencia. 
Foi este, pois, o pensa~ento. da CommiSE·ãO: O allstamento 
eleitoral só se pó de fazer\perante. o juiz de direito da comar
ca. Nos municípios, porém, onde houver juiz preparador, este 

W.óqe, preparar o pro9.es~o de a.Ii•·~amentoi cujo julgamento de. 
fmiltvo compete ao· JUIZ de dtretto. Evidentemente, nos mu. 
nicipios onde não houver ,juiz preparador, o preparo e decisão 
definitiva compete ao juiz de direito-da comarca, 'séde juris:
diccional de todos os mul:!icipio::, de que .se compõe. Este, é 
quo é o pensamento da let. · 
· Dada esta explicação, espero que e lia. seja. tomada em 
consideracilo para evitar o absurdo e a incongruencla de que 
fallei ,. · , 

E' approvada a. emenda.: .. 
' 

São. éucm·sivam~te approvadas as seguintés' ·· : 

l!,!ltENDAS 
. ' 

N. 2 
I : Ao art,. ·4•, Jettra b, alinea: · .. . ---
' Para este fim será ~ Districto Federal dividido em sefe, .. 
circumscripções âe alistamento, confiada cada uma dellàs a 
um dos juizee,\das varas civels._ ' 
. A. primeira c!rcumE1:1ripção servirá para o alistamento 
dos altstandos residentes· na zona da 4~··Pretoria Civel,; func-
cionando o juiz da i' vara. . . -

A ::.egunda, para os alistandos residentes na zo::ta do S• 
Pretoria Cível, funccionando o ,i'uiz da 2• Vara. I • . 

· A terceira, para os alistandos residentes ·na zona das 1•· e 
2• Preterias Cíveis, servindo o juiz da a• Vl)ra. · · 
· A quarta, para OE> alistandos residentes nas 5' e 6' ·Preto· 

ri!IS Çiy~is, funcoi9nJ!.ndo, o· juiz d!l .4' iVaJ:a,l . , :> ... · . , . 

., 

\ " 
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: . A quinta, para os alistandos residentes na 7• Pr.etoria 
.C!Vel, servindo o juiz da 5" Vara .. 

· A sexta, para os que forem domiciliados ·na . zona da s• 
]?reteria Civel• servindo o juiz da, 6• :Vara., 

I' 
I ' N. 3} 

\ ',1 • 

. ~\o art. 5", § 2", alinea c, diga-se .no 3": " ou por decla
ração do·· proprietario, ou de quem paga o aluguel do predió, 
de que o alistando neste habita gratuitamente, cOmo seu em-
pregado, ou a titulo de favor ou de. J>arentesco)) •: · 

N. 4·.: : 

'· Ao :irt.. 5•, § a•, nccrescente-se.:. que para ee·se fim 1119 
,,será fornecido gratuitament.e. • . , . . .., ..... 1..: 

N. 5 

· : Ao § i• do art. s•, onde se diz:· «designado pelo Governo 
í:lo Estado), diga-se.:. ~pelo juiz dr:l dir:eito jia comarca, •: ... 

. ,, I 

I 

•'! N~·6· 

Ao. art, 9• .:... Redija-se: cO eleitor "de um município ou 
i:!~ districto do Districto F~d~ral_,_, • ) O re.sto• como _está. · . ' 

r N. 7 

!Altere.se · do seguintà modo a ultima parte, depois da pa
lavra cjustifical}ões): «e tendo valor probatorio os títulos da . 
~leitorAs expedidoa até o anno d~ ~908,,: · ·· 

' / . 
N. 8 ' I 

. . Accrescente-se in-tine communicando este ao juiz da an. 
tiga residencia do- eleitor requerente a transferencía deste. 
afim de que seja eliminado do respectivo a!iatamento. Essa 
cbmmunicaçãri será. feitll: pelo Correio, em officio registrado, 
pentro de. oi1co dias a pó~ ~ re~Jizac.ão da transf~~n~ia ·: , 

\ 

N. 9 

' . · Annullado o actual alistamento, os eeerivães 'do judicia
rio deverão restituir gratuitamente a cada qual dos. antigos 
.e!eitores .. os . documentos com f!U~ ~nstruil'~m a P.~tiçãQ ini. 
ºIa! do .!\çtu~l !\l~·t;~,m_~!1to .• J • _;,... .. ... ~. , •. · 

.• 

. ,/ 
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Ao art. i2: 
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N. 10 

' -

Accrescente.se: § 4•, cad11 recurso será r·elativo r; um eó. 
individuo. 

N. 11 
Ao ar!.. 13, § 2. •: 1 

Supprimam-sc as palavras ~salvo o caso de exélusão 
por obito.~. ; 

N. 12 
Ao § 2" do art. 13: 
Depois das palavras ~razo de 10 dias corre da data da 

intimaçãO». accresêente~se: ~devendo o intimado Ian_çar o 
SEIU scicnte na certidãio de intimacão.». · 

N. 13 · 

· Ao ·§ 1", at·L. 21 '- Accre•scculc-se, dcpob de rnunicipio :: 
«ou drcumseripção no Districto lFed•erul ». 

. N. 14 \ .. 
Accrescenle-se onde . convier: . 
Art. O cidadão que, se alist'nr cleit{)r cm mais de um 

murlicipio. do mesmo Estado ou ·do unidade federal diffe
rente. incorrerá na multa de 50'0$ a um conto .de réis e na· 
pena d.e prisão J?O,r seis mezes. além de ficàr privado dos 

·seus direitos po!ItJCos durante dez annos. . 

O Sr:" Presidente -,o···· projecto, assim emendado,. :vae 
·á Commiss~o de Redaccão. ' 

REFORMA · DA ADMINISTRAÇÃO DO ACRE 

1" discussão do projecto do Senado n. s. d~· 19i6, reor~ 
ganizando a administracão federal do Tcrritorio . da Acre.: 

' . . . . 
Approvado; vao ás commissões de Constituicão c Di-

pl{)macia e de Justica. c L~gislacão. · · 

FAVORES AOS ESTAFETAS DOS TllLEGllAPHOS 

2' discussão ela proposição da Camara dos Deputados 
n, 54, de 1914. quec·garanto o direito de accesso aos estafetas 
dos 'l'ele.graphos. cu,ja classe ·foi. extincta pela lei ·n •. 2,355;· 
do 31 de 31. d~. dez.embro de 1910 .• : ,, ,, "" , ...... : .~ .•. ,.:, ~: ~ •. 1_.;. 1 

I 
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O Sr. 
Justiça e 
modo: 

Pires Ferreira - Sr. Presidente, a Commissão de -
Legislação termina o seu parecer do seguinte 

.. 

«O projecto. da Camara conCém, pois, quando muito uma 
medida de equidade, e, não tendo caracter interpretativo, mas 
sim derogatorio do decr-eto n. 2. 355, favu~ece apenas aos em
pr,egados actuaes, que não deverão ser muitos, visto que o 
decreto n. 7.273, do 31 de dezembro de 1908, mandou excluir 
do quadro todos os ·estafetas que. att.ingissem a idade de 25 
annqs.~ 

· 0 Sn. RAYMUNDO DE 'MIRANDA- E por.isto cada .um dos 
membros da Commissão do Justiça e· Legislação pódo votar' o. 
favor. do projecto, como eu vou fazer. 

O Sn. PIRES FERREIRA - Essas Commissões declaram que 
lla despeza, e por iSSO são contr.1rias a Ulll direito que existe 
aos estafetas. Elias não· dizem, porém, qual é essa. despeza, 
afim de orientar o Senado no voto que tem de dar. Si fôr pe
quena, convém qu13 se ampare o direito. dos estafetas, assim 
como se amparou o daquelles que foram excluídos das re
pal'tições, e que actualmente formam a classe dos addidos•; 
custando no 'l'hesouro Nacional perto de cinco mil contos., 

O Sn. ~Y:r~WNDO DE 1\[IR,\NDA ...... Não ha despeza; ha .so-
mente um drrerto de accesso. · . . ' 

o Sn. Pt~ES FERREIRA - Não· voto contra nem ~ favor da 
proposição neste momento. · Limito-me apenas a apresentar 
á consideraeão do Senado um requerimento de adiamento da 
discussão da proposição da Camara dos Deputados n. 54, de 
1914, afim de ser ouvido o Governo: sobre o assumpto, no 
tocante ás despezas. (M1âto bem.) 

Sr. Presidente, trata-se "da ultima classe da Repartição 
dos Telegraphos - a dos ·estafetas - constituída por ho- . 
mens que tinham direito a promoção. Elles perderam esse 
direito e hoje,. após certo tempo de serviço, não toem nem 
mesmo melhoria de vencimentos· como acontece com ., outros 
funccionarios gue depois de 10, 15 e de 20 annos estão :per
cebendo gratificações especiaes, que eu não sei como arnda 
se não mandou tirar, porque muitos delles não e:x;ercem seus 
cargos. · , · : . · ·;. · ,, , 

Por que, pois,. agora, em . uma época de afflie4)ão, vamos 
tirar aos pobres estafetas, homens para os quaes ·não ha horas 
certas, nem.>máo tempo, quando estão cumpt•indo com o seu 
dover, um direito por elles adquirido ? 

Esses p.obres homons, Sr. Presidente, não podem ser 
abandonados pelo Congresso Nacional, com o voto contrario 
dba Commissão de Justiça ~ Legislação.. , (M11ito h em; m.v,tt{) 

6'11J.,) • • .......... 
~.- VaJ. nt H 

.,. (,,· 'J ~~ 
,·,ot<"'•o~.,l 

.,:·. 

, . 
.. -.. -;>·~'- :}~ ... 

' . ,. ~.:~ 
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. Vem á mesa, é· lido, apuiado e posto em ·discussão o 
seguinte ·. · 

REQUERIMENTO 
.I 

lloqu.eiro 0 adiamento da discussão da · 'P!'Oposicão da 
.cunrara dos Deputados n. 54, de 19H, afim de ser "uvido 
o Governo sobre o assumplo no tocante a despezas. 

Sala 'das sessões. 18 de julho de 1916 .. - P~res Ferrei1•a. 

o Sr. Raymundo de Miranda - Sr .. Presidente, fe~ muitt> 
br:m o nobre Senador pelo Piauhy em ler a conclusão do · 
parecer da Commissão de Just1ca " Legislacão. ·que não im· 
pede que cada um de seus membrv·S vote a favor da p!'Opo· 

· sicão da Camara dos Deputados, ora em deba~e. .. • 
O direitll de accesso dos estafetas que existiam na Re· 

parLiçã0 G~ral dos Telegraph,os ao tempo da lei· n. ( 2.355, de , 
31 de ,de~emllro de 1910, é. mcontestavel. - • r 

0 SR. PIRES FERIU:!RA ....;. Apoiado. 
' ' 

0 SR. RA'l:'MUNDO DE MIRANDA - Nem Se compr·ehende 
que contrariando o pensamento elevado e · justo da. Camara 
dos Deputados. reconhecendo o dir'ieto desses estafetas, o 
Senado, contrapondu·se ao que é justo; ao que é legitimo, ao 
que é i incontestavel a uma classe inferior, , mas. que nãu 
_çleixa de ser constituída por servidores da Nação ... 

, I ' ' 

. O Sn. PmEs FERREIRA - E honestissima. 
0' SR. RAYMUNDO DE MIRANDA - ••• recuse, a p11ate:x:to 

de economia, a pretexto de despezas, o reconhecimento de 
um direito que .é evidente. · . 
. Sr .. ·Presidente, não h a despezas. O que a proposiçãc da 
Camar·a dus Deputados determina é que a esses estafetas lião 
seJa retirado unicarnente o direito de accesso na Repartição 
(3ei'ul dos Telegrapl10s. E o direito de accesso não pruduz 
augmento de des~eza. porque si os Jogares de categoJ.':iâ 
superior uão forem preenchidos por esses estafetas, sel-o·ão 
nuturaJmente por alguns· protegidos.. ' 

o Sn. MENDES DE ALMEIDA - Ahi ~ que está o mal. I . 

. 0 SR .. RAYMUNDO DE MIRANDA - Não ha· razão que-·jus· 
tif'ique a rejeição da. proposicã0 da Camara d.:~·s peputados e· 
aproveito a occasião simplesmente para justificar o meu 
.·vo.to. a favor da ue{erida- proposição. , .. , · . · 

O Sr. João Luiz Alves :-1 Sr .. Presidente, pedi a· palavra 
para declarar que voto a favor ào requerimento. du illustre 
Senador· .-pela P1auhy·. · · · 

Relator do u·rcamento da Viação, devendo, portanto, re· · 
la.Lar: todo8 os pupeis que. entendam com a p'asta da Viáção, 

" 

·~ : 
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2H 

:não fui,, entretanto, Relator desk! parecer. Não cllnhecendo 
a mater1a, voto a favor do requerimento do bú-nrado Senador· 
pelo Piauhy, para poder estudal·a conven1ente:ment.e. 

. . O . Sr. Presidente.- Si ninguem mais quer usar da· pala. 
:v1:a .. declaro enceirada a discussão. (Pausa.) . · 

· Está encer-rada. · 
Os1' senhúr·es que approvarn · u requerimento apresentadu · 

pelo Sr. · Senador Pires .l!'erreira queiram ·dar o seu. sígnal 
de assentimento. (Pausa..) . 

l1'oi approvado. 
Fica adiada a discussãu: da p!'oposiçiilo .• 
V iiu ser solicitadas as informações·. 

CRED!'l'O DE 177 ;867$ AO MINISTER!O DA VIAÇÃO ,, ' 

' 2• discussão da proposição . de ·camara dos DeputadO$ 
n. 6. ·de 1916,. que abre, pelo Ministerio da Viação. e Obras 
Publicas, o cvedibó' ·de i 77 :867$, supplementar á verba a•;. 
art. 29 da lei n. 2.924, de 5 de janeiro de 1915, para atten
der a despezas com div.ersos serviços a cargo da Repartição 
.Geral dos Telegraphos. 

Approvada. · 

O Sr. ·Pires Ferreira (pela ordem) Sr. Presidente, 
requeiro que V. Ex. consulte '(] Senado se consente na dis
pensa de interstício da proposição que acaba· de ser appro
vada para que possa ser dada t~ara a: ordem· do. dia ·da sessão 
seguinte. · · · . 

. Consultado, <i Senado consente na dispensa requerida. 
J 

, VALORES AO AEREO CLUB BMZILEIRO 

· 2• discussão da: proposiçã.o de Camara dos Deputados 
n. 7, •de 1916, considerando Clomo instituição de utilidll.de 
publica o A~ro Club Brazileiró~ com · séde , na Ca)lital Federal. 

' ' 
O Sr. Mendes de Almeida - Sr. Presidente; sou . con~ 

.trario a toda proposição que · declara de· utilidade publica 
esta ou aquella sociedade. sem , maior . exame, sem attenção 
á utilidade das . mesmas só'ci'edades, mórmente quando já ha, 
um projecto votado pelo. Senadf> e qpe p~nde do yoto' da. 
Camara dos. Deputados,· que mms OU' menolisoregularJza esta 
questão e· estabelece um .meio commum para· atfendl)r a. essas. 
solicitações. . · 

Devo dcelarnr. porém, que· é tAo' urgente' o servioo a que 
se propõe a Sociedade . do ( Aero Club Brazilei:ro;. é u~ Lal 
ordem a natur!JZU da .sua empreza, :visando espeçialm!)nt~ urn 

·, 
' ' 

'. _ ..... :-; 
'• . : :.: 
. . ,_;. 
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grande elemento moderno para defesa do paiz que. realmente, 
neste éaso, faço uma excepçã0 ao meu proposi!XI e tenho por 
isso de explicar que voto a favor da proposição. 

O SR. VIC'l'ÓRINO MoNTEIRO - Mesmo porque, V. Ex., 
em assumptos aereos é autoridade; tem vOos largtds. 

o SR. MENDES DE ALMEIDA - Não me occorreu esta hy
' pothese. Agora, p•ó'rém, estou cuidando, ap:enas do serviço 

publico. 
UMA voz - Respondeu muito bem. 
0 SR. MENDES DE ALMEIDA -E' preciso sempre ripOstai'·. 

em tempo, porque póde parec~r que estou fugindo â discus
são, si não responder aoó's apartes. 

Eis, Sr. Presidente, porque tiv·e de explicar o meu voto, 
visto como sou absolutamente contrario a toda essa miríade 
de emprezas que aqui voem solicitar favores, dizendo-se do' 
utilidade publica, ·sem que' se saiba, absolutamente, o que é 
que ellas teem em mira e o que se acoberta só'b o bojo de 
suas pretenções. · .. 

· No caso presente, ainda mesmo que seja creada uma 
nova despeza, é ella compensada pelos resultados satisfat<!rios 
que. com certeza hão de Pi'Ó'vir, para o desenvolvimento da 
avi:tcão, a cargo de tão efficiente 'sociedade, e por isso dO"U 
o meu· voto a favor d'<l projecto. (Muito bem; mu.ito bem. i. 

· O Sr. Gonzaga .Tayme _, Sr. Presidente, o parecer da 
Commi~5ão de .Tusti~a. ·que acaba do ser delicadamente cen-· 
surado ..• 

0 .SR. i\IENDES Dll ALMEIDA-Não apoiado. Pois si eu 
digo que voto pelo projecto, estou de accOrdo com o parecer 
de V. Ex. ' 

O 'SR. qoNzAGA JAYME - Perdão. V •. Ex. declarou que 
· era contrario a esses pareceres que fazem concessões sem 
maior C\studo do assumpto. . 

, 1 ,I 

. 0 SR. llfENDES DE ALMEIDA - 0 Senado ouviu O ·que eu 
disse. Desde que approvo esse projecto estou de accOrdO 
com o parecer de V. Ex. · 

. ' 
O SR. GoNzAGA JAYME - Entretanto, não. tendo sido eu 

o Relator dessP. parecer. e sim o . nobre Senador por São 
J>aulo, o Sr. :Adolpho ·Gordo, eu assisti ~í · leitura do pare
cer, e. as razões que militaram para sua approvacão, na 
Commissão... · · 

0 Sn. RA YMUNDO. DE MIMNDA ~ Muito bem, 
0. SR .. GONZAGA J AYME -, , , e. posso a !firmar ao Senado 

qu~ n SOQI~~ade Ae~o Club tem todas as condições de,termi-.. . .. ' .. - . 
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ml'dns pelo. praxe do Senado,. tanto que, parallelân:iente com 
este pedido, havia outros, inclusive o da Associacoo de Im~ 
prensa, que a OOmmissão deixou de attender. . conv~rten~ 
do-o cm diligencia para basear seu estudo •. 

' 0 SR. RAYMUNDO DE MIRANDA - Apoiado •. 

• 

o sn: GoNzAGA JAYME - Além idisso. Sr.. Presidente, 
h a outras considerações a fazer. Não ha, na: realidade, 
cffeito pratico nessas concessões. E" verdade que um pro
.incto votado pelo Senado, que encerra outras ·regalias, con- · 
cede a iscncão de direito nas alfandgeas para essas associa
ç·ues; mas, esse projecto não está ainda convertido em lei, 
de maneira que é um assumpto todo . gracioso. j!em verda
deiramente.. ter effeito pratico. Apezar disso;. a: COmmissão 
de . Justiça. com muito · escrupulo, · só accedeu ao pedido da 
Associação Aero-Clul:l. exigindo dos O'Utros solicitantes que . 
preenchr,ssem as condições· est'abelecidas pela: praxe, em taes 
càsos, (Mutto bem; mu~to bem.) · 

O Sr. Mendes de Almeida - Sr. Presidente. por não ter . 
sido bem comprehendido é que, pela ·s~nda vez, peço a 
]la lavra. . , 

Eu quiz dizer que sou .contrario a todas as deliberações 
nuo approvem mataria QUE\ importe em augmento de, des
üeza pura o Estado, especialmente aquellas que favorecem 
institui(lõe,s que se apresentam como de uti:lidade pu
blica, e que nem sempre o são. 

o Sri. INDIO DO BHAZIL -v. Ex. fez uma excepcão para 
r:!ste caso, ·' 

~ . O Sn. MF:Nrms DE ALMEIDA - Declarei que. nesta 
questão, eu estava inteiramente de accõrdo com o parecer 
da com missão, pela .il.lstica da sua resolução,. -
. Não fiz a menor censura, 

..... c~ . 

O Sn .. GoNZAG.\ JAYME - V. Ex. deu a: entender, 
c~. . 

0 SR, MENDES DE ALMEIDA - Fal!o claramente no Se
nado. Não tenho por habito dar a entender cousa nenhuma; 
digo us ClOusas francamente, como ns entendo. · 

Si nessa quest~o tivesse sido dad? parec~r que eu jul
gasse mú.o. eu ·diria francamente: foi má o o parecer; Mas 
estoú ·dizendo que voto a favor da idéa, 

. I 

... 0 SR, INDIO DO BRAZIL - V, Ex. quiz até salientar t\ 
excepcã<>. peJ.os se~vicos .iói' prestados p(lla: propria socie
dade. 

' ' 

, 
\ 

-· 
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O SR. !\fENDES. DE AJ,MEIDA - Excepção !Ilie , especial.: 
mente destaqu~i. pela impor! nncia e benemerencia da .a&
sociação visada. 

Al)provada\ 

. O Sr. ·Presidente - Nada mais 'havendo a tratar, vou le
·vantar a sessão designando para ordem du -dia da sessão de . 

. amanhã- a seguinte: - .-
. a• discussão da proposição , da Camara dos Deputados 

n. 6, de .1916, que abre, pelo Ministerio da Viação· e Obras 
Publicas, o crédito de. 177:867$, ,supplementar á verba a•, 
art. 29 da J.ei n. 2. 924, de 5 de janeiro de :1.915, para attender 
a despezas ,com diversos serviços a cargo da Repartição Geral 
dos· 'l'elegraphos (com parecer {avoravel da Commissão de 
Finanças); 
. Continuação da discussão unica do véto · do, Prefeito do 

Districto Federal n. 8, de 1914', á resolúcão dO· Conselho 
Municipal que· regula o provimento dos cargos de solicitado
.res da Fazenda Municipal (com parecer {avoravel da Com
mtssão de Constituição e Diplomacia. á emenda do Br. Men
des de Almeida, no sentido de serem pedidas informações ao · 
Pre {e'ito) ; . • · · 

àontin'uação da 2• discussão do projecto do sénado n. 10, 
de 1896, que extingue os Jogares de juizes seccionaes, .cr.eado~ 
pelo decr.eto n. 848, de H de outubro de :1.890, e equipara 
os vencimentos de todos O& juizes de secção da Republica, 
assim como os dos procuradores seccionaes (com parecer ·con
trario das Commissõas de Justiça e J,egislação e de Finanças); 

2• discussão do projectO ·do- Senado n. 9, de 1916, .que 
c~ncede ao bacharel Alfredo de Araujo Lopes da Costa, a• offi
CJal da· Secretaria de Estado do Mmisterio do Interior, um 
·anno de licença, com o ordenado e em prorogaoão, ·para tra-
tamento de saude (da Commissão de Finanças); · 

2• discussão da proposição da Camara dos Deputados 
n. 8, de 1916, que autoriza o Presidente da. Republica a in
verter; dentro da verba· total de 50:000$, votada no orca

.mento do Ministerio do Interior, as respectivas parcellas ·e 
·.dá outras providencias ·(com emenda da Commissão de Fi-
nanças); · · , : ~ 

. 2• 'discussão da proposição da . Camara . dos Deputados 
·n,. :1.4, de 1916, que abre, pelo Ministerio da Fazenda, ~ ~re
·dito de 60:654$930, para ·occorrer a pagamentos de dividas 
processadas por exercicios findos· (com parecer favoravel da 
Commissáo de Finanças). · · 

Levanta~oo a sessão ás 2 horas e ao minutos .. 

! 
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· Publicnoão fcil.a por ordem da Mesa em virtude de deli-
bcrnçfío da. Senado: · . 

Conferencia re~lizada ante-hontem na Faculdade de Direito de 
1 Buenos A1re1, pelo . 1iJmbai:JJador do Brazil, crm&elheiro 
Ruy narbOsa 

. ' 

Sr. ministro, Sr. decano. senhoras e senhOres .• 
A insigne honra, com .que hoje me confundis, não cabe na 

minha pessoa: só a póde receber dignamente a minha Nação. 
O valor· inestimnve} do vosso actu e as palavrae., de immere:
cidissima liberalidade. r,ommoventes além do mats, pela sin

. ceridade fia sua bimevolencia e pela sua intenção affectuo.m, 
com que me ar•.abais de acolher pela bocca do mestre eminen
te. a qnem commeftestes a missão de me saudar, calaram no 
mais intimo de minha alma; as não ob~eureceram. na minha 
consciencia. a certeza da: minha desvalia, da minha. insuffici· 
encia. ,da minha mesquinez. deante do espectaculo em que me 
envolve esta assembléa magnifica, entre os accentoE· da elo
quencia que ainda nella resoam e sob a impressão da gran..: 
deza do apostolado que se profes~·a nesta casa. . 

Que sou· afinal,_para me tocar, neste scen'ario soberbo, o 
· papel a que me elevastes ? Apenas um velho amigo do di
reito. um cultor, laborioso, ma10 esteri\, das let.tras, um humi
lissimo obreiro das ~WienciaP. Nnlln maiA;_ Tolln a significacão 
da minha vida se reduz ser exemplo de. traballh0r-..de perse. -
verança. de fidelidade e alguma::...idéas sãs. · · 

Espirita continuamente em· busca de um idéal. ·nunca 
che~uei a rlivisa!-o senão rio fundo obscuro da minha medio
cridnfie mnito a o longe, como e~·perança .que se e.sbate em um 
sonho de realidade. Na politica, bem que os meus .concida
dãoE' nimiamente generosos; me hajam cumulado. por alta 
complacencia de mercês e diS'Ilidndes para as quaes me j'al\e. 
cem ütu·los de merecimento, as circumstnncias me teem cir. 
oumscript.o á condição de um elemento pJrtinaz de resisten
cia. talvez prestadio. algumas vezes. para obstar ao mal. mas 
quasi sempre sem autoridade para conseguir o, bem. · . 
_ Porque. nos· naizes de educncão civica escassamente des-

. envolvida. Eó os lletentores do poder tem nas mãos a forca do 
bem ou do mal. 

Collocado momentaneamente no Gilverno por uma revo
lução. tive a parte que não podia evitar DOE· serviços dos que 

.. a organizaram e. seguramente. um quinhão rr.ais crescido nos 
seus erros. Depoi~·. co\laborador na f11'nfiacão das institllicões 
que des~es nrontecimentos nasr.ernm. devotei o rest.o da mi
nha existencia. com pou!lo resultado e dilir;enoia extrema. ao 
labor fie a~. interpretar. de. as snhr·ett.er a um como curso de 
licões de cousas, pnra lhés facilitar . o uso, pondo-o ao a~
cance de t.ndos, · e de ·as ~defender contra os sophismas. eqm. 
voco~ ou abusos, · · · 

.. 

' ' 



2i& ANNAES DO SENADO 
\ 

No meriLu dessa lida, pot'ém. iugratn e ordinnrinmenLe 
infrucLifera. não vejo nada que me enalteoa acima da minha 

· pt•opria vu lgaridad'e. na qual envelheci, cada vez mais consci
ente da minha fraqueza. da minha ignorancia, da minha das
autoridade. !!i•sim no terreno das idéas, como no dos factos. 
cujo torvelhinho nos arrebata, nos flagella, nos consome. para 
ao cabo, nos abandonar, já inuteis, á margem da eternidade. · 
por onde a torrente. da vida corre para os seus destinos igno-
radOS•. ' 

Na cerracão Q"ue os encobre, entretanto, ha, de vez em 
quando. clarões grandes, que rasgam o espaço do muni:lo mo
ral e nos de.ixam vêr, além das fronteiras . das noss·as des. 
ilh.isões, nos longes mais remotos do nos·so descortino, os es
pigões de serra do futuro, dourados pelo sol de promessas . 
divinas. . 

Surprehendido, então. nessas entre.abertas de luz, o hu- : 
mem. reconciliando-se com a fé. que se lhe esmorecia. sente-

. se a,ioelhado aos céos no fundo mysterioso de si mesmo, pas. 
sando pela vis·ão de que_ n o~scu~idade das çou~as. n~o é senão 
o véo do templo. no vao · S!le.uciOso de cuJa mf1n1ta nave a· 
mão de Deus, insensível ás nossas impaciencias, res·erva os 
thesouros incalculaveis da sua bondade para as raças e as 
nacionalidades que os souberam merecer. , . . 

E'. justamente em um desEes momentos que me eu sinto . 
agora, transpostas essas portas, que· da contemplação do fir· 
mamento argentino na transparecencia dó seu azul e na pu
reza da brancura da€• neves dos seus horizontes andinos, nos 
.conduz a este santuario do estudo, do saber e da justiça. Di- . 
ríeis que se assiste a uma transfiguração, que a presença de 
um sacerdocio evocou a de um;, . divindade, que ·dos gabinetes 
e salões da academia E,urgiram as ogivas, as cupulas, as ca
il'iatides silenciosas de uma cathedrar, erguendo nas mãos e 
sustentando no dorso o peEo, dos tectos sagrados, que ·a tri. 
buna se converteu em pulpito, um . incenso subtil bebe o am. 
biente, e os portadores inviseis das prece€• murmuradas no 

. segredo das consciencilis evolam para o regaço do Creador, o 

. holocausto das oraoões, .como a. evaporação bal~·amica <:Ias ma- . 
nhãs, ergue no ar limpldo o aroma . dos prados, o cantico da!! 
:flores, a embriaguez dos jardins. As vozes, do nosso egoísmo 
emmudeceram. e no recolhlmento das almas, na sua vibraçlio 
interior, nas ondas de emoção que as percorrem, 'se ouve o 
E•ussurro de uma aspiração t.ranscendente e de uma confiança 
nova. Sacrifica te sacri{icittm justitiae, e sperate in dom mo-

E' sob a influenr ·r. de umP. dessas commooões, bem raras 
na minha idade cre~tada pela aridez da experiencia. que entro 
á vossa h{)Spitalidade. e saudo os lares augustos desta ·casa., 
P.or aqui pa~·ar~m geraes e gerações á cata desses veios pre
cwsos da ~clencl!l das sociedades, em cujas ramificaoões pro
fundas a mcogmta dos problemas. da organização da famllia 
humana e .suas condições de evolução na face da terra aguarda 
o trabalhar incansavel dos mineirus que as difficuldades re. · 

T ' , '• 
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nasciml.e:. e recresçe.ntes da eterna tarefa não desanimam. Aqui 
se muniram com o primeiro traquejo no commercio das leis os 
v~ssos magiE·trados, os vossos parlamentares, os vossos esta
<hstas de mais nota. O fOro; a administração, o magisterio 
dessa vastas.' e complexas disciplinas, sobre as quaes assenta 

· a estructura dos Estados. teem aqui o viveiro das capacidades, 
o laboratorio das soluções, a eecola dos systemas. das theo. 
rias. das; verdades apuradas o das questões em estudo, Todo 
o progres·so intellectual da vossa patría transitou, na sua ges. 
tacão, na sua expansão, na sua con_solidação, na sua fructifi. 
caGão, por estas salas, por estes bancos .. por esta.. cathedras 
venerandas, que o lustre de annos glorio:·os reveste dessa san
tjdade com ~;~ue a patina do tempo consagra os bronzes an
tigos. 

Todas essas imagens, as sombras dessaE"t tradicões o con
curso dessas memorias aureoladas pela admiracão e pelo re. 
conhecimento do:. contemporaneos. todas ellas, convocadas 
agora pelas datas patríoticas e pelos fastos Jiberaes de Julho, 
cuidaríeis que enchiam o ves·tibulo desta faculdade, ®ando 
pouco ha, lhe transpuzeram o limiar oe. meus passos hesitan-

. tes de forasteiro acabrunhado pela 'vossa generosidade e pefa 
convicção invencível de não ter com que vol-a saiba retri
buir. A longa e lustrosa theoria dos vos:{)s immortaes, o seu 
longo prestito de laureados, desdobrando-nos aos .olho:. a his
toria da intellectualidade argentina, misLurou.se e confun
diu-se com as gála:. desta festa. Mas a vista interior me con-

. tinúa a. discernil-os aqui juntos, envolvendo a multidão ru
morosa dos vivanteE, na: muda turba dos red1vivos, e interro
gando com · a EoUa curiosidade penetrante a temeridade do ex- · 
tranho, que não teve a dlscricão de se escusar ao vosso cha
mado. A que viria aqui o estrangeiro, o desconhecido, o in-

. competente ? . . 
Senhores, a trazer á soberania da grandeza argentina o 

tributo da obediencia de .um coração livrei que não sei si vos 
deve mais hoje nas hOnras desta solemnidade, quando me 
recebeis como o mensageiro dO meu governo e da minha 
nação, ou ba vinte e três· annos, quando não· negastes at.l ex
!PB:triado o asylo dà vossa hospedagem. t.l . refugio das voss~s 
leiS, a seguranca da vossa 'protecclio. Foi então que as lei
turas do méu exilio me levaram a estrear os volumes do vosso 
Alberdi, o primeiro escriptor vosso que me .pôz em commu-. 
nh!'io com li p'erisament:o · liberal argentino, e que, não ob
stan~e as suas: IJ['evencões anti.-brazileiras,. cada ve.z · ma!s 
admiro, e ainda hoje tenho por uma das mtel!Igencms ma1s 
selectas da Jittertitura americana. O illustre tucumano, uma 
das ·glorias da antiga Universidade de Buenos Aires no se
gundo quartel do seculo p·assado, por duas vezes:; nos mát.ls 
dias de sua terra, experimentou as tristezas de foragido, indo 
busoor. successivaanente, em Montevidéo e no Chile, á som-

. bra do agasalhO estrangeiro-; o abrigo, onde e;,çercer L\9 se~s 
t;lireitus de p'ensar e escrever livremente. • . 

o"' I 
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Foi em condições cunio essas, que vim conhecer em i893, 
as pingas argentinas. «y,, de,ié rn.i pais~. dizia elle mais 
t~rde. «YO de.ié mi pais en busca de la libert.ad de atacar la 
politir.a de su · gobierno, .quando ese gObierno castigaba et · 
ezerclcio de toda. l ibertad; como crimen de tt·aicion á la 
patria.» Niiu lhe bastava, como a outros, «e! deseo de ser 
!ihre~. Não tinha para .com a l'iberdnde esse «amor plato
nieo~. Era «de um modo material y positivo, que 'lhe que- · 
ria. «Amo-a, pat·a a possuir», accT'escenta:Va. «La amo, para 
poserla. . . Per o no hay mas . que un modo de posser .su Ji
I:Jertad, y ese consiste en posser la seguridad completa de st 
mi esmo. Libertad que no es seguridad: no es garantia, es 
un escolhO, . 

. Era assim que a definia a Inglaterra, que a definem os 
Estados Unidus, e o espírito argenttuo, interpretado nos es
crJptos df:' um dos Reus mais lummosos pensadores, já ent.ão 
não a sabia definir de outro modo. «La clvilizacion ,polit.ica es 
ln libertad. Pero ·la libertad ... no es otra cosa que la segu
ridad: la seguridad de la viéla, de la persona. de .la· f'urtuna. 
Ser civilizado para un sajon de raza. es ser !ibre: Ser l(btre 
e:> estar seguro de no ser atacado en su persona, en su vida, 
en sus benes, por temer opiniones desagradables a! gObJerno. 
La Jiberrad que no significa eso, es unri libertad de come
dia. La primera y ultima pai abra de la civil ir.acion es la se-
g-uridad individual.~ . . . 
·. Toda a civilização,· p·ois. se encerra na lib~rdade, toda a 
liberdade na segurancn dos direitos ir.dividuaes. Liberdade 

. e segurança legal são termos equivalentes e substituíveis um 
pelo o11tro. O est.udo social que não estriba nesta verdade, é 
um estado social de oppressão: a oppressãu.das malortas pelas 
minortas. LlU a op'])ressão das ·minorias pelas maiOL•ias, duas 
expressões ~m subst.ancla irmãs, da tyrannia, uma e uutra 
i!Iegi timas. uma e outra absurdas. uma e outra barbariza
doras.· As republicas Ja'tinns dest.e c<intmcnte. que· se desna
turam das suas eonstituicões mais ou menos livres, e se 
afundaram· na ·selvagerta, não devem essa infausta sorte 
s~não .á :desgrnoa. de menosprezarem ~. n_ão prati~arem este 
smgehsslimtl rudimento de phtOo~opbla consUtuclúnal. 
· Olvidada ou abOlida essa noção elementar. os governos. 
dedica di)~- pelas suas cartas á · fórma republicana; mas real
mente assentados na Jntol'erancda. del."ivam acc~leradamente 

· para esse estado singu,Jar de chronicidade na epilepsia, cujus, 
phenornenos o Sr. Lucas Ayarragaray descreveu com Iam
pejos de Tacitu no seu livro l .. a Anarqu.ia Araentl7ia y el cau- · 
dil/l.tsmo e um düs vossos maiores htstoriadores. o · Sr. VI
cente Lopez, ·caracterizou em t.ermus frisantes quando se oc
cupa. na sua grnnde «Historia de la Republi.ca, Argentina~, 
com «el clescP.uso fatal de! ut·ganismo polttico hacJa. la Llrama 
nbsolul.n:t. . . .. . 

A dominação hespauhula não havia 11pparelhado ·os povos,' · 
IJOmo a coloniza~;fto ·brttann!ca. da Aihericn do. l,'l.Qrt~~ ~11.r.a o. 
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regimen da liberdade. · Da suje.tção absoluta ás f6rmas em
,bryonarias da obedlel)cia passiva não se hav1a de chegar; 
sem , transições d<,)orosus. a autononlla no govemo du povo 
.Pelo, povo. A semente cultivaoa pelo trucuJenw despotismo 
diJs 'reis absoluto8 sermlnúu logicamente no brutal despo
tismo dos caudilhos. Uahi esse «poema barbara~ de servidão 
e da des'ordcrn, · ~ssa «Subversão cyelopea,, a «gauchucracia:., 
que requintam. a anarctua até a dem.enc1a, exaltam a cruel
dade até o delirJo, ,Produzem a mashorca e o caudilho, tin
gem de sangu.e a lustoria das pumpas, e, com a su,perstição 
d.e um militarismo .selvagem, ~om os costumes de um par
tidarismo atroz, dividem a soc.Jedade em vemugos c proscrí
·ptos, classificam os cidadãos em patriotas' e traidores. en
thrunizam no poder os mandões sanguisedentos, e armam de 
espíritos •cultos o paíz, provucando com elles o destm·ro, ·onde 
rutilam, . em. Cúnstel,lacões deslumbrantes as vossas estrellas 
de pri:me.ira g.randeza: os i:larmientos, os Alberdis, os .Rii
vndavías. os 'l'ejedores, os Lopez, os Mitres, os Viu·elas, os 
Canes, os Echeverrias, os Lavall~s. os Gutierres, os indat·- ... 

· tes, os Irigoyens e tantos e tantos outros. unde se concen
tram, e- de onde se det•ra:mam os raios mais tuminusos da ln
telligencia argcntlna. 
· 'Todos os que não se· alistam nessa demagogia de crueza · 
e pilba.gem. estão .. «fóra da protecção das leis~. siio cexecran
dos criminosos,, nutrem «Sentimentos infames,, passam Ptllos 
·centes mais vis da sociedade~. formam a .c.ategoria dos «iro
mundos:. e «se.lvagens,,' Na litl.eratura virulenta, que emana 
desses par·ox!srno~ sinislrus, ·a plnttwra do i:ldlo rr·atricida 
introdúz esse vo.cabulario monstruoso, onde cada ullrage re.,. 
flecte as paixões · mais t.enebrosas da vesania da força. ar
mada ·cúm as da cu Idades umnimodas), as dieta duras tumul
tuarias, os plebiscíl.os grutescos, em que a unanimidade dos 

· votos •'re.c.olhidos pelo •rerror curôa «ús restauradores das . 
·leis~. e os decretos de traição, crue fulminam os mais nobres 
irepresentantes ·da cultura ,iuridica.. enlílú nascentes· ainda, 
mas .iá viva:, exuberante e ra(ilosa. , 

Bem longe vão já., . para a Argentina, esses dias malditos. 
de inena1'ravel negrume.- Para ella ·passaram. si bem não 
hajam passadc1 para outras regiões deste contJnente. A:inda 
hn' vinte e tres annos; republicas havia, debaixo do Cruzeiro 
do Sul,. unde os expatriados politicas eram alvejados no des
tino. pelOs estygmas de tra.iiJ9es, vibrados em actos officiaes, 
para enxovalhar no estrangeiro os perseguidos. . · 
· . Vós. porém, muito· ha que consulidastes a vossa civih
zacão. Vjnte e cínço, annos, pelo menos, de f:l?verno estavel, 
ordem constante e mmterrupto progresso vos .hbertaram para 
sempre ·das recahidns no mal dn anarchia. Um desenvolvi-

. inento colossal da riqueza, as accumulncões do trabalho nn 
prosp(lridade, uma transfusãQ nbundan Le ele sangue ~uropeu. 
um civismo educado nos melhores exemplares da hberdnde 
ponservadora, grandes reformas escolhidas com discrição, 

• 
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adoptadas com sinceridade e praticadas com intcireztt, escoi ... 
maram dos derradeiros vestígios da antigp .. doença .. o vosso 
robusto organismo, talhado para um cres_crmen~o. Efigantesc~, 
asseguraram-vos .no mundo. uma reputaçao defmitrya, e r;
zeram ela Republica Argentma um .dos centros da ·ciVIlizacao 
cont.emporanea, uma nação cujo _inve,iavel acleantame~to se 
póde resumir em' uma palavra, dizenclo que a Republica Ar-
gentina é um paiz organizado. . 

Quando se conquista e se firma uma. situacão destas, bem 
se póde volver a .memoria para. os máos dias de outro tempo 
com tranquillidade e. orgulho. Por esses máos dias não · re
sponde a rnça, nem o territorio, nem o céo americano. Re
·spondem as ·influencias da conquista,. da co!onizacão e da op
pressão ultramarina. Saturados de, uma educação monastica 
e despotica, superstici;osa o servil. os povoadores destas ter- . 
ras nellas implantaram, com o peccado original da sua des
cendencia, o ataviamo dos vicias enviscerados no organismo 
dos povds ibericos por seculos desse absolutismo. cúja maJi;. 
gnidade cúlminou sob o Demonio do Meio Dia e seus de- · 
generados successores. Como ao Sr. Bartholomeu Mitre, . a 
mim tambem me parece que «ningun pueblo se hubisse go
bernado me,ior a si mismo en Ias condiciones cn que se en
contraran las colonias hispano-americanas, a! emancipar-se 
y fundar lu Republica. que estaba en su genialidad pero non 
cn sus ::mtecedientes y costumbres,); 

O Sr. Luis Varela, na sua notavel Ht'storia oonstitucto-
naz da ta Republica Aruentina, evidenciou,' com a differenca 
entre os dous movimentos emancipadores, quanto excedia em 
difficuldades o das Provincias Unidas do Prata. no comeco 
do seculo dezanove, ao dos Estados Unidos da• America do 
Norte. no ultimo quartel do seculo dezoito. Os norte-ameri
canos defendiam direitos; em cuja posse estavam desde o seu 
estabelecimento, ao passo que Qs argentinos entraram em· re
volução. para haver direitos, a que aspiravam .. e nunca ha
viam. tido. Os puritanos que povoaram as colonias norte-

. a!ll~~Jcanas par(). alli se transplantavam com as instituições 
civlhzadoras da Grã-Bretanha. Mas os hespanhóes, J que oc
cupavam as regiões platinas. eram . conquistadores dos terri
torios. que senhor~avam·, dobrando-os á lei das armas. Nas 
cartas outorgadas pela corôa da Inglaterra, as povoàcões 
norte-americanas tinham verdadeiras constituições,· nas quaes 
se estendiam aos emigrados todas as liberdades fruídas na 
mã~ patr_ia. _.t\s co!pnias hespan~o,las não éram mais que fei
torias, dJscrJC!Onarmmente· admmistradas pelos vice-reis em 
nome do soberano europeu. Quando se redimiram da· metro
pote. os dominios inglezes já eram entidades autonomas, do
tadas, pO!it.icamente, de governos . republicanos representati
vos. Os argentinos, ao desligar.-se dos vinculas coloniaes, não 
encontraram no acervo com que entravam á vida a:utonoma: 
sin~o as tradições da centralização hespanhOla, as . leis das 
.lnd1as. e um eslboco rudi!llentar de municipios nos cabil{lo.~ 
I . 

• 
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das cidades. Alli todo o poder local nascia do povo, · cujos 
suffragios elegiam os governos. Aqui os governados não ti
nham voto, individual' .ou conectivo, na 'escolha da sua admi
nistração. Lá, para constituir a naoão, bastou que os 'Estados 
se unissem, abdicando uma diminuta fraccão da sua sobe
rania. Cá, estava tudo por crear em ma teria de instituições 
Iocaes, provinciaes e nacionaes, que a Republica; assomando 
a um flat popular, evocava do chãOs e improvisava do nada. 

Não admira, pois, que os hOmens de visão clar!t tremes
sem pela obra .. que se ia emprehender ·e o Dr. Manoel Cas
tro. antes do Congresso de Tucuman, exprimisse os seus re-
ceios, dizendo: · . 
· «Demos que se organice la mais bella constitucion Fe· 
dera! que han conocido los Estados. Qual será e! genio, que 
acerte á porierla en ejecucion ? MOmento peligroso; e! tiempo 
resolverá esta gran question.:. 

A questão, com o tempo, acabou por se resolver. Mas não 
a. resolveu o genio de ninguem. O milagre de a ter resolvido 
pertence ao genio do povo argentino. Foi o seu instincto de
mocratico, as suas qualidades poderosas de assimilação, as 
as suas disposioões naturaes para se fámiliarizar com as in.:. 
stituiçiies !Jvres,. o que apparelhOu. através de longas pro
vações; o vosso ingresso franco . e total ao consenso das na
oões realmente emancipadas, 

Quando (I drama da revolução· estala. em 1810, nó vasto 
scenario da america latina, com as insurreições que reben
taram desde o Prata até ao Chile, desde Venezuela até ao Me
xicO, em um impulso gerai que abrange todas as colonias hes
panholas, a dymnastia de Ferma11do VII e Carlos IV, desthro
nados; em 1808, pela invasão napoleonica. vê realizarem-se 
os presentimentos do conde de Aranda; ·que-, já em 1783. 
aconselhava no seu soberano abrir mão, espontaneamente. do 
domínio de todas as suas prO(i'ssaes nas duas Americas, fun
dando ; alli tres reinos distinctos, sobre os quaes se estendesse 
a sombra da velha monarchia européa. elevada: a dignidade 
imperial.·1 . · · 

. O celebre. homem de Estado, em um rasgo' dé admirnvel 
àesr.ortmo. annunciara desde aquella época a desnggregação 
dos latiflin.dios internacionaes, Q'Ue a CorOa de Castella ima
ginava submettidos ao seu senhorio por uma dependencia, 

· índissoluvel. A. separacA'ó' das colol)ias nurte-anieri-canas lhe 
não abalara a confiança na vassalagem das suas. Mas o Pre. 
si dente Con~ellleiro do Governo. de Madrid• pelo contrario. 
medindo o alcance dessa Uç!'d, buscava desilludir o throno 
hespanhol. «Acabamos,, dlzm elle, «acabamos de reconocer 
una ntlflVa potencia, en un paiz en que no existe ninguna otra 
en estado de cortat• su vuelo. Esta Republica Federal nació 
pigurea.. Llegará un dia, en que orezca y se torne ·gigant y 
un o'ó1oso en aquellas regiones. Dentro de· pocos a fios veremos 
con verdadero dolor Ia existencia de ese colos o. Su primer 
paso, quando haya logrado engrandecimlento. será apoderar- · 
se de ln. F,'lórida y domi~ar ~I g(!1fo Q~ MejJºo. Estas tem ore& . . 

' 
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son muy fundados. y deben realizar-se dentro de poco'S afios. 
sino li'tesettc'IUrnos otras commoctones más funestas en 
nuestras Atnencas:.. 

As· fontes coroadas nã'o costuma:m .escutar avisos destes. · 
Carlos lil nãu' dá ouvidos ao seu previsto. aconselhador. Mas 
no encal~o da revolução da America do Norte. ahi vinha a 
revc,'luc;ft0 franceza. c no da revolução de 1789 o diluvio na
poleontt::O. cm cu,ios tormento•s sossobra na Hespanha, a casa 
de Bonrllon. As scrmtelhas de Washington e Parls não tar
dam r'm crepitar nos ares do !>rata. Us animos embebidos. 
pelos fscripws de Mor·eno e Belgrano. na phtlosophia: fran
cezn do seculo XVIII. se agitam inflammados. e os aconteci. 
ment.us võam de trupe! em uma carreira vertiginosa para o 
advento desta nacionalidade. d.o::de 1806, quando. com a re
conquista de Buenos Atri!S, o Ca·bildo Abierto da Plaza Mayor 
e a t!ntrada t.riumpltal de Ltniers. se teve «la primera apare. 
cion dei pueblo ar.gentinon, até 1816, quando a Assembléa de 
•rucuman proclama definitivamente .a emancipaçã(} nacional. 
. Em 1Ú de fevereiro .d~ ~807 uma Junta de Notavels de-· 

liberara a suspensão do vice-rei. a. ·sua !}risão e a apprehen
são dos seus papei~. E' o que 'Cis vossos. historiadores cha
mam. ·cum razão. o primeiro trlumpho. do povo soberano. De 
2 a 5 c e julho se pele.ia d ataque' e defesa desta cidade. As 
forças tuglezas d.e mar· e terra capitulam. embarcam. abando
nam o Ilio da Prata; «Buenos Atres~. dizia Don Cornelio de 
Saavedra. «Buenos Ãires con' sus· solos hijO& y sus 'Vecinda7 
rio·s. h~?,o esta memorable defensa, y se cubrió de gloria.~ 

A revolu1;ã't1 de 1 de janeiro de 1809, desarmando' as for. 
ças he~;panholas. t·endidas á -milicia popular. dó. mais um 
grande passo no caminho da independencia .. Com essa victo. 
ria rJas armas de Buenos Aires se olhava a estrada á revd
lução de.; anno seguinte. A de 1810. encetada a 20. de maio, 
já se póde t.er por consummada em 22. quando o Cabildo 
Abierto. que re.cebeu o nome de C'o'ngresso Geral. derriba o 
vicc.rci. e as autoridades hespanholas~ Já eillão o sentimento 
geral se pronuncia na phrasé memoravel de Moreno: eLa Es-
paiia ha caducado en America.~ . . · 

Dous dias. dep'clis uma reacçãô· monientanea tenta resta. 
belece!' as· Ieif"do reino. Mas. nessa mesma data, pela noite. 
o povo da cidade. entregue a si mesmo •. se agita ameacado- .· 
rament.1 nas ruas. e. ao amanhecer do dia seguinte. as mas. 
sas populares quebram as cadeias da sujeicãlo col'o'nial, pro~ 
clamando, com· a eleição da Junta governativa. a constitu1cão 
da primeira autoridade estabelecida para.-gerir as Pruvineias 
Unidas do Rio da Prata. . · · • · 

E' a revolução de 25 de ~aio •. com a qual exP.ira o vice~ 
reinado de Buenos ·-Aires. As out~as cidades e VI !las. convi.~ 
dadas ~-or esta, conc.urrem com os seus deputados á orga~ll~ 
za1;ão fif · um goventu federal. de um executivo. estabelecidO• 
em dczmhbi'D de 1!'!1 o. no qual .iá se eshoça a federação. o 
systema represen.la·tivo. a fórma republicana. que outros 
actos dr. grande revolucão não se demorariam muito' em 
·d~sen volver. concluir e solidificar, 

' 
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Nos dous annos subsequentes cresce a agitaçãJu redem
ptora A organizadora. Em 1811 a Junta Governativa dá á 
Republica nascente. com o llegulamento Org!inico de 22 de 

-outubro. a· sua primeira Constituição •. cujas · disposições. na 
sua. maioria. antecipam as da Collstituicã'o' actual. E' ahi que 
a nacão recebe o seu baptismo com o nome de ProvincJas 
Unidas ... Já nesse dooumenfo' primitivo . da vossa existencia 
constit,wiona! se reserva ao Poder Leg~islatívo a declaração 
da guerra. a celebração dos trabalh'os. a tribuLação' do paiz, 

· a creação dos. tribunàes e empregos publicos. a inviolabili
dade de.~ membros do Congresso. a responsabJ !idade legal do 
Poder Executivo. a independencia da justiça, as S'!1J•antias 
individuaes e. entre essas. a maior de todas. a do 7wbeas
càrpus. que. ·entre nós outros. no Brazil. tem adquirido o 
mai r desenvolvimento. mas nãO se nacionalizou na leg.isla
ção brazileira. sín.ão vinte_ e um annos depois de estar con
sagrad.t no vosso primeiro' tentame de ·constituição. 

:Mezes depois, ein abril de J812. um acto do guverno fe
cha o territorio do• paiz ao -trafico de carne humana: «Se 
pr'o'hibe absolutamente la introduccion de expediciones de es
clavos en el territorio de las Províncias Unidas.~ E' a grande 
aspira!:.ãO humanitaria. que o :Bràzi! só havia de realizar 
trinta _e nove e osE stados Unidos- cincoenta e dous aunos 
mais tari:le. á custa da mais espantosa das guerras civis que 
tem en~anguentadCI o mundo. . · ,;--: 

. Quarenta ·e oito annos depois do neto dê :1812 a Consti
tuição argentina de 1860 estaluiu: «Não ha escravos entre a 
nação argentina: os poucos hoje existentes ficam livres desde 
o juramento desta Constituição.~ Ainda então os Estados Uni
dos não haviam logradO' essa conquista. que. justamente nessa 
época. ~stava· em vesperas de_ originar a tremenda revolução 
intestina. que. durante um lustro. ameaçou diss'o'Jver a União 

· No r te Americana. e o Brazil só vinte e sete annos mais tarde . 
consegu'iu realizar. · · 

Commentando este parallelo. senhores. escrevia eu. ha 
sete ann,os. ·na imprensa brazileira: · · -. 

cSi o· Brazil tivesse imprimido n111 ,P.edra angular da sua 
índependencia e da sua ll'rganização politica o mesmo princi
pio christão, o rumo. da nossa civilizacão, 11 cAleridade. do 
n<lisó' progresso, a índole do nosso caracter ser1am outros. 
Infelizmente bem diversa era a sorte que nos reserv11va a 
inconsequencia original dos autores da nossa ·emancipaçho. · 
Os nossos futuros his~oriadores não poderão dizer, como, já 
ha doze annos. dizia, em relação á Republica Argentina, o 
historiador da 1 sua independencia, que a escravaria como . 
instituição mui· m~'uco alterou as condições economicas e 
moraes', da sociedade nascente. Longe disso, I entre nós. pelo 
con.tralllo, toda a cadeiil da nossa historia vae prender ctó'm o 
anel' de ~erro dn escravidão africana. , Dahi· emanaram os 
.maiores contrastes. entre 0 hó'mem e a natureza, que enxo
valham !1.1 nossa reputaoão e abat•em a nossa frente diante do 
-estt:ang~ú.o. Durante tres geraQões fomos livres, prosper6s 
~ rw~~' á custa da O!) pressão dos nossos semelhante.s. Vamos. 

! 
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ntravessaridó' hoje a grmi.de expiação que não falta jámais. 
que. nã.o p•erdoa aos attentados historicos, aos crimes capitaes 
contra a humanidade. A carcassa do captiveiro morbó' hontem 
está em de>COmposição no meio de nós, a nos envenenar do 

mi asma cadaverico almas, idéas, instituições. Por isso nos 
fallece; até hoje, D!ó' aspecto· dos homens e das cousas, o lustre; 
fJ donaire. o esmalte da civilização •européa. Estes stygmas 
são tenazes, e não se dissimulam. EHes repres.entam a jus
tiça divina, de cujas sentenças os pov.os, como os indivíduos, 
não se Jle.sgatam sinã0 pelo soffrimento. 

O "ue .para a extirpação. desse cancro devemos ao con
tacto ar131entino não :!?assou despercebido ao noss•ó' ['econheci
mento. 

O conselheiro Saraiva, em 1865; previa que a alliança 
do Imperio dó'rn as Republicas platinas daria em l'esultado 
necessario a eliminaçã0 da escravatura no Brazil. Seis annos 
mais tarde, Paranhos. advogando o projecto, de que sahiu a 
lei de 28 de setembro, confirmava eloquentemente esses pre
sentimentos: 4:Achei-me, ao terminar a guerra do Paraguay. 
em relações cl:l'rn cincoenta · mil brazileiros, que estavam em 
contaclo ·com os povos vizinhos; sei, por confissão dos mais . 
illustrados dentre ·elles, quantas ·vezes. a instituiçã'{i odiosa 
da escravidão no Brazil nos vexava e humilhava ante o es
•trangeiro; e póde perguntar-se aos mais esclarecidO$! dos 
nosgó's concidadãos que ·fizeram essa campanha si todos ·elles 
reg11essaram, ou não, dese,iando" ardentemente ver iniciada a 
reforma do elemento servil, ·si se deve, ou n!io, em parte a · 
ell~s o mais !16'deroso impulso adquiridó pela idéa nestes 
ultimos tempos. · ' 

Desse titulo de piiecursor da manuniissão geral d.os escra
V.9S. na Amarica, «r.eferendad0 pelos maio.res •est~distas bra
~Ilell'os~. e dessa sua c'émaboracão. pela mfluenc1a, ·na obra 
da nossa regeneração so•cial tinha toda a.uzão em· se não 
esquecer, nos festej,os de maio de 1888, a nação argentina. 
Foi com a •consciencia do seu contingente superior nessa d~n
quista humana que ella nos abriu os braços fraternalmente .. 
ccl.ebrando c.omno~co o ultimo a:cto · da suppressão d~ capti-
ven·o no muni:lo civilizado. · · 

Mais vale entre d'll'us povos uma tradição destas na sua 
historia que a escriptura d•e um tratado de allianca nas suas 
chancellarias. :zo • 

Na ordem 'usual e. natural das c.ousàs a independencia dos 
povos antecede a ·sua •eman!lipacão. Entre nós, porém, os 
successos alteraram notavelmente a sequencia habitual da 
.evó1ucão politica no cur·s.o da humanidade. Quand·o o brado 
final da vossa emancipação reboou de Tucuman pelas regiõel:i 
do Prata. •em 1816, já estavà elaborada a Constituicã0 inicial 
da :Argentina, a matriz das ·Strals Constituicõ1ers ulteriores, 
na obra de Deão . Funes, nesse Regulamento Oroanico dos 
tres poderes, que. desde 181':1, adoptára e promulgál'a a Junt\\ 
Oonse~v;ldo;r.:a d~ ;Eiu~nos Air~s ,, · ·, ; : .. . , .. : : . , l 
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Tal era a impaciencia em que ardia fremente, na consci
lfmcia d.o ·seu vigor, a· antiga col'ó'nia 1hespanhola por entrar 
logo, em cheio, no gozo da sua maioridade, com o seu Gô'verno 
organizado e os seus dii'eiM's definidoséi e tantos os elementos 
<le cultura já desenvolvidos nas camá as ·superiores da nova 
sociedade, o escól de homens capazes que ella .reuni&1 o aca
tamento P'ó'pular que os cercava, a intuição do futuro que 
os esclarecia. . 

Nem por isso, entretanto, desmer·e•cem ·do seu reconhecido 
valor . os fastos cívicos de Tucuman, ó'nde o movimento ence
tado em 1806 e glorificado em 1810 culminou com a sua 
consagração termijlal em 1816. O triumpho imprevisto de 
Belgrano, ·em setembro de 1812, renovára a face da revolu
çi~ó'. ·batendo os Exerci tos hespanhoes, .e arremessando para o 
P.eril as f,orças do general Tristan. O povo daquella cidade 
historica acudira inflammado ao appello do libertador, toda 
a poplilaçwó' viril pegára em armas, e as . proprias mulheres 
se associaram activamente ao enthusiasm.o geral. trabalhando 
no amanhar do cartuchame. Passando por sobre as ordens. 
categoricas dó' Governo, [) arrojado general deu a batalha · 
desaconselhada pelos seus superiores, na qual joga a vida a 
tudo . perder, em um duell0 de honra fnevitavel. «Algo es 
preciso av·enturar, y esta es la ocasion de hacerlo. Felices 
nosotros, si podemos conseguir nuestro :Cin, y dar á !à patria 
un dia de satisfaccion, ctespues de lns amarguras que estamos 

· pasand\5 !~. 
Não o enganava o coração presago. Os soldados realistas 

são rechassados. As forcas «dei ej ercit0 chioó'>, na ironia de 
· Belgrano, derrotam cel ej·ercito granpe, em toda a ins.oJencia 
da presumpcão, que encarecera com a .iactan'cia deste appel
lido as tropas inimigas. Tucuman, a bemfadada pr6vincia 
septentrional. ganhára a divisa do seu escudo de· armas. Era 
o tumulo dos tyrannos. ·como prophetieamente lhe chama, na 
solemnizacão da victoria, o general laureado. 

O Estatuto Pró'visional. decretado em maio de 18:15, pela 
Junta de Observacion, designára, «como Jogar intermedio no 
territorio das· Províncias Unidas,, para a reuniã>ó' da Consti
tuinte que se projectava, a capital celebrizada pelos ultimos 
revezes do poder militar estrangeiro. Ia-se ()[Jnsum- · 
mar assim a vevoluçãú' de 15 de abril, que. em _1813, man
dára convocar para logo um Congresso Geral, [Jnde se for
mulasse a· Constituição do Estad·ó'. O Paraguay niio responde. 
A Banda · Oriental. Entre Rios, Corríentes e Santa Fé jazem 
sob o jugo de Artigas. Mas as outras províncias, inclui das 
afinal a de Cordoba ·e a de Salta, concorrem pressurosas a•tl 
chamado. 

A assembléa dahí resultante não iguala em cultura po~ 
litica a de 1813. composta dos patriotas de :1810;, mas refle
cte com exactidão as localidades que representa, e congrega 
no seu seio, geralmente, os homens de mais prestimo e es~ 
tima em cada província. avultando, entre elles, algumas indi-

s.- Vol. m · · 15 
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vidualidades superiOres, e sobresahindo neste numero tres 
monges tão illustres pelas v~rtudes e lettras quanto pelo seu 
civismo e pelas suas idéas llberaes. No fervor destas o clero · 
anda á competencia com o !'õro e o cornmum do povo. Pro
dueto comparativ~mente venturoso qe ·uma eleição,, a que. a · 
indifferenca pubhca de .certas localidades e os odws reglO
naes de outras não parecia augurarem bom resultado. 

Tres corrente~ distinctas se lhe debatem no seio, tres 
credOs a dividem: a centralização, a federação, a restauração 
dos Incas. Mas as opiniões, divergentes nessas tendencias lo
caes, se. incluiu na generalidade, para a monarchia; que en
tre os seus adeptos conta nomes de supremo prestigio, como 
os de Rivadavia, San Martin e Belgrano. E' um corpo hete
rogeno, desunido t'lur.tuante, e o quadro social que o cerca, 
elle mesmo o debuxa, mediante a penna de frei Caetano Ro
drigues; as províncias divididas, desavindos as 'povos; rotos 
,os lacas da união social; os governos mal seguros;, uma luta 
geral de interesses; as forcas do Estado vacillantes; esgota
das as fontes da prosperidade commum; «armada), no hot·i-· 
zonte, «una negra tempestad, e a nacão em caminho de . «una 

. espantosa :marcbia,,. 
Felizmente as divergencias, que, em mataria de. fórma de 

governo, agitam a heGerogena assem~léa, ·se retrah,em; e des
armam todas, á voz dos grandes patr1otas, ante a . suprema as
piracão de todas as almas, a proclamação da independencia 
nacional por· acto nacional de uma assembléa nacional; 
«Hasta quando esperamos para declarar nüestra mdependen
cia ?" pergunta Salil Martin, oilcupado. então, em Memdonza, 
com a organização do exercito dos Andes. Com elle in~ta e 
urge .Belgrano. E' o sentimento unanime. A autoridade dos 
dous oraculos o estimula. A pressão augmenta ainda com as · 
diligencias de Pueyrredón, o directÇlr supremo, que a· con- . 
gresso acaba de· nomear. A assembléa já não póde res1st.ir 
ou retardar. A independencia' das Províncias Unidas é a Or
dem do dJ.a para a sessão de 9 de julho. O 'Congresso 
não a discute; acclama-a entre os applausos da mul
tidão que a victoria. em um acto da mais elevada linguagem 
e entrega ás províncias, ás populacões, aos exercitas, que o 
vão .iurar em paroxismos de enthusiasmo. . 

. Deverei. aqui, repetir-vos essas nobres palavras"'? Dei
xae-me, senhores, a grata commocão de vol-as repetir. 
. «Nós, diziam os vinte e nove Deputadàs, «nós> !Os repre
sentantes de las l)rovincias Unidas de Sud America, invo
Clando al Eterno · que preside al Universo, an el nom
bre y por la autoridad d~ los .. pueblos que repre
sentamos, protestando al cielo; a· las naciones y bOm
bras todos dei glObo la justicia que · regia nuestros 
votos. declaramos solemnemiente á la faz de ln tierra 
que éS .· volu~tad unaniil1e y . indubitable. de estas provincias 
romper los vmculos que las !1gaban á los reys de Esnaiin. re
cuperar los derechOs de que fueron despojados, e inveatirse 

' 

.. 
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<lei alto caracter de una nacion libre e indepe.ndiente dei rey 
Fernando VII sus succesores e. metro.pole. Quedan en conse
quencia, de hecho y de derechO, coo amplio e pleno poder 
para darse las fórmas que exija la justicla e impere el cúmulo 
de sus actuales círcunstancias.--Todas y cada una de ellas asi 

. lo publican, declaran y ratit'ican, · compromctiéndose, por 
nuestro. medio; ai cumplimiento y sustén de esta su voluntad. 
bajo e!. seguro de sus vidas, haberes y fama.:. ' · 

Antes de assim proclamaria, a indepcndencia já era. facto 
consummado. Declarada, ató, se devia ella considerar pelos 
actos das· assembléas de 1811 e '1813. Esªes a·ctos affirmam 
que nas duas assembléas «reside a soberania das Províncias 
Unidas-do Rio da Prata,, estabelecem que cos deputados das 
Províncias Unidas são deputados da nação em gerab, e man
dam cunhar moeda com o cxergo de. armas nacionaes • 

.Mas essa vontade assente e irrctractavel do povo ainda 
não recebera, em um acto especial, a consagração. distincta e 
·solemne, que a devia sellar, nem se imprimira a necessaria 
centralização do Governo, ·qué tinha de presidir á marcha das 
armas victoriosas na consolidação militar da independencia 
declarada.· •raes são as unicas resoluoões em que o consenso 
una:aime dos povos que ella representa lhe dão a foroa de se 
Jmpor á Obediencia de todos. Cingindo-se a essas medidas 
capitaes. a assembléà inspira-se nesse bOm senso, nesse tacto; 
nesse instincto pratico, de que Belgrano, escrevéndo a Riva
davia, em fevereiro de. 181 o. a gabava com encraeciment.o 
neste expressivo testemunho: «Creo· que hny muy pocos. que 
no descen lo mejor; y por cso son las .cuestiones; y, ·quando 
.parece que van a devorarse. basta que uno hable con juicio. 
aun que non t.enga la voz de un. estentor. par.a que todos le 

~ cigan. Siempre será una eterna glor1a para nuestro pais esa 
del'erencia á la razon'. · 

Eis a Obra do Congresso de Tu'cuman. cuja existencia in:
terior se desdobra em uma luta de contradições inconciliaveis, 
cuja pbysit>nomia .se .compõe das antitheses mais radicnes. 
·JQas cujos actos dominantes salvaram a revolução, tornando 
irrevogavel a redempÇão argentina, imprimindo unidade na- · 
cional ao governo das províncias emancipaaas e estabelecen
·dO, com esses dous actos, os alicerces da construccão majes
tosa, cu.ia data inaugural celebramos no augusto anniversario 
destes dias. ·, . 

E' assim que o tempo. o maior e o mais certo ·factor da 
justiça na ordem das cousas humanas. vinga a sagrada me
moria desses bemí'eitores de sua nacionalidade •. os seus ii
' lustres patriarchas. das injúrias da espantosà guerra social. 
·ás mãos de cuja anarchia. mais tarde. cahem vencidos; quan
.co a demagogia militar, no anno vinte. dissolve o Congresso 
.de Tucuman e o directorio por elle constituído, impondo aos 
fundadores da independencia e aos salvadores- da revnluciio 

.. a vilta de 'l.:"n:hidores. cobrindo-os de ultrajes, e submetten
do~s. à um processo monstruoso,. onde os aocusados se veem .-- · 

• 
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Í:ondemnar de antemão, em termos brutaes. pelos caudilhOs,. 
a que nem a revoluc;ão; nem a· independencia devem o menoL· 
serviço. · 

Paremos aqui, senhores. Não me caberia seguir, destas 
alturas em cleante, a tra.iectoria dessa revoluc;ão. que. renas
cendo sempre das suas catastrophes, e multiplicando sem ces
sar os seus loiros. transpõe os Andes. levanta o Chile, espraia 
a sua inundação até ás costas do Pacifico, insurge o Perú •. 
estende a marcha· redemptora àté ao Equador, onde se vae
associar á revolução colombina. ao mesmo passo qúe das ex
tr·emas septentrionaes da America do Sul, outra vaga revo
lucionaria. desce, varrendo o.~ e."':e_rcitos de Hespanha, e; en-· 
con trandO-se com .as ondas VIctoriOsas do movimento · argen
tino, junta com as delle as suas forças na ultima batida ás ar
mas da mctropole, cuja resistp:~eia · agonisa nas montanhas 
peruanas. após os golpes riiortaes que lhe infligiram as ba
talhas de Chaca1buco e Maypú. Carrobobo e Boyacá. 

Essas facanhas mede·m, a contar de 1816, os seis annvs. 
transbordantes de victorias Jibertadui·as, ao termo dos quaes. 
D. Bartholomeu Mitre. depois de os resumir nesta synthese 
el~Jquente, capitula a situaçãu deste modo: ~Las colOnias his
pano-americanas eran libres de hecho, y· de derecilo por su 
proprio esfuerzo, sin auxiliO estrai'io, lutando . solas contra 
tos poderes absolutos de la ti erra coaligados en su contra;, y 
dei caos colonial surge un nuevo mundo - ordenadO, coronad() 
de las dobles luces polares y equatoriales de su cielu. Pocas 
veces el mundo presencló um génesis politico semejante, ni 
una ·epopeia historica mas grandiOsa,. . . 

Bem natural era que na 'America do Norte encontrassem 
agr·ado e sympathia a emancipação das colonias ·da America 
do Sul reconhecida. ein 1822, pelOs Estados Unidos. Mas 
onde parece que se teve a comprehensão mais nítida; mais 
viva, mais comp,leta do interesse, que representavam para a 
humanidade os extraordinarios successos, de que era theatrr> 
este continente. foi na Europa liberal. e~pecialmente na In-

. giaterra, a mãe de t<Jdas as liberdades modernas, a grande 
escola da sciencia dos homens de Estado. As palavras do 
marquez de .Lansdowne, em 1823. na Camara dos· Communs. 
propondo . qu.e a Grã-Bretanha reconhecesse a independencia 
das pxovme1as h ispano-amet~canas, sãO ,um ·ve:rdad!eJ.r() 
bymno ao futuro da America. . 

cl. grandeza e relevancia do assumpto de que vou tratar, · 
·é ta\~. diz e\le; em accentos commovidos, ~que raro se terá 
submeltid<J maior, nem· igual, á c:onsideração de um corpo 
politico. Os resultados abrangflm um territorlo, cuja ma
gnitude e capa.cidade de progresso como que abysma a ima-:
ginacão, quando o tenta abracar. porque se estendem a re
giões, que vão dos 37 gráos de la~itude norte aos 41 de Ja.:. 
titudes meridional-; em uma linha, portanto, n~o menor que· 
a. de toda a Africa, com a mesma direccão e mals largura que 
todos os dominios nossos na Asia e r.a Europa. Nessas re
giões s· cruzam· rios mn·gestosos, com variedade tanto de . 
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clima e de tal maneira temperados· os calores equatoriaes 
Que disposta se ach.a, alli, a natureza, para dar, em resumo: 
tudo quanto ha mais de appetecer e.m todo o mundo. Habi
tam essas terras vinte e cinco milhões de almas. de varias 
ra~.:a~. que sabei!') guardar: a paz. yiver em harmonia, e que. 
debaixo de condJçoes mals p·ropicias do. que as em que· até 
agora teem. lidado. bem depressa acabariam. por encher os 
amplos' V!!;ZlDs de terreno inculto, cuja fertilidade as prospe
J;'arla rap,Idamente, povoando · aquelle vastú continente de 
'Ia~~ões poderosas e bem afortunadas. Os seus habitantes le
varam aos labias a ·taca. ·qa. lib~rdade, e n]ngucm poderá mais 
atalhar o rumo á sua civihzncao, nem aos sentimentos nobres 
e grandiosos, que se levantarem na sua carreit•a. A regene
ração desses patzes. ha de ir adeante~. Não se puderia t'allar 
mais. divinamente. Er·a cúmo que a propria sabedoria,. pre
nunciando abraçada com a llberdade. os destinOs do Novo 
l\Iundo. 

A remonarchizac5o da America ara. a esse tempo. um 
-dús sonhos d1) absolutismo europeu. A assembléa da reaccão 
assentara o seu programma no Congt·esso de Verona. Um 
·exercito francez, invadindo a Hespanha. r~staura o throno de 
Fernando VII. Não resta si não que '!! Santa Allianr1a estenda 
-o hraco a~ravés d,l O·ce.ano, para arrebatar ás colÓnias his,
pano-amerLCanas recemhberlas. os foros da sua liberdade. sa
grada em tantas- campanhas por sacrifícios tão sublimes. No 
GnvPrno da senhora dos '!lares vela. pol'ém, I) genio de um 
grande amigo da humanidade. A sua autoridade oppoz o· 
veto brítanmco ao infernal attent.ado. «A Amerlca hespanhO!a 
~ livre,, diz elle. «Núvus séclorum"' nascitur ardo». E é 
assim que esse b'Tande Ministro adquire jús a exclamar, tres 
annos mais tarde, no Parlamento 1ng!ez: «Eu chamei á vida 
um novo 'mundoo; para restabelecer o equilíbrio do antigo). 

Estas · palavras de uma alliloquencia religosa c uma 
unccão prophetica; ouvi-as eu citar, senhores, poucos annos 
ha. em circumstancias, que toe1am espec:ialmente á Repu
blica Argentina, e adquirem singular relevanc1a entre os 
RMntecimentos que Infelicitam e enLlitecerr. os nossos dias. 
Nas minhas reminiscencias, tão diversas e intere~santes, da 
ultima Conferencia de I:Iaya. uma das que mais acaricio, é 
.a rlas relacões cvrdiaes, em qu,e all i~me achei sempre com os 
vossos tres eminl'ntes d~legados. entre os quaes me l)ermit
tireis destacar ag,lra o llSf.adistn, por tantos titulas !Ilustres, 
que, chamado, pouco depois, a governar este paiz, deixou da 
sua admmistracão um sulco .luminoso de reformas, ·cujos be
nefícios estaes sentindo, e hão de Ler .longa influencia · no 
vo~~o pr•ugresso constituc:ionBI!. 

Na sessão plenaría eom que, · vae fazer nove annos, se 
encerrou em Haya a famosa assembléa das nações, o elo
quente delegado argentino proferiu um discurso dos mais 
apreciados, logo no comeco do qual se evocava a imagem do 
eelubrc estadista inglez e as palavras imm01•taes. cDe ora 
:avante, dizia o Sr. Sacnz Peiia, de ~ra avante, poderemos 
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affirmar que a igualdade politica dos Estados cessuu de ser
uma ficção, e' está consagrada como realidade evidente. Já 
não existirá, de futuro, um direito das. sentes ~ara .a Europa.! 
uutro ct·ireito das gentes para a Amer!Ca. A h1storm. da Gra 
Bretanha registrou esta sentença memoravel, pronunciada, no 
Parlamento de Westminster, pelá voz de um precursor:· 
«Chamei á vida o Novo Mundo, pa1•a restabelecer o equilíbrio 
do antigO), l:'roferiu elle estas palavras no primeiro quartel 
do secuio XIX, e, ao alvorecer do scculo XX, está consummada. 
a eviJlucão; os sobe·ranos da Ilussia e dos Paizes-Baixos, con
vocando-nos a este recinto, são os executores testamentarios 
da prophecia de. J·orge Canning. O equilibrio e&tá restaurado 
pela virtude do direito e pela harmonia das leis historicas, 
que concertam e juntam os· dous. mundos como as ~uas. me
tades de· uma só esphera, allummada por uma só ··Justiça e 
pela mesma chri lização.~ · · 

Não eram transc.orridos muitos annos, senhores;- que estas 
expressões traduziam com singular felicidade as espe·rancas· 
de todo o genero humano, quando acontecimentos sem parelha 
na memoria dos hómens vieram descobrir com estrondo a. 
miseravel 1'allacia das nossas previsões. Uma dessas metades 
do globo, o nosso hemispherio, continúa (si tambem nisto nos 
não, enganamos) a sustentar-se tranquilla. na .divina estructura 
do planeta. Mas a outra, sacudida nos eixos por catastrophes 
doe gmndcza desmarcada, estala e vacilla sobre si mesmo, sa
cudida por .um cyclone de calamidades. Os grandes Estados 
chofram uns contra os outros, em prodigiosa collisão, ao im
pulso das suas massas, como pedaços de corpos celestes que 
se encontras•sem e enLrebatessem, apagados os luzeiros do · 
Senhor, nos espaços da noite int'inita. Os Estados pequenos, 
varridos como a palha ao allOite do vento,. ou inqliietos ao 
sopro da rajada que lhes roça as fronteira~ perderam a se- ! 
guranca, ou a. exjstencia, entregues aos a:zr.res da lucta entre 
os maiores. Mãos poderosas, desenca}lenndo a procella, que
braram as amarras ·eternas du futuro das nações, ameaçadas. 
agora pelas incertezas de uma situação, que aboliu todas as . 
garantias da confiança dos homens nos homens, dos povos 
nos povos. Terríveis sorprezas vogam no. oceano tenebroso do 
inesperado, onde até as nuvens-. do céo cospem destruição, ·e 
os recessos· do abysmo se associam á cegueira exterminadora, 
que lhe 1:oalha a superfície, a·o largo, dos destroços de todas. 
as tradições christãs. Nega-se o direito, bane-se a justiça, 
elimina-se a verdade, conte-sta-se a mural, prescreve:..se a honra, 

: crucifica-se a humanidade, o vendaval de ferro ataca os sym-, 
bolos sagrados, a arte, os thes•ouros da sciencia accumulada, 
os grand·es archivos da civilização, os santuarios do trabalho 
intellectu~l. Nada mais subsiste, de todas as leis, sinão a lei 
da necessidade, a lei da força, a iei do sangue, a lei da guerra. , \ 
O Evangelho substitue-se pela religião da polvora e do aço. 

Os. Scythas barbaras, nos templos de . Marte, . diz-nos () 
testemunho de Herodoto no quarto livro da sua Historia, er~ \ 
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guiam por ídolo, eni cada uma das suas azas, ,um alfange des
embainhado. Eis o nu me dos nossos tempos: uma espada 
erecta no grande altar do Universo, onde outr'ora os christãos 
adoravam a caridade, a clemencia e a doçura de um Deus que 
se entregou á morte, por nos livrar do mal, e nos fazer 
irmãos. ·· . 

Onde,· pois, hoje essa «Virtude do direito,, essa «harmonia 
das leis historicas,, esse «-equilíbrio restaurado, entre as na
ções, que .ao vosso represeqtante na. Conferencia da ~az. inspi
ravam 'aquellas palavras memorave1s ? Onde esse d1re1to das 
gentes, que elle celebrava com orgulho ? Onde o terreno ju
rídico deparado aos «executores testamentarias da prophecia 
de Cannin~ na mutua collaboracão dos dous continentes ? 
Onde a· igualdade no direito entre os pequenos Estados •e os 
Estados poderosos ? . · •. 

1 Emquanto naquelle concilio dos povos, com o concurso 
" de ·todas as nações constituídas, suppunhamos estar codifi

cando num corpo de leis os usos internacionaes, que o con
senso unanime das sociedades' santificava, ó meio moral do 
seculo estava passando, e já de longos annos antes, desde o 
terceiro quartel do seculo findo, por um surdo· trabalho de 
adaptação aos interesses, que haviam de irromper' neste coo
flicto, e com elle abalar até aos fundamentos a machina da 
,terra. O cataclysmo 1actual, antes de acabar a sua preparação 

"' uas for,jas de canhões, comecára a ser preparado no ar, que as 
consciÉmcias respiram.· Os grandes extermínios de homens 
pelas epidemias nos veem da atmosphera envenenada pelos 
miasmas e dos vehiculos imperceptíveis, que nós .introduzem 
nas veias, ou nos insinuam nos pulmões os germens homi
cidas. Foi, . analogamente, com .'uma · profunda saturação 
·atmospherica de venenos mciraes e .com uma vasta diffusão 
de parazytas malignos que se dispoz o mundo para a erupção 
do flagello cuja crueldade o devia afogar em tantas desgraças. 
Primeiro que sahisse das fabricas de armamentos, das caser~ 
nas e dos estadcis~maioz•es, ·esta. guerra tinha accummulados 
os fluidos, que a viriam animar, nos livros, nas escolas, nas 

· àcademias, nos laboratorios do pensamento humano. Para 
entrar flm lucta com a civilização, a forca comprehendera que · 
era necessario constituir-se em philosophia adequada, · cor
rompendo as intelligencias, antes de subjugar as vontades. 

Tudo nos mostra que «a !,"tlerra a a paz, bem como' todas 
as cousas, bôas ou más. nas relações humanas, e, com ellas. 
os problemas concernentes au bOm ou mão uso nosso da ma~ 
teria prima, que a natureza ministra ás nossas acções. de. 
pendem sempre da justiça ou falsidade encerradas nos idetles 
dos homens,~. Uma das feições caracteristicas da guerra 
actual está no sentimento, generalizado hoje entre os pru. 
prios combatentes. de que «esta guerra é, essencialmente, 
uma guerra de idéas , . Os povos, cuja fortuna se joga nessezt 
embates furiosos e descompassad.'IS. _acabaram por vér que o 
medonho conflicto, em cujo sorvedouro se engolem nações a 
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terri to rios como barcos desarvorados. «teem fundamental. 
mente por causa . as( theorias, ·as aspirações, os devaneios• 

· d!l urna propaganda nutrida. por um nucleo de espiritos cul • 
. to~. mas pervertidos e desvairados por um nacit.millismo 

doentio. Graças a esses influxos perniciosos é que se conver. 
teram nos mais fidagaes inimigos uns dos ·outros grandes 
povos cbristãos - irmanados pela raça, pelas at'finidades de 
idioma, pelas tradicões religiosas, pelos interessl:ls eco. 
nomicos, pelas alliancas régias, pela coHaboraçã0 . nos cam
Pu~ de batalha. pelas sympalhias i.nLellcctuaes, pelas inclina:. 
ções populares. 

As doutrinas precedem aos actos. Os factos materiaes 
emanam düs factos moraes. Os acontecimentos resultam da 
arnbicncia de erros ou verdades. A guerra debaixo da qual 
sr: estorce a. Europa mutilada teve por origem um montão 
de theorias disformes e virulentas, que, durante meio scculo, 
nas regiões mais acreditadas pela sua cultura, encheram os . 
livros dos philosophos, ãos historiadores, dos publicistas, dos 
escriptores militares. As nacões ameaçadas pela pullulacão 
desses germens peconhentos não perceberam os signaes que 
lhes manifestavam a tendencia e o objecto. Deixaram que a 
torrente epidemica ~e avo!umasse na~ suas matriz.es, po~ nã!> . 
darem a 1mpvrtanc1a devida á relacao de causahdade mev1.\ · 
t.avel entre essas: influencias apparenlemente abstractas e o 
curso dos negocsios . humanos. os sentimentos. dos povos, os 
actos dos guvernos. os destinos do mundo. ' 

Os professores. os jornalistas. os tribunos são, hOje, . os 
que semeiam a paz ou a guerra. As boccns de fogo succe. 
dem ás boccas da palavra. A penna desbrava o campo a es. 

· pnda. Voltaire, repartindo o mundo entre as tres mais cul
tas naoões de sua época. distr.ibuia a uma o d~minio da terra. 
a outra o dos mares, á .terce1ra o das nuvens. Mas. si· é nas 
nuvens que· habitam, os metaphysicos, os ideologos, os ut~pis. 
tas. lambem· dessas ·alturas. onde se condensam emanações 
de idéas, póde. cho:ver sangue. , · 

Não é, porém, das nuvens que se prégou. em nu·ssos ·dias. 
o catecismo da guerra. E' das .cadeiras de onde se propor. 
clonava a instrucção ll mocidade. de onde os sabias' falia- · 
vam nus sabias, de onde a historia dictava ·os seus oracu.Jos 

. á~ escolas. de onde se· dava aos cidadãos a llcã0 do dever, 
· aos governos a da soberania. aos soldados e da obediencla, , 
aus genera.es a do mando. · 

Dnhi é que um doR mais graduados mestres da sclencla 
nova professava estes ensinamentos: «A guerra é a scleneta 
politica por ea:cellencia, Provado está. muitas e muitas ve. 
zr.s, que só pela guerra vem um P.Ovo deveras a . ser po:vo. 
S6 na pratica em commum de actos heroicos a bem da pa.. 
tri·a é que uma nacãn lúgra tornar.se, real e espiritualmente. 
unida. «Não é a gue.rra esse mal necessario, de que Ar isto ... 
teles. fallava. Não; pelo contrario, cnu· eterno conflicto entre 
os Estados. é que a Historia tem a sua belleza. Simplesmente 
insensato é pretender acabar com essa rivalidade, Os civis têm 
emasculado a sciencla politica•, descunheoendo que a guerra 
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é a segunda funcciio dc.l Estado. «Essa concepçii:IJ sentimen •. 
tal desvaneceu~se no seculo XlX depo1s de t:lausevitz.~ os 
povos mais civiHzados são us que melhor pelejarn. e esta «é 
a cousa principal da historia,. Al grandeza depliiido mais do 
caracter que da educaçãO; e é nvs campos do batalha que 
se forma 0 caracter. · · 

Assim dogmatiza o histurlador, o cnthed,ratico offlclal. 
Ouviremos, dep1.1is dc!lc, o philo'supho ? «A guer.ra, diz elle. 
é a divindade. que consagra e purifica os ll:stados. . . Uma 
bOa guerra santifica todas as cau~us. Contra o r1scu de que o 
ideal do Estadu se corrompa no ideal do dinlleiro, ·o nnico 
remediu está na\ guerra e, ainda uma vez> na guerra,, 

Quereis escutar. agora, ci estrategista, o general, o chefe 
<le exerci tos ? Escutae.o: «Sem a guerra as racas inferiOres 
-e desmoralizadas ligeiramente eliminariam as raças sauda. 
veis e longevns; Sem ella o mundo acabaria em uma dcca. 
<lencia geral. A guerra· e um dúS fácLOres essenciaes da mo. 
ralidade,, 

Não basta ? Attentae ainda: «0 peot' de todos os .errus 
na guerra é o mal entendido espírito de benevolencia •.. Por. 
que áquelle que usa de sua furça Inexoravelmente, sem. me. 
<!ir O' sangue derramado, levará sempre vantagem grande ao 
~dv,ersario, si .este não se houver do· mesmu modo. A estra.o 
tegia regular· consiste,· primeiro que tudo. em descarregar 
no exercilu do inimigo os mais terrlvels golpes que se -pussa 
-e depois em causar nos habitantes do sou territori0 sofl'ri. 
mentos taes, que os obriguem a deseJar com anciedade a paz. 
e constrajam ú seu governo a solicital~a. A's populações não · 
.s.e rl11vem deixar sinão os olhos, para chorar. a querra.'1> 

Um s-eneral, . dos promovidc.s á notoriedade por esta 
-guerra, formula em synthese expressiva a lei dessa· alchimia 
moral. que trans:M'rma em rasgos de élemencia as- mais bar
baras impiedades. c~:Dureza e rigor, diz elle, s'e convertem nos 
-seus contrarias. desde que com e!las se logiie incutir no 
-adversarlo a resolução de eX>ó'rar a paz., Donde inevitavel- · 
mente se conclue que, como, sob •este ponto· de vista. quanto 
mais torturadas as populações nã~ combatentes. mais anciosas 
pela paz, tanto mais caridade haverá na guerra, quanto mais 
crueza nella 'se use. «0 paiz soffre,, dizia tim dos heroes 

·'(:(essa tragedia, phi!osophando sobr·e as agoó'nias de uma região, 
c•ó'ndemnada á fome. «A população vê-se faminta. E' depl.o
ravel; mas é um bem .. Não se. fa?. a guerra com. sentimenta
lidades. Quanto mais implacavel for, mais humana será, em 
substancia, a .guerra. Os. ·meios de guerra que mais de prom
pt.o força!'em a paz são e h~o de ,ser os mais humam:is., 

c.'·Two· consubstanciada se acha a luta pelas armas, aos 
-olhos dessa phi!osophia truculenta. com as exigencias .essen
ciaes do nosso destino, que só em graduação· differe a guerra 
da paz. Toda a' vida se l'eduz á guerra, desde a que nú's cir
cula nas v~eias até a ·que assola. a terra entre os povos inva-

. sares. e os invadidos.'. ·E, como. segundo um d•ó's artigos desse 
credo, co justo se 'decide pelo arbitramento da guerra, pois 

. ' 
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as. decisões da guerra são biologicamente 'exactas. desde que
todas e lias emanam da natureza das cousas, :• como pú'r con-· 
sequencia, sendo· a mesma guerra o criterio da gu-erra, ·sendo
•ella só quem se julga a si mesma, a sentença· das .. armas. 
constitue a expressão inelutavel· da justiça - roda a -histo'ria. 
vindoura dos homens se teria de resumir, em uma palavra: 
a invasão. Invasão obtida peJa força, ou •repellida pela l'6rca. 
Invasão eiercida contra a fraqueza e aturada p·ela fraqueza;. 
visto como, na lei pr.oclamada •6racularmente pelos infalliveis 
da nova cultura, a guerra é o processo de legitima desapro
priação das raças incapazes pelas . capazes. Pela· ·guerra nos. 
salvaremo's, .ou nos ext.inguil'emos pe'la guerra, eis o dHemma 
em ambas as pontas do qual a guerra, como principi•u' de todas. 
as cousas, desaba sobre nós· com: o pes,o da sua inev itabili
dade. Guerra ~il guerra. Guerra em acção ou guerra em 
ameaça. Luta contra a guerra ou guerra. Sujeição á guerr:~. 
ou extermínio pela guerra. · 

As ·c.onsequencias do terrível argumento são irrecusaveis .. 
O essencial . agora ao homem não . consiste em aprender a 
pensar, a sentir. a querer de accõrdo com ·esses mandamentos,. 
que as cr,enças de nossos paes nos habituaram a consi~erar
sagrados, que os .ll'ó'ssos proprios instinctos por si sós nos. 
dictariam, que I(] primeiro balbuciar da razão nascente nos .. 
ensina pela voz do coração. que nos levam a respeitar a in- • 
1'ancia, a velhice, a- debilidade o inl'Grtunio, a virtude· o 
talento. Não; o essencial, agora. não é amarmo-nos uns a!)s: 

-. outr.os, comi/ nos prescrevia o antigo Deus dos cbristães, va
. re.iado hoje em· dia nos seus templos, bombardeado nas suas. 

cathedrae.s. profanado nas suas imagens, espingardeado . m:is 
seus sa,cerdotes. Nã.o. O es·sencial é que emulemos entre nó~
a quem mais se distinguirá nas sublimes artes de nos -espio
narmos, nos saltearmos, nos esp•úliarmos, nos fuzilarmos. de. 
no~ Lrahirm.os, nos invadirmos, ·nos. mentirmos. nos extio-
gUJrmos. . . .. ·· 

Dahi a mais abS'illuta inversão do qlle se chama diroito
inlernacional:· Si a guerra é a pedra de toque do· justo e do: 
inJusto, .o arbitramento do lícito .e do illioilo, a instancia irre-

. coeirrivel do direito entre as nações, a S"Uerrn . é a· razão. a 
absolvição, a canonização de si mesma .. Dahl o principio de 
que n necessidade, na guerra. sobrepuja a todas as leis divinas 
e humanas. Dous eleméntos ·compunham o direibil interna
cional: n contrnposicão de um eodigo de l·els á · dtJutrina ~a. 

. necessidade na guerra e a limitação· das cxigenclas da neoes-. 
sidade na guerra pelas n\J'rmas da humanidade e dn civilizac§.o. 
E' com isso ,justamente que se acaba, declarando ·perempJ.o
riamente . que ~a n-e-cessidade na guerra prevalece aos usos da 
guerra,, · , · . . 

A lei da necessidade na gtierra manda que se atrahiçoem 
os tratados? Atrahlç<ó'ar-se-hllo. A lei da necessidade . na 
guez•ra exige que se viole · a neutralidade ? VM1ar-se-ha. A 
lei da necessidade na S"Uerra ·.quer que se afundem riavios. 

\ 



SESSÃO EM 118 DE JUUIO DE 1916 23~ 

neutros, afogando passageiros e tripolantes ? Afundar-se-M(} 
e afogar-se-hão. A J.ei da necesswade na guerra · aconsellm 
que se matem ás cegas velhos, mulheres e -creanr;as, Jancand.O· 
bõmbas sobre a p,oputação adormecida ·em cillades pacificas 
e. indefesas'! Matar-se-Mo. 

Para· se chegar a esta moralidadé,· não valia a pena atra
vessar vinte seculos de Christmnismo. · Muilo antes da éra 
chr~stã, na Republica de Platão, já' o cymsmo de 'l'rasyrnacho 
nffr.o'ntava a logica de S6crates, dizendo-lhe.: «Eu. proclamo· 
que a justiça não é sinão o interesse do mais forte~>. Mas 
S(}crates mesmo nos conta que, a0 discutir oesta pl'uposiç!!.o, 
via no sophista o que nunca lhe vira. Viu-lhe corar as faces .. 
Outro tanto não succederá, talvez, com os de hoje, bem Qtll~ 
ós paradoxos do g11ego não derramavam isangue, ao passo .que
os do militarism8 actual· cobrem de lu lo a· face do globo. 

. A mesma corrente de idéas. que põe, nas retaçõeE• int )r
nacionaps. a guerra acima de todas· as leis, corneçára por t.Ol
locar, nas relações, internas; o Estado acima de todo.-. os di
reltot~ ~ O cu! to do Estadu precedeu o culto da farça · militar, 
a estrato latria. O vosso Alberdi escreveu um exceJlente pum. 
phletu sobi'e A omnipotenc1a do· Estado, encarada a III como ca 
negação da liberdade individuab. Mas nas doutrinas que hoje 
empestam e .desllonram a Intelligencia humana. a religião cto 
poder o sublima -ainda mais alto: segundo e lias, palrandu em 
uma região de arbl~rio sem fronteiras o Estado, alpha e om~
gaf de si mesmo. exis·tente por si proprio e a si proprio suffi
citmte, é csuperior a todas as regras moraes~>. Ampliado a 
muitos· diametros, o super-homem nos dá o s.uper-Estado, o
Estado. isento dos freios e contrapesos; a que a1 democracia c 
o syE-tema representativo o submettem nos Governos limita
dos pelo elemento parlamentar ou pelas instituições Tepu
blicanas. E. entendido a&·im, vem b Estado a ser uma entidade· 
«independente do espírito e da . cOM·ciencia dos cidadãos,. E• 
«um organismo amoral e predatorio, .empenhado em·fse sobre
pOr aos outros Estados mediante a forcn. Nem tem por onde 
se reja senllo a sua vontade e .soberania. · 

O systema presentemente. está completo: na1 politica iu-'. 
teriot', a força traduzida na razão de Estado; •~a politica ex
terior. a !'orca exercida pela guerra. Nas relações interno.., 
duaE< moraes :. uma para o individuo; outra para o Estado. 
Duas moraes. igualmente, nas relações internacionaes: urna 
para os Estados militarmente, robustos; outra para os Esb-
dos militarmente debeis. · · · 

Para autorizar este retrocesso ás idades primitivas. foi 
necessario decantar em todos os tons as virtudes civilizadoras
da guerra. negar o alto valor dos pequenos Estados· nci desen

. volvimento e no equilíbrio do mundll. reivindicar exclmiva
. mente para as theorias do predomínio da forca' o caracte" da 
execjtl ibilidnde. negando a efficacia das sanccões morae;:. na~ 
relações entre os povos.. Ora, nenhuma dessas tres preten-

' I 
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sões consulta á verdade. ou se mantem perante o senso 
commum. · 
. POr em duvida, hoje, a autoridade da moral no direito 

<las gentes é riscar de um traçu. vinte seculos de pr,1geesso 
christão. As conferencias de Genebra e de Haya o revei'•t.Iram. 
<Je· 1'6rmas positivas, que os terramotos internacionaes logra. 
rãu abalat• passageiramente, mas. que os hão de atravessat• re. 
novadas e victoriosas. Em Haya quarenta e quatro potencias 
<lelibemram sobre o direito internacional, sujeitando-o a uma 
vasta cudificação de estipulações, que E•C comprometteram a. 
observar. . 

Si essas not·mas passaram ultimamente por transgressões· 
violentas, oãp é porque sejam· abstracções vãs. Nn ex1steneia 
interior de cada Estado se quebram a miudo as leis nacionaes; . 
e. e·i a condiçãu habitual dellas não é a de serem burladas 
pela força, constantemente. eHa vantagem se deve ao appa
rclho tutelar da justiça, mais ou menos bem organizada em 
todas as constituições. E' o .que ainda &tá pur organizar, mas 
.não será impossível que se organize, porventura mais de
pJ•ese-a do que se· cuida entre as nações independentes. Em
quanto, porém, não se organiza, forças moraes ha que, se não 
.ab.rigam os povos das contingencias da guerra, mateem. :pelo· 
meno8, em torno e .acima de~·ta um cunjunto de restricções 
·C impossibilidades, oppostas nos excessose. extremos do mili
tarismo desencadeado. . , , . 

Não ee diga,'· pois, como. se tem dito, que na esP.hcra onde 
RC ngiLa a politica das potencias maiores, ns noções· usuaes da. 
mural doutrinaria se não aeolhem senão depoie. de alteradas 
por uma grosseit·a liga de vil egoísmo. Não ha .duas moraes:. 
a doutrina o a da praxe. A moral é uma só: a da consciencia 
humana. que não vacilla em discernir entre o direi tu e . a 
fot·ça. o,, interesses podem obscurecer transitoriamente esse 
~rgão de visão interior; podem obscurecei-o nas retacões en-. 
tre os povos, como nas relacões entre os indivíduos. no com
mercio entre oi. Estados. ·como nos tribunaes, na esphera da 
politica intel'nacional, como na dos codigos civis e penaes. 

· Mas t.aes perturbações , taes anomalias, taes crie1ls ·não 'provam 
~.que não exista em nós, individual ou collectivamente, o senso 
da moralidade humana, ou que as. suas formulas sejam méras 
theorias. 

Não é ti nossa. pois, 'que eabe a qunlificacão de moral 
theoricn. A baixa liga do egoísmo entra em .quasi todos os· 
negocias humanos, e o riEco de ser annullada a lei pela !'orca 
~ commum a todos os· domtnios de nossa vontade, individual 
ou collectiva. Isso, porém. não demonstra que n murido real 
-<e reduza todo elle a violencia e arbitrariedade. E tanto assim· 
não é que, {!Ostos nesse terreno, os ·conflictos entre os povos 
são insoluvet~·. A propria· victoria das armas, quando não em
bebida na ,iustica. não dirime e.olidamente. apenas se suffo
cam, e adiam para, ulteriormente, renascer em novas guer-· 
ras. Si a de 1870 não houves·se tomado á Franca a Alsacia-
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Lorena. não teria perpetuado entre os vencidos O, sentimentG 
da desforra, entre os vencedores o da conquista. Só a morai. 
portanto. é ·pratica, só a justica é efficaz. Só a:;, creacões de 
uma e outra. perduram. 

«A sociedade humana. escrevia o anno passado' um autor
americano dGs mais notaveis, não póde estribar em ultima 
aloada · na força. Quando em uma eleição ·os republicanos 
votam, pond'd í'óra do poder os democratas, de onde t'iam 
elles I/UE' os democratas entregarão o poder? Do Exercito e 
da. Marinha, direis. 'Mas quem manda no Éxercito e na Ma
rinha. quem dispõe desses instrumentos do poder sã'ci os de
mocrata~. que se acham no governo. Não ha outra seguranca 
de que os democratas délle desçam. e entreguem esses instru
mentos de poder. não ha 'ó'utra. sinão o accórdo. a convencã~> 
existente nas leis. Si elles não estivessem por esse accórdo. 
os republicanos levantariam um exercito de insurgentes. para 
tanger C...J Governo os democratas. pr.ecisamente c'omo occorre 
em certas Republicas sul-americanas: obtido o 'que. occupa
x-íam o poder. até que os democratas. por sua vez. reunissem 
outro Exercito. De maneira que a sorte reservada aos norte
americanos seria, destfl: arte. a mesma dos outros paizes. onde 
as revoluções succedem uma á outra. de seis em seis mezes. 
O que o evita é, unicamente. a confiança geral que todos nu. 
trem de que nenhum dos parceiros ha de falsear as regras 
dq j'ó'go. Forçoso é confessar que se ~stenda a mesma con
venção a c campo das relações internacionaes; e o militarismG 
não pet•e.cerá. sinlio quando vier a ser 'geralmente reconhecida. 
a ne~.~essidnde para as nnçõe~ de se regerem P!'Jia J;llesm~ 
norma. 'roda a esperança de que elle acabe por extmgUir, está 
em vet'mo's triumphar uma doutrina melhor. reconhecendo.. 
se que a luta pelo. ascendente militar deve ser abandonada. 
não por uma só das v artes. mas vor todas. Prescreva-se I} 

anarchismo internacional. a supposioão de que entre as na. 
ções ní:o existe . sociedade. trocand'o'-se esses erros no reco. 
nhecim~>nto franco de um facto obvio. qual o de que as na. 
ções formam nma sociedade. e· de que esses princípios. onde 
toda:. a gente assenta a esperança da estabilidade da· civiliza
ção dentro em cada Estado, se devem applicar igualmente 
como e unica esperança de se manter a cJVilizacão nas re-
lações dos Estados uns com os outros., . 

Pat•a razerem do direito da força e da excellencia da 
guerra os · dous pól'os da civilização, necessario será levarem 
ao,muudo superior da .consciencia as devastações. com que 
se. tem assolado o mundo onde reinam as conquistas mate
riaes do. nclsso progresso. Abala.s·e pelos seus fundamentos a 
razã·o humana. destruindo· as front.eiras que separavam o bem 
e o mal. o justo e o injusto. a. violenc.ia e o direito. CJ mundo 
está fat-t'o' de ouvir cantnr . em todos os tons de enthusiasmo 
a apoloE:ia do extermínio systematizado. Mas. quando. para 
caractet•Jzaçiio da· guerra não chegassem as m·aldades inno
minaveis. que essencialmente a. definem. qualificada estava 
ella de sobra. sem -mais nada. com essa nberracão. que inven. 

· tou. em beneficio d'o's interesses da guerra. o privilegio de 

.. 
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ler:;itimar a immortalidade. e que. deste modo. põe em con
fl I c to duas moraes antasonicas. uma reservada aos fortes. 
coro a garantia e~tecutiva das armas,. outra consignada nus 
fracos. com a miseria da sujeição illimitada ao capricho dus 
fottes. 

!'Ião existia a •moral sinão •. justamente. para moderar o·s 
grandes e escudar os pequenos, refreiar os upulentos . e 
nbrigur· os pobres. conter os fortes c garantir os fracos. Com 
a dualidade que introduziram, porém. na concepeãu da moral, 
a força e a guerra.· apoderando-se do mund'o', assentaram a 
morai nc. dinheiro, na soherbia e n9 poder. fizeram da moral 
a hnmllbaçã'o, o ergástulo, o capLIVOiro dos fracos. dos ne- · 
t\essit~l·!~R e dos pequenos. Duplicando a moral, aboliram .a 
m!lral; l' como a mor·al é o. barreira das barreiras entre as so. 
ciQdaclcs civilizada:; e as suciedo.des barbaras, abolindo a mo
ral, proclamaram implicit.amentc por ultimo destino do se
nero humano a barbaria. • Barbaria: servida pela physica e 
pela ch1mica. barbal'ia adulada pelos sabias e doutos. barbaria 
dourada pelas arles e lettras, barbaria disciplinada nas se
<lretaria~ e quartC\is. barbaria com a presumpção da sciencia 
e o geaio da organização, mas nem por isso menos barbaria, 
ant.es. por isso mesmo. barbaria ainda peior. Maldita seja a 
guer·ra. que', produzmdo a. moral a lacaia da 1:or•ca~ rebentou 
senso intimo dos povos, e envoiveu em trevas a· consciencia 
de nma part.e da humanidade-. - · . 

'!lãQ .. não h a d11as. moraes. Para os Estados como para 
os ind1v:duos. repeta·e1. na paz ou na guerra. a moral é uma 
só. i'< 'I~ campos do> batalha, nas .cidades invadidas. no terri
toHo .nnnrgo ocwpado. no oceano solapad'ci pelos submarinos. 
nas· incursões da8 bellonaves aereas, Á ella quem pro tese os 
la~eR tranquillos nas cidades inermes, quem r•essuarda nos 
trnnsatinnUços ns pppulações viajantes, quem n~o .deixo. se
meai' de mmas as aguas reservadas ao cummercw mnocente. 
Q\lem .1\Ta dos tOI.'Qedos os barcos de pesca e os hospitaes 
fluctuonles. quem abriga dos bombardeiOs as enfermarias e 
bibti'uthecas. os monumentos e os Lemplos. quem veda a pi. · 
lhngem. a execução dos .. refens. a trucidação dos feridos. o 
enwn.~nàmr.n l.o das fontes. quem guarda as mulheres. as 
criailt;'ls os velho~. os enfermos. os desarmados. A moral é. 
:,ó esta. Não se pó de conceber outra. Si o mundo vir erguer. 
se agora um systema. que lhe usurpe a ella o nome, revb'
gando 1 o dos esses canunes da sua eterna verdade. não é a mo
ral quP se esl.á civilizando: é a immoralidnde acobertada com 
os titu:ús da moral desLruida, a malfeitora occulta sob o nume 
d!\ sn:t victima: ~ t.odo's os povos. sob pena de suicídio: se 
devem unir. paPa lhe oppôr a unanimidade incondicional da 
sua f'xer.rnção. . 

«0 que nns importa a nós, antes de tudo, ·a nós pacifistas 
e democrata8 allemães,,dizia ainda bontem, um destes, em um 
livro recentissoimo, o que nos importa, é isto: não. ba preço, 
n troco do qual po-ssamos tolerar por mais tempo, em pleno 
seeulo vinte, a co-existencia de duas moraes, uma a par da 
outra: uma .para uso do cidadão, outra para uso do Estado. 

/ 
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Machinvel é morto, e ·morto para todo o sempre. Os povo&, 
·os Estados, as dynastins estão ·submettidos, hoje em dia, 
ás mesmas concepções moraes, ás mesmas leis moraes qu•e os 
·simples cidadãos. Devem proceder· como gente honesta. 
·Quando não, .hão de vir a ser, em nome da .iustiça e da se
gurança pubnca, r:itados á presença da justioa, como qual
·quer outro delinquente. Não lhes 6 licito allegarem, para se 
·defender, outros •motivos, qu.e não os do direito penal .. P.o~
.que, actualmente, já não deve haver razão de Estado, nem di-, 
reito publico especial, sobranceiros á discussão e estranhos ás 
noções da moralidade corrente. O que disse resta nos papeis 
-diplomaticos e nos cerebros de certos sabias, a ·guerra .actual 
·o destruirá. Já não existe, nem poderá mais existir, na Eu.
ropa, sínão uma s6 moral: a .moral jurídica, ligando a todos 
:e regendo tudo: reis e dynastias, cidadãos e paizes.~ 

. 1\Ias, senhores, a guerra não merece o reconhecimento do 
genero humano nem mesmo· pelas acçõe-s heroicas e virtudes 
-sublimes, de que são theatro os seus campos. As influencias. 
·..CJUe elevam os homens a essa..~ alturas da abnegacão, a esses 
.gJ..oriosos extremos· do sacrifício, não são os appetítes · sang.pi
narios do combate: é a preoccupação dos interesses e direitos 
da paz; o r.elo dos seus thesouros inestimaveis, que cada um 
dos combatentes cuida periclitantes com a guerra. ·Esses sen
timentos,· essas affeições, essas nobr-es qualidades se inflam
roam e deflagram na luta. armada, que abre aos ameaçados o 
·ens,e:io da resistencia ao perigo imminente. Mas o que illu
.mina es~a luta, o que a engrandece, o que a santifica, é o 
amor da patria,. o amor da familia, o amor da liberdade, o 
·amor de tudo o que as commorjões militares inquietam e an
niquilam. Ora- esses sentimentos não . se desenvolvem' com 
maior intensidade em parte nenhuma do que ·entre os povos 

· -pacificas. as nações !iberaes, os governos democratisados. Haja ' 
vista a Inglaterra., Haja vista os Estados Unidos. 'Haja vista 

\:a Belgica. Haja vista a Suissa. Haja vista a Franca . 
. · A Franca. desapercebida para a gue·rra,. oppõe ao genio 
~a organização, o genio da imprevisão, as faculdades c~eadures 
CJ,UB este encerra, e aquella não ·possue, cria, ·para se . armar, 
uma metallurgia nova, improvisa uma resistencia sorprehen
·dente, desenvolve virtudes inesperadas, excede-se a si mesma 
nos campos de batalha. A Inglaterra, militarmente desorga
nizada, obrigada a se atestar com o inimigo em sete ou oito 

· frentes diversas, sobrecarregada no oceano com a pulicia dos 
mares, inquietada ,no seu territorio mesmo pela campanha 
.nerea, entrega serenamente á ~morte a flor da sua aristocracia 
·e da suá cultura, cobre-se de louros nos combates e levanta 
pelo . voluntariado, em dezoito mezes, um exercito de ·cinco 
milhões de homens.. A Belgica saneada pela mais imprevista 
-das 'invasões, levanta mão da industria, para tomar a espada, 
à caroNna, a lança, e, sobre os restos do torrão patrio, lace
rada, incendiada, atormentada, mas não acobardada, não de&
.honrada,~ não esmagada; .en'che a historia com os incompa-

\ 

\ 
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raveis assombros . da sua nobreza, da sua energia e ·do seu: 
heroismo. A Suissa, irreduc~ivel na sua liberdade e na sua 
democracia, impõe-se, .com o civismo das suas milicias, ao 
respeito dos belligerantes, cujas fronteiras a sitiam por todos. 
os lados. Os .Estados Unidos, sem exercito nem marinha cor
r-espondentes ás suas responsabilidades, aos problemas da sua. 
poli Lica externa, ás condições da sua situa cão internacional,. 
não receiam pela· segurança da sua posição no continente, 
nem temem achar esgotado, quando o buscarem~ esse reserva
teria de virtudes e energias, onde os povos livres esperam en
contrar, ao -primeiro grito de necessidade, os elementos da. 
sua defensiva. · . · 

Um escriptor , dess-e paiz discorrendo a· historia de uma. 
das mais agitadas republicas sul-americanas, apurou que ella, 
durante os primeiros vinte annos da sua existencia inde
pe-ndente, lidara em mais de cento e vinte batalhas. CO(ll 
esse campcr. de exercício cons~ante para as qualidades «viris e 
aventurosas~.· que se preconizam como a vantagem das nações .-· 
militarizadas, quem admittirá, todavia, cote.io entre essas de
mocracias batalhadora& e a. dos Estados Unidos, inimiga dà 
guerra pela índol-e, pela historia, pelas instituições, pefos. 
costumes ? A Turquia é a mais militarizada nação dir toda a 
Europa; a Inglaterra, a menos militarizada. Qual das duas, 
pelo qu•e é, daria, dos princípios que a modelam, idéa mais. 
favoravel ? . . 

Dirão que a guerra· estimula a industria e o commercio ? 
As vezes, mas passageiramente. Foi o que occorreu, por· 
exemplo, depois da campanha russo-japoneza. Paizes houve, 

·como os Es•tados Upidos, cujas vendas ao .lapão. á Russia e 
á China cresceram após essa guerra. Mas ;!. excitação sueca-

. deu, logo em seguida; uma depressão profunda. Matara ella 
centenas de milhares de homens, empobrecera milhões; e os 
dous paizf!s abatidos· com a sangria tiveram de economizar 
por muitos annos na proporção correspondente ao decresci
mento dos seú& recursos com os sacrfficios da lu·ta. Natural
mente é o que succederá tambem, passada a guerra actual., 
.. Os algarismos ~m que .se h~uvessen;t de calcular 9s pre-. 

· .1u1Zos desla conflagraçao maudtta, sermm de uma Jmmen
sidade quasi astronomica. Já se computnm em trese milhõeS· 
os homens que ella ceifou, sumiu. ou pôz fóra de combate. 
Mas quando, abaixo dessa plircella tremenda. ·inscrevermos 
em milhares de milhões as sommas de moeda consumida·, as· 
indemniza,cões, as requisições, as associncões, as cidades ar
razadas. as provincias.talndas, o incn.lculnveJ! das culturas. das
florestas, do~ campos. onde aos povoados sobreveiu a soli

. dão. ás colheltas succedeu u morticínio e as terras que o arad() 
rewlvia são lavradas ho.ie pelos canhões, a· imaginação re
cuará espavorida. Não fizeram tanto esses antigos despotas 
chinezes cuju carnieeria mal chegava a tirar de um1 mi·lhã.o 
de vidas em dezenas de annos 'de .reinado, nem esses conquis-

.. 
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ta dores orientaes, que . assignalavam. ct.lm pyramides de crn
neos humanos a .{!nssagem das suas armas •. 

· Si «as guerras de resistencta á aggressfio, ou as de soe
corro aos opprimídOs teem dado ensejo a esplendidas Irra
diações de heroismo:., é que elle nasce da consciencía jurí
dica nos que se defendem, ou da. abnegação pela solidaria-· 
dade humana nl)s que se sac!"'ficam. Mas essas · · mesmas 
proezas do verdadeiro heroismo, o dos que se matam ·Pelo 
direito, seu ou alheio, constttuem 1 mais directa Cl)ndemna
cão da, ~erra, que tripudia sobre ebSas virtudes, e junca· 
dessas v1das preciosas o campo abominava! dos seus mata
dOuros. 
. Tlrae essas excepções.; nas qunes " que brilha não são os 

benefícios da guerra. mas as ·palmas dos seus martyres, e o 
que a historia nos ensina, é que a guerra nasce da tyrannia, 
ou a gera, que a guerra collide cllm as instituições livres, e 
as destrOe, que a guerra deshumana as almas, e as· corrompe, 
que a guerra deschistianiza as sociedades e as asselvaja, que · 
a guerra divide os povos ,e castas e os escraviza, que a guerra 
attenta contra Deus e lhe profana o· nome, 1.ssuciando-o ás 
mais hOrrendas barbarias. As nações que se dtzem organi
zadas por ella, . consti.tuidas para ella e por ella engrande
cidas, são machinas de combate, mecanismos .. de aggressão; 
onde na pelle de cada individuo está mettido o sargento
Instructor, Onde se t·eduz a soiencia a um papel diminuído e 
aubaltemo; onde a edutação militarista mata a inioJativa, 
proscreve o ideal. automatiza a vida, arregimenta a scJCie
dade, imprime a tudo a nllta da dependencia militar, faz 'da 
guerra a verdade irá rellgillO nacio ... nl. 

·A militarizaQão das potencias divide o mundo em nações 
de presa e nacões de pasto, umas cunstituidas para a sobera
nia e a rapina, outras para· a S\)rvidão e a carniça. A politica 

·da· guerra é a aggressão organizada quuere11s quem devoret. 
:Mas onde se pronuncia o seu cár~ter superlativamente ag
gressivo é na. guerra preventiv!l, invenção digna da barbaria . 

· distillada pela cultura: Um pa1z declara guerra a outrll, in
vade-o e devasta-O,, embora delle não haja recebido offensa 
alguma, e apenas se defenda contra o invasor depois da in
vasãv. Mas nem por isso exorbitou. Estava n.:~ seu direito; 
e muito bem fez; porque á tinha as suas razões,· para acre
ditar que, si não se antecipasse, outros paizes; inimigos 
seus, lhe tomariam a deanteira em occupar o territorio 
daquelle. E' como 81 eu me apOderasse da c.asa do vizinho e 
a mcendiasse; por acreditar que outro da vizinhanca, não' 
me apressando eu em a queimar, se me antec!pa~i!f em pra
ticàr o mesmo atten tado. Essa escusa, entre IDdJvJduos, não 
livraria u criminoso' da responsabilidade e da cadeia, sinão 
da morte. Mas, entre nacões, é a base de uma tbeoria, o run-

·.damento de uma generalização, a justificação de uma lei . 
nova. . . . 

. Quatrocentos e dezeseis annos antes de Christll, narra · 
, :Tbucydides. QUE! Athenas, debatendo com o povo da pequena 

s.- Vol. nx · 1& 
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ilha de Meios o dilemma. de sujeição ou extermínio., que lhe 
Impunha. cortou a. questãu, dizendo: (Bem ,abeis, como nós, '" 
que na ord~m do mundo .,6 se /'alta e'm dtreúo entre · iguaes 
em {orça. 11nlre I'Orl<ls e ·rracos, us t'ortes l'azem o que podem 
e os fracus. sol'!' rem u que devem.~ 

Na ultima Gonferemta de Haya, senhores, o contrario 
.~ustenlaram· touas as IIUCÕ'cs htspanu-arnerhcanaS~. Com ·u 
maior .ardor alli. nos balemos LOdos/ pela ·igualdade jurídica 
de todos os Estados sobel'anus; e tal prest1giu assurn1u alll 
esse principiO naquella a!!Sembléa .ineompar·avel, que; por· 1 

não u !I<!CeJtar, cahlu, com estrondo, o pt•ojecto de organiza
cão da côrte de justiça arbitral, comquantu formado pelas 
gr·andes potencias, que depois, qu&sl. todas, o· abandonaram.· 
não O'· p<.ldendO , salvar. . . · -

.E' que os termos d-.~ pleito já não eram os mesmos que no 
quinto seculu antes de Uhristo. quando a· púderosa Athenas 
dis~utia com os ilhéus de .Melus. " · 

Quando se !'alla hoje de Estados, pequenos são os não 
inscriptos ·no' rol das grandes potenctas, isto é, todos os .Es-' 
tactOs mais fracos. De Sl!ll'te que. além dos .Estado~ temto
rialmente pequenus da J~uropa, a lista abrange a America 
inteira, exceptuada a União Norte-Americana e u JJummio . 
do Canadá. 'foda a ·America .Jatína, poi'lanto. entr·ará1 com ·a 
Belgica, a Hollanda, a Sl:andinavta, a Suissa, Punugal, a 
Grecia. a Servia. a Bulgoria, a Rumania, o MOntenegi•u, na .. -· 

· lista dessas entict'ades Inferiores, cujo destino, pela la i de que 
o puder é o dit·eito, se acha á mercê dos senhores da forca. 

· · · Não importa que os pequenos ~alados tenham sido, tal
vez. W conceito é de n,·yce) <'JS mais poderosos e ·uteis 
factores no adiantamento. da .civilização,, Não importa que 
a esses pequenos Estados cdeva o mundo mnilo mais ·do que 
ás mó'narchias militantes, des.de Luiz XIV ate hoje. Niio im
porta que a Glrã-Bretanha ·fosse, dada a sua populaciio, um 
pequeno Estado, .quando próduziu Shakespeare. Bacon e Mil
ton, como um pequeno· Estado eram o's E~tadns Unidos. quando 
produziram Washington e-Franklin. Jeferson . e Marshall. 
Não .importa que em um desses dous pequenos Estados se 
laborasse o direit.o commum anglo-sa.xonio, no:~'utro a' carta. 
da União Americana .. Não importa que em pequenos E~lados 
haja vindo á luz o Antigo Testament.o.t os pnr.mas HomeriCJJ's, ·· 
a Divina Comedia, a Renascença Italiana. Não imporia que 
a Allemanha de Kant e Lessing, d& Gn~Jhe e Sr.hiller não 
Msse. mais que um grupo de principados e cidades livres. 
Não importa que a pequenos Estados, como o de Athenas, o 
de FloFenca. o de Weimar esteja ligada a humnnidnde por 
dividas inestimaveiR. Niio importa ,que pequenos Estados hajam 
dado á t~rra espectnculos fl Jicões de incnmmensuravill !lrnn
déza moral, eomo ·o dn emanoipnéllo helv-eticn· ha seiscentos · 
annos e o dn luta das Pr<Ninc1as Unidas dos Pnizes Baixos· 
,contra O colosso da monarchia pespanhola. Niio. importa 9ue -.. 

:- o vaM'r da Hollandn ·e o da Belgi·ca, oomo elementos essenc1aes 
.do ~quilibrio europeu · est~a consagrado pel<O's ll!llOs da· poli~ 
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tica ingleza no .seculo XIV, i'J1ó' .secnlo XVI. no seculo ·XVII, 
no .. seculo XVIII, e no seculo XTX. defendendo nos Paizcs Bai-

, xos· desde Eelippo n, Lu1z· XIV, Napoleão I. até hoje a li
berdade euró'péa. Não importa 0 papel dos pequenos ·Est.ados, 
na America. latina, quando a sua insurreição, no comeco do 
seculo transacto, atalhando 0 vôo á Santa-Ailianca, tanto ~Cin
tribuiu para a desoppr.essii.o da· Europa. Níio jmporta que· · 

' . entre esses Estados, p:uzes haja, como a Republica Argentma, 
o Chile •. o Br·azil,. de immensos territorios,: grandes popula
ções, riquezas maravilhosas, alta cultura politica e factos· 
que honram a historia da especie humana. . I 

Nada importa; porque só uma considernclio impó'rlnrâ: a 
da-Bua inferioridade militar. a da sua msufficiencia guer
reira, a da sua desvantagem em uma comparação de forcas 
com as grandes nacõos armadas. Para · estas n!'nhumn let 
existe, segundo a hodierna moral bel!rc·a. a não ser a de que 
~ forca _prima ao direiM, a de que o direito é apenas um 
·àccessorio da forca. Segundo os magna.tas do systema. os. 
pequenos Estados ~ó'nstiluem para a trahquilidade dos gran-· 
des um risco perpetu.o; são· entre as potencias o pomo da 
discordia; dã6 frequente causa â guerra, e lhe dep!lram campo 
habitual n~ seu territorio mal defe·so. 

1 Quando foi (a pergunta é de Oeffken, que não tem a 
suspeição áe. ser latino) cquando foi que· a Hollanda, a Bel
gica. ou ·a Su issa fomentaram jámais a discordia enbcw · os 
Estados vizinhos?, Certo que nunca, Mas · 

La raison du plu, (ort eat . touiour• la meillertre. 

A fabula de Lafontaine ·encerra em 'si toda a evolucãrJ ' 
C'ó'ntemporanen do .dirl.'ito das gentes culto,, Que vale ao cor
deiro estar bebendo abaixo· do lobo, no veio da eó'rrente, si, 
a despeito da evidencia •. o appetite d6 carniooiro voraz o argue 

· de lhe turvar as aguns? 1 . 
Freitschlce, o mestre de Bernhardi, considera cilma des

sraca que 1 o direito internacional tivesse por patria: .durant'" 
tanto tempo, paizes. como a Bclgica · e a Hó1landa,, cEsses 
paizes, diz elle, em continuo risco de ser atacados, tem uma 
concepcão sentimental dessa maieria, e,. por isso, a sua ten
dencia é a'ppellar. para o venoedor em nó'me da humanidade, 
como si taes · appellos não fossem dcsnaturaes e insensatos, · 
pela càntr.ad.iccão em que se acham com o peider do Estado ,l>. 
· ·Aos olhos dos svperhomens, que o ins1gne professor re
presenta, ca. BelA"ica. sendl(i um Estado neutro, é por sua na
tureza um Estndo emasculndo., O epithet0 é do insigne 
historiarfor. V~r!A que tnl desvirilidnrfe nas legiões do Re1 
Alhorto I Ora, nafÍ1rnlmr.nte, romo. perdrn~o a virilidade, 
mudou ip.Yd tacto de sexo, o Estndo neutro. prPr.isamente por 
ser neutro, variou de estndo pessoal. A condição dos .aue 
perderam a qualidade viril é a de protegidos O,U r~ptiV!~S, 
C1ó'mo a mulher ou o eunuco. A nooão da neutrallúuút:, po1~· 
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já, niío poderia ser a que até hoje se tinha. p.or tal. Quando . 
os Estados poderosos neutralizarem uma nação culta e livre 
não seria para lhe assegurarem a independencia, mas .pará 
a sujeitarem á tutela d6s· fortes. 

Nada obsta que essa independencia tenha a fiança. de um 
tratado. e não só de um tratado especial, mas da convenção 

· geral de Haya, que declara inviolaveis os territorios neutros. 
Nada obsta, porque os tratados são farrapos de papel. Assi- ' 
gnar farrapos de papel foi, pois, tudo 0 em que nos estivemos 
occupando, nas c<6nferencias de 1899 a 1907, os quarenta a 
tantos Estados, que alli sisudamente nos detivemos. O mundo 
inteiro se indignou contra a franqueza da· nova doutrina. 
Mas nã~ tinha razão. E' uma doutrina sincera. Não illude 
a ninguem, E tem o methodo de compendiar em· uma só 
palavra a immensa revolução. por que passou, ma,nipulada 
pelos .interesses da guerra, a moral humana. · 

Si 'lis tratados são trapos de papel. porque se consignam 
em papeis, trapos de papel são contratos, porque todos em 

·papel se escrevem. Si, celebrando-se no papel. os tratados, 
· por ise6, não siío mais que trapos de .papel, mais que trapos 
de papel não são tambem as leis,,que, no papel se formulam, 
decretam e promulgam. Si os tratados, porque recebem no 
papel a sua fórma visível, a trap~·s de papel se reduzem;. as 
Constituições, que notl papal se pactuam.· não passam de trapos 
de papel. Trapos de papel maiores ou .menores, mas tudo 
papel e em trapos. De maneira que todo 0 commercio .humanll, 
todas as relações da sociedade, todos os direitos e. deveres, 
a familia, a patria, a civilizncM, o Est.ado. toda a falírica do 
mundo racional. bem. lançadas as contas, outra cousa nllo é 
que uma traparia de papel, valioso ou inutil', conforme si 
trate de impôr aos fracos ou servir aos fortes. 

Menos do •que :papel é a palavra, porque é ·Sopro; o to
davia se imaginava outr'ora ,que ella vincula os rei5 e os po
vos, os ·homens c os nomes. !O verbo de Deus, antes de regis- , 
trado nas Sruntas Eseripturas, o ,juramento na sagração dos 
soberanos, na inauguracüo das Constituições: na investidura 
das dignidades; .no depoimento das t~stemunhas, a poesia :ho
mericn no canto dos aedos, a tradição na memoria das gentes, . 
a eloquem-cia na voz. dos oradores, tudo é palavra, cujo ('iat, 
na Genesis, creou o mundo, cuJa vibraoão, n;:t historia, tran-
sJ;orma e revoluciona a terra. · 

Quando a palavra se tran•sl'ere da vo~ ao papel, cuid;IVa · 
o vulgo ingenuo que elln subia um g·ráo ·na escala· da se.gu- . 
rança, não porque a con8ciencia valha m'uis cscripta. do que 
falia da, mas · porcrue. ·i'allada, não deixa na escripta o rastro 
da sua aulhenLicidade. Dahi o valor do papel, 'CJUc não com
munica a sua dcslructihilidad'~ no seu col1ttlúdo, ·antes r;ecebo · 
do que eiJe contém a sua inviolabilidade: Essa a nobreza do 
papel. No papel se salvaram todos mon:umentos das Jettras 
nnt.i!l'a~ .. No pnprl RP. .POJ'pet.unvam o~ ant.Jg-os fora e~ rio~ mn-
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nicipios livres ... no papo! se cserewm a Magna: Carl.c. No papel 
·fixa· o mathemat.ico os seus calculos, a chimica a~ suas for
·mul~s. a gco,graphia as suas posioües, a astronomia as suas 
medidas. No papel ó que Lcvel'l'ier·· descobriu Neptuno. Ao 
papel é ,que a .amizade, o direito, a honra confiam os seus se
gredos, as suas dividas, os seus compromissos. No papel ú 
que as sciencias, as Iitteraturas, as i:nstiluicões eternizam as 
.suas obras ·primas, os seus títulos de estabilidade, os archi
vos elo seu passado, as garantias do seu porvir. Todo o uni
verso moral, todo o universo político, todo o universo hu
mano .assenta, hoJe,· em· traJ?OS de papel. As ventanias da 
guerra por ·clle passam, c o1 arrebatam, o dispersam, o so
mem. Ahi esttí porque e lia comer.a incendiando bibliothecas. 
São éongeneres· elo papel, asylos do pó dos vermes e da ilntel
ligencia. ~~ guerra, entregaMo-o 'tis chammas. saneia o 1g'lobo. 
Deus não o creou para o verbo, mas para o ;r erro. 

Si houvesse de acatar esses papelejos, esses papelicos, · 
essa papelagcm, a g·uerra estaria desavmada. A . cada passo 
o fantasma de um direito, o tropeço de uma convenoão, a im
pertinencia de uma garantia. Cedant arma teuae, dizia ou
tr'ora o mundo. Mas, hoje, o .que se diz ao mundo; é ,que ceda 

. ju,ç arm·is ceda o direito tt f-orça. E como a ,forca tem a sua 
culminação na guerra, a guerra ó a lei das leis, a. justiça das 
justiças, ·a soberania das -soberan'ias. . 

Essa grandeza não tolera a liberdade, nem a humanidade, 
:nem a honestidade. Si um individuo repudiasse a sua assi
gnatura em um contracto legitimo, a titulo de ser um tr•apo de 
papel, ninguem o trataria por homem de bem. .Mas, si uma 
nação repudiar tratado,s solemnes, a titulo de serem pape
lotes, ninguem ousará di~er ,que .. fez o que não devia. Povq.ue 
a 1'oroa é o .iuiz ç!os seus direitos, a guerra é a arbitra dos 
seus poderes, e' todas as convenções internacionaes encer-

. ram a clausula, subt~ndida, sempre do robus sie stantibus. 
Emquanto as circumstancias não mudarem, isto é, emquanto 
outra nã.o seja a vontade soberana do mais :Corte. · · 

E' ·pela guerra, diz Bernhardi, « e só pela guerra ,que se 
póde realizar. a. ea;p1•opriaÇão das raças incompetentes. Do~~na 
o mundo a 1dea de que a guerra é um instrumento po!Jtrco 
antiquado, jú indigno de povos adeantados em civilização. Nos 
outros, nos não devemos deixar seduzir dessas theorias. Os 
tribunaes de arbitramento são pcri,go, visto como podem to
lher os movimentos (~s potencias envolvidas no caso». 

' ' I « Raçàs incompetentes »r Quaes· são ollas? 
As nacões desarmadas ·ou mal . armadas. A competencia 

ou a incompetencia. são as armas quo as: dão, ou as ti-
. mm. Não . está l!lJO direito a competencia, povqu!'l o .direi.~ 

ó apenas um expoente do poder. Não está na mtelhgenma 
porque. a intelligencia não é machina do mata!'.· Não está 
na riqueza, povque· o mais rico dos Estados póde ser reduzido. 
a um cemiterio pelo vendaval de uma invasão. Não está nas 
convencõe~, porque o papel ·não valo sini1o pelo punho que . '. . ' . ' . 
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' o defende. Eis, senhores, os benefícios da guerra. N.íio sG 
limita a exterminar as vidas. Acaba-nos com o senso moral. 

No Jogar onde elle e:Qstia um hediondo cancro prolifera · 
as suas erroneas monstruosas.' A guerra não· um mal, mas um . 
bem: «uma necessidade biologica da mais alta importancia~ • 
. Com ella ·não . perde a cultura; pelo contr~rio, no desenvolvl-

. mento da cultura a guerra é o maior dos factores». ·O genero 
humano a não de:ve temer. Longe disso. «Deus lia de prover, 
a que se renove sempre essa' medicina drastica do genero hu
mano:!>. ·As diUgencias tendentes li extincção da guerra não só' 
insensatas, sinão tambem· immoraes, ·e se· 'devem estigmatizar 
como indignas da humanidade .. « Cogitar em tribunaes de ar
bitramento é alimentac-- idéas, que representam uma pre
sumpçosa , intenção de /clominio das leis da natureza, e acar
retarão, para aespecie humana em. geral, as co:o.sequencias 
mais desastrosas). Bem fóra de · arrui:nar os povos, a guerra 
os desenvolve e enriquece, pois, « a historia inteira nos ensina -
que ·o commercio medra· á sombra ·da forca armada». Bem 
haja, pois, « o saudavel egoísmo que dirige ainda a politica 
ela maioria dos Estados: . porquanto graças a elle se baldarão. 
os esforços envidados para estabelecer a paz, esforços « extra
ordi:nariamente perniciosos »• que contvariam « a ·idealidade, a 
inevitabil~da,de, as bençãos' da guerra; estimulo impensavel ao 
desenvolvimento do homem~. . . 

Da paz, sim, 6 que nos devemos receiar; porque a paz, 
se fosse acaso exequível, «nos conduziria ·á degeneração ge-
rah. · 

Elia «não deve,· nem. poderá ser nunca o objecto da ·poli
l.ica .de uma nação »; visto como 1na guerra consiste « a lei na
tural, a -que se podem reduzir todas as outr~s leis da natureza». · 

\ Heraclito de Ephe11ó dizia que·' «à ,guerra é a mãe de todas as 
cousas»; e os sabios da nossa idade não topam outra expressão 
mais digna de resúmir a obra divina. « Os grandes armamen
tos constituem a mais necessaria precondição da salubridade 

, nacional». . . · - -
« O fim de tudo e a essencia de tudo, em um Estado, é 

o poder; e quem IO•ão fõr bastante homem, para encarar de 
resto esta verdade, renuncie á politica». O mais sublime dever 
moral do Estado não é guardar a justiça, ·nem . sustentar- a 

· moral, «é augementar o seu proprio podeu. Da moralidâc':e 
das suas acções o Estado é o unico .. iuiz. « Os· direitos reco
nhecidos ,, como os que' se estipulam ncs tratados, não são 
jámais direitos absolutos: 'SUa origem· humana os torna im
perfeitos e variaveis; e condições ha, em que não co:rreSl>on,.. 
dem á verdade actual das 'cousas.». « 'l'odo o trabalho em fa
VC)r da existencia de uma hurnanidade conectiva fóra dos li
mites dos Estados o nacionalidades é irrealizavel ». 

«As nacões fracas não tem o mesmo direito de viver que 
·as nacões poderosas e robustau. Eis, senhores, os axiomas 
da escola destinada a regenerar o mundo pela· força. · 

Si esse é o· verdadeiro direito publico, ninguem se po-
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derú queixar de que a guerra actual tenha 'dilacerado todas as 
convenções de Haya. As convenções de. l:Iaya são as mais so
lemnes de quantas a h!storia tem visto, são os actos jurídicos 
da maior gravidade em que se tem manifestado reciproca
mente a vontade livre dos Estados. Po11que nunca. se celebrou 
conselho de ·nações tão numeroso como esse, onde poderemos 
dizer que se reuniram, em numero de mais de. quarenta, to
dos os governos regulares: nunca se _debateram tão attenta
mente em commum entre Estados os sêus mutuas direitos ná 
paz e ma guerra; nunca se deliberou com tanta luz, com tanta 

. ise!Hl.ão, com tanta harmo11ia sobre essas questões supremas; 
ntffica se erigiu ás leis da paz e da guerra uma construccão 

. tão vasta, solida e excelsa. Dessa construccão, porém, o con
flicto que ora rasga as entranhas-da Europa não deixou pe
dra sobre pedra. 
· Os factos se accumulam, descompassados e tremendos.· 
Como conciliar as co:n·venções de Haya. com a violação do ter
ritorio de nações neutras, invadido, occupado, talado, anne
xado? Com. o uso de gazes· asphyxiantes e jactos de petroleo 
inflammado? Com o emprego r!e projectis explosivos e o en
venenamento de fontes? Com o abuso da ba.ndeira parlamen
tar e elos si.gnaes da Cruz Yermelha? Com a imposição de 
requisições e indemnizações exorbitantes ás regiões occupa
das? Com o bombardeio de povoatios, cidades, villas, predios 
e vivendas indefesas? Com o fogo dirigido contra edificios 
consagrados aos cultos, ús artes, ás sciencias, -á caridade, mo
numentos historicos, hospitaes c enfermarias? Com o cons
trangimrnto dos prisioneiros a tomar parte nas operações' 
mi'iitares contra a sua patria, bu a 'servir de 'escudo vivo ao 
inimigo? Com o systema de obri,g:ír osP,refens ·a responderem. 
po!· actos de hostilidade, a que são alh ias, e que não podem ·1 

evitar? Com as penas collectivas, as ,contribuições esmaga- · 
doras, os exactos forçados, as · exterminações implacaveis de 
po'pulácões inteiras, ·a pretexto .de factos individuaes, por que 
não sã.o responsaveis? Com a destl'uição desnecesaaria de pro
priedades particulares c. publicas, de bairros, aldeias e cida
des inteiras, de estabelecimentos votados á religião, á bene
ficiencia, ao ensino, de mercado.s; múseus, . officinas indus
triaes, obra! artísticas e Jaboratorios de. saber, a titulo de 
castigos geraes? Com a pilhagem e . o incellldio, a expatriação 
e a deportacüo de ·habitantes . innocentea, sem consideração 

;,de sexo, idade, condição ou soffrim~nto? Com o fuzilamento 
·· . de prisioneiros ou feridos e a execução elh grosso de pessoas 

não combatente~? Com o· ataque a navios-ho,spitaes e a dis
semi:nacão de minas flutuantes pelo alto mar? Com ·a am
pliacão arbitraria da zona marítima de guerra? Com a des
truição de bascos de pesca? Com o torpedeamento e afunda
mento de vasos neutros 'Írlercantes, o sacrificio ··de suas equi
pagens e dos seus passa·~reiro.s, sem aviso, nem soccorro, ás 
centenas, aos milhares? Nilo me occupo, senhores,. com a po
litica, mas com o aspecto Juridico desses acontecimentos. 
Niio é o embaixador. do Braz1 I que vós recebestes e elegestes 
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membro honorario do vosso corpo docenLc: é unicamente o 
jurista. Mas, para trazer o espírito absorto nestas questões, 
accrcscc ainda no Jurista a consideração da parte, modesta 
apas notaria, 'da parte assídua, laboriosa, intensa. que tomou 

· nos trabalhos da ultima conferencia da Pu~ e •O cargo em 
que, ha novo annos, c.stá, de membro da COrte ·Permanelllte 
de Arbitramento. O meu caso vem a ser o do juiz .que per
gunta pelo codigo das leis cujas normas póde ter de applicar, 
.o do legislador que estremece pelas instituições, em cu:ia ela-· 
boração cooperou o de um signatario desses contracto.s que. 
buica saber si entendia o •que fez, si não se observa o ·que 
ajustou, si contribuiu para melhorar os seus semelhantes, 
ou si para os ílludir e fraudat•. · . 

, A especie assim considerada, suscita aos meus olhos uma 
questão de consciencia. Qual serrá, senhores, a situação dos 
que, tendo concertado e subscripto essas. convenções, as vecm 
ho,ic rOtas e conculcadas'? Ante esse repudio total dellas, só 

· terão o direito de se magoar c clama!' aquelles contra quem 
directamente se perpetram as transgressões? •Ou pelo cout:
trario, da ·communhilo dos ·contrahentes na elaboração c na 
assignatura decorrerão para todos, as obrigações e os direitos 
de uma verdadeira solidariedade? · . .. ' 

As convenções de Haya, tão bem . o sabeis vós, senhores, 
quanto cu, não d'oram celebradas separadame1n.te entre nação 
e nação, duas a duas em tra'ados bilateraes. Si o fossem, 
as outras poderiam ·cruzar ·os braços. ·Cada grupo teria a sua 
situação jurídica distincta e indiffei'ente aos outros. Res tua 
agitur, non nostra. ' 

i\las, bem diver.samente, essas convenções internacionaes 
. se estipularam entre todas ás nações e todas as nações, em um 

convenio universal. Cada uma, portanto, das ·infracções dessa 
' éoncordia geral interessa a todos os contractantcs, e cada um 

dos seus signatarios recebe na .sua individualidade, cm cheio, 
o ,golpe desfechado cm .qualquer dos outros. Nen,Jmm delles é 
ferido individualmente. Todo& o são, virtual e simultanea
mente, na communhão de compromissos ·e direitos que entre 
todos se instituiu.. · 

·Nem é tudo. Evidentemente, senhores, quebrada. a invio
labilidade jurídica de um pacto desta natureza, prova de um 
ou mais dentre os pactuantes, com o silencio· e, pelo ~ silencio, 
o implicito assentimento dos demais (quis tacet, consentire 
videtuJ•), annullada est:i ella a ,respeito de todos· os outros; ... 
Os que cmmudecerêm terão sanccionado caladamente o atten
tado; terão rem,mciado a invocar 'amrunhil, cm seu proveito, 
a garantia, cuja fragilidade hoje admittiram; 'oterão, ·portanto,· 
convindo na fallencia da situação contractual, em que eram 
compartes. Com o desacato que. soffreu sem reclamação dos 
cointeressados, o convenio deca:hirá inteiramente da sua auto
ridade. Era um systema de gara:ntias, que se organizára o 
sagrára. Mas, na primeira occasião. de exercer o seu imperio 
tutelar, e mostrar a sua efficacia protectora, uns o espezinha
ram e rasgaram com o maior desprezo, outros o viram rompe~ 

,. 
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o pisar, sem o menor abalo. Maltratado e enxovalhado assim, 
o venerando instrumento desse acto jurídico sem par· na sua 
grrundeza moral valerá tü,o pouco amanhã, para abrigar, os 
que hoje o não clofendem, quanto na actualidade está valendo 
Jlara eonter os que agora o não respeitam. 

· Na ultima conferencia de Haya a situação de maior 
responsabilidade coube ao ·Presidente dos Estados Utnidos, o 
Sr. Theodoro. Roosevelt, (]ue, accedendo á iniciativa do Con
gresso pacifista de 1904, assumiu a de convidar as. outras na
çQes para a assembléa reunida na capital da Hollanda, e· sobre 
os trabalhos dessa .assembléa exerceu a influencia mais activa. 
N'i:nguem havia, portanto, mais autorizado para interpretar 
o espirita e alcance dos CJompromissos alli estipulados que 
o illustre ex-Presidente da g'randé Republica norte-americana. 

Pois é clle, senhores, .quem, escrevendo no New York · 
Times, aos 8 de novembro do anuo atrazado, assim nos es
clarece acerca desse po•nto: «Os Estados Unidos e todas as 
grandes potencias ora em guerra; foram partes no Codigo 
Internacional crendo pelos :regulamentos annexos ás conven-

, ções ,~elebradas em Haya em 1890 e 1907. :Como Presidente 
da Republica, .abrando :no caracter de ·c!hefe do governo e de 
accôrdo com os desejos unanimes do nosso povo, ordenei que 
se appuzesse a essas convenções a assi.gnatura dos Estados 
.Unidos. Ora, eu nã0 consentiria, de modo mais categorico, o 
declaro, que se consummasse uma tal farça, si me entrasse na. 

.. cabeça que .a govel'lno do meu paiz si não considerasse obri
gado a tudo ·quanto lhe estivesse ao alcance, para l{)ue as nor
mas, . em cuja determinação ·teve parte, recebessem a devida 
execução, quando occorresse · a emergencia de serem executa
das. Não posso concelier que nunca mais uma nação •Que se 
estima a si mesmo, entenda valer a pena assignar outrás con
venções de Haya, si •nem os neutros de tamanho poder como 
os Estados Unidos lhes <dão a importaneia. de reclamar ·COntra. 
a sua violação manii'esta ». 

Demos, porém, senhores, como eliminadas as convenções 
· de Haya, e supponhamos· que nada tenham as nações não belli

gerantes com a liquidação de contas entre os belligerantes 
sobre as transgvessões, reaes ou imaginarias, das l~s ide 
guerra. Inda assim,' um ponto l1a em que a indifferença. dos 
neutros não poderá deixar de cessar; e, pelo menos; quanto 
ás violações do direito dos neutros, commottidas pelos belli
gerantes. . T·oclo e 'qualque;r acto dessa natureza ;constitue 
gorantcs. 'Todo e q.ual,quer acto dessa natureza constitue uma. 
negação geral dos direitos da neutralidade, c, conseguinte-
mente, interessa a todos os neutros.. , 

Nos tempos de· ho,íe, s:~nhores, com a internacionalização 
·crescente dos interesses nacionaes, com ·a permeação mutua 
. que as nacionalidades exercem umas na.s outras, com a. in
tcrdependencia essencial em que vivem umas das outras as 
nações, mais remotas, a guerra jtí não se póde insular nos 
Estados entre que se abre ·o conflicto. Suas oommocões. seus 
estr!lgos, suas miserias repercutem ao longe, sobre o credito, 
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o commercio, a fortuna dos povos mais distant~E' místér, 
pois, que a neutralidade receba. uma expressão, uma na tu-. 
reza, um papel diverso dos de outr'ora. A .sua noção moderna 
já não póde ser a antiga. 

Até onde a concepção da neutralidade, ponderp. \ll'(i es .. 
. criptor norte-americano, «até onde essa concepção estriba no 
supposto de .que as nações não partiCipantes em uma guerra 
nella nada tem que vêr, nem estão obrigadas a cousa alguma 
para com os belligerantes, o se podem isolar dos seus effei
tOs, essa CO'llc.epcão assenta. em uma série 1 de ficções. Pela 
expansão das suas relações mutuas, e com o argumento d'a -
reciproca dependencia entre ellas, as· nações constituem, de 
facto, umn sociedade, c, reconhecidas as consequencias que 
nesse. facto se envolvem, já não é. possível a neutralidade em 
·sentido real, no caso d~ uma grande guerra». 

Nas· co,ndições · actuaes do mundo, não ha meio, com 
cUeito, para· os neutros, «de se e&quívarem a pagar duro 
tributo por guerras, cm •que não téem ·parte, nem responsa- · 
j)ilidade ». As -operações militares, com o bloqueio, o exerci
cio do direito de visita, n repressão do contrabando, sejam •· 
quar.s forem as reservas e attenções com que . procedam -os 
bel!igerantes, hão de magoar e desgo&tar· os /neu!J'os. Por 
outro lado, o . commercio .do armas e munições "bellicas, exer,.~ 
cido abertamente por nações neutras com uma das partes 
combatentes em detrimento da outra, estabelece differencas · 
incontestaveis na maneira de tratar os belligerantes. Theo
r.icamcnle a lei é de igualdade. Na pratica a desigualdade é 
flagrante. Póde succecler, como tem succedido; que, dadas as 
Círcumslancias da luta, esse concurso da industria dos neutros 
se.ia decisivo para a victoria de um dos lados; e, dest'arte, 
paizes pelos ·quaes não se considera toem se deve considerar 
violada a neutralidade, contribuem directamente· para a su,; 
perioriclade militar de uma das partell bemgerantes, em pre
,iuizo da outra. , · 

Daqui se concluirá que se devam reformar as Iéi.s de 
neutralidade, para. 'yedar o commercio particular de armas 
entro ós neutros o os belligerantes?. Não; porque, para che
garmos ahi Ií igualdade real na observancia das leis da neu.:: 
tralidade, \)ecessario seria cortar, m.ão somente o commercio 
de artefucLo.s militares, mas todo o commercio entre ós bellige
rantes e neutros; De outro modo, assegurado ,esse coinmercio 
a uns pelo . domínio dos mares e tolllido a outros. pelo blo
queio, o simples trafego de mantimentos, •que vão abastecer 
um dos be1Jigorantes •. não abastecenclo o ôutro, póde actuar 
decisivamente para b . anniquilamento dos bloqueados· e o 

. triumpho dos bloquewntes. Mas, levada até ao extremo de 
· suspender inteiramente o commercio com todas as nações em 

guerra, para estabelecer ,entre tódad um pé· de igualdade 
absoluta,. a neutralidade, importaria na abolição do bloqueio, o 
que é ab.surclo; por.quan to seria desarmar, na guerra naval, 
.os combal.entes elas suas superioridades nat.uracs. Toda a 
neuLralidade, pois, 'hoje, encerra em si restriccões .e differeiJ..-.. 
ças, que negam n neutralidade. ··. . · · ., . 
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Demais, insLil.uida a prohibição absoluta do commercio 
de armas, o .que logra v a era uni~amenLe assegurar á paz ar
zpada, ás conspirações da ambição militar, J•esultados ainda 

' mais certos. · . 
: As nacões pacificas seriam, assim, mais facilmente victi

mas da sua desamb ioã•o, da. sua boa fé, da sua confiwnça na 
honra. dos trabalhos. Não se poderiam valer· con~ra a guerra 
inesperada e subita, do recurso aos •mercado-s productores de 
armamentos. 'l'odas, portanto, se veriam obrigadas a dar
lhe, na paz, as. maiores proporções extremas, para se acaute- -, 
!arem das sorprezas da guerra: com o que a paz viria a tor
nar·-se, cada vez mais e ·inevitavelmente, um- estado virtual 
da guerra. Não restaria então outra escolha na vida inter-

\:. nacional, · sinão entre . guerra. e s:uerra; ·guerra apparelhada, 
ou guerra declarada, guerra 1mmmente, ou.· guerra ~esente. 

,·. Não é, pois, nessa de~laraçãó absurda _que se híio de 
alterar as reg-ras da · neutrahdade; povque ser1a alterai-as em 
beneficio da militarização do mundo. A reforma a que urge 
submettel-ns deve seguir a orientação opposta: a ·orientação · 
pacificadora da justiça internacional. Entre os que destroem· 
a lei e os que a observam não ha: neutralidade admissivel .. 
Neutralidade mão quer dizer impassibilidade: quer dizer im
parcialidade; e não ha imparcialidade entre o direito e a 
justiça. Quando entre. ella e elle existem.._ normas escriptas, 
que os discriminam, pugnar pela observancia dessas normas 
não é quebrar a neutralidade: é pratical~a .. Desde. que a 
violencia pisa aos pés arrogantemente o codigo escripto, cruz'lr 
o.s braços é servil-a·. Os tribunaes, a opinião publica, a cons
cien~>ia não são neutros entre si a lei e o crime. Em presença 
da insurreição armada contra ·Ôl:Hreito positivo a neutrali
dade não póde ser a abstenção, não póde ser a indifferençn, 
não pó de ser a insensibilidade, ·não pó de ser o sile.ncio. 

Si o fosse, a obra de Haya .. não seria somente um ca
pricho futilt seria uma cilada atroz. Porque,_descamsados no 
supposto valil.l' dos seus dictames comÇJ· limites á !'orça e ga
rantias do diwto, os povos se entregaram á espectativa do 
regímen jurídico ulli cuidadosamente regulado, para acorda
rem ,de repente ao troar dos . canhões, que os despedaÇaram. 

•Os Estados . soberanos não se· r~uniram durante longos 
mezes na capital. da Hollanda, para examinar didacticamente 
os problemas do direito internacional, e redigir em collabora
çfio um manual theorico do direito das .gentes. A Conferencia 
da ,paz nüó foi uma academia do snbíos, ou l).m cqngresso do 
professores é' JuriSCO!•oultos, .convocados para discutir me
thGdos e doutrinas: foi a assombléa plen;:~ria das nações, onde 
se cCIJnvcrteram os usos J'luctuantes do direitõ consuetudina-. 
rio em textos fOI\maes do legislação escripla, sob a fiança· 
mutua de um contracto solemne. Desde então os governos 
que o assignaram, si não se constituíram em tribunal de 
;justiça, para sujeitar ·OS .transgressores lÍ acção coercitiva dO 
( . I I 
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sentenças executarias, contraíram, pelo menos, n. obrigaçilo de 
protesta·r contra as trarnsgressõcs. 

. Essa é, portanto, 'uma situaçã.o inquestionavel, rque os 
Es_tados firmaram pelas· convenções de Haya. Esse é um di
rei-to, que a neutralidade,· mediante eHas, ,conquistou, e um 
dever, a que, por e lias se submetteu: o direito e o dever de 
constituir um tribunal de eonsciencia, uma instancia de opi
lnião, uma al(.)ada moral' sobre· os Estados em guerra, para 
lhes Julgar os actos, e lhes reprovar oa excessos. A neutra
lidade inerte e surda-muda cedeu. a vez :á neutralidade vigi-

. Jante e judicativa. . . · · · · 
· Renunciando a essas funcções, tao benignas, tão salutares, 

tão concilia.doras, a ·neutralidade actual commetteria o mais 
Iamentavel · dos erros: immolaria ao egoísmo de uma com
modidade passageira, de uma trimquillidade momentrunea e 
apparente, o futuro de toda a especie humana, ·os interesses 
permanentes de todos os Estados. Desmoralizando a obra das 
curtes da civilização celebradas em. Haya, inutilizaria, de 
agora para sempre, todos o~ tentamens ulteriores de organi
zação da legalidllide internac.iJnal; e deixrundo triumphar, sem 
sanccão alguma, todas as ··enormidades; todas as absurdidades, 
todas as' monstruosidades concebiveis contra a lei consagrada, 
incorreria em uma cumplicidade excepcionalmente grave, si 
não em verdadeira coautoria ·com os réos dessa anarchia es
tupenda .nas relaçõés entre os Estados. · 

Por.que, senhores, · é. imJ;Uensuravel, é incalculavel, é in
Mstimavel a somma de voder, que esse consenso das nações 
netltras 1·epresenta, a intensidade e a e1'ficacia de pressão, 
corn que esse poder actuaria no procedimento dos belligeran
tcs. Si, logo ás primeiras explosões de revolta insana contra 
o direito constituído nas convenções de Haya, os signatarios 
dessas co·n'Venções levantassem o clamor publico da censura 
un.iversal contra o arrojo das paixões desembrida:das e em
)Jl'lagadas no delírio do orgulho, a torrente da desordem ter
se-hia moderado, si não recuasse, e não continuaríamos ·a 
v~r S!lbmer1;ir-se a civilização de um continente inteiro nesse 
d!lUviD de soberba, cujas cataractas · alagam a Europa como 
vagalhões de pampeiro em praia rasa. . 

Ainda não !lassou de lodo a occasião, ainda não seria de 
todo tarde para esse movimento reconciliatorio da neutrali
dade com a .iustica. Si as nacões· ehristãs, as nações humanas 
quo a guerra não enlaçou no· seU: redemoinho, não espertarem 

. do ·abstencionismo, a que .os seus cscrupulos as condemnaram, 
r.stou por saber ,quem, a.t'inal de contas! mais" t~rá pee.cado 
.contra Deus, e maior mal te1•á causado: _s1 os que 1mme!'JS'1ram 

. o presente nos horrores da ma'is medonha das guerras, siJ os 
·que, deixando apagar-se na consciencia dos poVO$ as ultimas 
esperanças no direito, houverem mergull)ado o porvir na mais 
escu,ra das •noites. ·· 

A imparcialidade na · justicli, a solidariedade no direito, a 
communhão na mant~pqa das leis escriptas da communhoo: 

' 



• 

Sl!!SS,i.O llM H:! DE JlJL);.[O Dll 1916 

~is a ~ova neutralidade ,que, se det·iva positivamente das con
lerenCias de Haya, não decorre menos imperativamente das 
condições sociaes · do mundo moderno. A neutralidade rece
,JJeu nova missão, e tem agora uma definição nova, Não é a 
expressão glacial do egoísmo, E' a reivindicaoão moral da lei 
escripta. Será, pois, a neutralidade armada? Nao: deve ser a 
neutralidade organizada; Organizada, não ·com a espada, para 
usar da Torc.a, mas com a lei para impor o direito. O direito 
~Ião _se compõe s6mente com o pe:;o dos exerci tos~ , 'l'ambem so 
tmpoc, e melhor, llOm a pressão dos povos. 1 

Indubitavelmente, l'or"as capazes de organização ha mai..; 
or·es c màis certas no sêu resultado .que us. forcus milita
res. São as, i'or~1ai:l economicas c as fornas sociacs, com que as 
fot·ças de forca não podem lutar. E' o' que se sente nos pro
prios actos dos Jielligerantes, nessa anciedade, com que todos 
corteJam a opinião dos Estados Unidos, e, ainda, a das outras· 
nacões americanas, de muito menos importancia militar que a 
grande Republica do N-orte. Por ,que todo esse empenho em 
conciliar a boa vontade e as sympatllias do Novo 1\Iundo? 
Simplesmente pat•a não magoar sentimentos, atrás dos quaes 
não se ergue a imminencia da guerra. Os Estados em GUerra 
temem o máo juizo do universo, porque a sua reprovacão po
deria traduzir-se em elementos de ·resistencia desastrosos aos 

·intuitos, •que operaram a declaração deste conflicto: a expan
são commercial e a inf'iltracão economica, a immigração ul-
tramarina o a conquista dos mel'Cados. . . ' . 

Quando se pretende .que a civilização assenta, em ui
Lima alcada, · na força, policial ou militar, não se adverte em 
que o exercito e policia, eliminaga a lei que os mantem, não 
existiriam, ou teriam ajuntamento, informes, anarcrhicos e in
governaveis; Quem sujeita as fileiras á docilidade? Quem 
adscreve a ofi'icialidade á jerarcllia? Quem assegura a obe
diencia das massas armadas ao mando supremo. de um ho
mem? Qual, em ·summa, o elemento compulsivo, a que se 

·move o poder das· armas? A fé jurada, . os textos escriptos, a 
certeza de um regimen commum ·a todos, o contractq de asso:.. 
ciação, de organizaç.ão, de sujeição, a ,que todos se consideram 
vinculados. Hemova-sc esta base; diz um americano, « e nilo 

· haverá diUerenca entre os Estados Unidos c o Mexico ou o 
Haiti.» Não porque os norte-americanos sejam. mais mili
tares que se preservam de certos defeitos da civilização sul
americàllla,. E' justamente por serem menos militares.. Já se 
clis!e ·que a forca é quein reivindica os direitos da Bel,gica. 
Mas quem poz a forca em movimento? Quem deliberou á In
glater•ra a correr em soccorro dos belgas? Um influxo do es
pirita, uma cousa moral, uma idéa: a tradição da santidade 
dos tratados, a theoria das ·Obrigacões internacionaes, o senso 
ele um contracto existente. · · 

A nóção do, contructualidude, mús ou menos juridícu, mais 
ou me:nos .moral, está nos fundamentos de todas as asso
ciaçõfiS humanas. Sem Elia nem mesmo no crime póde !lave~ 
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sociabilidade. Contestado sen1prc como inexequível entre :J!1s
tados soberanos, o principio de mutua derpendencia soc1al, 
que o liga, vae, todavia, demonstrando, ca'da vez mais a sua 
realidade e o seu desenvolvimento. .O commercio 10ão é, como 
irrei'lect.idamente se acredita, uma origem de rivalida.des 
aggressivas entre nações. A lei predominante na existencia 
dellas é, presentemente, a cooperação,'. dia a dia mais intensa, 
cooperação •que n:ts relações commerciaes- tem o maior dos 
seus factores; e esse factor co·nduz sensivelmente o mundo 
para uma sociedade . internacional. 

A .guerra actual evidenciou que, seja qual· fôr o poder e 
grandeza de um Estado, circumscripto elle aos seus proprioa 
recursos, não· poderá· ·nem ter uma po~ição de autoridade no 
mundo, nem contar com a propria segurança. Cada um dos 
paizes alliados, entre.gue exclusivamente ás suas· forcas,' esta
ria p.erdido. NetDhum delles resistiria á portentosa conce_ntra
ção de energias organizadas, que a Europa central accumulara 
contra a ~ur~opa saxonia, a ,Europa latina e a Europa slav~· · 
A coassoc1açao desses tres elementos europeus foi a salvacao 
de cada um delles e de toüos, no cho·que gigantesco a que, 
ha dous amnos, vacilla o antigo continente. 'J.'ambem,· do outro 

. lado, nenhuma das pptencias ·do grupo austro-germanico, li
mitada aos seus meios, arrostaria o conflito, a despeito· das 
maravilhas de organização ll'\Hitar accumuladas em quasi meio 
seculo de absorpção de toda a vitalidade nacional na cul-
tura da guerra. . ·. . 

Essas vantagens amontoadas 'J)elos titães de forca durante 
quàrenta e cinco a:nnos. de aguerracã·o ininterrupta não leva
ram em conta um elemento .,moral, com que, em taes calculos, 
se não costumam contar: a 'opiuião do mundo, isto é, a con
sciencia da humanidade, ,que nunca, em toda a historia ·do 
homem, se pronunciou com tamanha· ,grandeza; com tamanha 

. intensidade, com tamanha soboran1a. · . · · 
A confiança .absoluta, na certeza da victoria pela excelletD

cia dos· armamentos, pela incubação da guerra na paz não 
surtiu ó exito eRperado; e do Ul(Jio das batalhas, das ~ntranhas 
do só lo· revolvido pelos canhões, dos estupendos morticinios 
em que se alastra a safra da morte, desses abysmos de m ise
r~a e horrores, de luto e pranto; de gemidos e torturas; de as
solacão e ruiJnas, o olhar do crente, do philosopho, do homem 
de Estado sente vir surgindo uma· forca ignorada, o principio 

. de um mundo novo, a regeneração da terra pela intelligencia 
do ideal ohristão. . 

A imagem ainda mal definida assume formas diversas. 
·mais ou menos beiJas; . mais ou menos consoladoras; mais 
ou menos precisas; mais ou menos praticas, segundo a luz, 
a que os olhos do cada observador attentam. no phenomeno 
singular. Para uns seria ·a união das nacões democratizadas, 
no seio de uma vasta federação, onde as soberanias convivam: 
renunciando unicamente os elementos, essenciaes á harmonia 
internacional. Para outrQs é a constituição. desse tribunal 
4as potencias, que o Sr. Roosevelt esboçava, ha dous annos, 

• 
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com a base assentada no convenio commum de lhe sustenta
rem executivamente os ,julgados. Alguns, ainda, anteveem a 
inauguração de um systema, no qual os Estados sobera;nos 
se obriguem, por t•onvenções praticamente garantidas, a não 
entregar os seus !itiogios de 'qualquer natureza á decisão das 
armas,.antes de os haver submettido ao exame de uma junta 
internacional. Outros, emfim, menos adiantados no vOo das 
conjecturas, enxergam a barreira ás inundações da violencia 
militar na opposiçã.o dos neutros ás e:wrbitancias dos pode-

. res belligerantes. · - ·' · 
No meio 'dessas divergencias, porém, um elemento lha, 

1 commum a ·todas as opiniões: o sentimento de que as socieda..; 
dos civilizadas rtão podem continuar á mercê dos interesses 
immoraes e desorganizadores· da forca. Não são· os governos 
democratizados os que. turbam. a paz do mundo. Os povos 
amam o trabalho, estremecem pela justiça, confiam na pala
vra, teem no mais alto gráo o instincto da ·moralidade, abor
recem as instituições oppressivas, sympathizam com o direito 
dos fi:acos .. ·A democracia e· a liberdade são pacificas e conser
vndoras. As castas, as ambições dynasticas, os regimens arbi
trarias é que promovem '·a sizania, a malevolencia e a deshar
monia ·entre os Estados. A guerra actual seria <impossível, si 
os povos, e não o direito divino das corOas, dominassem a 
politica 'internacional. · 

:- Mas esse poder, inconsciente e inerme como· as ·grandes 
forcas da natureza, entra agora em scena éom toda a 'ene!lg'ia 

~ da lei irresistivel que. elle representa .. Si as instituições li
vres, as instituições parlamentares e ~s instituições represen
tativas não forem esmagadas nesta campanha, a ..Europa ha de 

· ser restituída ao domínio do seu direito, os pequeno·s Estados 
recuperarão a sua integridade, as nacionalidades captivas re
surgirão emancipadas, o movimento dos povos libertos le" 

- vantará muralhas insuperaveis ao espirita de conquista. 
· Os povos'· jâ se não illudem com os famosos ·quaUficatl

vos de «resultado necessarjo», ·cimperativo historico,, ou «in
ter·venção da Providencia»/ com .que1 se entrajam ~o manto de 
santidade as irifernaes hecatombes humanas, em cuja orgia 
de sangue se apascentam as guerras diabolicas de hoje, ·guer·-· 
ras onde a sciencia, servindo aos appetites da furia mi!itaz·, 
multiplica .ao racor e á cobiça,. nas mãos do ·homem, a po
tencia homicida: .. Os povos sabem ·que as ·guerras, em nossos 
dias, nem sempre são resultados espontaneos de causas so
ciaes, Ordinariamente são actos de vontade, r•esolucões indi
viduaes, amadurecidas mo ·arbítrio elos potentados, encaminha
das pela diplomacia secreta, e re~ucadas pela me!ltira politica 
na linguagem qos grandes sentimentos de honra, direito e 
salvação· nacional. iA catastrophe actual •. 'ba q.uasi dous annos1 
lhes ·agita aos ol'hos o facho dessa ;evidencia, acoelerando com 
ella a democratização · dos governos, o advento das /nações 
á posse dos seus destinos e a comprehensão ·dos vinculas so ... 
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ciaes que, entrelaçam uns com outros ·os va:rios ramos da 
civilização chrislã. · 

A facilidade e a brutalidade com que se mclteram dc
baixG dos pés da pGiitica de conquista os comprGmissos de 
Haya, parecendG anhiquilar em uma catastrophe irrcmcdiavel 
o principio de um regímen ,iuridico entre os Estados, não vie'
.ram sinão ensi:n·ar os povos ·a reforcar as garantias da sua 
tranquillidade, buscando novas sanccões tí moralidade inter
nacional. Esta pavorosa e phantastica subversão das leis ·es
tabelecidas na magna carta da paz e da .guerra descobriu em 
toda a sua hediondez a natureza das influe:ncias á sombra 
das quaes se conspiram estes crimes contra a · humanidade 
c ha de levantar· no espírito dos povos escarmentados uma 
reacção irresistivel contra o predomínio dessas forcas malfa
ze,ias. Os amigos do direito das gentes nã.o temos, pois, .que 
desanimar da sua utilidade: o ,que nos cumpre é cavar-lhe 
os alicerces mais fundo-. tt.Not to despai1• but to diy deeper 
{O!' its foundations. » · · · 

E' uma realidade obvia que as nações, .no sentidÓ eco
nomico, já const'ituem nma sociedade. Para que de uma so
ciedade pelos interesses mercantis, .[Jelos interesses indus
triaes, pelos interesses agrícolas, pelos interesses financeiros, 
passe clla a ser uma sociedade co:nstituida; moral e politica., 
mente, para esse auspicioso resultado as circumstancias deste 
cataclismo estão concorrendo com um poder incontrastavel. 
Essas circunstancias ergueram a opinião· publica, nos dous 
co:ntinentes, daquelles interesses para os interesses ainda mais 
altos da' .iustica universal, em .que os outros assentam, e 

. .que se não <podem consignat· seguros emquanto se não crear 
uma legalidade internaéional com as suas sancções indispen-
saveis. · . ' 

Romperam-se tratados, arvoraram-se· doutrinas funestas 
á cxiste.ncia dos contractos entre Estados, escogitaram-se re
quintes de malignidade nos meios de guerra p),'ohibidos, ni
velaram~se as populações não combatentes com os exercitas 
em armas, para autorizar essa caçada· ímpia, desencadeada 
contra .a propriedade, a honra e a vida humana. Diríeis que 
o mal tragou de .uma vez o bem. Diríeis •q;ue, bo vortice dessa 
tormenta, desappareceu, expirou o direito das gentes. E, com
tudo, esse direito não per:ece11. E p1w s·i mu~·ve .. Cahiu nos 
campos de batalha, para se reerguer 'na consctoncta !humana, 
de onde ha de vil!', rcstau}ado, a ircina.r c. •recO'IIstrui.r •O 
mundo. E' ·ene quem está ,qualificando·; nos fastos desta 
guerra as acções dos beligerantes e as inaccões dos neutros.: 
ello quem ,i ti impoz aos atte:tllados inconcebíveis desta guerra 

·os seus nefandos nomes; cU c quem, depois desta guerra, ha 
de vir a julgar os vivos e o,~ mortos, separando os martyres 
dos perversos, os heróes dos malfeitores; eU e .quem, ao al
vorecer da paz almejada,• presidirá aos congressos onde se· 
ha. de t•esolver sobre a causa do muQ.do; elle quem, nas con~ 
;vr.nçõcs dessa Uq\tidnçüo final, definirá .c 'garanti),'á, o foral 
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da ciViliza(!ÜO rnoclcnm; 1dlo .q.ucn1 ,.;cpullaJ'Ú em uma con
d.em~acilo Ü'!'UV08'i1VeJ as heresias d,o impOL'ia!iSmO e do lffii
htariS!IIO; alio quem '!'eintugrarú nas relaoõcs entro as poten
cias as leis da l'idelidU!do (L palavra empenhada, da lealdade 
nos meio.s de hostilizar o inimigo, da proLeccão aos fracos, do · 
~·_e5fJCito aos inermes, da ·igualdade jurídica dos Estados. 

A es~c dcsidcratwm salvador e necessario a liga dos pre
conceitos c inLet·esses oppõe a e~ággeracão actual das idéas 
de i-ndependerwia e soberania. Mas essas •nocões, ilomo a no
cão. de .. neutralidade, Leem de .passat· .pela modificacão irre
cusavol que o bom senso lhes dieta. Os povos não são menos 
independentes, nem os Estados menos soberanos, porque re
nrnnciem ao direito insensato do se odiarem e des~ruirem, 
de se ac~m~eLterem .e devorarem, $Ubmettendo os seus litLgios 
a urna JUsl!ca const1tu~da pela sua ~col·ha; do mesmo modo 
como os indivíduos não ·são menos livres e sui juris, .por se 
.não lhes reconhecer o direito best.ial Ide ·se aggred,irem e 
trucidarem, · de se 'Pilharem e assassinarem, ·sem •responder 
aos tribuna os estabelecidos pelas lois de ilada paiz •. P-elo con
trario, essas apparontcs Iimitacões da Jibet·dade e da· sobe
l'ania são as condicões esseneiaes e as garantias impreteriveis 
da soberania e da liberdade; 'porquanto, sem e lias, a liber
dade se perde nas con:Vulsões da desordem, e a soberania se 
pondemna aos azares da guer.ra. · .. 

~<\: ~o\mer.ica, senhores, não .póde encolher. os hombros de 
·aesderu ao ,curso· destas .que.!ltões,. :embora o 1Lheatro 13Pde 
ellas presentemente se agitam se,ia o do outro continente.· 
Os oceanos que nos circumdam não nos iJnsulam, moral, ju
.'ddica e poLiticamente, do resto do 1globo. Da eordillleiTa 
em. ,que a natureza deu a sua columna vertebral a ()Ste •cor
po ·gigantesco, desde as moilt!iinhas Rochosas até aos :A:ndes; 
desde a. California até (L Patagonia, o egoismo dos. homens 
não 'lograria extrahir massas basta:ate vastas de .granito para 
cercar de uma impenetravel muralha chineza o Novo !Mundo.· 
·Correntes mysteriosas, pro.l'undas e indestructiveis como essas 
;que atravessam coutinuamente· os mares, transportando 111as 
suas aguas o calor de um ao outro hemisplJCrio, cntreteem 

· nas rolacõos i:n-tellecLuaes, · ccouomicas c politicas dos Estados 
a; communhão dos interesses, Lendenulas c sentimentos., · 

Nunca essa identidade intima. entre os desti-nos das duas 
· ni'elades do ,geúoro 1humano se demonstrou com eircumsf.81Ili-

1 cias mais uoucludentcs do ·J]Ull úo cort•er desta guerra. Cada 
pulsação !Que cntumcce as a-rt.cria:;; curopéas vem latejar im
mcdiatamente nas nosGàs. Si fosso possível que a Europa se 
extinguisse pelo extorrninio das suas raoas, ou pelo sossohro 
definitivo da sua eivilizacão. os membL·os, conservados aqui., 

· desse immenso ot·gaJnismo. uue hoje abran-r;o todas. as ro
·giões da ·esphera terrestre, se .reduziriam. durant.e ~~eculos c 
seculos, a um maJiogrudo tror;o, pat•r..piegico c ·decadente da, 
ospccic humana, como ess&s deoepados,- ·cujo cot·po a -wuti.:. 
Iacão desmodra e· cujo .cerebro se u!.rvl~hia peli.! -jnsqfl'icie.n-. 
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cia 'ele uma circulaoüo prejudicada com a eliminacão de ong-fios 
ncccssal'ios a uma acLi v idade normaL. ,scm/cl,hantemenl,le \8. 
Europa receberia um golpe mortal no sou desenvolvimento 
·si· a Amorica fosse dormir debaixo das ondas ao lado da.' 
Atlruntidc sumida, ou os seus habitantes vo!Lassem á exis
tencia ·selvagem dos abo!'igenes que l'eccberam os seus · dcs-
cobJ;idores. . . · , 
· A bandeira do nacion:ilismo, do chauvinismo, do jingois
mo desfraldada por certos patriotas, alS"uns aliás muito ii
lustres, muito dignos c muito eloquentes, ó' uma bandeira de 
egoísmo, dcsconfianoa c retrocesso, que não resolve nada, e 
macia ,garante. A •America tem nas veias o sangue, a intelli
gcncia c a ri.queza dps seus antepassados, 'que não são os 
apaches, os Guaranys, ou os africanos; mas inglezcs c os 
iberos, os saxonios c os latinos, cuja substancia vivente, cujas 
.tradicúes, cujas ,idJ§as,, cujos· capitaes nos ·geraram, nos ore
aram, nos educaram, nos opulentaram, até sermos o 1que 
l1o.jc somos~ Ao ,iingoismo guerreador se oppõem, nos Esta
dos Unidos duzentos c cincocnta annos de puritanismo,· c, no 
resto da America, um scculo inteiro .de expericncia do fla
gcllo militar sob as varjadas i'órmas. do .caudilhismo· c dil 
á:narchia .. O direito c a .Jiberdade il''izcram a America ·.do 
Norte. De liberdade c direito são os boris exemplos com os 
~lUaes clla a;ffirma a sua superioridade. No ,seu direito e da 
liberdade ó que a America do Sul póde encontrar modelos,. 
Com essa liberdade e esse direito ó que ao ,grande cxemplàt• 
dil politica americana se offerece agora a missão ·de actuar 
na politica curopéa, levando, sob ·a. influencia da sua. attra
c<;ão jurídica ·e moral, em torno de si na naoões latino
americanas, como astros gravitantes de redor de um grande 
ideal, para as regiões· da paz c da justica .. 
. A vocação,· pois, .que para este co:ntinente se esti~ deli

neando, não é nem a de se rctrahir na pendencia travada,alóm 
entre a civilizacão c a militarizaoão dó mundo, nem .gràndcs 
armamentos nas rufnas de uma guerra por clles impost~~o .; 
Onde essa vocacão está ó cm procurar assumir a iniciativa 
•e contribuir influentemente .para a constituicão do novo sys
tcma de vida internacional, pela associação ou approximacão 
das nacõcs, mediante um regimen que substitua a lei dil 
guerra pela da justi~,:.a. Não se evita· a .guerra preparando a 
g1:1crr·a. Nüo se obtem ·a paz, sinão apparelhrundo a paz;, Si. 
V loS pacam Jlara paccno. 

O symbolo. Ço mili~arismo sequcstr·a os povos, para os 
supplantar. D·tvlde et. '1mpe1·a. Os mandamentos do eh ris-; 
tianismo unem as nacões, para as dirigir., · . , 

En:~~ei nnd acbictc/ 7'uchtig Wo1•t. 
.Va1'Ctn urul lc'ilcl Bcssa1• I1o1•t. · 

· 'Q)lem tem razão não 6 Machiavel, 'ó Goothc, que NioLzscÚâ 
;re ud1a . · · . '· · · . ·• ' P. .... fJ. . •. ---··-· • 4 ·~···-; ---··· .• - -· •..• : _.,:~ •. I .I~· 1--1 ..... L ........ / 
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. Si a distancia e a difl'erença de meio nos alo:ngam da 
Europa, abrigando-nos das Jmixões c agonia da •guerra, seria 
absurdo <Iue ~cja para nos contaminarmos das idéas a que a 
guerra so deve, em ver. do assumirmos o papel ([Ue as cir
cumstaucias nos t·esct·vam, de <Clomcnlo aclivo na crca1\ão du 
um mundo inletmacional mais bem Ol'!;'anizado. ' 

'· A A1ncrica, senhores, .i ít lem no rumo deste oriente · os 
títulos do prccm,sora. · ~>\IItes das con1'crcncias de llaya ·cru 
l8!J!J c ''i!J07, anles da Declat·ação de Bmxellas cm 1701, antes 
da Dcclaracão do S. lPctcrsbut•go cm .1868, antes da Conv,en
r;ão de Genebra cm ISült, ,iít o Governo düs· l!:stados Unidos da 
Amel'ica,. nas suas Jnstrucçües para o sm•v'iço tios Exm·citos 
em carnpanlta, m•Liculava as leti; fundamentacs ·da '15Uerra rno
del'lla. Su.ioitar a guerra á disciplina do direito o da hu
manidade é creat· uma situacão, em . ultima analysc, fatal · á 
guoJ.•r·a, porque a guerra ó, de. seu natural, deshumana, rebelde, 
indiscipliuavcl. O 'fJendor natural da guct•t•a ó · sacudi!• as leis 
·da guerm. Desde ·que, po1·tanlo, se comccou a trabalhar por 
suhmctter a guerra a leis, começou-se a Lmbalhar «.pela paz 
do gen~ro humano ». E' o que o lP t•esidento ll:oosevclt reconhe
cia, cm 190.\, na circulat· onde esbouava os intuitos da confc.; 
l'cllcin, q'ue se i·calizou cinco aunos mais Lar de. · . 

nessa dit•ccerro não j)ot·mitla Deus que regressemos. !1. · 
S'UI!l'ra actual vae acabat• por. uma reorga;tti~acão, que assen
tat•tí o direito intm·nacional mais amplamente do (JUC nunca 
em principias de solidariedade entre a,; nações, sinão todas, 
pelo menos as de um gr·upo, onde avultarão as mais cultas,. 
as mais poderosas e as má is interessadas na liberdade. Bus
carmos alat•gat· o mais possível esse nucloo; contributndo para 
lhe augmentar, attí .onde se possa, o numero dos Estados 
que o C{lllltJU~essem seria obedecer á indole das nossas insti
tuições, ao genio dos. nossos povos, !á tradição da nossa histo
ria, aos iutet·csses da nossa scguranca, aos deveres, da nossa 

, hont'a, desde que o objecto dessa revolucão pacifica, nas relações . 
interuacionaes, seja <lit'ficultat• a guerra e organizat1 . a paz; 

. -solidat·izando WB -nações cm um regímen onde ellas se asso~ 
cicm, '[l:l!'a se oppOl' ÚS violações do direito das gente~· 

Gz·ando :l'ol'tuna, ~;onhores, a que. me prO!)Orcionastes do 
fal!at• esta linguagem de paz c justiça em uma das mais bri
rltantcs capitacs do mundo, sob o tecto hospitaloil'o de uma·· 
congt•cgação de sociologos e ju1•istas, . a um dos mais cultos 
auditorias deste continente. Comnligo reconhecereis, , creio 
eu, que !'todos somos. interessados» (as palavr·as. são .de um 
pubheista norte-amoncaniO), que toldos ·somos mtoressados, 
repito, nos pz·oblomas da l'~co,n~tru~ç.üo supsequpnto ú. guerra, 
e devemos envidat• toda a mlluenclll, de que disponhamos (o 
é imn1ensa)., para usseHUl'Ul' que essa rcconstruccão obs.et•vo 
o legitimo rulllD ». · · · 

!Parecerá, Lalv~:z,' excesso du optimismo discori·er destas 
. aspil·a~:õcs de l'econstitui~üo do mundo pelas, idóus ·generosas 
jJ~ :volta. ao dil'ei(.<l .e reooÍlciliaçÜO COm a !UQI'~ljtlll'istã, .qUajld~ 
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a 'mais :febril adividade mull.ipliea a~ t'aiJt•ieas de armas. o 
·metal eaud1~11l1~ rul.ila na:; fu,t·,ja:;. IJtn 1àlllina·s c:>bmz~adas, 
ou rechina IJUI c:ttadupas de aço nu ·fusão dos canhões, quando 
todrus a~ iudustl·ius :;e :;ubstituem pela dos inslt·umenLos de 

·:carniça llJLHWdo o saugue cscort·c das azas tenebrosas da ·suena 
sobro os ·continentes, desde o Balti-w e o Mat• do Norte ·até 
ao.liW~dilcJ•t•aneo e o •Mm· Negt·o, desde a Grã-Brotaillha e a 
·Belog·ica até (t Urecia, {t Palestina c ao Egy·tiLo, desde as slepes 
moscovitas até ú:; extremas plagas africanas,. desde a· l!'ranca 
até á Persia, desde a penin:;ula dos Balkans até os desertos 
da :Arabia, desde ·os fundos· do oceand até os vertices dos 
:Alpes, desde o mundo runtigo, onde .a morte estende o sudario 
das suas batalhas, até o novo, arrastado a collaborar com as 
suas ofl'icinas e o~ seus .'~staleiros na faina .tremenda • 

. 'Mas é justamente do ·excesso do mal que me· .pal'et:e vir 
surgindo a es)lerança de ·cura. Assim com[) h a as visitas da 
.saudc, ,que precedem á u!Lima agonia, agonias lia ·que se l'e- · 
solvem na volta lia saudc. A mais terrível das .enfermida
des moraes que tem so~J'rido, nos ultimes seculos, a nossa 
.espocie, ú a miliLat·iza,;íio do mundo civilizado, a hypertro-
. rnhia dos annamen Los. Des8a doença mortal não se podia sa-
1Iir sinão pot· uma er.ise quasi mortal. Mas, 1'clizmente, a 
,consciencia eiu•istã nã.o enLL'ou em coma: Pelo cOilltrario, as 
energias do bem se vão reanimando, os symptomas de uma 
grande reacção crescem· a olhos vistos o do coração da hu
manidade, tt"Uspassado pelas sete .eS'padas da d~r. brota a 
vontade, a confiaw;a, o alvoroço do Ll•iumpho, com o senti
mento, o consolo, a certeza da regeneração.. Os horizontes 
()Stão 1ainda singularmente • .carregados. l<ormidaveis .:JEglo
mcrações calis•iuosas ainda pejam o céo. As sceatelhas ris
c.am a atmosphera baixa . e torva. Um ambiente pesado o 
electrizado comprime e inquieta. Mas já se sentem os pi~i
mciros indícios do c,ansaço na luta dos elementos elil!fure
·~idos, e uma corrente do ar rijo e puro como os.·grall<\es· so
pros destas planuras começa a desconde11sat• as trevas, lim-

. pando as regiões .superiores do firmamento. E' o instincto 
da eonservar.ão humana que desperta, o ·tino íntimo das cou
sas que· aco'rda no animo dos. povos, ·e os restitue ao senso 
da vida. Ou pOr freios á guerra, ou reuuaciar á cívUizacão. 
E' o que quasi todos ~entem. · 

:Antes desta guerm. o mundo oontemporaneo ain~ não 
conhec.ia a· guet·r·a. Comparadas com esta, até as campanhaii 
111apoleo'nicas se despem dessa grandeza épica, em que a ima.- · 
gjnacão neil-as contemplava ussombt•ada. Seri,a mister recuar 
até ás invasões dos barburos, para ver a furia das armas 
chammcjar em ttt•eas tão vastas, e o senio da ferocidade ru
gir com violencia tão horrcada'' Agora, · porém; depois qlie 
se viu . o alude cnBanguentado rolar. por sobre o velho eom
ti•mlte em massas immensuraveis, sumirem~se RO verticc 
das .. '·bataJ:has, om menos de dous an11os, mais de doze mi
•lhõ.es de almas, e atirar:..se ~ face dos·. oéos a procllimação· · 
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bstentosli do 1mi1.o da força absoluta, depois que se cxperi-
. m~l!tou assim até . onde pode chegar o inferno das paixões 

m1ht.nrr.s vasudo e espalhado enl.re os homens, a familia hu
manla, entrada in~iziv~lmenf:e de espanto e terror, sen~iu ,:~ue 
era a sua proprJU exJstenCJa a que est.ava em questao, viu 
que a eliminacão dessa m,aldade ot•ganizada ,iá não podia 
ser uFticamenl.e um anhelo do pacifismo, coFtvenceu-se de 
que 1 o· muRdo não supportaria outro accesso desta loucura 
desapodern.da e vertigmosa. 

Mas desde que esta impressiio entrou a c;tlar nos ani-: 
m~s um movimel!lto espon.taneo e inst.inetivo, eliltre os pro
prws combatent.es, volveu os olhos de todos para os longes 
deste :hemispherio, Ol!lde tremula ao Norte a bandeira. astt~i ... 
gera dos Estados URidos, ao Sul o pendão céruleo da Repu
bli~n Argentin.u, ond~, NO caminho, dos Ande~, ás p:ol.'tas do 
Chlle,, se levanta a Imagem colossal do clmsto, e ás mar
gens do At.la»f.itlO, no' estandarte brazi!eiro, se desfraldam as 

. insigaias de ordem e progresso. Outros fiz.llram as suas ban
de.iras das ·côres da terra. Vós compuzesLes a vossa das 
côres do céo. Os matizes do céo não podem mentir, 
:l. sua origem celeste. As estrellas do céo Não podem 
traRsigit• com os interesses do inferno. O progresso e a or
dem não podem servir ú desordem e :l. forca. A evocacão do 
Crucilficado· não · póde ·cobrir a fm;ocidade,. a barbaria. o 
MundQ Amtigo, pois, não se erigaROu, deixae-me crer, em 
voltar os olhos para o Novo Mundo, em espe~ar que, er
guendo-se do seio destas democracias, a opinião christã dos · 
povos e governos tome o logar, que lhe cabe, na resisten
cia ú dominação da. terra pela viole~tcia, no trabalho para a 
renovação da vida illternac'ional pelo direito•. 

1\Iais uma vez se joga a sorte do Universo entre os fal-. 
sos numes e o r,ulto verdadeiro-; . entre os ido los dos barbaras 
e o symbolo dos christã0s; entre o paganismo dos conquista
dores; que . dividiu os homens em senhores e captivoSj, e o · 
espiritualismo dos martyres, que irmanou. os homens na .ca
ridade, .entrE1 o verbo da força e o Verbo de Deus. Por elle 
clama aos céos o sangue vertido no martyrologio destes dous 
annos, por elle, senhores, pelo espírito que se ljberava, no 
principio dos tempos, sobre a desordEm chaotica dos e!e
mentos., e agora baixará sobre a desordem chaottca dos m
teresses, para cxtrahir desta ·anar.ciJia um mundo regJdo ·pelas 
leis da eonsciencin,, como daquella suscitou um mundo orde
nado. pelas leis da mataria. Na. ordem matertal; como na or
dem mot•al;, só o espírito organizili, sll o espírito ·regenera1, só. 
o espnit.o. cria. 

· Nus :Mtm.Yaacns â Náção Allemã, que. escrevia, cm 1808', 
entre ns dolorosas provações de sua patrtn1, FlchtEI appelluva. 
do podet• da fo1:1\a ·para o poder do espírito. E' da fore.a parll 
o espirit.o que nós appeiJnmos t.ambem; e não o poderíamos 
faz·er em expre•ssões mais sentidas. ou verclfloçloirus. «Não lu-

~ ' ' ' ' ' ' • ! . 
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te is), dizia t·lle; «por conquistn.r com nrmns corporens; mns 
tende-vos· fil'mes o orcclos na dignidade ·do espírito ante os 
vossos nnf.agQnistns. Vosso ú o dGstino superior de l',undm• o 
imperiu do ospirilo () da razã~, destruindo nos rudes poderes 
da mutcl'ia o seu domínio do regedores do mundo.;. Sim: 
cm todas as nações hn intellig~ttlcias; nns qunes nüo . calnrtí 
.iámais n crença do que as grandes promessaS\, l'eiLns 1'1 espccic 
humana;. de um roino do Direito; da. Razão c da '\"G['dado, 
sejam illuHüos vãs. Es.sns iritolligcncins nutrem n. convicçüo 
de que ·este regímen de forrro ú apenas uma trnnsiçüo para 
um Est.ndo mais bom constituído. Em vüs confiam esses c, 

. eom L1llc~. as rncns mais novas da humnnidndo. Bm sosso
J:írando vós comvosco sossobrnt•ia na humanidade a espG~·an-
Çil/ ,do 1,1mn regeneração futura., - · 

Estas palavt•us, roi toradas ng·ora, c\mto o cinco ânnos 'de- · 
pois, nfio tecm sinrLo qtw varJnr do ondercco. O philosO'pho ti
nha ra.zão; o- ,patriota .nno tinha. As ·rncas mais novas con
J:Jam eni si. mesmos. E' em si p.ropria quo n humnnidàdc es
pBra. A e lla é que nos dirigimos. E quando o .reino do es
piril.o vit:•r, sor:í ~lo enlnco dn liberdade europ·éa com a li
hordndü nmericnha, cm uma communhiici hOsL11 á guerra e 
urmada contra c lia,, de gnrnnLias illquebrãntnvois. 

' . 

tiS,• SESS,\0, E!VI 19 DE .lÍULIIO. DE 1910 

I'RllSIDF-"'ClA ,DO Sll; PEDRO DOllGllS, 1" SllCllETARlO 

' A' 1 hora da tardo nbre-so a. ses silo, a que 'c,mcorrem os 
Srs. Pedro B,1rgcs, M'ctollo-, Lopes· GuncaJvos,. Indi.ó do Bra
sil, Laura SL•drú: 1\rondes de Alme1dn•. Pires Ferroirn, FI\'lll- . 

. c::isco Sá, João Lyra, Eloy de Son1.a, Cunha Pedrosa, Epltncio 
IPcssoa, Rosa o Silva, ArauJo Góes, Raymundo do 11\Ul'Unda, 
Luiz Viannn, Erico Coelho. Bueno de. Paiva, Adolpho Gordn,. , 
AIJ'r·cdo Ellis; Eugenio Jardim, Gonzaga Jayme, Leopoldo do 

· B!tlhõcA, .Tosú 1\furlinho, Xavier da ·snva, Gcnm•oso Marques, 
IV1dal Ramos, •Sonr.cs dos ,Santos o Victoriúo Monteiro (2!l) .: 

Deixam do comparecer com causa justi'ficnda os Srs . 
. A. A7.CI·edo. Hcrcilio Lu~. Pereira IA•M, Rego 1\fi.lnÜllro, S'i.J
verio Nm·y: Al'Lhnr Lemos, Cosl.a Rodrigues, .Tosó Ell'zobiu, 
Abdins Novos·; Ribc'i:ro Go~onlvcs, Tlr.ornnz• Acedo)~, An
tonio do Souzn, Walfrcdo Leal, . Ribeiro do Drlif,o; Gomes 
iftibeiro, Siqueiru do '1\f'onezes, Gtülhnrme Cnmplls: Ruy Bar- , 
bosa, JO.sé Mnrcel!ino, Di.lm·inogos Vlcente, Joilo Lulz Alves; · 

I 
, I 
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Miguel de Cd""'alho, Irineu M-achadO. Alcindd Guanabara; 
[!'rnncisco SaJies, 13eTnar<lo 11\fGnteiro) lAJl[e\i.!]a.r ~uimarãe'.SII 
Abdon Baptista e Uivadavia Corrêa (21!) •. , . 

E' lida, posta cm discussão c, sem debate, approvada a 
acta da sessão anterior. • 

' 

o Sr,. a• Secretario ~(sel:'l)indo 4.11 '1"), dá. çonta do seguinte 

EXPE!)IENTE 
Officios: ,.. 
Do Sr. 1• Secretario da Camara dos Deputados, communi-' 

'cando ter sido adoptada a emenda do Senado á proposição que 
abre o credito especial até a impurtancia de 350:000$, para 
•pagamento da subvenção devida á Estrada de Ferro Funilense, 
nu Estado de S. Paulo, a qual fo~ á sancção. - Inteirado. 

· DÓ Sr. Ministro da Fazenda, transmittincH> a mçnsagem 
com que o Sr, Presidente da nepublica restitue dois dos auto
gçaphOs da resolução do Congresso Nacional, sanccionada, que 
abre, pelo referido ministeril.l, o credito de 13:173$482, para 
pagamento a D. Francisca Chicharro Gaivão Metello em vir
tude de sentença judiciaria. - Archive-se um dos autographos 
·e remetla-se o outro á Camara dos Deputados. ' 

Do Sr. directur da Faculdade Livre de Sciencias Jurídicas 
e Sociaes, enviando para ser presente á Commissão Especial um' 
trabalho referente ao Codigo Commercial, elaborado pelu Dr., 
Rodrigo Octavio, lente cathedratico da mesma faculdade. '....., 
A' Commissãu Especial do Codigo Commcrcial. 

Telegrammas: . · 
Do Sr. Victorino de la Plaza, Presidente da Republica Ar

gentina, agradecendo as congratulações. do Senado Brazi,leiro · 
por ter sahidp illeso do a~tentado de gue foi victima-na cidade 
de B)lenos A1res. - Inte1rado. · -. 

' . 

Do Sr. Benj;1min Barroso, presidente do Estado do Ceará, 
· communicando que, .tendo terminado o eeu periodo de governo, 
. passou. o exercício dnquelle cargo ao Sr. Dr. 'João Thomé de 
Saboya, eleito pnra ,o periodo constitucional que se inicia. -
Inteirado. · · · · 

o Sr. João Lyra "(supplente, Se1'Vindo ae s· Secretario)', 
declára que não ha pareceres. · , · · ~ . 

O Sr .. Buerio de Paiva - S1•. Presidente, o Sr. ·Senador . 
Francisco Salles pediu-me que eu comm\lnicasse á Mesa que 

. S. Ex. deixa de .comparecer ás sessões por so achar enfermo •. 

O Sr. Presidente - A Mesa i'ic\1. inteirada. 

' 

• 

, . 
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. ORDEM DO DIA: 

CREDITO DE 177 :867$ AO MINISTERJO DA: VJAQÃO . 

· 3' discussão da proposição da Camara 'dos Depütados 
n. o, de 1916, que abre, pelo MinisLerio da Viação e Obras 
Publicas, o credito de 177:867$, supplementar á verba; .3•, 
art. 29 da lei n. 2.9211, de 5 de janeiro de 1915, para attender. 
a despezas com diversos serviços a cargo da Repartição (lera! 
dos Telegraphos. 

Adiada a votação. 

'PROVIMENTO· OE bARGOS D;~· FMIIlNPA MUNICIPAL 
' 

Continúacão da .discul'!São unica dÓ. véto do Prefeito ao 
Districto Federal n. 8, de :1.914, á resolução do Conselhj) 
Municipal que regula o provimento· dos cargos de solicitado· . 
res da Fazenda Municipal. 

Adiada a votação . 
. 
P.X'I'INCÇÃO DOS LOGARES DE JUIZES SECCIONAES 

. . 
Continuação da 2" discussão do projecto do Senado n. UI,· 

· d!! 1896, que extingue os Jogares de juizes seccionaes, ·creados 
pelo decreto n. 848, .de H de outubro de :1.890, e equipar~ 
os vencimentos de t.odoe os ,juizes de secção da Republiea, 

· · assim como os dos procuradores seccionaes. 
Adiada a votação. 

f,ICilNÇA AO BACHAREL LOPES DA COSTA 

2" discussão do projecto do Senado n. 9; de :1.916, qu~ 
c~ncede ao bacha,rel Alfredo de ArauJo .Lo~s da Costa,. 3• offi-: 

· cial da Secretaria de Estado do MimsteriO do Intertor, um 
anno de licenca, com t> ordenado e em prorogação, para tra• 
tamento de saude. . · 

· Adiada a votação, . . . 
CREDITO DE 50 ;000$ AO MINJSTERIO DO INTERIOR 

' I "' , 

2" discussão dn proposição da · Camara dos Deputados 
n. 8, do 1916,. que autoriza o President.s da Republica a in
vert~r, dentro d.a verba total qe 50:000$ votada no orca-

' 
I 
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:mênto ôo Ministerio do Interior,· as respectivas parcellas e 
dá outras providencias. 

Adiada a votação. 

CREDITO DE 60 :ôM$930, PARA EXERCICIOS FINDOS .. ··""· ' 'I 

2' discussão da proposição da . Gamara dos Deputados 
. n. u, de i!liG, que abre, pelo Ministerio da l!'azenda, o cre

dito. de 60 :6511$930, para occorr&- a pagamentos de dividas 
processadas por :exercícios findos. 

Adiada a votação. , 
' 

O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar, vou le .. 
vantar a sessão, desigÚandó para a de amanhã a seguint(l ot: .. 
dem 'do dia: 1 

V ota~ão. em 3• discussão, da proposição da Gamara dos . 
Deputados· n. 6, de 1916, que abre, pelo Ministerio 
da Viaç.ão fl Obras Pnbliens. o c,,.edito de 1 ii :867$. supple
mentar á verba s•, art. 29 da lei n. 2.924, de 5 de janeiro 

.de 1915, para attender ·a despezas com diversos serviços ai 
cargo da Repartição· Geral dos Telegraphos (com pare~~r. (a. 
voravel da Com missão de Finanças); · 

· Votação. em discussão miica, do véto do Prefeito dô 
Districto ;Federal n. 8, de i 914. â resolucão do Conselho 

· Municipal que regula o provimento dos cargos de solicitado- · 
res da Fazerida Municipal (com parecer tavoravel da Com
missão d11 Constituição e Diplomacia á emenda do Sr.· Men .. 
des de Almeida no sentido de serem· pedidas in{ormaçü~s. aa 
P,:re(eito) ; • . 1 

Votação, em 2• discussão, do projecto do Senado n •.. fo. 
de 1896, que extingue os ·togares de juizes seccionaes, creados 
pelo decreto n.'848. de· U de· outubro de 1890, e. equipara , 
os vencimentos ' de todos os juizes de secção da Republica, 
assim como os dos procuradores seccionaes (com parecer con. 
trario das Comrníssões rle Justiça e LeoislaçiJ.o e de Finanças)': 

· Votação, em .. 2. discussão, do projecto do Senado n. 9, de 
1916, qüe conce~e ao bacharel Alfredo de Araujo Lopes da 
Costa. a• offioiat da Secretaria de Estado do Ministerio do ln· 
terior, um anno de . licença, com o ordenado e ··· em 
prorogacüo, .para tratamento de saude (da Commissão de, F:i· 
nanças) ; " 

Vo~a·ção, em 2• discussão, . da proposiçã(,) da Camara dos 
Deputados n. s. de 1916, que autoriza o Presidente da Repu
blica a inverter, dent.ro da verba total de 50:000$ votada no 
orçamento do Ministerio do Interior, as respectivas parcellas 
e dâ outr•as providencia~, (com enúmdas da Comm·issã<~, ~~ 
Finanças) ; .. .. . . · ·" . .. • 

• 
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. Votacão. em 2• discussão. da proposição da Camara dos 
Deputados n. 11, de· 1916, gue abre, pelo Ministerio da Fa. 
zenda. o credito de 60: 65~$930. para occorre.r a pagamentos 
de dividas processadas por cxercicios findos (com :parecer. 
jav01•avel da Commtssüo de Finanças). 

' . Levant.a.se a • sessão ás 2 horas •. 

l •.. ã à 
·'- ·-

!:10' SESS,10, EM 20 DE JULHO DE 1010 

PUF.S!DENCJA .DO SR. Pimn0 BORGES, 1° SGCUF.TAn.IO 

A' 1 h<>r::t da tardo abre·se a sessão. a que concorrem os 
Srs. Pedro Borg•cs, Métollo, Pereira Lobo, Rego. Monteiro. ln. 
dio do Brnzil. 1\londes de Almcidn, Josó Euzebia. Pires For· 
reira .. Toãã T .. yra, Eloy de Souza, Cu.nha Pedrosa. Epitacio Pes. 
soa. r.uiz Vianna, Miguel do Carvalho, Erico Coelho, Bucno de 
l~::dvn, Bernardo 1\lonteiro. Adolphú' Gordà. Alfredo EJ.Iis, Gon. 
zàga Jaym.e, Leopold6 do Bulhões. Josó Mur·tinho, Xavier da 
Silva, Vida! Ramos c Soares dos Santo,s (25) • 

Deixam dé comparecer com causa ,iustlfic~da os Srs.'À. 
)Ueredú', Hercilio Luz·,· LOílcs Gonçalves, Silveri0 Nery, Laura 
r.:;,~dré, Arthur Lemos, Costa Rodrigues. Ahdias Neves, Ribeiro .. 
Gon~'alvcs. Francisco Sá; Thomaz Accioly. Antonio de Souza. 
•W::t.lfrcdo f..ea!, Rosa e Silva. Ribeiro de Britto, Araujo Góes, 
Hnymundo de Miranda, Gomes Ribeiro. Siqueira ·de Menezes, 
Guilhot'me Campos. Ruy Barbosa •. Josó Marcellino,· Domingos 
.Vicenl.c, João Luiz Alves. Irincu Macha'do, Alcind'O Guanabara, 
Francisco Sal1cs, Eugenio Jardim. Alencar Guimarães, Glcnc. 
rusu Marques, Abdon -Baptista, Rivndavia Corrêa. o .Victorino 
Monteiro (33). · · 

, E ,Jida. põsta cin discussão o, sem debate, npprovada a 
neLa da sessfi,o anterior. · · · 

O Sr. 2• Secretario (sarvindo, de 1•) dtí contO. do seguii)LQ 

EXPEDIENTE 
' . . 

noquerimcnt0 da Companhia Luz Stearica. representada 
pu r seu presidente. Dr.· Julio Ottoni., pcdindD que sej aro pro· 
sentes á Commissãú de Finnncas :documentos que instruem un~ 
outro aprescnl.arJo· em 1915, pedindo, a dccrctacão de uma Jct 
que habili~ o Governo a mandar pagar :.íquolln. companhia a 
cJunntia que lhn tí devida em vh·tude de scntcnoa jucliciaria •. 
.... A' C~mmissão de Fi nane as. · 

. I 
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O Sr. 4" Secretario (servindo de 2•) d(L CMI.-t dos seguintes 
/ 

J.'AIIECERilS 

'·' N. GG.- 191Q 

' ' A' ComJl!l~são• de Finanças, examinando o 'pro.iect0 n. 3; 
de 1,015, VC!'lfJCOu que. eJ.lc foi offcreeido ÍH~1a de. Constit.llli~iio 

. c prplomama no segumto parecer sobro a propos1(·ão da Ga
mara dos Deputados n. 55, do· 1011, cQmo emcnua, u man
dado dosLae!Lr, para constituir projecto em. separado. cm 
scssiio realizada cm 1 de fevereiro de 1015: · 

A Commissão. d_c Constitui.(.lã.o o Dip:JoJruL:cia·; á qual roi 
pres~nlo a propos1cao da Gamara dos Deputados. aporovnndo 

.. a Conyonção Litf.lrari,a, Scientifica e ArtisLlca entro ·o Brazil 
e a Er::mça. assJgnada no Rio do Janeiro, cm· 15 c1.1 dozl,m
llro' do 1913: 

Considerando que, cm virtude da convocação :cio !J do se
tembro do 188G, .realizada cm Berna, onde compareceram di
vc!'sos Estadus, alguns dos quaos .iá tinham ce}ebr:ado tra
tados COII) a França; 1'9rmou-s~ -qma União para a proLeeç.üo 
da ,propriedade !Iteraria o art1st1ca; · . 

' . . . 

que fúl o primeiro passo para a Unificação das diversas 
lcgislacões · rcgula'doras do. mnteria; · , 

·que onze p·nizes acceit.nram o cGnvito da· Suissa. Foram 
ndherent.es o.. esta convenção de Borne as seguintes na(.lões: 
Allemunba, Bel,gica, Dinamarca, Hespanha, França, InglaLor
raJ; .H.o.iti, iJI~'!iüO, [,uxemhurgo, '1\Fonnc,o; S~cC'ia, ~ui~a. o 

. TUJll~IO.; , . · . -

· que- a. oommissão foi complolada.. por um acto addicional . 
: emanado da Conferencia do Paris, realizado. no anno do 1800; 

que no arL. 18, da citado. convenção de Bc,rne, ficou Qs
tabolecido q~ie a clla poderiam adh'erir os' demais pa.izes que 
na sua. lcgislnoãó assegurassem o. protec()iill legal dos dircito3 
que faziam objecto da ::Uludida convonoão; 
- que, de conformidade com ô seu nrt. 1G acba-so instai-, . 

Indo çm Berne o Bu~cau de l' Unfun Internatwnale; · . 
que, destinada a ser submettido. á revisão e a.p'orfetcoa

m.entos succe§siws· o. citada conven:ção c<:~nsti'tuiUI no.turnl
men-t.e. o pr~meiril movimenh1 para .a unifica.cão das legisla.,. 
oões cm matcrin.~ d() propriedade urtJst:ica o lilto.raria; · 
' que {t convenção de Berno succodou a "Conferencia do 
Paris, cm 1896, que foz diversos modificaoõeg o a!Lornçõcs 
at.é CJur. a Convclll;ão do Berlim, nssi·gnada ·em 13 de fevereiro 
do 1008, deixou bem clara a Lcndcncio. Pnt'a a unil'ica~ão de 
leis diversas pnra a PJ'Olccc1ío dn.s obras dos autores c dOs' 

. ~i'tistas; ... '··· __ " . , 

'·' 

' 

• 
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que era esta a nosso situnçii,l quando aindO: :t !fe.i: ·nu .. 
rnm•o 2. 788, do t, de Janeiro d·e 191.3·, no seu art. 13; au;tori.., 
zou •) .Poder Exec1,1tivo a adher!r ás convcnç.õcs inLerm~ciio.., 
nncs assJgnadns em Berna e Berhm; 

que é este o art. 13, citado: 
«Para o :l'im de garantir aos autores brazilciros de obras 

seientil'icns, !iLternrias e artist,icas, a :r'eciprulc·idnd·e rda pr~te
C(;·ão Ms seus direitos que. a lei n. 2. 577, de 17 de janei1ro de 
HH.2, art. 1"·, Mn1'eriu aos autores t}StrangeJros, qun~quel' que 
seja a sun nachma!idnde, desde que elles pertençam. a naçõ'es 
CJUe Len hnm ndherido ás convenções in l.ernacionaes so-bre. a 
mnteria., fica o Governo aulm·i?.ado n ·adheril', nos termos ilo . 
Lscu art .. 25\ á Conven(lão InternaciOnal, assignada em Berlim, 
inscrevendo-se entre os membros de primeira class·e do Bu.
reau. de l' Un''·on Jnt'el'nat·ionale para a pTOtec()ÜI) das 'Obras lit-: 
terarias e arListlcns, com séde em Berna.) 

que a lei n. 2. ~38 incluiu essa dei iberacão pol' ter sid'~ 
approvad'a n respectiva e!Jlenda, aT)resenl.nda pe,los Srs. Se-
11Qdores A! cindo Guanabara, An tomo Azr.redo e l!'ernando 
'Mendes de Almeida, ao orçamr:;nt,) das . ·ne!ac;ües ExLet'i~'res 
para 19:1.3; '., ;~ 

que, (r vista destas formacs manifestações d•:1 Congresso 
Bt•azileiro, não é Iicil;•) incidir em mais esta .fnlt.a, nnl.es cO'U-! 
vérn que se dê execução a taes e fui·maes deeisões: 

a. Cummissão de Constituição e JJi'plomacia é dr. p·ar·e~er 
que a Ill'OposicTio se.ia ap·p.J•ovada com as seguintes emendas:; 

Onde se !ti: 4:Artigo ui:licD>>, dlga-se. «artigo primeiro:.;· 
Aeàescrmte-se: 
«Art. · 2·.• Al'im de assegurar aos aulores brazileiros de 

obras scirnt.ificas, Jitterarins e artisticn.s a reciprocidade da 
1:>rotecção de <.•~us dir·r.1t.1s qur. as leis n. ~·.r,i7. de 17 de ja ... 
nciro de 1012 c n. 2.738, de ·4 de janeil'o de '1913, garantiam! 
aos nulol'cs e~l.l'nngeiros. qualquer •qu0 s.e.ia a sua nacionau .. 
dado, eom n condição dCI · ~1e p'ert.ençam ás nações que tive
rem :1dhe1·ido t'tS Convon()õos Jnternneionnc~ sobre a. mataria. 

· fiea o Govcmo nuLOJ•izflC]O a ndherir nos !.ermos do art. 25 ~ 
Conven()ão lul.cmncionnl assignada cm Bl.'rlirn. a 13 de novem ... ' 

. bl'O dtJ 1\lOS, o n inscrevei' o Brazil entre os membros de pri ... 
me ira clnsst~ do Bm·enu da União Internacional· pm·a .a pro-

·. tecção das üb.i'aH liLLerarins e al'tisticas. com sédo em Berna •. 
·ab!'indo pnrn isso os necessnrios eroditos.». 

Rio do .Tnnoit•o.' 29 de dezembro de 1.DU. - F. Meiildes 'd~ 
Alm.mda. Prc~identr r. Rclai.DJ•. - José Eu..wbio. - Hel'cilto 
Lu::. "'I 

A · .com.missão de Finan()as, considerando (JUe a disposição 
orcamt:ntorht inyoc(lda niio prQyic.lcnciou acerca do credito ne..; 

, . I . • • 
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cessario, sendo, além disto, uma autorização de que o Pod~r 
Executivo ainda não ~c uLiliioLt, por 'llii.o ~et' na~uralmentc o 
Congrc~,;o 11a r·e.l'erida d t~pu,;ição determinado o CJttantnm; 

. Considct•unclo mni~ que l.ul pro,iceto, convertido l~m lei, 
'virá promover o~ inl.er·es:;es dos nosso:; vutrit;iu:;; eollocando~os 
em posição idt•nl.ka uns do.< uslr·ang·<Jít•os; 

Cou,;iderando, finalmcn~e. que os pai~cs ·de J' classe l.ccm 
conLribuido com a quantia de J'rcs. 5. OUO, u quu a totalidade 
das dcspe~as de cxpodientc dimim.iô . do armo para anuo, á 
medida quu o numi)I'O dos puizes adhcrontcs augmcnta, ó de 
parecer que sej n appruvado o projecto com u seguinte 

E~mNDA 

. :Ao nrl.if.\'o un icn : cm vez de «abrindo para ·isso os neces-
saríos. ci'udil.os)} dig·a~~e: «abrindo vara i~~o credito até a 
quantia de. ft'S. 5. 000~. 

Sala das scssõc~. cm de julho de. 1016. - Victor·ino 
;vontciro,. Presidente,- A.l{rr:do Ellis ,'- ,& • Bulhúes .-Fran
cisco Sri. - Ertco Cnclho. - JJneno de Paiva. - João L'ym. 

~')'IOJEC'l'O, DO 8BNAJJO.N. 3, DE 1015. (!CMEN[\A DESTAC ... DA DA PRO
, POS!Ç,\0 LM C,\MAilA IJOS. DEPUTADOS N. 55, DE 1!H4) A QUE 

Sll llllFICI:JlM O P:\llflGiln Jl llMENDA SUPRA 

· • «Artigo uuil!o.. Afim de assegurar aos autorc.s bra<~íloiros 
(fc obras seicnl.ifi~as, JiLI.crarias e artisLi!Ja~ a reciprocidade de 
pl'Otocção :ele st•us clil'Gilns que us leis n. 2.577, de 17 de ,ia
nciéo ele Hll:? r!' 11. 2. 7::!8. de ~ de ,ja.neit·o de HH3, garantiam 
aos autores eslt·ang-tlit·us. qualqnet· CJUe seja tt sua nacionali
dade, i:om a r.Oncli~\ilo de (JUO pQrtoncam tis nacõ'Os que tiverem · 
adhorido ús Couw1lll}uc~ Intcrnacionans' sobro a mataria, fica o 
Oovct•no nulori~ado a adhCJ'it· nos let·mos ·do nrt.. 2G ti Con
venção Inlcl'!lneional a~signaela IJ!IJ Berlim, a 13 de novembro 
do :1...908, e a iuse.J'CVfll' o Hm~il 1!l1L1•e os meml>t•os do primdt'it 
classe do Hureau da União Intcmacional pnm a protecção das 

. obras Jitto.l'nt'Üis c arUsLicas. com séde qm Berna, a~indo para 
jsso os neccssarios ct·editos,)) ' 

·Snla elas ~essücs, .Z!l elo clc~mnl.Jro de :l!lH.-P. Ncudes dr: 
:AlrnO·tda. - José E'usrJbio. - Herc~l~o Luz.·- A impt•irn ir. 

' . 

N. ô7-1!H6' 

A Cotnrnissiio de Finnn~as, Mnsidr.rando que o subsl.iLu~ 
t.ivo apresentado pela Commissiío de Justiça o Logislacão ao 
vrojecto n. !, de-1807, :visa oxclusivarncntc tornar pcrmanen-

.. . .. , 
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tes dispositivos qu0 se acham -prescripros cm leis or()amentà• 
rias, é do parQccr qu0 devo ser apJ.>rovado. porquanto versa. so. 
hro providencias do utilidade indiscutivcl. · 

' 
Sala das commissücs, 10 de julho do HJlG. - Wcto1•irio· 

Monleh•o, l'r·esidcnte.- Joilo Dura, :B.clator :-L. de Bttlhücs .; 
-Francisco Sá.- Bttcno de l'a·i'VU .-Etico Coelho. · 

· PAii!ICJ.;;;L UA 
:HHG, B 
SUPHo\ 

Clll'>ll\l!SSÂO· DE JUSTIÇA E LllGlSLA()Ã(/ N. 50, Dl!l 
SUBS'I'l'l'IJ'l'IVU N. ü, A QUE SE UE~'Efill O PAil.llCER - . 

As disposições uLcis d.o pl1ÓJCCLo n. ;1, do 1807, como bem· 
observa a Commissão do l?innll!las, .hí figura:m cm nossas leis 
!lei. n. ~.024, de 5 de janeiro'de 1!H5, UI't. 131, revigorada 
nesta pal'lo pela lei n .. 3.070 A, do :H de dezembro do mosmu 
anuo, arL 26; dccr·cLo n. 7 .751', do 23 de dezembro de 190\l, 
arL. 2:Hi, Ici.Lms b c d; leis n. 1.'177, de o de setembt~IJ de 
1SG2, arL. H, c n. 2.738, de 4 de janeiro de 1913, art·.- 108); 

O que não csL(t consignado nesLtt legislaçãio 6 íL disposi
t;ão que equipara desde logo ao crime •do cstcllionaLo, classi
fit;ado no arL. 338· d'IJ ·Codigo J?enal. o acto dos funccionarios 
q u o celeb'!·arcm contractos sem au úorizacão legal ou fizerem 
pedidos de fomec.imenl.os, sem ordem expressa dO Presidente 
da Hopublica, depois de •excedidas as verbas orçamenLarias, e 
bem assim a que dcs'ó'briga o 'fhcsouro do pagar os' gener.us 
ussim fornm:,idos. ~las- semelhantes preceitos não merecem 
ser approvados pelo Senado: o primeiro exagera desmesura- · 
dumonl.c a pena de que possa ser passivei a transgressão; o 
segundo c'o!nsa;;ra uma pratica immoral c iujurid.ica: nem 

·. sel'ia decoroso que . a Nucãu deixasse de pagar ·os bens ·parti
culares c-onsumidos· em seu scrv.iço, mediante requisi~ão dos 
seus funecionarios. nem ·seria justo que p~l'ó' crime d_estes 
l'Cspondcssmn Lambem os fornecedores, que níro teem me1o de 
.~abcr quando cslão ou não esgotadas as verbas 'ó'r()amen· 
üu·ias. . · . . .. , , 

EnlrC'Lanto, como as leis a;c,ima ciladas são leis orcamen. 
iarias, a Commissãu de J'usLiea o Legislapão, para evitar: du· 
vidas soht·e a v·igcncia daqu.ellas dispo'sições, cuja ·uLilldnde 
11ão hJ. mis~ór de onent'ccer •. cnLerfde que ellas devem fis:ura~ 
.em uma lc1 pernpncntc, que podet•ú SCL' do teôr scgumt~:: 

-PllOJ!lCTO 

N. G - 1!lHi 

O Congt•osso Nacional t·csol've: , 
Ar!.. 1.• Os conLracLos celcbra·clos com .us jJodercs imbli

·cos são nullos . de pleno direito si ele suas clausulas. nãl) 
constar cxprcss~menle a dispO·sicão da lei que os. auwr1za ?. 
~ :verba ou cl'odtlo por onde dev~ correr n respcctl:va dcsp~za; . 
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-' art. 2.• Sob pctia de responsabilidade, nenhum P.as:a- • 
:monto [loclcr{L ser 6'rdenad~ sem que' nu lei que o aulor1zu 

. cslejmn consignados os · :l'mtdos corTespi'J'rldcn'Lcs [á dci;peza. 
Art. 3." Hcvogam-so as disposiyõcs cm contrario.. · 

. Sala 'das, Commiõsões, 28 dú ,i unho de i!J:!G. - Epitac·iu 
Pus soa, P !'Csiden te c llclator. -'- Sá F·rcú•c, - .tldOlpho Go1·do .;. 
- Gztilherrnc Carnz;as, .:.:-- · · · 

Pno;J:EC'l'O no Bt::NADO N. J, DB :l.Si07, A QUB sE n~>FEHElii o·~ 
PAI1EC\i:i1l~S .ll SUI3ST!'L'{.)'J'IVO SUPllA 

O Congressú' Nacional decreta: 
Art .. 1." São nullos de plcn.u direito os contractos colC:-

hrados pelos agentes do Poder J~xccutivo cm que, no c'ó'l·po 
do conLt·acto, não estiverem declarados o arLigo da ler quo 
auloriia d contraeLo c a vcrb& do areamento que autoriza a 
dcspcza. . · . 

ArL. 2.• Os funccionarios de qualquer .ordem, que ccle'
bt·arcm conl.mctos sem autorização legal c com transgressão 
do. arLigo antccerlenlc, 'serão sujeitos ás penas d'ú' c~ime· de 
este llionato, classificado no ar~. 338 c paragrapho unico do 
Codigo l'cnal. 

Art. 3." Nas mesmas penas i.ncorrcrftó' os funccionarios 
que, excedidas as verbas do orçamento no pedido de· forne-. 
cimentos para as repartições a seu cargo, fizerem pedidos 
sem 'Jrdem expressn. c ::m~orizMão do Presidente· da Repu, 
hlica, pcfú's Secretarias de Estado. 

Paragrap!to' unico. Os gencros assim fornecidos não en
;vol~rcrn resp'LillSabilidade de pagamento pelo Thesouro Fe
deral. 

· Sala das sessões;. 7 de maio de 1S!J7. - Leite c Oiticica, 
·- n. nocamwa. - A. ,;lzcrcdô;-Scve'lino Viaira.-J. Co~· 
cleh':ó. - Fcliâano Penna.---,A imprimir. 

JJ:' igNttl.Ihcntc lido, posto· cm discusstiu, que se encerra 
sem debate, ficando adiada a :voL'aoão, o seguinte r ' 

I 

p,lflECER . 

N. 68- 191G 

• • . Já se tendo manifestado sobrê o projecto que regula ali 
relnr.õe<, entre o cliente c o advogado, a que allude o parecer 
junt(.,; ê havendo enviado os papeis respectivos á Commis. 
são ele Finanças, pensa o ?·emtcr a Commissão de Just.iça o 
Legislacãu que sejam devolvidos áquella os documentos que 

-. lhe foram -enviados, pelo Instituto da Ordem dos Advogados o 
· ., sobro IJUO verso. o. referido parecer. · .. 

Saln das Commissões, '19 de julho dó ~9iG. - Epitacto 
J>ossoa, Presidente o Rolatqr. - Açiolp]tQ !]tJr4o~. ,.... Gonz(l(J.q 
Jgymq, ,..., Mv.mu'lldQ d~ M~r,gnd.a. . · .... _ .... 

' 
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O Sr.· Cunha Pedrosa - Sr. Presidente. achando.se des

'fa!cacla a C o mm issãu ele Redacção das Le.is, com a ausencia 
desta Capital d(< SI'. Wall'l't!do Leu!. requeiro· a V. Ex. que 
se digne notncat· um outro collega que tiub~Litua aquolle Se-
nador na rei'ol'idn Com missão.· . . 

O Sr. Presidente -· Nomeio par·a subsLil.uiJ' u Sr. Se
nai:lor· WalJ'rcdo l~eal na Commissão de Hedacçãu das Lei<• o 
honrado Scnadot• por MaLto Gl'osso St·. Jo~·é MtirLinho. 

ORDEM DO DIA · 

.- · O Sr. Presidente -- A ordem do dia consta apenas de vo
tnoões, c não hn numoro para cfl'eel.ual-as. . . 

Vou' Jevanl.aJ: a ~essão, dcE•ignando partt a do amanhã a 
mesma ordem elo dia de hoj o. is tu 6: · · 

Vol.al.)iio, <!lll discussão nnicn, do r·eqLlCrimeuto ela Com-: 
missão do .Justi~\ll e ,Log·isla!;ão, JiCdiudo que sejam l'illncLLidos 
á do lfina'UI.)üs •os dóuumcntos que lho J'ora:m ·tll'cscr!Les pelo 
Instituto da Ül'dcrn idos "\dvogados (parecer n. 68, de -1.?16); 

Vutaoão. em 3" disr:ussão, da proposição da Camara dos 
Deputados n. · o. ·de i!HG, que abro, pelo Ministcrio 

. <lu .Viação c Obras Publicas, o credito de 177:867$, 'SUpple-. 
mental';\ verba 3', do ar~. 2\l da lei n. 2.!J24, de 5 do janeiro 

. do 1!J15, para attender ·a despezas cDm divc.t·sos serviços a 
cargu da Hepartil.)ão Geral dos Telegraphos' (c'om parecm· {a· 
.~IOJ•avcl da Cmnrniisãó de F·inanças); 

. VoLacão. cm. :discuE•São u:nica. do véto do l'~rci'eito do 
J)islrictll Federal u. 8, de I!JH, tí resolt11;lio dü· Conselho 
Jlfunieipal iJlll\ regula· o provimento. dvs !mt·:;os de solicitado
J'<'S ela J!'azenda Municipal (cóm ptll'ecer fav•ora'l)(:l "" 1)11111-
?nisslio tle Uonstilui(:ilo tJ ,Oiplonwcict lÍ ernwnda tio. Sr. 11lcn
tles de Almeida no smitülo de ·serem pedidas in((fl'11!tições ao 
]:>refeito).; ' r 

V.ol.açã,, uin 2' discussão. do projecto do Senado n. IO. 
oô '1806, que extingue. os Jogares de .iulzes scccionaes. creados 
p,elo ·decreto n. 8·1.8. de 11 de outubro de IS!JO, o equipara 
os vcncimen'I>Q.s de Lodos os ,juizo~, de secoão da Republica. 
ru:.sim como os· dus procuradol'es seccionaes ·(com pa!•ccm• 
.contrario das Urnnnâssú(JS de .1-ttstir,:a tJ Lcyislação ·e de Ii'-i
nanças); 

· Votaoi\11, em 2" discussão, do pro,icct.o do Senado u. !J, 
i::lci. ':l!JHi. CftiCJ e•.lllr.oelo no bacharel ·Alfrodt~ de Aruu,io Lopes 
d;t Costa, a• offieinJ da Sccrotaria do l~stado do Ministerio, do 
Inleri.or, um ~nno de . lic~?.n()a, com '\J•l'den;J;di:l o 'om 
PI'ot·ogacão, para IJt•aLnrnonto de snude (da Com~nt'issúo de l<'i
'flll'llças) ; 

.,, 
' ;~~~. 

' .,,. 
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VotaQãO, cm 2• dif:·CUSSãO, <la proposição da C:tmara dos 
Depu tactos n. S, ele 1 M6, que autoriza o Presidente da Repu
blica 11. inverter. dentro da verba total de 50:000$, votada no 
orçamentu do Ministerio do Interior, as respectivas parcellas 
e dá outras providencias (com emendas da Ccmtmissão d~;• 
Finanças) ; 

Votação •. em 2• dit·oussão, da prop.,sição da Camara dos 
DeputadOE. n. f4, de 1916, que abre, pelo Ministerio da Fa. 
:o:enda, o crll'd-ito de 60 :654$930, para occorrer a pagamentos 
de dividas processadas por . exercícios findos (com parece~: 
(av01•avel da Commissão de Finanças). ' 

' Levanta~se a seseão á i 1 hOra e 45 minutos. 

60• SESSãO. EM 21 DE JULHO DE HJ1G 

PRESIDENCIA DO SI\, PEDRO BORGES, f• SECRETARIO 

A' 1 hora da tarde, abre.se n sessão, a que concorrem os 
Srs. .Pedro Borges, Metello, Pereira Lobo, Lopes Gonçalves, 
Rego Monf.eito, Indio do Brazil, Costa Rodrigues, Mendes de 
Almeic!a, José Euzebro. Pires Ferreira, Francisco Sá. João 
Lyra.' Araujo Góes. Raymundo i:le Miranda, Luiz Vianna. João 
Luiz Alves, Miguel de Carvalho. Bueno de Pa1va, Bernardo 
Mont.eiro, Adolp.ho Gordo, Alfredo Ellis, Gonzagn Jayme. Josó 
Murtinho, Xavier da Silva, ·Generoso Marques, Vida! Ramos, 
Soares dos Santos e Victorino Monteit•o (28) • · 

' Deixam de comparecer com causa justificada os Srs. A. 
Azeredo, Hercilio Luz, Silverio Nery, Lauro Sodré. Arthur Le
mos. ·Abd!as Neves. Ribeiro Gonçalves, Thomaz Accioly. An
tonio de Souza. Eloy de Souza, Cunha .Pedrosa, Epitac!Jo Pes
soa, Walfredo Leal, Rosa e Silva. Ribetro de Britto, Gomes Ri
beiro. Siqueira de Menezes, Guilherme Campos. Ruy Barbosa, 
Jos~ Marc~llino. ·numingos Vicente, EriCo Coelho, Irtneu Ma
chado, A I cindo Guanabara. Francisco Salles, Eugenio Jardim, 
Leopoldo de · Bnlhões. Alencar Guimarães, .ttbdon Baptist:t e 
Rivadavia Corrêa (30). · · ~ 

E' lida. p'õ'sta em discussãoe. sem debate, approvada a acta 
da sessão !Inteiro r. 

O Sr. 2• Secretariá (serv·Enclo d~: ·I•) <lãeol\ta do seguinlo 

EXPEDIENTE 

Officio do Sr. Minisiro daG R~iaçóes Exteriores, transmit. 
tindí:1 a mensagem com que v l;r, Presidente da· Republica sub
motte á consideração dõ Senado os decl'etos do remocão dos 

s.- Vol. m 1S 

' I 
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enviado~ extraordinarios ~ 'O)inistros plef!.ipotenciar~os Srs.· 
José ~Ianoel Cardoso. de Ohve1ra, da Legaoao no Mexwo para 
a -na .\ustria-HungrJa, e Raul Regis de Oliveira, desta para 
aquella. - A' Cúmmissão de Constituição e Diplomacia·. 

O Sr. 4' Secretario (servindo de fl.') procede á leitura dO 
seguinte 

PARECER 

N. 69-1916 • 
Redacção fina~ do p1·ojecto do Senado n. 23, de ·19·13, {eUa dJe 

accôrdo com as emendas da Gamara dos Deputados, esta-
belecerulo o modo por que deve seJ• feito o alistamento. r• 
eleitoral 

O Congresso Nacional resolve: 

' 

QA.PITULO I 

DOS ELEITORES 

Art. 1.• Só terão voto· nas eleições federaes e nas locaes 
do Districto Federal e do Territorio do Acre os eleitores alis" 
tados de accõrdo com esta lei. 

Art. 2.0 Podem alistar-se eleitores, no município. ou clr
cumsc!'ipção de sua residencia, os cidadãos brasileiros, maior"s 
de 21 annos (Const., art. 71) excepto: ·· 

t•, os analpbabetos; 
2•, os mendigos; 
3•, as praças de .pret, exceptuando os alumnos das escolas 

mHitares de ensino superior; . · 
'i', os religiosos de ordens monasllcas, companhias, con

gregacões ou communidades de qualquer denomina~ão, su
jeitas a voto de obediencia, · •regra ou estatuto que· importe 
renuncia da liberdade individual. (Const., art. 71, § t•). 

' 

CAPITULO II ' 

DO ALIBTAMEN'fO 

.<\.rt. 3.0 O cidadão rpóde reqllerêr a sua inclusão na lista 
de eleitores em qualquer dia util do anno. 

Para~rapho unico. Não terão, porém, direito de voto nas 
eleioões, ficando suspensa a expedição dos respectivos títulos 
( oa.p. V), os cidadãos que se alistarem dentro dos 30 dias aiJ: 
ter1ores a ellas. . · : .... _..! .L..tll ,. 

\ 

' 
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:Art. 4. • O requerimento de alistamento serli dirigido: 
a) nos Estados e no Territorio do Acre, ao juiz de direito 

do município de residencia. do alistando e onde houver mais 
de um juiz de direito ao de primeira vara; nos municípios 
que 1 não forem séde da comarca, o processo do alistamento 
correrá perante os juizes preparadores onde houver, qualquer 
que seja a sua denominação na organização do Estado, ca
bendo ao juiz de direito proferir o despacho definitivo _de 
inclusão ou não inclusão no alistamento. . · 

O <récurso a que se refere o art. 12 será interposto pe
l'ante a autoridade acima designada no municipio •que não 
l'ôr séde de coma:rca; cumprindo-lhe em tudo observar o dis-
posto no art. 13. · 

. , b) no Districto · Fe<leral ao juiz de direito da circum
scripcão de residencia do alistando. , 

Para este1 fim será o Districto :Federal dividido eml seis. 
circumscripcões de alistamento, ·confiada cada uma del!as a 
um dos juizes das· varas cíveis. . 

A primeira circumsc·ripção servirlá para o alistamento 
dos alistandos residentes na zona da 4" lPretoria Cível, :!'une
cionando o juiz da 1" Vara. 

A segunda, para os alistandos residentes na zóna da a• 
.Pretoria Civel,. i'unccionando o ,juiz da 2• Va,ra. 

A terceira, para os alistandos residentes lia zona das 1• e 
2" Preterias Civeis, servindo o juiz da 3" Vara. 

~\. quarta, para os alistandos residentes nas 5• e 6" Preto-
rias Cive~s. funccionando o .iuiz da 4" Vara. r 

A quinta, para os alistandos · residentes na 7• Pretoria 
Divel, servindo o juiz da 5• Vara. ; 

IA sexta, par aos que forem domiciliados na 'zona da s• 
·Pretoria Cível, servindo o juiz da 6• Vara. · 

Paragrapho uni c o. Os juizes de di-reito serão substituídos 
nas í'~lta~ e _imp~di~entos nos termos das leis da respectiva 
orgamzaoao ,JUdiciaria. · · :. 
. L-\rt. s.• O requerimento· de· l!listamento. será escripto em 

lmgua vernacula pelo proprio alistando e por elle assignado 
e delle constarão a sua idade, naturalidade, filiaollo, estado. 
profissão, município e Jogar de residencia. . . 

§.- i.~ .E' essencial ,que a. lettra o firma . desse requeri
mento seJam reconhecidas como do punho do proprio alis
tando por tnhelllfto da, ~éde da comarca ou ter.mo; ou do 
Districto Federal,. conform1! fôr o caso; / 

fi 2,• Nenhum requ(lrlmento poder!\ ser deferido 'sem que 
o acompanb~ prova: . · · . J · 

a)· de Jdade ma1or de 21 annos, mediante certidlio de 
baptismo anterior a 1890, certidão do registro civil e nas
cimento, certidão de casamento de que conste a idade do 
nubente, certidllo de exercicio actual ou nassado tle fnncolo 
electiva ou de cargo publico para o qual se exi,ia u maio.., 

,, 

.,, 

., 

'·• 
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l'idade, ou documento de que esta se infira necessariamente, 
ficando prohihidas as justificacões e não tendo valor pro
batorio ·OS tiLulos de eleitores expedidos até o anno de 19QS. · 

b) de ex~rcicio de industria·· ou IHofi:lsão ou de posse 
de renda que assegur•! a sub~istencia, mediante qualquer do
cumento adn1issivel em juizo.· 

c) de residencia por mais de dous mezes no municipio: 
i•, por documento comprobalorio da pt·opt·icdade de predio 
em que re~ida; 2•, por documento compt·obatorio do paga
mento de aluguel de predio em que habite; a•, por d(\cla
ração do pro.prietario, ou de quem paga o alus:uel do predio 
de que o alistando .neste habita gratuitamente,. como seu em-
pregado, ou a titulo de favor ou ,de p~rentesco; . . . 

· d) de naturaliaz•;ão, para os estrangeiros, nos te11mos da 
iConstitu~~ão e leis vigentes. 1 

§ 3." Nos losat·es onde houver gabinete de identificacilo, 
o alistando é oiJt•igado a exhibir a respectiva cat·ta de Iden
tidade, que, para esse fim, J·he ser.á · forneeida gratuitamente . 

.Art. 6.• O re•Juerimcuto assim inoll'llirlo será entregue 
ao escrivão do ,juizo, que é obrigado a recebei-o, sob pena de 
responsabilidade, além da multa (art. 30) em qualquer dia 
util, das doze ás dezeseis heras. . · . . 

§ 1.• Onde ·houver mais de um esc-rivão, servi11á o que 
fõr, de modo defini~ivo- designado pelo juiz de direito da 
comarca. 

§ 2." Entregue o requerimento, o escrivão dará recibo 
delle e' dos documentos que o instruirem no requet·ente que, 
por sua vez, declarará com sua leLtra e assignatura, ern livro 
a isto destinado, o dia· e hora em que fez a entrega, repetindo 
nessa declaração a sua qualificacão, confol'llne o requerimento. 

§ a.• Em seguida o escrivão autuará todos os papeis e 
fará conclusus os autos ao juiz, dentro de 48 horas, certlfl
eando nelles a exislencia da declaracão. de que trata o para
graJ>hu anterior e memlionando as duvidas que Pila. lhe sug~ 
gira quanto á identidade de lettra e qualificação, confron
tadas com as do requerimento. 

Art. 7." Recebidos ·os autos, o ,juiz os despachará e de
volverá a cnrtorio no prazo ml}ximo ·de oito dias, sob pena 
de respç>nsabilidade e multa (art. ao), mandando ou não in
clui•r o requerente no alistamento de eleitores, 

§ t.• No caso de iudefet·imento da inclusllo, o Juiz é obri.;· 
gado a fundamentar a sua decisão. · 

§ 2.• Em qualquer tempo, sem prejuizo do recurso do 
· art. tI, o cidadão não incluldo póde renovar o aeu requeri-
menti,, 1 

Art. s.• Devolvidos os autos a cartorio, eom decisão man
dando incluir o requerimento no· alistamento, o escrivão, no 
pl'azo de !18 horas, sob pena de responsabilidade e multa, 
:(art. 30) lavrnrt\, cm Iiv·ro a •isso rlest.inado, 11m termo om . ' ' . 
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fJue declarará a data da decisão e o nome do alistando com 
as especificações constantes do requerimento. · 

§ 1.• Cada termo se renl'i11á a um só cidadão, será feito 
P.lm ordem chronologica das decisões e numerado. 

§ 2.• Ao mesmo tempo,· em o.utro livro especial, o .es~ 
crivão lançará o nome do alistando, o município e Jogar de 
sua residencia. 

, § 3.• Nas comarqas que se compuzerem de mais de um: 
município haverá .para cada um os livros de que trata. este 
a~tigo, de modo que os lançamentos se façam pelos 1munici~ 
p1os de resídencia dos eleitores. . -

§ 4.• Nos dias 15 e ultimo de cada mez, ou nos subse
quentes, quando elles caiam em domingo ou forem feriados, 
o escrivão affixará no Jogar do costume um edital, que será. 
publica.do pela imprensa, quando possível, contendo os nomes, 
idade, profissão e residencia dos cidadãos incluídos (art. 8 '), 
dos excluídos (arts. 16, § 1•, e 17) e dos não incluídos ·(ar
ttigo i•) no alistamento, no período quinzenal precedente ao 
mesmo edital. 

L\Jrt. 9.• 0 eleitor de um município, ou de districto do 
Districto Federal, póde transferir-se para outro, mediante re
querimento ao Juiz de direito da nova residencia, communi
cando este ao juiz da antig-a re&l.dencia do eleitor requerente 
a transferencia deste, afim de que seja eliminado do .respe
ctivo alistamento. Essa communicacão será feita pelo Correio, 
em officio reaistrado, dentro ,de cinco dias ap(is a realização 
da transferencia. : 1 .I 
· · § 1.• Esse 1 equerimento, cuja lettra e firma serão reco.: 
nhecidas (art. 5•, § 1 •), deverá ser instruido com o titulo de 
eleitor e prova de residencia nesse outro município (art. 5•, 
§ 2•, c). , 

§ 2.• O processo de transferencia obedecerá ao disposto 
· nos ar.ts. 6•, . 7• e 8~.. · . . . 

Art. 10. Si o escrivão :crear qualquer embara~o ao alis
tamento, o cidadão prejudicado poderá representar ao juiz de 
direito, que providenciará sobre a sua inclusão. Si o em
baraço fi)(> posto pelo juiz de direito, a representação será di
rigida á Junta de Recursos .. 

. Paragrapho unico. Nestes casos será decretada respon
sabilidade, além da.Jm.ulta (ll!t't. 30). · 

. ' 

' CAPITULO m 
DOS RECURSOS 

A·rt. i 1. Haverá nas capitaes dos Estados, no Districio 
Pederal e na séde do Juizo Federal do Territorio do Acre uma. 
junta de' recursos, composta de juiz federal da secção como . 
presidente, do sF>u substituto e do procurador geral do Estar;lo, 
Distri'Cto ou Territorio. 
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§ 1." Estas 'autoridades serão substituídas nas s~ms faltas 
o ·impedimentos de accôrdo com as leis da respectiva orga
nização judici:uia e onde houver mais ele um juiz ele secção 
servirá o da 1 • vara. 

· § 2." Funccionarii como escrivão da ,iunta de recursos 
o escrivão do juiz federal e onde houver mais de um servirú 
o do 1 • offieio. . 

~-l.rt. 12. Para essa junta serão admissíveis recursos in
terpostos das decisões dos juizes de direito: 

· a) pelo proprio interes&ado ou seu procurador, nos casos 
de nã.o inclusão (art. 7", §' 1") de e~clusão (art .. ·17, n. 2) 
ou de não tra.nsferencia (art. 9~); . ' 

b) pelo representante do ministerio v.ublico ou por qual
que~ cidadãÇl nos casos de inclusão (art· ~·) e de não ex-
clusao (art. 17, n .. 2). · . 

§ 1. • ,Q recurso só tel'á effeito suspensivo no caso de ex-
clusão. · ' · 

§ 2.• !Podevá: ser intel.'Posto a todo tElmpo, em .qualquer 
'dia util do anno. · · · , 

· § 3." ;0 recurso de exclusão sob os fundamentos do 
i§ 1• e das lettras a e c do § 2• do a·rt. 5• não póde ser repetido 
depois de passados seis mezes da inclusão. · 

§ .t.• Cada recurso será relativo a um só individuo. 
Art. 13. O ,juiz despacha11á o •requerimento de recurso 

logo que lhe seja apresentado, mandando tomai-o por termo 
e autoar as razões e documentos que o. instruirem. . 

§ 1.• O escrivão fará as . diligencias ordénadas no prazo 
de 48 horas e, dentro do prazo de tres dias,· sem mais forma
lidades, na hypothese da lettra a do ait. 12, enviará os autos 
pelo Correio, sob registro, ao presidente da junta de recursos, 
sob as penas do art. 8\ 

§ 2.• Na hypothese da lettra b do art. 12, o escrivão la
:vrará e affixará edital, dentro do mesmo p·razo de 48 horas, 
intimando o el~itor do !recurso contra elle interposto e con
vidando-o a contestai-o dentro do prazo de 10 dias. No caso 
olm que o · escrivão possa int.imllir pessoalmente o recorrido, 
sefá. dispensado o edital e o prazo de 10 dias corre da data 
,da . intimação, devendo o intimado lançar o seu Siiente "'lla 
0ertidão de intimação. . . ' 

§ 3.• Dentro desse prazo, o eleitor recorrido poderá, in
dependentemente de despacho, juntar em cartorio, aos autos 
de recurso, as suas razões e documentos contra a procedencin. 
do mesmo ·recurso. 

§' 4." A's partes dará o escrivão recibo datado e assi
gnado das petições, allegacões e dos documentos apresentados. 

, § .·5.• 'TeEminado o p·razo de que trata o § 2• e dentro dü 
t.res dias serao os autos remettidos, nos termos do J 1". 

Art. H. Recebendo os autos, o presidente· da junta na 
primeira sessão os relatará oralmente'-e, si os outros ,iuizes 
estiverem habilitados a julgar, será logo o recurso decidido, 
salvo a preliminar de qualquer diligencia julgada necessaria. · . . . 
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' § 1.• 8i nm ou ambo~ os .inizl.'~ f'Jnizerllm fazl.'r a revi~ão 
doR Rllf.OR, ~l'r-lho-hiio r.onr.lnsos pPlo prazo de 24 hora~ a 
cadn um, findas as quacs será o recurso julgado na primeira 
sessão. ' · 

, ~ 2.• A rleci~iín será sempre 'fundamentaria. 
'§ s.• Da~ srs~õf\~ da junta sPrá lavrnrln nC\In pelo escrivão 

o por todos assil(nnrla, ·menr.ionando-~P. nF>IIa todas as occur
rencias e, em re~umo. as deci~õe~ proferida~. 

§ 4.• A junta reunir-se-ha no 1• dia util da rarla mcz e 
funr.cionar:l por oito dias, salvo f'Juando o nccnmulo de re
cursos exil!'ir sessões extraordinarias, que serão convocadas 
pelo presidente. ' 

Art. 15. Lançada a decisão, que será assignada por todos · 
os jüizes, mnnrlará o presidente que os autos sP..iam dr.vol;. 
vidos ao e~crivão do jni1.o a q11.n, p11lo r.orrrio, sob rel!'i~t.ro. 

Paragrapho unico. Essa devolução será feita pelo escrivão 
no prazo de tres dias, sob pena de responsabilidade e de 
multa (art. 30) • 
. 'Art. 16. O l'scrivi'io do juizo a quo fará immcdiataml'nte, 

conclusos os autos pnra que o Juiz mande cumprir a decisão, 
por dcspar.ho ~qne ser~ proferido dPntro de 2.1 horas. 

§ 1.• Si a decisão fOr de exclusão (art.. ti; n. 2•), ao lado 
do, termo de alistamento e da lista de qne trata o art. s• e seus 
para~rarhoH, fará o P.scrivão a annotacão necessaria, mencio-
nando a rlnt.a da dP.r.isão. ,, . . · 

§ 2.• ~I' a decisilo ftlr de inclusão, . originaria ou por mo
tivo de transferencia (arts. 7• e 9'), procederá o escrivão con
forme o prr.~r.ripto no art. s•. 

§ s.• Em· ambas as hypot.heses dos paragraphos antece
dP.nte~. as decisões constarão do edital de que trata o § 4• do 
art. s•. · 

CAPITULO IV 

DAS EXCLUSÕES 

'Art., i 7. Salvo o caso de recurso (a:rt. 12, b) em que se 
prove qÚe o cidarl1ío alistado não preenchP.u os r~J<tnisitos do 
art. 5• e sens paraA"raphos. a sua--ê:cr.lusão do alistamento 

·pelo respectivo juiz de direito só poderá ter togar: 
1•, mPdiante requerimento do proprio eleitor, em caso de 

mudança de resldencia; . . . · · 
2•, mediante: requerimento do representante do ministerio 

publico ou de qu'alquer cidadão; 
· a) á vista de certidão de obito extr!llhida do livro de re

gistro civil, ou prova que a' supra, nos termos· das leis, vi
gentes· · : , 1 1 ·.1~ 

b) á vista'de r.ert~irl_iio de que o,eleitor posteriormente se 
lllistou em outro muniCiplo; 

" 
' 
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c)' A vi~t.a ele cerl.idflo de sentenca ou de documento au- · 
thenUr.o qne prove a perda ou Rusrensiio dos direitos poli
ticas em os rMos previst.os no art. 71 ria Constituição. 

Arl. 18, Feita a exr.hJRiiO far-se-hão nos livros do alis
tamento (at·t. 8') e. no edital de que trata o art. s•, § ·4", as 
necessarias d~clnrações. 

Art. f 9. O processo da e:rclusflo e os prazos do seu anda-
tmento serão os .dos arts. 6•, 7• e s•. · 

CAPITULO V: 

DOS TI'111LOB DE ELEITORES 

Art. 20. Salvo. o dlspoRto no art. 3", paragrapho unico, ao eleitor, uma vez o ILqtadó, será immt>dlatamente entregue 
ou logo que elle o reclame, um titulo deelaratorlo do seu di
reito de voto. 

Parag-rar1ho unlco. No caso do para:grapho unico elo art. 3' 
a entrega do tifu lo se fará desde o dia subsequente á elclello 
e logo que o eleitor o recla111e •. 

Art. 21. O titulo será entregue peio escrivão, que o as
slgnará e fal-o'-ha assignar pnlo eleitor na sua presenca, 
a.qsim como o rerlbo constante do livro de talões de onde serllo 
extrahioios os lilulns. / 

§ 1.• No mosmo neto. o eleitor assignará o seu nome, com 
a dAclnracllo do nnrnrro .de • orclt'm do sPu alistamt>nlo. ern um 
livro especial, •relativo ao município de sua residencia, ou 
circumscripção no Districto Federal· 

Este livro será enviado no fim de cada anno ·ao I~Jinis-
terio do Jnt.rrlor. · 

§ 2.• A demora ou recusa da entrega sujeitará o escrivão 
ti. pena de responsabilidade e multa (art. 30). • . 

§ 3.• Receb~mdo o titulo, o cleitoT apresental-o-ha ao juiz 
de direito para que seja por elle assignado. A d~mora ou re
cusa da. assignatura sujeitará o juiz ·ás penas de responsa-
bilidade e de multa (art. 30) . · . 

Art. 2~. Na r:tlta d~ livro elo taliiP.s de tilulos. eTpP.dir
se-hão títulos· provisorios, em declaracão expressa dessa qua
lidade; os quol•s só sot·,·irllo em uma eleição e ficarão re
tidos pelas re.~pactlvas mePas eleitoraes. 

· § t~· Do titulo cnnstarllo o seu numero 'de ordem, o nu
mero de ordE'm do ali11tamento, o nome, Idade, tlllacllo, , es
tado, naturalidade, profissllo e ínuniciplo da residencia do 
eleitor. 

§ 2." OR tallles correspondentes aos titulos terllo a mesma 
numeracllo claquellos, serllo rubr·icndos pelo Juiz, conteJ•ão o 
11ome e numt>r·o de ordem do eleitor e serllu por este assi-
gnados (art .. 21). · 

Mt. 23, Quando o l!scrh'llo recusar ou demorar. a entrega 
do titulo ou o juiz recusar ou demorar nssi~~al-o, haverá 

• 
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re~urso para a junta de recursos, que, ouvido o juiz ou es
crivão em prazo breve, decidirá da reclamncão e, veril'icada 
a sua procedencia, decretará a respOIJBabilídade e Imporá a 
multa quo no> caso t:011ber e ordenat•á a immediata entrega do 
titulo ou sua as~ígn!ltur·a. 

Art. 24. A entrega e assignatura dos· títulos far-se.:ha ' 
em todos os dias uteis, de doze a dezeseis horas da tarde. 

·Art. 25. No caso de perda ou extravio do titulo, expedir- 1 
se-ha novo, com a declaracão de ser nova via, fazendo-se 
averbação nos talões do antigo e do novo. 

CAPITULO VI 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 26. O Governo fornecerá os livros de alistamento e 
os talões,de titulas· de eleito.res, sempre. que forem rcquisi~ 
tado.s e de accôrdo com os modelos adoptados no regulamento, 

Art. 27. A entrega desses livros e talões far-se-ha pela 
fórma prescripta no regulamento. 

,Art. 28. Os escrivães de alistamento e os das juntas de 
recursos receberão, por semestres, a gratificwcão annual de 
1:200$, para cujo pagamento; até que seja consignada verba 
no orçamento, fica o Governo autorizado a abrir os neces
sarios creditas. 

· Art. 29. O serviço de alistamento prefere a qualquer 
. outro e é gratuito. São isentos de custas e impostos os pro
. cessas, certidões, carteiras de identidade, e mais papeis des
tinados ao alistamento, assim como' será gratuito o serviço 
postal a elle referente. 

. Art.> 30. No .regulamento que expedir para ~:~xecucão de~ ta 
le1, o !Governo poderá impôr multas de 100$ a 1 :000$ aos m
i'ractores de seus preceitos e aos que recusarem, retardatem 
ou embaraçarem o fornecimento de certidões e documentos 
d.estinados ao alistamento de eleitores. 

Art. 31. Quatroj mezes depois de regulamentada esta lei, 
ficarão sem vigor os alistamentos eleitot~es anteriOres. 

I 

Paragrapho unico. Esta disposição não inpede que a lei 
e seu . regulamento entrem em vigor nos prazos communs e 
que, segundo os seus preceitos, se iniciem os novos alista
mentos. · 

. L~rt. 32. O cidadão que se alistar eleitor eu:n. mais do um 
municipio, do mesmo Estado ou de unidade federal diffe
rente, incorrerá nu multa de •500$ a um conto de réis o· na 
pena de prisão por seis mezcs. além de fica-r privado dos seus. · 
~ireitos politi~os durante 10 annos. 1 . 

• 
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Art. 33. l'\tt'!nullado o actual alistamento, ·os escrivães .do 
judiciaria deverão restituir gratuitamente a cada qual dos an
tigos elciloraes os documentos .com que instruíram a peti(;ão 
inicial do actual alist:.um.ento. 

Art. 34. Revogam-se as disposiçÕes em con!Jra:rio. 

Sala das Commissõ(ls, 20 de julho de 1.916.- Cunha iPe
d?·osa.- José Mu1•tinho.- A.1·au.jo 1G6es. 

Fica sobre á:-mesa para ser discutida Tia sessão segninte, 
depois de publicada· no J){a;r·lo ·do Conprei;so, 

ORDEM DO DIA · 

•· O Sr. Presidente - A ordem do dia consta de votações e 
não ha numero para effectual-as. . . 

Vou. pois, levantar a sessão designando para a ordem do 
dia da seguinte: ·. 

Votação, em discussão unica, do requerimento da.Commis
são de .Justiça e Legislação. pedindo que sejam remettidos á 
de Financas os documentos que lhe fôram !ll'.e.sentes pelo. Insti~ 
tuto da Ordem dos Advogados (pareee.r n. 68, de 1916); 

Votação. em 3" discussão, da proposição da Gamara dos 
Deputados n. 6, de 1.916, que abre, ·pelo Ministerio da 
Viação e Obras Publicas, o creditõ de 177 :867$, supplemen
tar á ver boa s•, art. 29 da lei n. 2. 924, de 5. de janeiro de 
1915. para attender a despezas com diversos serviços a cargo· 
da Repartição Geral dos Telegraphos (com parecer favorave( 
da CommU!são de Finanças) ; . . . 

Votação, em di~cussã() unica, do v~to do Prefeito do 
Districto Federal n. 8, d'e 191!1, á resolução do Conselho Mu-: 
nicipal que regula o provimento dos coargos de solicitadores 
da l~azenda Municipal (com parecer {avoravel , da Commvs. 
são de Constituição e Diplomacta d emenda do· Sr. Menaes 
de Almeida, no sentido de t~erem pedidas· 'i!n(ormações ao 
Prefeito); · 

I 
Votação,· em 2• discussão, do projectõ do Senado n. 10, 

de 1800, que extingue os Jogares de juizes seccionaes, creados 
pelo decreto n. 848, de 11 de outubro de 1890. e equipara os 
vencimentos de todos os ,juizes de secção da Republica. assim 
como os dos procuradores seccionaes (com pareder cdntrurio 

' das CommissiJes de Justiça e Legtslação e, de F.ina~qD.$); · · 

• \ 
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Votação, em 2• discussãõ, do projecto do Senado n. 9, de 
· 1016, que concede ao bacharel Alfredo de Araujo Lopes do. 

Costa. s• ofií'cio.l da Secret-ario. de Estado do Ministerio do In
terior, um anno de licença,' c·om o ordenaqo e em prorogação, 

f para tratamento de saude (aa Commtssão de Ftnanças); 
' . . 

Vot~oão, em 2• discussão, da proposição da 'camara dos 
Deputados n. 8, de 1916, que autoriza o. Presidente da Repu
blica a inverter,: dentro da verba total de 50: 0'00$, votada no 
areamento do Ministerio do Interior, as respectivas parcellas 
e óá ou~ras pi'Pvidencias (co~ emendas da CommiSsão de Fi-
nanças) ; -.. · · 

Votação, em 2• . discussão, da proposição da Camara dos 
Deputados. n. 14. de ·1916, que abre, pelo Mimsterio da Fa. 
zend'a, o credito de 60:654$930, para occorrer a· pagamentos 
de d iv)das . processadas por exercícios findb's (com parecer 
tavoravel da Commtssão de Finanças) • 

, ,'/ . . 

Levanta-se a sessão á 1 hora e 50 minutos. \ 

' 
61 • SESSÃO. El\1 22 DE JULHO DE 1916 . 

PI\ESIDENC!A DO SR. PEDRO BORGES, ,i 0 SECRETARIO 

A' 1 hora da tard-e abre.se a sessão. a que concorrem os 
Srs. Pedru Borges, Metello. Pereira Lobo, Rego Monteiro. ln. 
rlio do Brazil, Laura Sodré, Mendes de Almeida. Pires Ferreira. 
Francisco Sá. João Lyra. Eloy de Souza. Cunha Pe(\rosa, Rosa 
e Silva, Lui1. Vianna, Miguel de Carvalho. Bernardo Monteitl'u, 
Adolp)lo Gord~. Alfre.do . Ellis .. Leopoldu de · Bulhões. José 
Murt:mho, Xavier da Silve1ra •. VIda! Ramos, Soares dos Santos 
e Victorino Munteir0 (24) • 

•oeixam de !lOmparecer com causa justificada os Srs. A. 
·- :Azeredo. Rercilio Luz. Lopes-GonçoJves. Silverio> Nery, Arthur 

úmo•s. Costa Rodrigues, José Euzebio, Abdias NeveS: Ribeiro 
Gonçalves. Thomaz Accioly. Antonio de Souza, Epitacio Pes
soa. Walfredo Leal. Ribeiro de Brito, Araujo Góes. Raymundo 
iClu Miranda. Gomes Ribeiro. Siqueira de Menezes. Guilherme 
Campos, Ruy Barbo~a. JtJsé Marc_ellino, · Domingos. VicJente. 
Joã0 Luiz Alves. ErlCu' Ctlelho. Irmeu Machado. Alcmdo Gua
nabara, Francisco Salles, Bueno de Paiva. Eugenio Jardim, 
Gonzaga .Jayme. Alencar Guimarães. Generosu Marques, Abdon 
-Baptista e Rivadavia Corrêa (34) • t 

•E' lida, , posta em discussão e, sem debate,· appruvada a 
acta. da sessãu anterior •. .. ' 

) 

'. ' 

I, 
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· O Sr. a• Secretario (servindo de 1•) dá conta do seguinte 

EXPEDI:mNTE 

t 
Officio do Sr. Secretario da C amara dos Deputados re. 

lllC! tendo a seguinte · 
' . 

Paat>'osu;:íio 

N. 25 .:... i9Hi 

O Congresso Nacional resolve: 
- Artigo uni C{). Fica u Presidente dá Republica autorizado 

a nonceder ao telegraph •sta de 3• classe da Repartição Geral 
dos Tele,rrapho;; Jonathas do Nascimento Bornfim um anno 
de licen~a. Mm .,.rdenado, em pror·ogação, para tratamento de 
saude; revogadas as dÍ$posições em cuntrario. 

Cnrnnra dos ()eputndtls, 20 dP julho de 1916. - João Ves· · 
pu1•io de Abreu e Silva, Presid~nte em exercicio. - Antonw 
.IIJS( da Costa R'lbetro. i• s~creta!'io. - JutHmal Lamartine de . I 
Faria, 2• Secretario, - A' Comm•ssãn de Finanças. · 

Telegrarnma do Sr. Delvnche, presidente da secção brazi. 
Jeirn du A~s .. ciacão das Ctlra~ · Francezas. no ···straugeiro. pe· 
dinll0 tran~rnittir au ~Pnad0 ralorosaR fehcilaçõP.s ·por haver 
mandado inserir nos s~ns Annaes a Cilnt'erencia feita pelo Sr. y 
Ruy Barbosa em Buenos Aires. - IÍitl)irado. 

O Sr. 4• Secretario (servind" de 2•) declara que não ha. 
pareceres. · . ' E' novamente lida. posta em disr.ussiío. qup fie encerra 
sem dt>batp, ficaruiu adiada a votação. a redai!Ção final do 
prO.il'cfo do Senado n. 23, de i.9t3. frita de :.nrcl\rdo llllm as 
emendas da Camnra dos nepntados. estAbelecendo o modu 
por que -deve ser feito o alistamento eleitoral. · 

. I 

. . ORDEM DO DJA 
,.. I 

O Sr. Presidente - Consta a ordem do dia exclusivamente 
de votações e niitl ha mimer0 para effectual.as. . i· 

Vou, pois, . levantar a se.ssão, designando para ordem dc.11 
dia da seguinte : · · . . 

Votacão, om · discussão unica. da redanção final do ·pro·_ 
.irrto dtl Senado n. 23. de 1913, feita de accl\rdu com as eml'n. 
da~ d11 Carnara dos D~putados. est.alwlecendo o modo por qú6 
deve ser fei·to o ali·stamenttl eleitoral; 1 · . 1 · 



SEl:lSÁO E;\I 22 DE JULHO DE 1~16 "8" "' a 

Votação, em discussão unica, do requerimento da Commis
são de Juatica e Legislação pedindo que sejam l'emettidos ú 
de Fina;nças 0 s documentos que lhe foram presente~ pelu Insli. 
tuto da Ordem dos Advogados (pa1•ecer n. 68, de 1916); 

Vota'cão, em 3" discussão, da proposição da Camara dvs 
Deputados n. 6. de 1916, que abre, pelo .Minister•o da Viação 
c Obras Publicas.· o credito de t 77 :867$, supplementar ú 
verba a•, art. 29 da lei n. 2.924, de 5 de janeiro de t9t5. 
para ·attender a despezas com diversus serviços a cargo da 
Repartição Geral dos 'l'elegraphos (com pa1•ecer favvravel ela 
Commissão de l"inanças) ; 

. V:otação. ·em discussão unica, do . véto do · Prefeltl) do 
DtstrJCt.o Federal n. 8, ·de t 914, á resolução do Conselho 
i\Iun icipal que regula o proviment,u dos cargos de solicitado
re~ da Fazenda Municipal (com v.a1•ecer (avoravel da Com. 
missão d_c constituiÇ,ão·e Diplomacia á emenda do Sr. Mendes 
dr1 4lmezda no sentido de serem pedtdas informaÇões ao Pre· 
feitc); . 

Votação. em 2' discussão, do projecto do Senado n. to: 
de 1896 .. que extingue os Jogares de ju1zes s~ccionaes. creados 
pelo dei~rP!o· n. ,848. de 11 de ,lutubro dP 1890. e .equipara 
os ,vencimentos· de todos us i'ltizea de seccãú da Republica, 
ass•m com os dos procuradores seccionaes (L'om parer.er c.m· · 
trario das Comrnissões de Jus Ti~ a e. Legislação e de Ftnanças) ; 

Vof.ação. em 2•. discussão, do pr~jecto do Senado n. 9, de 
:l.!H6. que con!l~de ao bacharel' AlfrP.do de Araujo Lopes da 
Ct•Sta. 3• official da s,ecretaria de Estado do 1\linist.eriu do [n
teriúr, um ann0 de licença. com .o ordenado e ~JTl prorogação. 
para tratamento de saude (da Com.mlssão rle Fmanças) ; 

Votação em 2• di!Scn~são, ia proposleáo da Gamara dvs 
Deputados n. S. dt> t916. quP. ant.oriza n Presidente da Repu. 
blica a inverter. dent.ro ·da verba total d~ 50:000$, votada nu 
os·camPnto. do MJnisterio do Tnteriur. as respectivas parcellas 
e dá outras providencias (com emendas·. da Com missão de 
Finanças) ; . · 

Votacão. em 2' (Jjsr.ussãti, da kruposicão da Gamara dos 
Dl."pntados n. 14. de t!Hô, que abre. pelo i\finisteri,l da Fa
zenda. o credito di' ôO :ô51$9il0. para nccorrer .a pagamentos 
de divida!! processadas por exerr.icius findús (COm parecer 
(avoravel da Commissão de Finanças).· 

Levanta.se a sessão á f hora e 40 minutos' . 

.. 
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62" SESSãO. EM 24 DE JULHO DE 1916 

PRESJDENCIA DO SR. PEDRO BORGES, . 1° SECRETARIO 

A' 1 hora da tarde abre-se a sessão a que concorrem os 
• Srs. Pedro Borges, Mete,no; Perjlira · Lobo, Lopes . Gonçalves, 

R,ego Monteiro, Indio do Brnzil, Laura Sodré, Costa Ro{J.rigues, 
Mendes de Almeida, Pires Ferreira, Francisco Sá, .Joã·o Lyra; 
Eloy de Souza, Cunha Pedrosa, Epitacio Pessoa, Araujo Góes, 
Raymundo de Miranda, Luiz Vianna, Miguel de CarvalhO, Erico 
Coelho, Francisco Salles, Bernardo Monteiro. Alfredo Ellis, 
c}onzaga .Jayme, LeopOldo de Bulhões. J·Osé Murtinho, Xavier 
da Silva, Generoso Marques, Vida! Ramos, Soares dos Santos 
e Victorino Monteiro (31) . . · · 

Deixam de comparecer . com causa justificada ~ Srs. A. 
Azeredo, Horcilio Luz, Silverio Nery, Arthur Lemos. José 
Euzebio, Abdias Neves, Ribeiro •Gonçalves, Thomaz Accioly, 
Antonio de Souza. Walfredo Leal. Rosa 'e Silva. Ribeiro de · 
Britto, Gomes Ribeiro, Siqueira de Menezes, .Guilherme 
Campos, Ruy Barbosa, .. José Marcelli'llo, Domingos Vicente, 
.João Luiz Alves, Irineu Machado, Alcindo Guanabara, Bueno 

. de Paiva. f..~;:;J 1~ho Gordo, Eugenio Jardim. Alencar Guima
rães; Abdon B~.;,Jtista e Rivadavia Corr,êa,. (27). 

E' lida posta em discussão e, sem debate, approvada a. 
acta da sessão anterior. · 

o Sr. 2• Secrjltario (servfndo de 1•) dá conta di> se-
guinte · / · . 1 \-

EXPEDIENTE 

' 
OJ'i'icio do Sr. GO'V~rnado~~.do ·Estado do .IPará, agrade

cendo a · éommunicação 'do .Senado ·de haver sido eleita a: 
Mesa' que tem de dirigir os seus trabal)los· na ftCtuaJ sessão.1 

Inteirado. . 

. Telegramma do Sr. Senador Adolpho Gordo communi
cando que. por haver fallecido pessoa de sua familia, · não 
póde comparecer ás sessões durante algum. tempo. -· In
teirado. . . 

O Sr. 4• SecretJrio :( servimdo de .:!•)'.' declara que não hal 
pareceres.. 4· 

,. ... •' 
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E' lida( apalada e remettida. ás Commissões de . Consti
tuição e Diplomacia e de Justiéa e Legislação a segumte 

I . 
INDICAÇÃO ''\. 

\I 
N. 3- 1916 

Indico que as Commissões de Co!Í.stiLuição e Diplomaci~ 
. e Justiça e Legislação se digriem formular projecto de lei, 
' esclarecendo os . segriilites pontos: 
. 1 •, o ser·vico das armas. ao qual é obrigado todo o bra-
zileiro .em defesa da Patria e da Constituição, comprehende 
tão 'sómente a milicia cívica, denominada Guarda Nacional, 
ou se refere igualml:'nte ao serviço effectivo no Exercito, 
por desfalqur:. das praças de pre.t; 

· 2•, si dentre os cidadãos alistados na Gúàrda Nacional, e 
,brazi!eiros alistaveis na mesma milicia cívica. o Governo da 
União em tempo de paz ·ou de guerr;a póde sortear individuas 
a preencherem. quaes praças de pret. as fileiras do Exercito; 
pelas unidadEis militares talyez desfa'Icadas; 

a•, !llbolindo o recrutamento militar forçado, em virtude 
da Constituição da Republica, e na falta casual de volunta
rios, quaes praças de pret. os contingentes de tropas; como os 
Estados. cada um de per si, e assim o Districto Federal, são 
obrigados a prestar ao Exercito desfalcado, semelhantes con
tingentes abrangem acaso. taes guardas da milicia cívica-._ 

Sala dás sessqes, 24 d.e julho .de 1916. - E'l"ico Coelho. .., 
O Sr. Alfre.do Ellis (*) - Sr. Presidente, -ha muitos dias 

pretendia ocr:upar a tribuna para indagar do Presidente ou 
Vice-Presidente desta Cas·a ·quaE's as medidas adoptadas para 
que se r~alizasso a mudança do Senado para outro predio, 
com .as condições .precisas para o funccionamento desta Casa 
do Congresso. Não tendo, porém, nem o no~so digno Presi
dente, nem o "\\ice-Presidente. comparecido ·ne.Stes ultimas · 
dias ao Senado. tomo .a liberdade' de dirigir-me a V. Ex., 

. · perguntando si, porventura, sabe das providencias tomadas 
para o .fim collimado. · · . . 

De facto, ·sr.· Presidente, entre· nós·, é veso Mltigo' deixar 
sempre para o . dia seguinte. aquillo que se póde fazer no 
mesmo dia;. e outro tambem, de irmo-nos accommodando. 
com as circumstancias. 

Em relacão á mudança de predio, acho que. é uma quet
tão urgente, porque.· recapitulando, Sr .. Presidente, V. Ex:., . 
ha de" se lembrar que. após o nefando att(lnLado contra o. 

(*) Este discurso não foi wevisto pelo orador • 

• 
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dign() representante do Rio Grande do Sul nesta Casa. 
o Sr. general Pinheiro Machado, quando se tratou da trasla
dacão do corpo de S. Ex .. aqui para o Senado, .para daqui 
ser ·levado para o Arsenal de Marinha, a Mesa teve de tomar 
providencias muito .serias, porquanto o e.dificio não compor
tava o grande numero de pessoas. que, porventura, viessem. 
visitar o. cnrpo do . illustrc extincto. Além de ser .forçad'a a 
Mesa a providenciar no sentido da segurança daquelle salão • 

. teve tambem de evitar que o concurso de povo fosse extra-
ordinario. · · . 

Mai.s· tarde, Sr. Presidente, quando eu levantei a· ~ues
'Lão da mudança do Senado pa1;a outro edifício. o Presi
dente desta Ca.sa;. entendendo-se. com o Governo. requisitou 
ou pediu que.' viesse um engenheiro do Ministerio do Interior 
para examin.ár ,e, :verificar si, ·de facto, o nosso edLficio offe
l'ecia garantias. de segurança. · · 

· Sabe o Senado que o illustre Ministro do InteriOT enviou · 
um .hahil profissional ·.q~e. depois · de ter perc_orr~do tcido · ~ 
edifício, declarou ao Vlcfi!-Presldente da Republica que o .. edl- · 
fició do. Senado não ·.o'fferecia garantias .de segurança. · 

. . Sr. Pr:~sÚiente,. iiÍto pU:Ssou-se h a mais· de um mez. En- · 
tretanto •. continüamos nes·te · edifi'cio. · 
, 0 SR/Ik~no DO BR.ÁziL -. Talvez ameaçados •• ; 

. ' . 

0< SR. ALFREDO ELLIS .,..- Diz V. Ex. mu~to bem, talvez 
ameacados. Continuamos neste· edifício; não· me constando 
que haja uma providencia no sentido das minhas reclama-· 
ções e das exigencias d~ todos OE, Senadores. 

E', positivamen'te,•· Sr. :Presidente. ·.um vexame J)a.ra a 
mais alta corporação. politica da Republica. E' .. mais do que 

. vexame. é uma yergonha'J ' . . .. 
> I• I • 

O SR. RAY:MUNDO DE MIRANDA- Q\le não se justific·a. ' ,· 
· .· o· sn. ALFREDo ELLrs - Depois' do 'exame do. illustre '.~n.:. · 

genheiro, ~ão, se póde cl~·~if~car'.mais este·_~'ifi,c!() .. _como;'u~ :, , 
pardieiro 1mmuqdo, mas. s1m,. como .um• mundéo, (nso) , .. pOSi
tivamente immundo. exigindo' até uma visita. por parte dos 
1·epre~entantes da . Saude P,ublica, para saneal.:o. .· ... · · ' 

O edifíciO, nengueiri ·contestará, est.á. corroido pelo ,cupim, 
e todos nós• ameaçados de uma· derrocada; entretanto; ninguem. 
se move. · · · · · · 
· · O SR. INDIO Do BMZIL ..:.. E' uma :e#ectativa musul- · 
mana... ' ·. . ·'~;·· :.· ·. ·. · 

. ,. . . , .. I , . . ' . .' · o SR. ALFREDo ~r,Lrs -: Por iss~· :sr~ Presidente, pet·- . 
gunto a V. Ex. s1 é. prec1so, antes ·de qualquer outra . 
reclamação minha, fazer . uma ind}cação' por esoripto, indl~ 
cacão que, estou certo. será· ~·ubscr1ptD; pot• wdos os Srs. .Se-
nadora.~ • . . , .. · · . . , · 

I 
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.• O que é e.xtranha.vel é. que, dispondo até as sociedades 
carnavalescas de predios dignos e decéntes, o Senado seja 
condemnado a continuar a funccionar n&-se pardieiro ... , 

Agora mesmo o digno governadoi' da cidade procura mu
dar a Escola Normal para o edii'icio 'OUde funcciona actual
mente o A.sylo de S. Francisco de Assis, só pelo facto de ser 
este ma~ amplo do que aquelle, pois aquelle em que func-· 
ciona a Eõeola Normal.não ameaça absulutamente rui'lla. : 

Ha ainda uma outra consideração, Sr. Presidenfie, dé 
certo valor. · · · 

O edifício do Senado. collocado nessa. esquina. .com o 
•·trafego enorme ·que por a.qui se faz, fica em ,pessimas con

dições de ·acustica, de modo QUe os Senadores não· conse.guem 
ouvir os pronunciamentos ou as I!alavras da Mesa. . 
· : . E' preciso,, pois. ~r. . Presiden~e,' que a Mesa ·elo Serrado 
tpme uma- attltude <digna e. energ1ca .• O Senado é que ·não. 
póde continuar rne....Se · edi:tieio, que não offerece. as necessa-
rias garantias. .. . . ·. 
, ·. Portanto, Sr. P,residente. 1 àntes de voltar' a esta tribuna 

para renovar · esta reclamação; solicito . da M&·a que tome a 
deliberação de se. entender com o Poder Executivo no sen- . · 
tido dé dar tima satisfação áE. justas exigeneias doa. membros 
da ~lta'·ltlamara do .Brazil •. (Muito bem; mwito bem.). · 

. ' ' ' 
. ' . I; , .• •· . . > . . • . . 

:o: ·Sr. · P·residente' - Presidindo accidentalmente. o Senado, 
· ·devo . 'declarar 'ao honrado ·Senador que ao cOnhecimento dos 

.Srs .. Presidente ·é Vice-'Pre6idente desta Casa .vou, levar as 
;c·oms~deràcõe's· que'• ·V1

• ffi:!x. a!dduziu .. Entretari.to, .in:formo, ai ·· 
'iV'; ·E;t:,. o ··q'9-e -aJi~s já fo~ .dito, que, a.l't:f.esa .. t~oJl .desde · 
logo;;uma · dehbe'ràcao, requlsl·tando :do .Mm,lsterlo, do. Interior 
urt:i·:~J?.g~nh'éiro 'crqe:-verific~ss~· 'o 'estj\d~ de' !JOnservaçªo deste 
edl~lc1o;•.De ·racto,-:esse!proflSSlOO.Iil' "qu1 cpmpareceu .e, durante dbis;dias~ procedeu a um··serio ·eia,fue, ·chegando· á conolu-

. sií!o•:.de ,qne o edifício, àstá:;'de 'tal'jilodo':a:rrui!Jlado .que não · 
· .. podia . ~upport11r concerto&.· de, quaésquér' ·ordens. . · 
··. . ·. -~- Isto hão impede, porém,· que, hóje ,~esmo, .eU: transmitta 

.(• a:o.s ,.Srs .: Presidimte. e V ice~ Presidente 'desta. Casa .a· justa re-, 
•"<-lclámação;·,d,e.iV;; .Ex.: , · ... :: : · . '' • "·. • :, ' · · • · · · · 

· ';';~'.-:: : ConÚnúa ,~. horâ destinada ao expediente . 
.,;_~·.,~.;::').'•' ''_' ._· ';',j'{ I \'•,'· ·,·,t ;, ', . ' ' 

. ~·;:, .' . o Sr. Mendes de Àlmeida- Peoo a palavra. , , .\_.·;, .~· .. >·~ ·,' ,'.!1~~ ; f t

1 

• ' 

, , O Sr.· -PreSidente - '.['em a _palavra o hOnrado Senador. 
" ' :· . -- ' .. . ' ' ' ' ' ' , '' :. ,·· ~ ;. ' ; .- ! ' . i . '': : ,·.' " 
.. ,·\ o'' ;_,o Sf.:'Me'il'd1ls' de' Almeida-Acho, Sr. Presidente, que. are
.) ·_, c•là.mação'que -âcaba 'de ser'·feifu. 'pelo !lourado Senadpr':de São 
~ · 'Pàulo·. devia ser·. !traduzida·. em 'uma indicação qualquer, por
. que, .. do. contrario, .. continua11em!is· em conversa. :·I I . 
. . o ·.osli.~J,riion~ntos ~rpeinbr~s· da,.:Mesa do .Senado já se·;dirigir~m 
. ·,ao· Sr.· ·!~~tlrustro. do íinter1or, mandando S. Ex. um· engenheiro 
'. •-.• ·. ' ; ' '. ' I , . _,-.,,, s.-ve~.m t~ .. '',• ' 

( 

'' • o 
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daquelle Miriisterio lulgar o estado d~ . ruinà !fo 'predió em 
que funcciona .o Senado. Esse engenheiro aqu1 compareceu, 
fez, o exame e ... ninguem fallou m&is nisso. · 
· · Mas, senhores, porventura o Poder Legislativo do paiz não 

tem faculdade para installar-se decentemente Y · 
Si assim· ét "'então, em que condições se acha o Poder Le-: 

gi$lativo do Braiil.? . . 
O SR. ALmEDo Ews - IsfD é a 'harmonia dos poderl'!s. 

/ - . . . 

' O Sa. MENDEs n& Â.L'MEIDA - Si isto é hàrmenia dos po
deres, confesso que não conheeo maior desharmonia. · 

Creio, Sr. Presidente, que si as condiolles a:custicas do 
Po!ler Legislativo se. medem pelas do Poder,. ~ecutivo, • na 
bypothese, estamos mal. . • · · · · 

Julgo que a apresentaoão de uma indicaçáll seria o meio 
· .mais positivo do Senado manifestar-se oom pleno eonheoimen-
m de causa.. · · 

• I· 

-.. O SR. ÂLFIIJII)O ELLls .:.. Eil perguntei ao Sr.· Presidente· 
o que seria. preferível, si uma indieaçlo por. esoripto ou uma 
iudica~ verbaL · , .. , .. ·' 

O· Sà: l\l'Jml):aS l)lll Au.i&IDN .:;...' Posso garantir ao. nobre' Se.; 
nador gue ·o Senado não irá para nenhum porão .. Si ó Poder: · 
Exeeut1vo não ouvir, ha. de haver quem ·te~ha. e~eme$s.•parai ·.·. 
off~reoer ao Senado wn logar onde ellg..poss.a,:tomar. a&·-!luas . 
deliberaeões1 sem pezar aos cofres do. Estado. · · . , :. 

E'· preçJSO, po1s, Cflle a indicação por .e~ripm sejà.., ~pre
~ntada, af1m de que o Senado possa deliberar converuenttl-·· 
mente. Não JX~e animo a apresental-a por~e·. todós: devem ·· 
saber .. que eu. sou de. opinião que a. .CapitaL Federal -seja .. 
transferida .P.ara. Goyaz como deter~in~: a Cons~itu.icãó~. , . ·' . 

(_) n!)bre Senador p~ S. PaulQ pod1a reduz~. a. escrlptD a: : 
BQa md1çação• de p10do. que o Senaâo possa. ~deliberar,, a\ten-~ · 
dendo .4 Jmporta,ncll dQ, cas.o. . : ·• · · · " . .., . . =· . ' • • : 

• , , I· · '. ' •/ 

. Vem á .. Mes.!l. é Ucia; apoia$, posta~ Einlí dieoUÚio,. ,®e •la: 
· encerra sem :debate, ficando adiada· a votaoio, a;·aeguiD&e · ' 

. ' . . 
N.· 4- i9i6 

• -- • • • •• f ~ 

·,,. ',' ' 

. 
" ~ . 

:··. \'' : .. · 
' ~ >, 

. .. . " 

' ... '. ' 
' . . ' ' ,\ 

Indicamos ®e .. a, l'(esa do Senado· fique a~~izàd~ a· pro-· 
mover. a mudanca. do Sen!ldo para .Qutf,o edit1c~9. :v~to nl!.o 
oflerecer. o actua.l ·~ cond1ções· de. s~~anca neceesar1as. . . 

', I ' ' ' 

Sala das sessõés; 2·4 dldulho de ,:1.9i:&. - Al(redo'Ellfl. :...,_ 
Tioíllff ~Qnça,l)e& • ..... Raumulldo de MW~mda. - Lui.;:'·.VIGnná..
lo~@- M~I&.Q. ~· Vtcto~ MORteiro~ ~ Aillltl~ do ~I'CIIil;, ' 
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,..... Cun/i'a Pc"rlrosa. - F. Mendes ae AZm:eÍàa •• _.. Pires F~Ji;.. 
reil'a •. - Erico CQelhil. - Aro:ujo G6es ., - Generoso Mar-

• ques. -·Xav·ier da Silva; -- VidaZ Ramos •• -.--Gon:aoa Javme. 
· - Epitacio Pessoa. - Franctsco Salles. - Bernardo Monteiro. r. 

-: Il.egq ?Jonteiro. -

ORDEM DO DIA. 

O Sr. Presidente - A ordem do dia compõe-se exclusi
vanlente de votaoões o não ha. numero legal para effectual-as. 
Vou, pois, levantar a. sessão, d·esign.ando 'Para. ordem odo dia 
da seguinte : · · 

• Votação, em discussão unica, da .indicação n. 4, de 1916, 
,:llll.od~ando a Commissü•l de ·JJoJiem n. !Jl'Omo:ver u. mudanç[t 
do Senado Federar para um outro edificio .'QUe .tenha melhores 
condicões de seguranca, visto o em que fu.ncciona estar em 
pessimo estado de conservação (do Sr. Alfr.edo Ellis e outros); -· votação, em discussão unica; da redacção :firial 1do pro-
Jecto do Senado n. 23, de 19:1.3, feita,. de accôrdo com as 'emen
das. da· Gamara dos Depurta.dOs; ·estabelecendo o mod~ por. que 
dev·e ser feito o alistamento ·eleitoral; 
. ·votação, em discussão unica, do requerimentó· da Comril.is

são ,de Justiça e Legislação, pedindo ·que sejam remettidos á 
- . de.1Finanças os docu)llentos que lhe foram :Presellites pelo Insti
. tute: .. da Ordem dos Mvogados (parecer n. ~8, de (916); 

, .. Votação, em 3" discussão, da. propQsição da Camara. dos 
Deputados n •.. 6, de.i916, que abre, pelo 1\linisterio da Viação 

·e ·Obras Publicas" o credito de 1.77:867$,-silpplementar á,;verba 
's~, art. 29 da lei n. 2. 924, de 5 .çle janeiro de 19i5, para 

. attender a despezas com diversos serviços a cargo da Repar- · 
. · tição Geral . dos Telegraphos (com par.ecer. favorave~ da. Com-
, , missãp de Finanças); . . . · 1 . ' ' ' . ' 

' . . 
. Votação, em discussão unica. do véto .do Prefeito do 

'· Districto Federal n. 8, de· 1914, á resolução dO: Conselho 
'·Municipal que regula o pl'ovimento . dos cargos de solicitado

. . res da Fazenda Municipal (com parecer tavoravel da Com
'. missão de Constiturição e DiplOmacia .á ememla do Sr. Men

des de. Almeida no · senttdo de serem pedidas mfo1'1111ZVIJes ao 
· Prefeito) ; , · 

' 
1 

· Votaoão, em 2" dis'bussão, do projecto do Senado n.· fO, · 
de f896, que extingue· os Jogare-s de juizes seccionae&, creados 
pelo decreto n. · 848, de H· de outubro de f890, .e àquipara 
os ,vencimentos dir.:todos os .. Juizes .de secção da· Republica, 
ass1m como os dO(! procuradora~ .aecCJ.onaes (com parecer c.on- . 
1t1•ario das Comm.issões de Justi.çái e Leo.~lagéiQ . ~ M F.~GI) i. . ' - . 

. l 

. '• ' i< 
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Votaçao, em 2• discussão, do projecto·do Senado n. 9, de 
1916, que C9n.cede· ao bacharel Alf11edo de AI:al,l.io ~opes da 
Costa, 3' offJci.al da Secretaria de Estado do M1mster1o do ln- . 
teríor, um anno de licença, com o ordenado e em prorogação, 

·para ~ratamento de saude (da · Commissão de Finanças); 

Votação, em 2• discussão, da proposição da Gamara dos' 
Deputados n. 8, de 1916, que autoriza o Presidente da Repll!
blica a inverter, dentro da verba total de 50:000$, votada. no 
orçamento do Minísterio do Interior, as respectivas parcellas 
e dá o.utras ·providencias (com eme11das r.ta CommissáO de 
P1nançaa); · , · , ·:·:', :.~ 

Votação, em 2" discussão, da proposição da Ca.mara dos 
Deputados n. i 4, de 1916, que abre, pelo .lllinisterio da. Fa
:&enda, o m·edito de 60:654$930,; para occorrer a pagamentos 
de dividas processadas por exercicios .findos (com parecer_·ta-
·vora·vel da Commisaão de .lt'inançaa). • 

Levanta-se a sessão ás 2 horas. 

" 
63• SESSl.O, .EM 25 DE mLHO DE 1.916 

' i 

PRESIDENCIA DO SR. PEDRO BORGES, 1' SECRETARIO 

A' 1· b.oll'a da tarde, abre..se a sessão, a que concorrem •os 
Srs. Pedro Box·ges, Metello, Pereira Lobo, /Lopes Gonçalves, In
dio do Brazil, Lauro Sodré, Mendes de Almeida, 'José Euzebio, 
P.ires Ferreira, Francisco Sá, João Lyra, Cunha Pedrosa, Epi· 
taciv. Pessoa • .A!I'aujo Góes. B:ayn1undó de Miranda. Luiz Vianna, 

· Miguel de Carvalho,, Erico Coelho, Aleindo· Guanabara, Ber
nardo Monteiro, Alfredo Ellis, Gonzaga Jay>me, J·osé · Murtinho, 
xavier da Silva.. Generoso Marques, . Vida! Ramos, Soares dos 
Santos e Viotorino · Monteiro ( (28) • . · ·· 

· Deb:am de· comparecer com éausa justificada os Sra. :A •. 
Azeredo, Hercilio. L!lz, !Rego M,onteiro, Sil:v~rio. N ery, ;.\Tthur 
Lemos. Costa Rodr1gues, · Abdlas N1eves. . Ribe1ro Goncalves. 
Thomaz Acoioly, Antonio de Slo.uza, EL~· -de Souza.· Walfredo 
Leal. Rosa e Silva. Ribeilro de Britto, Gomes RJibeiro, Siqueira. 
de Menezes Guilherme Campos. Ruy Barbosa. José Ma.rceLlin.o. 

· Dumi,ngos Vicente, João Luiz Alves, Irineu Machado, Francisco 
' Salles; Bucno. de Paiva, 1~dolpho Gordo, Eugenio Jardim, ·~eo
poldo de Bulhões, Alencar Guimarães,· Abdon Baptista e Riva· 
davia Corrêa (30) • . 1 .• 

E' lida. !P.oata em discussão e, sem debate. · approJVada a. 
' acta da SellP§o a.nter.J.or ,, 
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O Sr. 2• Secretario, (Se!'Vini.lo 'de 4•)· dá conta: do ~ 

EXPED'IENTE 
Officios: 

~ 1. . 

Do Sr, f • Secretario da Camara 
tendo a segUinte 

dos Deputados, remet. 
/ 

/./ PIIOP""ICÃO 
/ 

N; 26- 1916 
.' 

. O Congresso Nacional decreta: 
.Art. f.O Ninguém poderá •erx:ercer a --profiss§.0 · d:e C<JIIldu

ctor de ve:hiculos automoveis, sem satisfazer préviamente as 
condições de idade, moralidade e c·apacidade teohnica. e pby. 
sioa que forem determinadas nas ·posturas municipaes do 
Jogar. . · · . 

~ i'.• Aos. que tivel'lem satisfeito taes oondicões será con
cedida pela autoridade municipal a licença para a eonduccão 
dos mencionadvs vehiculos.. e o respectiiVo certificado de"êrá 
ser exhibido pelo conductor. sempre que a autoridade policial 
oexigir., · · · 

§ 2.0 Aquelle que fOr encontrado em acto dJe conduzi:r um 
· vehiculo autumovel, sem ter obtido a necessaria licenl(a, ser'á.' 
punido eom a pena de multa de 50$ a 500$·, convertiVel em 
pris!io cellular, na fórma do art. 59 •ilo Codigo Penal. 

§ 3.0 Os propri.etalfios de automov.eds e os gerentes de 
empi:·ezas oo sociedades destinad!IIS á exploração da industria 
de transporte de pessoas ou de carga. de' qua;lquer especie, 
l:(lle ernpvegarem scientemente 'algum conductOT não halbi
lltado na fórma do § 1 •, incorrem na pena ·de multa de t'OO$ 
a i :c~. convertível em prls§.o cellular. na fórma do citado 
art. 59 do Codigo Penal. . · 

I .~;• Entendem-!e por automoveis os car.ros e vehiculos 
movidos por machinas. SElJll ser ligados a trilhos. . · 

· Art. 2.• Em quaesquer t~egulamentos ou poeturas pllJI'a 
0 fim de regular a circulacllo dos automoveis. a velocidade d<X: 

· vehiculos. quer officiaes, quer particulares. quer de uso pu. 1 

blico. será marcada de modo a nã(l exceder de 20 kilometros 
por hora nos Jogares de maior movimento. nos centros urba-
nos, nem de 40 kilometros em ~ampo aberto, ·· 

§ t.o Dentro dos limi;tJes acima· a velocidade dos .vehiculos 
automoveis será regulada pelas posturas municipaes. devendo 
·ser moderada confo:rme as circumstancias. 

§ . 2. • O excesso de velocidade constituirá contravenclto 
puni!Vel com a pena de 40$ a: f20, convertível em prisão 
cetlular •. na fórma do- já ci.t11.do art. 59 do Codigo· ,Penal. in. 
·deoandente de qualquer acciden~.e que desse excesso tenha 
rP.sultaclo. 
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' § s.• }i; co'nflt'a\lõenção de qué trata: o pal'agrapho' antelrior 
se verificará e comprovará por apparelhv que se adapte a tal 
fíin, ou, na falta deste. pela simJ)les. intimacão da autoridade 
competente aos conductores. 

· Art. 3.• O conductor de qualquer vehicu:lo auttimurvel 
qu &. por imprudencià, ne!!'ligencia, ou imp•ericia, -ou ,p01r iu. 
obsei·vancia de alA-uma dxsp~>siçã0 r.egirlamentar. commetter, 
ou fOr causa ~nvoluntaria, directa ou indirectamente, de a!. 
guma lesão' corporal, será. 'Pun:i.do com as seguintes 'Penas de 
prisão cellular: . . / · 

a) de i5 a 60 dias •. si .a 1e1são corporal 'Produzir sómente: 
dOr, sem outras consequeneias; sem derramamento de sangue; 

b) de dois a seis mezes, si produzir· imcommodo de saude 
<!!le inbabilite 0 paciente de servir;o' activo por mais de 30 
d1a~;· . , . . . . . , . . . '\.. . . 

c)· de dois a quatro annos. si da leslí.o eorporal resultar 
mutllaol!.o ou ani'Putacão. deformidade ou privlacão pàrma. 
nente do u:su de um org§.o··, 0u membr.o. ou qualquer enter. 
rnlda:de incuravel e .que p1'ive para sempre o of!endido de 
poder . exercer o seu trabalho; .. ·. • • · 

d) d.e tres a seis annos, si da lesl!.o corpoiral resulta;r a 
1 morte do offendido. .. . . . . . ' . 

'Art.. 4.• A fianoa n~o será concedida ao conduotor que, 
t.endCI ccmmettido ou sido causa involuntaria de algum duiS 
fac~t.os rprevistos nas 1 ettras a e b do artigo anterior. nilo SR 
detiver immediatamente. mas fugir, \Procurando escapar ái 
responsabilidade penal ou civil em que possa ter incorrid<•·· 

Ne.~ses mesmos casos. porém, a fianQa será concedida 
ao cunductor que n!to houver fioado no Jog!I:'I' <lll' accidente, sr 
dentro · de 24 horas elle provar cumpr1damente que as sua: 
pOO'manenoia n·aquelle local o expunha a perigo immin~te. 
motivado 'Pela reacQã<~ da • J)ropria victima, ou pelos impuJsos 
de terceii'os cootra elle conduc~or. , , - ·. · · 

~ 1. • Nos casos de qu., trata a disposição antecedente. 
primeira parte, a parada irnmediata do -vehiculo automovel 
P. a· declaração ·do ll!lcidente. feita.- ·logo . ou dentro do prazo 

· <le 24 horas. á autoridaile polinial competente e mais lÍI'o
:dma. fJornam a·fianeaveiA os· delictos previst.os nas mencio
nada~ IIJtt.ras a e l1 do nrt. s•. e serão consideradas como cir
cumstancin~ at.ténnantes ila responsabilidade do réo. • 

§ 2. • 0 prOpr!etario, )Ocatorio OU OÍlCupant.e qualquer de 
11m· 'vehiculo automnvei· que tenha o~casjonado · um · ncci
dent.e é obrigado a fa1-er a ·respectiva deellh-acão, dflntro de 

".24 -horas. ·~t autoridade policial mais proxima do- local do 
a ocidente 011 do. casa ou estabelecimento' a (!Up. pertencer o 

· vehiculo, sob nena de mu.1t.-'1 de 100$ a 500$000. · 
A'i't. 5." Quando. nos casos de accidente de (!llD.Iquer ve

liiculo automovel. tres Ou mais testemunlias Oculares certi
ficarem, peremptqriamente e som !l0ntestac~o. que o condu-. 
etor nenhuma culpa teve - a ordem de prisão em flagrante 
será relaxada. ou o respecLiVio auto não se la:vrará. . 
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Art. 6. o Todo aeeidente de que resultar damilo mate
rial, occasionado por qualquer facto de 'Vehiculo automovel 
em· circulação na via publica, 'dá logàr, em proveito da vi
ctima. ou· de seus representantes legaes, a uma indemniza
oão do pre.iuizo causado. 

~ 1 1. • Esta indemniza!)ão incumbe ao proprietario do ve
hiculo. que só poderá declinar da · responsabilidade civil ê 
subtrahir-se ao pagamento provando algum dos· factos se-. 
guintes: · 

a) que o accid~nte ou damno foi prOVOcado '"ou aggra-. 
vado por culpa grave da victima; • 

b) que o automovel era conduzido ou. manejado, no mo
mento do accidente, pela propria yflltfma, ou preposto desta; 

c) que o automovel tenha sido pbsto em circulaclto p0~ 
terceiro. sem sciencla ou conhecimento\ do prOp;rietarlo. 
. ~ 2. o. O terceiro qu-;; se servir do aut~>movel, sem. scfen
cla ou conhecimento do proprletario. é responsa.vel pelo 
damno causado, oomo si fOra proprietarl,o. 

§ 3. o Aquelle a quem .o prOprletario concedeu o gozo. do 
automove!, . para fazei-o circular por sua propria conta. me
diante pagamento ou n!Lo, responderá pelo damno como sf o· 
proprietario fOra, no caso em que; pelo tempo e . condlc15es 
do contracto ou concessão. o possuidor ou detentor tenha o 
direito de escolher o conductor. · ·ou· .em · que tenha: 
entregue o automovel para ser conduzido por um conductor, 

. que nrto seja preposto ou empregado. do proprietario. . 
§ .\. • Nos accid!mtes occasionaes · por automovel posto 

permanentemente ao . servfco dos funcçionarios ou · autori-
. dades que, nor sua categoria:. tiverem dtrefto a tal conduec§o 
nor conta dos cOfres publ!cos - a: indemnizaólto · do damno 
incumbe ao funccionario ou autóridade a cu,lo servioo per
manente estiver o automovel, on s~ ·cuja responsabilldade o 
mesmo circular.. ' . ' ' : . . . 

· Art. 7. o O caso de ·forcà· maior-exclue a respon!abili
t:lade ·criminal do coriductor. mas nl[n Sp considera . cOmo tal 
o acontecimento advindo de um· defeito de construccllo do 
automovel ou da fractura -ou desarranjo de qualquer 'j)e()ll, 
nem da outra qualquer causa imprevista. peculiar llQ uao das 
vehiculos 'de motor mecanteo .. / 

, :Art. 8. • No Districto Fede'ral, .al!i contravenclles defini-
das na presente lei serão processadas A julgadas de confor

. midade com ·o art. 6• da lei n .. 628, de. 28 de outubro ds 
1899, llOili appellação para a Camara Criminal da COrte de Ap
pellar;llo •: · · · · : , . . ' ~ · 1 

~· L o Os delictos de que trata: o art. s•, lettrt!S .o. e b, se-.. 
r§o processados e julgados . pelos '()retores crii~unaes. na 
,fõrma .do a~t. 262 e seus nâragraphos do. decreto n. 9.263. 
de 28 ~e 4!lZembro d~ .tuu:.l , .. , ....... , .. --~ .•.. LI 

.... ' 

.>/:·. ·: 
; ' 

' . 
\I.' 

.. :, 
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' 
§ 2. • Os delictos de que trata o citado art. a•. lettras 

c e d, serão processados e julgados pelos juízes de direito do 
crime, na fórma dOs arts. 265 e 266 do mencionado decreto 
n. 9;26a, de 19H. _ · · 

Art. 9. • Em caso de infracção desta lei ou de quaesquer 
regulamentos e posturas applicaveis em materias de circula
ção por vehiculos automoveis; o culpado, além das demais 
penas. será privado do direito d('l -conduzir qualquer auto-

- m<ivel durante um prazo de dez dias a tres 1mezes. e. neste 
caso, a respectiva licenca e certificado de capacidade ficarão 
depositados na repartição de policia de vehiculos, durante o 
prazo da interdiccão. . 

§ 1.• No caso de reiJtcidencia em qualquer dos cr~mes · 
previstos no art. a•, Iettra c e d, da. presente lei. isto é, em 
caso de condemnaçíio do réo, serã o mesmo privado· defini
t.ivamente de exercer a profiss!to. de conductor de auto.-
movel. . . 

§ 2.• O conductor serã privado definitivamente da li~eJIJ.ça 
de· cmnduzir, si, por sentença passada em ,iulgado, fOr ou hou. 
ver sido condemnado ás penas. dos crimes de roubo ou furto. 
JeJlocinio. homicídio, rapto, violencia. carnal, subtracção de 
memores. estelomato, · ou no caso de reincidencia por em
briaguez, ou por qualquer dos crimes previfltos· no art.· a•, 
lettras r. e d, da presente lei. '. ' 

§ a.• A Jice11ça de conduzir e certificado de capacidade. 
cassados pela aut.oridade competente, nn fórma prescripta 
no paragrapho anterior. . · 

Art. 10. Si n!to .houver notificação legal do damno 1110 
responsavel dentro .de um mez. a partir do dia do necidente, 
o interessado perderã n direito a indemnização . 

. Art. H . A acção para haver a indemnizacã·o ·dó pre
Juízo resultante dP. qualquer accidente occasi-onado por au- · 
tomovel em eirc'ulacíio na via publica prescreve em dous 
annOR. ll, partir do dia em que t.evp lOgar O factO. ' . . 

Art. f2. Em caso de collisãci de automo'Veis. a obrigação 
de indemnizar serã regulada l)elo direito commum. segt•"~do 
as circumstancias. . . ·· · . , 

Art. 1a. A presente IE'i entrará em execução logo de
pois ·de publicado o respectivo regulamento. que d'everã ser 
expedido dentro do prazo de t.rAA mezes. a contar. da promul-
gação desta. • . · 

.Art. 14. Revogam-se as dispos1ções em contrario, 
· Cnmara dos Deputados. 21 de .iulho de f 916. - .Toiio 'Ves~ 

pndio de Abreu. e Sflva. Presidente em exeroicio. - .Titveruzl 
'Lamart:f.nr. dr. Fo:ria, 1.• Secretario intel!'iM. - loiio Davfd. 
Pr.rnetta, 2• Secretario ínteriM. ·- A' Commiss!lo de .Tust!ça 
C T.egisla()!iO, 

DO Sr. Ministro do Inter1or · enviandct a mensagem .com 
qne o Sr. Presidente dn Republi:Ca prest.n ~nformac~Ses ao 

' SE'nad•~ relaf.ivn.mente !'i constru~!to ·de um nOVL~ edific!o des-

)' 
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tinado tá Faculdade de Medicina <lo Rio de Janeiro.-~. 
Commissão õe Finanoas. · 

Do Sr. Prefeito do Districto Federai submettendo á con
sideração do Senado as razões •Que o levaram a nega~ sancc;ão 
á resolução do Conselho Municipwl que concede a Raymundo 
Peres 1 da Costa, guarda mui!Iicipal, \Seis meq;es de licença, 
com ordenado e em prorogação, para tratamooto da saU!de. 
- A' Ct)~mmissão de Constituicão e Diplomacia. · 

. 'O Sr. 4• Secretario (servindo de 2•) declara que nlio ha 
pareceres. · 

O Sr. Alfredo Ellis ·- Sr. Presidente. si a pÍlrtida para a 
alta missão do •embaixador do . Brazil junto á Republica ~
gentina · por occasião da commemoracão do centenario de 
Tucuman não foi indifferente ao Senado, muito menos, Sr. 
Presidente, p·oderá ser o ·regresso á Patria do grande bra.zi
leiro, que volta ·coberto de glorias aos seus lares e aos braços 
da Nação, que " admira, que o idolatra. 

Ruy Batrb'osa, Sr. Presidente, tem sido um verdadeiro 
apostolo da paz. Elle foi, na Riepublica Argentina; o evoca
dor das doutrinas que haviam sabido triumphantes· do Con
gresso de Haya. tFoi elle quem na extrao1.1dinaria conferencia 
.pronunciada na c a pi tal d'a Republica Argentina affii.'Illou u 
grande- principio, contrario, aliás, ao aphoriemo antigo ins
cripto nas bandeiras 1de todas as. nações ci':il:izadas--'-- Si vis . 
pacem para bellum. Elle. Sr. Presidente, mtldl:fíeuu esse apho
:risnio para o lemma christão · - Si vis pacem para pacem. · 

Disse eu. Sr. Presidente, que o nosso embaixador vem co
berto de glorias. Não póde. portanto, ser ind'ifferente ao Se
l!lado brazileiro, do ·qual el!e faz parte, o regresso desse em
baixador, e p'or isso eu venho requerer a V. Ex. q;ue consulte 

· á Casa si ap'prova o .requerimento que fãço, de ser. nomeada 
uma· commissão de seis Senadores para receber condignamente 
o n.osso digno collega e iHustre braztleiro. (Mu1to bem:. 
rnutttJ bem) . · . · ' 

o· Sr. Presidente - Os senbOO"es que appruvam o requeri
·mento do Sr. ·Senador Alfredo E\lis, queiram se levantar. 
(Pausa.) , / 

A<p:provada. . , . 
Nomeio para· a commiss!lo mcumbtda de representar o 

Senado na recepção do Sr. Senador Ruy Barbosa os Srs. ~1-
~edo EIRJis, Pires Ferre·ira. Indio do Braz11, Generoso Mar-
ques·, Cunha Pedrosa e José Euzebio. . 

O Sr. Cunha Pedrosa , (pela ordem)- Sr. Presidente, eu 
Já represento o Estado· da PaTahyba ·na 11ece~.ão do nosso 
embaixador, Sr. Ruy Barbosa. Acho, portanto, conveniente 
que V. Ex. nomeie um outro Senador para substituir-me na 
representação d<~ Senado. 

o 

·, . 
' . 
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:VOzBs - Nilo lia inc~atibtlidade. 
. 0 SR. EPITACIO . PESSOA - 1\fus darià muito mais brilho · . 
porque generalizaria a repres6Iltac!ío. O Senado se faria r e~ 
presentar .'!ror maior numero ·de seus memhr.os. · 

O Sr. Generoso Marques '(pela ordem)' - Sr. Presidente, 
· si é motivo para ser substituido na representação do Senado· 
o facto de ser o nobre Senador pela· Parahyba representante 
do seu Estado na recepcllo do Senador Ruy Barbosa, eu deM. 
·claro a v. ;mx. que ·me acho nas mesmas condtclles,. p'Ol1que 
representarei tambam o Estado do Param\. . · 

Eu · não .me Elxcuso dessa . honrosa 'incumbencia; faco 
apenas a comm.umeacã·a, depOndo nas mlios de V., Ex. a re..; 
s.:tlucão dO caso. , 

. VozEs - Mas nllo ha incompatibilfdade. 
· 0 SR.' EPITACIO PESSOA - Nilo ha excusa da ,'parte dO 
nobre Senador. O intuito de S. Ex. foi o de dar maior brilho 
á representac!ío. i · 

. , o SÍl. GENER'oso. MARQUES - Eu não apre~entet excusas:l 
'declallei apenas que me achava · nas mesmas condtoões d<l 
honrad<> Senador pela Parahyba. • · · 

O Sr. Pires Ferreira-'(pela ordem)' ..:.; Sr .. Présidente, sil 
bem .que eu me encontre nas mesmas ·condiclles dos nObre5. 
Senadóres ~elo Paraná e ~ela Parl!-hybá, não vejo incompaM 
tibilidade ··de ser o representante do Estado do Piauhy a'•um 
tem'PO que serei representante do Senado na recepeAo do nossll 
eminente cnllega. ~ · .·· . 

/ POr· eonseqwlneia, -tambem não laplt'esento excusas, de-; 
p'tlndo nas mllos de V:- Ex. resolver como achar c.onveniente. 

' ' o Sr. Victorino Monteiro '(pela ordem)' - Não tiÍI.ha, Sr. 
Presidente, que me envolver no assumpto; mas uma vez que 
nobres Senadores entendem que se deve dar maior brilho á 
recepção, penso rque, com isso, não ha motivo para •que . os 
representantes dos Estados deixem de representar tambem o 
Senado. Nfio, ha inconveniente nenhum em .ser o represenM . 
tanta de um EStndó e do Senado na recepção do Sr. Ruy BarM 
ibosa. .. . . . . . , 

Agora. si V. Ex. quer modlfJcnr este alvitre. o ·melhor 
é, que primeiramente cada um levante o dedo para o ar. J)ara 
que ·se saiba quaes silo os que representam seus respectiv'ó's 
Estados. (Risos.) 

. O Sr. Presidente - ~ Mesa mantem as nomeações fei-
tas parn. essa {lommissllo. ' , . 

O Sr. Alfredo Ellis . (pela ordem)' .....:. Sr. Presidente, a · 
propo'sito da · indicaçlto hontem por .mim formulada nesta . 
tr.Híunn, venho pedir a V. Ex. a suspens~o da sessllo PQll .. ' 

'··. 
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vinte .tp.inutos n.fim dê ver si se consegue número para que· 
ella seJa votada:. · · · · 

Eu não creio, St'. Piles!dente, tnte os Srs. Senadores te
úham deixado de cumparecer devidd ao estado de ruína da 
Casa, ~om receio de um desmorontunento. Ha quem entenda 
que o caso é para ter esse,receió, e tanto assim é que os S:rs

1
, 

Preside11te e Vice-J?residente do SenadO'. n~ teem eompa.: 
recido ha muitos dias. ·. · . 

I I . r 

O SR. Josli EUSEBIO - O Presidente esttl doente. 
0 ~R. MENDES DE ALMEIDA - 0 Vice-Presidente tambeni 

esttl doente. , 
. I 

O SR .. ALFREDo Er.r.Is - Eu não creio que a auseneia dos 
Srs. Pt•esidente e Vicé-Presidente desta Casa deva ••• 

o e R~ lNDlO DO BIIAZIL - Significar med'ó'. . 
O SR. l\LP'Rl!no ELLIS - . . . deva ser attJ"ibUida ao re• 

ceio -de ficarem aqui, á guisa de' pompeialios, soterrados 
pelos destroços da casa. Entretanto pedirei a V .. Ex. a sus. 

·pensão àa sessão por vinte minuto's, para ser votada a in
dicação. 

O . SR. EPlTACio PESSOA - E a ordem do dia:. 
' 

.O Sr. Presidente- Atrendendo ao pedid'd do Sr. :Alfredo 
Ellis, 'VOU suspender a sessão por 20 minutos afim de se 

· uguai·dar numero para a vota.çã!o da ordem do dia. · 
. . . . 

, . Sq~pende-se' a sessão á 1 hora e 40 minutos e reabre-se 
ás 2 hOl'as. . . i 

ORDEM ·DO ··DIA: 
/ 

O Sr. Presidénte-Continuando a n§.o haver numero le. 
gal pa:a as votações áas materias . en<:_erradas, vou levantar 
a sessãu. marcando para a de amanha a. mesma ordem dei 
dia de boje, isto é: .. . : 

' 

. Votação, em discussão unica. da indioaclio n. 4, de 1916, 
aútorizando a Commissão de Policia a promover a mudanoal 
do Senado Federal para um outro edifício que tenha melhOres 
condições . de ·segurança, visto o em .que :funcciona estar , em 
pessimo estado de conservação (do Sr. Alfredo Ellis e outros); 

Votacão, em discusisão unica •. da redacção. :final do pro.;. 
,iecto do Senado· n. 23, de 1913, fel ta de aocOrdo com as emen
das da Cam~ra dos. Deputados, ~stabelecendo o modo por qu~ 
deve sei,' fe1to o ahstamento eleltoral; , . 
· Votaoão, em discussão unica. do reqw:l•imeufu dâ. Commis-· 
são de Justiça e Legislacão, pedindo que se,iam ;remettidos ú 
de Fihancas os documentos que lhe foram :p'l'esentes pêlo Jnsti
iuto da Ordem d<ts Advogados '(p~ece~ 'TI. 68, de 1911); · • 
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Votação, em a• discuse!l.o, da propoeição da Camara dos 
Deputados n. 6, de 1916, que abre, pelo Ministerio da Viação 
e Obras Publicrus·, o credito de 177 :867$, supplementar ~ 
verba 3', art. 29 da lei n. 2. 924, de 5 de janeiro de :1.9i5, 
para attender a despezas com diversos serviços a cargo da 
Repartição Geral dos Telegraphos (com parecer tavoravel da 

• Commissii.o de. Finanç'as) ; 

Votação, em discuss!l.o unica, do v~to do Prefeito do 
Districto . Federal n. 8, de i 914, á reeoluç!l.o do Conselho 
Municipal que regula o provimento doe cargos de solfcftado
res da Fazenda Municipal (com parecer fav'oravel da Com
missão de Cdnstituição e Diplomacia á emenda do Sr. Men
des de Almeida, no senttdo de serem. pedidas in(ormaçlJes ao 
Prefeito) ; . · · 

Votação, em 2' di'scussão, do projecto do Senado n. iO, 
de 1896, que extingue os Jogares de ,iuizes seccionaee, · creados 
pelo decreto n. 848, de 11 de outubro de 1890, ·e equipara 
os vencimentos de todos os juizes de secção da Republica, 
aseim como os dos procuradores seccionaes (com parecer con~ 
trar-i'o das Com.missões de .Tustir;a e Legf.slaç~o e de Finanças) ; 

· · Votação, em 2' discussão, do projecto do Senado n. 9, de 
1916, que concede' ao bacharel Alfredo de .Araujo Lopes da:. 
CoM.a, s• official da Secretaria de Estado do Ministerio do In-. 
terior, um anno de licença, com o ordenado e em 
prorogação', para tratamento de 8aude (do. Commissão de Fi-

.. nanças); · • 

Votação. em 2" discussão, .da proposição· da Camara dos 
Deputados n. ·s, di:' 1916, que autoriza o Presidente da Repu
blica a inverter, -dentro da verba total de 50 :000$, votada no 
orçamento do M1nisterio do Interior, as respectivas parcellas 
e dá. outras providencias (Mm -emendas· da ,Oommi.,sii.o de 
F?.nanças) ; · .• · . . 

. Votação, em 2' discussão, da proposição da Camara dos· 
Deputado& n. 14, de i9i6, que abre, pelo Ministerio da Fa
zenda, o credito de 60:654$930. para occorrer a pagamentos 
de dividas processadas por exercícios findos (r.om ,-parecer 

'favora.1lel da Oommtssão de Finanças). 
· Levanta-se a sessão , ás 2 horas 'e tO minutos; 

\ 64' ~~SS!O; EM 261DE JULHO DE 1916 

PRESIDENCIA DO SR. PEDR'ó' BORGES, f 0 SECRETARIO 

' 
A' i hora da tarde abre-se a sessã.b, a: que conCiCÍrrem os 

Srs. Pedro Bor,::e.S'. · Metello. Pereira Lobo, Lopes Gonçalves. · 
tndio d'ó' Brazil. I.auro Sodré. Co8ta Rodrigues, Mend~s de AI-

. / 

' 



SJ:SBÃO EM: 26 DE JULliO DE i9i6 l àOi 

mejda, José Euzebio, Pires Ferreira, João Lyra, Eluy de 
Souza, Cunha Pedrosa, Epit.acio Pessoa, :Araujo Góes. Ray~ 
mundo de Miranda, Luiz Vianna. Miguel de Carvalho. Eric'o' 
Coelho, A1()indo Guanabara, Francisco Salles, Bernardo Mon
teir'd, Alfredo Ellis, Gonzaga Jayme. Leopoldo de Bulhões, 
J1osé Murtinho, .Xavier da Silva, Generoso .Marques, Vida! Ra. 
mos,. Soares dos· Santos e Viatorino Monteiro ( 30) . · 

1 Deixam ' de comparecer com causa justificada 'ds Sr:s .. 
A. Azer.edo, Hercilio Luz. Rego Monteiro, Silver.io Nery, Ar
thur Le'mos, Abdias Neves, Ribeiro Gonçalves, Francisco Sá, 
ThOmat Aéeioly, Antó'nio de Souza, Walfredo Leal, Rosa e , 
Silva. Ribeiro de Britto, Gomes Ribeiro, Siqueira de Menezes. 
Guilherme Campos, Ruy Barbosa, José Mavoollino. Domingos 
Vicente, JoãiO Luiz Alves, Irineu Machad'ó', Bueno de Paiva, 
\Aidolpho Gordo, Eugenio Jardim, A:lencar Guimarães. Abdon 
Baptlst;\ e Rivadavia Corrêa (28) • 

E' lida, posta em discussão e, sem debate, approvada a \ 
a.cta da sessão anterior, · · . · 

;o Sr.. :1• Secretario ( smindd de 1•) dá conta do seguinte 
' 

EXPEDIENTE . ' 
Telegrammas .dos Srs. Senadores ReS'O Mooteu·o e ·Vi. 

ctorino Monteiro, . commun.icandú' que deixam de comparecer 
ás sessões pó'r motivo ile mo~e.stia. - Inteirado. · 

O Sr. 4" Secretario. (servindo de .2•) declara que não ha 
pa:recere9. - . · '·. ,,1: <l~il·~l 

O Sr. Alfredo Ellis - Sr, Presidente. não fosse o acata-
. mento. o respeito que sempre tivtC pela imprensa do meu paiz, 

e, provavelniente, nã#:l t0omaria em consideração 'o' artigo edi. 
tor1al de. um. dos matutinos desta . Capital. sobre o assumpto 
que n.o momento mais interessa. qual o da mudança do Se
nado pàna um •edifioio que offereca maiores garantias de ~
bWUran.oa. . . ,·· : ~ ! 1

·' ~r:! ·<·\lr~ltij.a 
· Sr. · Presidente. · eu vou ler o trecho do artigo para, en

tãb', .sobre elle. fazer algumas considerações : 
. «Fazemos inteira justica ás qualidades de caracter do Se

nador Alfredo Ellis, como toda gente. reconhecemos sem a 
• menor vacillacão. sem' discutirmos, sua dedicacão á causa pu

blica e sua perfeita integridade m'ó'ral; mas. ~or isso mesmo. 
·não hesitamos em chamar a attencão de S. Ex. para as pro. 
vaveis ·e graves oonsequencias de sua ind1scrip(lão J,ledindo ou 
antes exigindo a mudanca do Senado para um ed1ficio mais 
confo'rtavel e mais seguro. · 

O momento é de economias. de difficuldades •financeiras. 
S. Ex. devia lembrar-se disso; devia pr.incipalmente lembrar. 
se de 41Ue a mudanoa da Camara fe.ita da rua da MiaericOrd~ 

• .. 

\. 

I ... •' i•. 

. .. . 
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para a/ :Avenida cus~ou aos eofres publ~coo muito mais ·de .du
zentos c'ú'ntos. E foi. uma mudança incompleto.: a biblio'lheoa 

·:o o archivo da Cil.mara, exactaiQ.ente as .secções d:e transporte 
mai.s cu&to'so, ainda. estão sob espessas camadas de pó e· ex
postas á v:orwcidade .dos ratos, na Cadêa Velha. · 

· To'dos nós · sabemos .qua.n.to eustc.m nas Casas do Con
gresso tudo quanto corre por conta de verbas elasticas .. Ainda 

· ~e o Senado se mude para o quartel do . 52' de ca~adones é de 
reoeiar ·que . _para a somma das despezas de transporte tenha- . 
mos necessidade de algarismos com propol'Ções astronomic~.:.> 
· Sr. Presidente. eÍn .primeiro logàr . a~adeco as hoilro'sas 
referencias· que a redacção do jOrnal !faz ao meu caracter .. 
Entendo, Sr, Presidente, que a honestidade e a probidade não 
·sã~ virtudes. s~o deyeres. ~ de facto .a_ minha probida.<J;e, a. 

, mmpa. honest~dade, :a m1nba 1nteS!-'1dade moral, são mde-
fectlvelS. · . . . . 

Quanto á indiscripçã:o, não sei por ·que se me ha de àt
tribuil.a, só a mim. quando creio que a. unanimidade do Se
nado está de accôrdo com o pensamento de .se fazer a mu-
dança para. outro edifi\)io. · · . . 

f ' • •. • ' ' . 

Mas, Sr. Presidente, nãlo é só o Senado que reconhece a 
necessidade imperiosa d~ · s.e proourar um outro predio para 
j:; funccionamento das -se;;sões, .. :Não, · Sr. Presidente, 'houve 
itlma vi,itoria. O profissional incumbido dessa. -vistoria decla-

I 

I / 

rou que o predio não Gfferecia garantias de segurança:. , 
•. ~omt Ót'é',.dp

0
ordto.o

1
to, qu8:~,~s0e v

1
. em dtaizetr. Q)le ~ou 0wn indali~- · / 

cre.o, ra an ,e9 a qu ""a m!?or n lSSlma, ue qu J" 1 
ficacão mereceria eu. os nObre l:lena:d:ores, si se· désse um 
i desastre e ficassem sepultados sob os escombros do Senado . 
dezenas de Senad'o're9? Não seria· 10 caso da imprensa ·vlr de- · 

.. :. clarar que' tinhamos sido de uma imprevidencia extraordi
naria não tratando em occasiã'ó' opporLuna de sahirmos daqui 
para evitarmos o desastre?. . 

Portanto. Sr. Presidente, é o caso: px•eso por ter ção o 
preso )',\O'r níio ter •cãO. . ' I 

, E' veso velho da imprensa nos, maltratar. Devemos já -
estar habituados a isso; ·e tanto isto · é certo. .sr. Presidente • 

. . quanto nós sabemos que o Governo 'endossou, sem autorização 
legislativa, um emprestimo no Banco da \Republica.· na · im
portancia. de1 tres mil contos de réis, parà. a · construcoão... do 

' .edificio da Faculdade de Medicina. · 
- A imprensa, · entretanto', não se revolta. quand'o o Poder 
Judiciar1o reclama um· edifício nova. Os quarteia. Sr. Pre. 
'sidente. ahi estão. magnifico;;. sumptuosos. Ra.sparam o .patr.i
monio · das Caixas EconomiC!ls. para lló'nstJ;ucoões de villas 
:proletat"las , e mili.tares. Ou~1·o::; ramos da admmistracão pu. 
!blJica. es'tão p'er!eita.mente, sumptuosament& installados. 

~· I ' 

iA Camara dos Deputados occupava um pardieiro 
~ndecente; e, graças a energia do nosso digno collega, o 'Sr. 
Soares dos Santos. poude sahir daquella immundieie para wn 
·iogar . mais cá'ncentaneo, mais digno áquelle ramo d:o · Pod&. 
J.e&ialat.t:vo... · · :'\ . · · . -"J 

'· • 

• 

' 
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O que' occorreu na Gamara, Sr. Presidente, está se dan 
no Sehado : ·A vistoria já demonstrou que o predio nãó' O fi 
rece a necessaria segurança, e o unico remedi'ó' :é sahirn 
daqui. Ninguem exigiu palacios, mas temos o direit'ó' de e· 

, s'ir, pelo menos, ·garantias á nossa existencia. Para a im~;~rer 
as nossas. vidas pooem nada valer; mas, para as .llOSsas.: 
mi!ias, tem algum valor. · .r . 
· ' :Além disso, Sr. Presidente, deviam a.o menos raspei 
os serv~d'dres da Naçãb. E raro é o dia em que os Senado 
não soffrem o enxovalhamento <desse miseJ'avel, desse m 
quinho subsidio com que, a todo ·momento, nos atiram á fat 
Nã'd se lembram que OS' juizes teem hoje uma remunera• 
talvez dupla daquella que. rooebiam no ·tempo do lmperio 
o mesmo acontece com os coroneis, generaes, vice-almir;:an: 
almirantes, em todas as classes, emfim. 

Póde.se dizer que o funccionalism'ó' publico ... -. 
UMA: Voz ,.- Não ha prl)testos ? 

. . 
· 0 SR, INDIO DO BRAZIL - E' verdade. Como protestar ? 

o SR. 'ALFREDO ELiÍs _· •• ,Item mais que duplicados 
triplicados us vencim~tos de outrora; ao passo que os Se
dores recebem hoje 80$. diarios, quando, ·n~ tempo do im 
rio, recebiam 75$000. ~ · · ( ·. 

As despe:.:as da. vida, miquella época, eram . oito ou 
ve:.:es menores do que são hoje. Si 'é verdade cjue as· pro 
gacões não ·eram"remuneradas, nesse tempo, hav1a, · entretat 
as commissões, como 1a .de presidencia de Províncias, ter 
alérp, . disso, os Senadores, uma somma muito superior 
despezas' que tinham de fazer; cousa ·que· não &e dá aott 
mente.. . 

· E' manifesto, Sr. Presidep.te, o rancor a má vontade 
i impre:nsa contra este ra.mo do Poder Legi~lativo. . . 

Mas, o que nos cumpre fazer Sr. Presidente, deante de 
attitude injusta da imprensa, é honrar o mandato ·que rí. 
hemos e proceder de accOrdo com a nossa consciencia. . 

' 

' \ . ~ . 
. Não sei Sr. Presidente, si já ha numero ])ara a vots 

da "'rdem do dia, . · . · . 
O SR. PRBSIDBNTB- Nlio ha. 
o Ba. ALFREDO ELLxs - Neeee caso, Sr.: Preaidente. 

novo o requerimento que fiz hontem, /edindo a auspensfo 
sessAo po~eia hora afim de ver si possível conaeguir : 
mero para as votaoões. . · , · . . 

o. Sr. Presidente - Attendendo ao pedido do Sr. Ali1. 
Ellis, . vou suSPender a sessão por 80 minutos

1 
afim de 

aguardar numero .para a votaoão da ordam do aia. 
. ' ( ' ' 

Suspende-ae a sessllQ ã · i hora. !ii 50 minutos e reab~ 
~ :r hor• ~ • >min~t.oe. .. . ·· . · . . . ·. 

/ 
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O Sr. Presidente - Continuando a· não haveL' quorum 
para as votações da& materias encerradas, vou le:vantar a 
sessão, marcando para a de amanhã. a mesma ordem do dia 
de boje, isto é: · 1 

· Votação, · em discussão unica, da indicação n. -4, de. 1916, 
autorizando a Commissão de Policia a promover a mudança 
do Senado Federal para um outro edifício que tenha melhores 
condições de &egurança, visto o em que funcciona estar em 
pessimo •estado de conservação (do 81·. Alfredo EU'~ e outros); 

Votação, em discussão unica, da redacção final· do pro~ 
jecto do Senado n. 23, de 1913, fe.ita de accórdo com as emen
das da Camara dos Deputados, e&tabelecendo o modo por que 
deve ser feito o alistamento '.eleitoral; 

Votação, ·em discussão unica, do requerimento da Com~ 
missão de Justiça e Legislação, pedindo que .. sejam remettidos 

· á de Finanças .. os ·documentos que lhe foram presentes pelo 
Instituto da. Ordem dos Advogados (parecer n. 68, de 1916)'; 

' ' 

. Votação, em 3• 'discussão, da· proposição da 'Camara dos · 
Deputados n. 6, de 1916, que abre, pelo Ministerio da Viação· 
e Obras Publicas, o credito de 177 :867$, supplementar á 1 

verba 3', ·art. 29 da lei n. 2.924, de. 5 de janeiro de 1915, 
para attender · a despeza& com diversos serviços a cargo da 
Repartição Geral dos Telegrapbos (com parecer tavoravel da 
Commissão de Finanças).; · · · · · 

Votação, em discussão. unica, de> véto ·do Prefeito 
1 
do 

Districto Federal n. 8, de ·1914, á resolução do Conselho 
Municipal· que 11egu!a. ·<! proviment~ dos qargos de wlicitado~ 
res da Fazenda Mumc1pal (com parecer favoravel da· Com

. missão de Constitttição e Diplomacia á emenda do Sr. Men-
des_ de Almeida, no sentido de serem pedidas informqções ao 
Pre{e_tto); . · · ' · ,, 

. . I 
Votação, .em 2• discussão, do _projecto do Senado n. 10, ' 

de 1896, que extingu.e .o& Jogares de juizes seccionaies, creados 
pelo decreto n. '848, de H de outubro de 1890, e equipara 
os ve-ncimentos de todos os juizes de seccão da. Republica, 
assim como os dos procuradores seccionaes (cóm parecer con
~rio das Commtssões de Judtiça e Legislal)ão e de Finanças) ; 

Votação, em 2• discussão, do projecto. do Senado n: 9, de 
1916, que concede ao bacharel Alfrndo de Araujo Lopes da 
Costa, 3' · official da. Secretaria de Estado do Ministerjo do In
terior, um anno d!l licenca, com o ordenado e .em proroga.oão, 
para tratamento de saude (da Cornmissáo de F'lrmnças); · \ 

• 

. ~ 

· Votação, em 2' discussão, da propoeição da. Camara. dos 
Deputàdoe n. 8, de :l9:l6, que autori:~;a o_ PrllSid.ente da Repu~ . ' 

• 
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blicn a inverter, dentro da verba total de 50 :ooo$~ · 
areamento do l\Iinisterío do Interior, as respectivas 
e dá outras ·providencias (com parecer da Couw 

.l•'ina11ças); 

Votação, em 2• discussão, da proposição da Ca 
Deputados' n. 14, de :1916, que abre, pelo Ministeri 
zenda, o credito de 60 :65-l$!!30, para occorrer a pa 
de dividas processadas por exercícios findos (con. 
favor~v'el da Commissão de Finanças). 

Levanta-se a sessão ás 2 horas e 30 minutos. 

' 65" SESSÃO,. EJIS 27 DE JULHO DE :1.916 

PRESIDENC!A DO SR. A.· AZEREDO, VICE-PRESióm"S,_ 

, A' 1 hora da tarde, abre~se a sessão. a que cone• 
Srs. A. Azeredo, Pedro Bor·ges, Me~ello, Pe.reil•a Lot 
Gonçalves, lndio do B.razil, Laura Sodré, Costa R 
i\lendes de Almeida, .Pires Ferreira, Ribe·iro Gonçalvf 
cisco Sá, João Lyra, Eloy de Souza, .Epitacio .Pessoa, 
Silva, Araujo Góes, Luiz Vianna, Illiguel de CarvaJ!· 
C()elbo, I.rine!} Machado, Alcindo Guanabara, .l!'ranci 
les, Bueno de Paiva . .l:ít>rnal·oo Monteiro, Alfredo Ell 
zaga Jnyme, Lcopoldu do Dulhõcs, José Murtinho, X: 
SiJya, üt:l!ll:ll'Uso !Hai·qu~~. V 10a1 l:la.dlos, e J:iOaL'es . do' 
,(33), I 

Deixam de comparecer com .causa justificada 
Horcilio Luz. Rego Montciru' Silverio Nery, Al'lhur 
José Euzebio, .Abdias Neves, Thomaz Acoioly, Ant 
Souza, Cunha Pedrosa. Walfredo Leal, Ribeiro de Brit 
mundo de l\lil'anda, Gomes Ribeír·o, Siqueira de Mene~ 
Uwrmo Campos, Ruy ·Barbosa, José 1\la!'cellino, Dom ir 
c~nt~ Juão I.uiz A!VP.ts, Adolpho Gordo, Eugenio Jarair 
cn1· ltuima·rães, Abdon Bapl1sta, Rivadavia Conêa e V 
1\lorüci r o ( 2 5) ., 

E' lida, posta em 'd\scussiio e, sem ·debate ,appr• 
11cta da sessão· antcl'ior. . 

O Sr. t• Secretario dá conta do seguinte 

. EXPEDIENTE 

Officío do Sr. 1• secretario da Assemblén Legisla 
Ceará, offerecendo dois~ exemplares dos Annaes da 
assembJéa, ,relativos ao anno de 1915. - Inteira.cto. 

1,-Vol, m 
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Telegramma do Sr. Frederico Costa e outros1 membros 
da· mrsa do Senado do Estado da Bahia, cvmmumcando que 
em sessão. de 24 do corrente, apól' havel'em os Senadores 
Eduardo \i·elloso e Campos Franca justificado, apprwou o se. 
g11inte requerimento: c~enado Bahia, desvanecido com. brilho 
da exP.cU~ão da embaixada de Tucuma.n, felicita glorioso fi· 
Ihv Bahia, conselheiro Ruy BQJrboso · e manda . transcre. 
vel' em. seus Mlflaes ~ cel'P.b~e oraç.ã0 por elle proferida na 
Acadenna de Buflnos·AJres, ailm d~ ficar ahi tambem perpe. 
tuada. - rnteirado. . . 

Outro d'o· Sr. Antonio Vicente Pereira de Andrade, juiz 
substituto federal na seccão de Pernambuco. cornmu.nicando 
que a Junta Apuradora das eleições realizadas no Estado em 
2S de junh_o ultimo, para pre<·ncbimento da vaga abert~ p.a 
representacao desse Estado, co)m 0 fallecimento do Sr. S1g1s. 
mundo Goncalves, termiMu seus trabalhos e expediu diploma 
de. Senador .ao Sir. general Emygdio Dan tas Barreto. - In. 
t-et.mdo. · 

I 
' 

O Sr. 2• . Secretario procede á leitura do seguinte .. 

N. 70,..... 1916 

A' Commissão de Justica e Legislacão foi presente a pro· 
posição da Camara dos Deputados n. ·de .!.9!.6 autorizantlo 
o Governo a entrar em accõrdo com os cidadãos João :\lves de 
Oliveira e Eduardo Alves da Silva Porto, afim de que se,jam 
rescindidos os contractos com os mesmos celebrados para a 
construccão dos ramaes ferreos de S .. FI·ancisco a Abaeté e 
de Itapecerica a Fol'lm.iga, na via-ferrea Oeste de Minas. 

A genese dessa providencia legislativa . se encontra na 
mensagem presidencial de 31 • de julho de ·1·915, solicitando 
uma lei que habilite o Poder Executivo a solucionar sa
tisfactoriamP.nte o ·acto do Ministerio, da Viação e ·Obras 
P;ublicas. que suspendeu aquellas obras por tempo . indeter
minado, sem. que dos respectivos contractos· houvessem' clau
sulas .que permittissem tal deliberaçãd. "A mensagem do 
Sr. Presidente da fRepublica veiu acompanhada de um longo 
processo administr'ativo, al>ém de alguns pareceres de funccio. 
narios com tal competenci·a. . · . 

Da leitura ·da exposição ·de motivos e dos papeis que a 
instruem,. conclue-se que o !Governo, devidamente autorizado 
e mediante concurrencia publica, contractou com o Rr. João 
Alves de Oliveira, a contru~ão do ramal na Est.racla rle Fe~ro 
Oeste de Minas.· que, partindo de S .. Francisco fosse terminar · 
em . Abacté, :e com o engenheiro Eduardo Alves da Silva . 
~)orto, nm out.ro rtull, pm't.inclo ele Ttapc'cerica terminasse na . . . 

,, 
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l"ormiga, na mesma estrada.· ü primeiro destes contractos 
foi assignado em 10 de dezembro de '1912, e o outro, em 7 dt1 
março de 1913. As obras do ramal de Abaeté foram orçadas 

. em 1. 325 :67-4$538, c as do r ama! de Itapecel;'ica em réis 
3.092:995$755. 

1 O TJ,'ibunal de Contas registrou os referidos con.tractos 
e as obras, . logo depois, tiveram inicio e proseguiam na sua 
marchá 1 regular, quando foram suspensas, por aviso, do ·ill'i
nisterio da Viação e Obras ·Publicas, sob a a!legação de não 
ter o Congresso concedido os necessarios credites. 

os· contractos e.stavarn sendo executados· segundo as obri- · 
gações assumidas, sem a menor reclamação, quando os seus 
empreiteiros· foram surprehcndidos com o acto ministerial, 
sem que nos respectivos contractos existisse ·qualquer clau
sula que autorizasse a pratica de semelhante· resolução. Por 
isso, .aquelles senhores,· que estavam cumprindo as obriga-· 
ções que lhes competiam, entenderam se t.abr de u1ma res
cisão: de contr·acto e reclrumaram, · al~m da ent. ega da caução 
depositada no Thesouro, a indemnização de todas as despezas · 
realizadas e trabalhos executados e elos lutlros Dessantes e 
prejuízos causados pelo acto. do Governo. -

Os requerimentos dos interessados, dando entrada na. Se
cretaria e demais secções do Ministerio. da Via•cão, lograram, 
na sua maioria, pareceres favoraveis ás reclamações dos em-
·~ci~~~. ' .· . 

Solicitada, pelo titular daquel!a pasta, a opiniãó do con
sultor geral da· Republica sobre a pretenção dos empreiteiros, 
foi elle tambem favoravel á pretencão daquelles senhores, 
opinando pela indemnização reclamada pelos interessados, por 
entender ·que o Governo, suspendendo a execução. das ob:as, 
causou aos contractantes prejuízos, pelos quaes, indubita
velmente,· é responsavel. · · Permittia, além disso, o contracto, 

·. por clausula especial, a sua rescisão, sem indemnizaéão ·al-
guma, quaado o contractante suspendesse os trabalh~ por 

\... mais de 15 dias. Havendo .reciprocidades nas estipulações 
contractuaes, claro é .que a suspensão dos trabalhos por ordem 
do Governo, seria causa I~itilna de · rescisão ·\para todos os 
effeitos. . · · · 

· Tan\bem foi chamado a dizer a respeito o consultor ju
·ridico do. Ministe!'io da Viação e Obras Publicas, 'que for
mulou idmítico parecer, considerando que o acto ministerial, 
suspendendo as obras por tempo indeterminado, sem . que 
houvesse uma clausula que o permittisse, violava a essencia. 
dos· contractos, por deixat' o Governo de cumprir a sua prin
cipal obrigação, qual a do pagamento na íórma ajustada. 

Como· se vr:. desta. succir1ta exposic!io, foi depois de' de
morado e oriterioso estudo que o Governo resolveu appellar 
para Congresso1 afim de lhe serem indicados os meios le
gaes indispensaveis ao accO: do que devet'li ~!legar com os 
empreHeiros referidos, na ·solução dt1 uma questão, onde os 

/ 
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l'eclamantes, ao .que parece, se encontram amparados pe~as boas 
regras do direito. · · 

Assim sendo, é a Commissão de parecer que a propo
sição da Camara dos Deputados deve ser approvada, .uma vez 
que satisfaz ao fim que tem. em vista, concebida nos termos 

· cm que está redigida e que são os seguintes: •· · . ' 

O 'Congresso\Nácional decreta: 
' .. ' • ' .,_1 

Art.. 1.• Fir.a o Governo autorizado a entrar em accôrdo 
com os cidadãos João Alves· de Oliveira e Eduardo Alves da 
Silva Porto, para rescindir os contractos com os mesmos· ce
lebrados em 10 de dezembro de 1912 e 7 de. ·malCO de 1913 
para a construccão dos ramaes ferreos de S. Francisco a 
Abaeté e' de Itapecerica a Formiga,· da Estrada de Ferro Oeste . 

·de Minas, no Estado de 1:\linas IGeraes, effecluando os paga
mentos que forl'm reconhecidos de direito-. . 

Art. 2.• Par;~ execução desta lei, poderá o Governo abrir 
o credito nccessario. · · ·. 

Art. 3." I\evosam-se as disposições em cor/trario. 
·. Sala das Co!llmissões, 26 de. ·julho de 19HI. --Epitacio 

Pessoa, Presidente. -Raymundo 'de Miranda, Relator.- Fran-
. cisco Salles.- Gonzaga Jayme. · · • . · · · 

MENSAGEM A QUE SE REFERE O PARECER SUPRA 
I 

' / 
Srs. membros do Congresso Nacional- Afim de· que de

libereis como julgardes conveniente, lenho a 'honr'a de sub
metter á vossa consideração a i~clusa exposição que . me foi . 

. apresentada pelo Sr. Ministro da. Viação e Obras Publicas, 
no sentido de ser regularizada a situação em que· fica1 am os 

-contractos celebr·ados para construccão de prolongamento e 
_.ramaes da Estrada de Ferro Oeste de· Minas, após a suspensão .. 
das respectivas obras, por .não ter a lei do -areamento paz a o · 
exercício de 1914, como a do actual, 'incluído os ~respectivos 
creditas indispensaveis ao pagamento das ,mesmas ·.obras . 

• Rio ·de Janeiro, 31 de julho de 1915, 91!~ da Independencia 
e 27• ,da Republica. - W enceslau Braz P; Gomes. · 

. ' 
. I 

Exposição 
.•. . .. , 

Sr. Presidente da RepUblica- ~-\i' vista: de disposii,:ão 
constante das leis ns. 2.050, de 31 de dezembro de· 1908; 
2. 221, de . dezembro de i 909; 2. 544, de 4 de janeiro de 
:1912, e das autoriza.oões ao Governo constantes dos decretos .I 

· ns. 9:858, de 6 de novembro de 19'12; e 9. 971, de dezembl'O 
do· mesmo anno, foram contractadas, mediante concurr.encia 
.publica, com' o. engenheiro. Emilio Schnoor, em 19 de maio 
de 

1 
1909, copstruccão da secc_ão ·da .estr!).da d~ 1'.err~ ,de Alberto 

' 

/. I 

' I 
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Isacson a Belio liorizonle, com à Comp~nhia Viação Ferra 
Sapucahy; em 25 de· maio, lambem de '1!!09; a consrtuccão. 
da secção daquella estrada entre S. Vicente Ferrer e !Bom 
Jardim; com J. de ·Oliveira FP.rnandes e Alberto 8aboya de 
Albuquerque, em 24 de janeiro de 1.9H, a construccão da secção 
entr·e Henrique .Gaivão e kílometro 46 da Estrada de Ferro 
de Goyaz; ·com João Alves de Olíveira, em 10 de dezembro 
de 1912, a constru!l~ão do. ramal de Abaetê; e com o enge
nheiro EduaHÍó Alves da .Silva .Porto, em 7 de marco de 
1913, a coi!Lruccão do ramal de· Itapecerica a Formiga, ra
maes dêi•ivados da Estrada de Ferro Oeste de Minas. · · · · 

Contractadas essas obras foram ellas executadas até 31 de 
dezembro de 1913. · 

· ., Todos .esses contractos, devidamente· autorizados· pelo 
l'Oder Legislativo e celebrados de accôrdo com as dispo
sições de lei, na fórma referida, estavam em condições iden
ticas quanto ás obrigacões contrahidas para o seu cumpri- / 
menta. . . · . 1

1 Entretanto, ao assumir em novembro de· 1914 a gestão 
da pasta ·da Viação· e Ob as' Publicas, tive conhecimento de 
que, embora proseguissem os trabalhos a executar em vir
tude . dos tr·es primeiros contractos adma referidos, a con
strucção do ramal de Abaeté e do ramal de Ilapecericà a 
Formiga liavia sido suspensa ao comeÇQr. o ~nnp de 1914, 
de ordem do meu antecessor, expressa em aviso de 17 de ja-
neiro do mesmo anno. . " . 1 · · 

Posteriormente· foi ratificada nciuclla resolucão nos avisos 1 -de 19 e 28 de marco ·de 19'14, em resposta a pon~era.~ões 
feitas pelo director da Oeste de ·Minas, 'Constando dos mesinos 
que só o Congress.o · Naci·onal poderia· sanar a~ faltas pro-

. venienles da suppressão de creditas no Ol'l,'amenlo que então 
vigorava (cópias juntas). \ · . 

Não me é dado poder informar com seguranca si entre 
os .motivos que levaram a adminial.raçiío anterior· a . deter-

. minar a susprnsão de duas éonstr uccões contr·actadas, pro
seguindo·. aà da~ outras tres; poderiam· ser incluidoa. outros 
motivos ·~,Que talvez tenham a sua o: igem em considerações 
referentes á importancia das obras já· execuladas e. das que 

. estaval?f" por . offectuar ou .á maior ou menor utilidade ou 
urgenc1a das mesmas. . · . 

Consideracões de ordem financeira, tendo em vista as 
diff.iculdades do momento, levaram-me a não annullar o acto 
do. ·meu antecessor, com relação á suspensão de obras dos 
dous ramaes. . ·· 

A primeira reclamação apresentada a este Minislerio foi 
a de João Alves de Oliveira, cont! actante do ramal de Abaeté, 
que, suppondo .ler sido rescindido o seu contr·a.cto, comecou 
desde então a ·insistir, tanto· por uma indemnizacilo como 

... pela resli~uicüo dn cauçílo que havia depositado no Thesouro 
·!lntes- da assignatura do S!)U contracto e · bem e.ssim . as rc-

, 1 I 
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' tenções do 2 %, sobre as •quantias por clle }á recebidas pelas 

anteriores •medições. · _ . 
' Este ministerio não se .conformou nem podia se con-
formar com a allegação de rescisão, que não houve, como 
aliás reconhece o· Sr. consultor getal da Republica em ~eu 
parecer de 7 _de outubro de 1914, junto ao .Pr~cesso, que .m
deferiu o ped1do da entrega da caução e retencao, porqu~ 1~to 
só. poderia ter Jogar si o contracto ··houvesse sido rescindido 
mediante as formalidades em taes casos adoptadas. 

Essa resolução vizava evitar que a restituição da caução 
pudesse. s·er interpretada como reconhecimento ta·cito de uma 
rescisão que só poderia dac-se de accôrdo com as disposfções 
do contracto· aó passo que a suspensão, como occorreu, foi 
o recurso unico de que certamente podia lancar mão o Go
verno, na · cmergencia em que se encontrou ao comêcar . p 
anno de 1914; 

As indemnizwções pedidas por João Alves de Oliveira, 
em differentes requerimentos ·de fevereiro, marco, junho, no
vembro e dezembro de 1914 e 'abril de 1915, variam entre 
900:000$ e 763 :688$128; sendo que no memorial dirigido a 
V. Ex., em data de 10 de abril do corrente anno; declarou 
contentar-se com . o. pagamento da quantia que fõr apurada 
na justifica·cão que fizer dos prejuízos· sofflidos e dos lucros 
que deixou de ter com a não execução dos trabalhos l.lontra
ctados, cujo o~camertto é de 1.327:674$538. 

Entretanto, o director da Estrada de Ferro Oeste de IMinas, 
opinando sobre a parcella pedida de 763:688$128, declara .que 
ella deverá ser limitada ao. ma.ximo de 143 :636$896 (vide fls. ao processÓ) . o 

Em traços geraes é este o hístorico . da reclamação 
1 
de 

João Alves de Oiiveil a. . . 
A outra, que ba pouco foi apresentada, é do engenheiro 

Eduardo Alves da Silva Porto, contractante do ramal de Ita
pecerica a. Formiga. Este allega os gr·andes prejuízos que 
.lhe advieram com a suspensão ·das ob: as e solicita que se 
reduza a termo a rescisão do seu contracto, .mediante o pa
gamento ·de uma indemnização que será accordada· .amigavel- . 
mente ou firmada porarbitrarriento. · , 

. Já ficou acima explicado não ter ·havido rescisão e apenas 
suspensão d~ obras até. a resolução do Congresso. ~- · 

E' es!IL a resolução que se torna precisa promover ur
gentemente, de modo que o Congresso Nacional decida si os 
contractos da Oeste de Minas devem ser mantidos ou si de-· 

· verão ser rescindidos, . autorizando o Governo, ·na primeira· ou · 
na segunda hypotheses, a satisfazer os compromissos exis
tentes e a tomar. na consideração que merecerem os. pedidos 
dos dous contractantes, João Alves de .Oliveira e engenheiro 
Eduardo Alves da Silva Po: to, unicos que. reclamaram, por · 
terem sido attingidos pelo acto da suspensão das obras. .. -

A' vista da exposição feita, baseada nos elementos que 
se acham juntos ao processo, do. ,qual .. coystam todas as in7 -

,. 

I 
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formruç.ões prestadas a respeito, solicito a intervenção de 
V. Ex. pe·. ante o Congresso Nacional, no sentido de ser o 
G'overno legalmente habilitado a derimir os casos decorrentes 
do acto que mandou, por. forca de circumstancias imperiosas, 
suspender as obras de que ·se trata, no:•malizando-se assim 
uma situacão irregular, afim de evitar-se que mais se 
aggravqm as difficuldades já. existentes. 

Em relação ás tres construcções que proseguiram cabe-me 
informar que a da secção entre S. Vicente Fercer e Bom 
Jardim já .se ae.ha concluída e qu~ as da secção da Estr.ada 
de Ferro de Alberto Isaacson a BeiJo Horizonte e da secção 
entre Henrique Gaivão e o kilometro 48 da Estrada de Ferro 
de :Goyaz se ac·ham prestes a concluir. · 

Rio de Janeiro, 31 de julho de 191•5.-A. Tavares de 
Lyra.- A' Commissão de Finanças. I . 

ORDEM DO DIA: 

Votação, em discussão unica, da indicação n. 4, de 1916, 
autorizancto a Commissão de Policia a promover a mudança 
do Senado .I!'ederal para um outro edifício que· tenha melhores 
condiçõe-s de segurança, visto o em que funcciona estar em 
pessimo estado de conservação. 

· Approvada. . ' 

Votacão, ·em discussão unica, da redacção final do pro
.jecto dll Senado n. 23, de 1913, feita de accõrdtl com as emen. 
das da Gamara dos Deputados, estabelecendo o modo por que 
deve ser feittl o alistamento. eleitoral: 

Approvada; vae ser submettid!! â sancção;. 

·votação. em d:scussão ünica, do requerimento da Commis. 
são de Justiça e Legislação, pedindo que sejam remettidos á 
de E'inanças os documentos que lhe feiram presentes pelo Insti
tuto da Ordem dos AdvogadOs. ., 

Appr.ovado. 
I 

Vutac!o, em s• discuss!o, da proposic!o da Camara dos 
Deputados n. 6, de 1916, que abre, pelo MinisteriQ da Viação 
e Obras Publicas, o credito de 177:867$, supplementar â 
verba 3", arl. 29 da lei rt. 2.924, de 5 de janeiro de 1915, 
para atlender a despezas C()m divers.os serviços a cargo da 
Repa r lição ·Geral dos Telegra).)hos. 

IApprov)lda; vae ser submettida. 4 sanco!o .... '' " . •' I ' 'I 
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• • 
V:otacão, em discussão un ica, do ·v é to do Prefeito dó 

Districto ,'[<'cderal n. s, de i!Jf.i, á I·csolucão do Conselho 
Municipal, que regula o provimento dos caL·gos de solicitado
res da Fazenda Municipal. ' 

O Sr. Presidente - O que se vae votar é a emenda apre
sentada pelo Sr. Senador Mendes de Almeida, propondo que 
seja .ouvido o actual Prefeito sobre o assumpto .do véto •em 
·debate, emenda que tem parecer favoravel. 

I 

' E' approvada a :SeguiiÍte: ' 

\ 
EMENDA Á CONCLUSÃO DO PARECER ' ' 

«E' ·de parecer que seja ouvido o actual Prefeito sobre o 
v:éto que se debate.~ .~ · .· · 

~ Sr;~ PreSidente -'- Vão ser pedidas as informações ao' · 
Prefeito. · . • . 
. Votação, em 2• discussão, do proJecto do Senado n. 10. 
deo 1806, .que ext.ingue os .Jogares de juizes. scccionaes, creados 
pelo decreto n.St.S. dr. H de outubro de 1800,. e equipara 
os v"nCJmentos de todos tls juizes de sPcção da .Republica, 
assim como os dos· procuradores seccionaes. 

Rejeitado. · · 

Votação, em 2• disr.uRsão, dv projecto do./Senado n. 9, de 
1916, que concede ao bacharel. AlfJ·edo do At'nujo Lopes ·da 
Costa, a• officinl da Sncretnria de Estado do illmisterio do In
terior, um anno de Iicencn. com o ordenado e· cm 
prorogação, para tratamento de snude. ~ 

Appr.ovado. , 
. . / . 

Votação, em .2• discussão, Jn f!roposicão.. da Camara. dos 
1eputados n. s. de f!l!6, que autoriZa o Prcs1dente.da Repu
IJlica a inverter. drntro da verba. Lotai de 50:000$, votada· no 
Jrçamento do 1\linislerio do Interiur, as respectivas parcellas 
:·dá outras providencias. _ 

Approvada. '·· ' 

· . E'isualmenLe npprovada a. seguinte ' 

!Ao art. i•: 
Supprimam-se .as palavras ~ devendo a. proposta até 

:inal do arUgo.l . :.. ~ ... : .... : i 

' 
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· Votação, em 2' discussão, da proposição da Camara dos 
Deputados n. U, de 1!Jf6, que ab. e, pelo Ministerio da Fa~ 
zenda. o credito de G(J: 654$030, para occorre.r a pagamentos 
de dívidas proc.essadas por exercícios findos. 
\ Approvada. 

I I • ' 

0: Sr. Presidente - Estando· esgotadá a ordem do dia, vou 
levantar a Se$SãO. · 

Designo para ordem do dia da seguinte: 
. Continuação da 2' discussão do projecto do Senado n. 1~ 
de :1.897, que determina que são nullos os contractos celebra
dos pelos agentes do Poder Executivo, em que não estiverem 
declarados ·o artigo da lei que· autoriza o contracto e a 
verba do orçamento Q.l:le autoriza a despeza (com um sub. 
b'titutivo da Commúsão de Justiça· e Leaislação e parecer fa-
wravel da de. Finanças) ; · 

. 
2' discussão do pro,iClcto do Senado n. 3, de :1.915, que 

autoriza a adherir á Convencão Internacional assignada em 
Berlim em novembro de 1908 e a inscrever o Brazil entre 
os membros de 1. • clãs se do Bureàu Internacional para a pro. 
tecção de obras lilt.erarias e artísticas (com emenda da 
Com missão . de Finanças) ; 

3'' discussão da proposição da Camara dos Deputados 
n . 7, de .-191.6, que manda considerar como instituição de 
utilidade publica o Aero Club Brnzileiro, .com séde na Capital 
Federal (com parecer {avoravel da Commissão de Justtça ,e 
Legislação). · · 

Levanta-se a sessão ás 2 horas. 

56" SESiSÃO, EM 28 DE JULHO DE :1.9:1.6 

'I PRES!DENC(A DO SR. A. AZEREDO, VICE-PRESIDEN.TE. · 

'A' 1 hora: da tarde,' abre-se a sessão. a que concorrem os 
Srs. A. :o\zeredo, Pedro Borge~., 1:\fet~llo, Re!!.o Monteir9, Ind!o 
do Braz1l,. Laura Sodré, Costa Rodn:;ues, P1res Ferreira, RJ
•beiro Goncalves, Francisco Sá, .Toão Lyra, Cunha Pedrosa, .. 
Rosa e Silva,. Arau.io Góes, J-uiz Vianna, João Luiz Alves, Mi-.· 
guel de Carvalho, Erico Coelho, Alcindo Guanabara, !Bueno ele 
Paiva,· Bernardo Monteiro,. Alfredo Ellis, • Gonzaga jayme, J·os6 
Murtinho, Xavier da Silva, Generoso Marques, Vidal Ramos, 
Soares dos Santos e Victorino Monteiro (29) • 

Deixam de comparecer com causa ,justificada os Ars. Jler
cilio Luz, Pereira Lobo, Lopes .Gonçalves, Silvel'io Nery, Ar~ 
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thur Lemos, Mendes de Almeida, José Euzebio, Abdias Neves, 
Thomaz Accioly, Antonio de Souza, . Eloy de .Souza, Epitacio 
Pessoa, Walfredo Leal, RibeLo de Britto, Raymundo de Mi
randa, 1Gomes Ribeiro, Biqueira de I.'Mmezes, Guiltlerníe 
Campos, Ruy Barbosa, José Ma~cellino, Domingos Vicente, 
Irineu Machado, Francisco Salles, Adolpho Gordo, Eugenio 
Jardim, Leopoldo de Bulhões,. Alencar Guimarães, Abdon Ba
ptista e Rivadavia Corrêa (29) . 

E' lida, posta em1 discussão e, sem debate, appr()vada a 
acta da sessão anterior. 

O Sr. t• .Secretario dá conta do seguinte 

· EXPEDIENTE 

. Officios: 
Do Sr. 1• Secretario da Camara dos Deputados remet-

tendo as seguintes · ' 

PROPOSIÇÕES 

N. 27.-1916 

O Congresso Nacional resolve: 
' 

Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado 
a conceder ao Dr. Albano do Prado Pimentel Franco, medico 
ajudante da Inspectoria de Saude dos Portos do Estado de 
Sergipe. um anno de licença, em prorogação, com o respectivo 
ordenado, para trntamento de saude; revogadas as disposi
ções em contrario. 

· Camara dos Deputados, 26 de julho de 1916.- João Ves
purio de Abreu e Silva, Presidente em exercício.:._ Antonio 
José da Costa Ribeiro, 1• Secretario.- Juvenal Lamartine tle 
Faria, 2• Secretario. -.A' Commissão de Finanças. · . ' . ' . 

N. 28-1916 

.o · Congresso Nacional resolve: 

• 

Art. 1.• E' o Presid~>nt.e da Renublica ~uto~iza!lo a con-' j 

cPder a Antnnio Corrt'la •Picanr.o. carimbador da 6' divisão da 1 
Estrada de FPrro Central do B·azil, licença para tratament.o 
lie aaude, com abono de dous tercos. da respectiva diaria, · 
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du1•an~o 0 periodo decorrido de 31 de março até 12· de selem· 
bro do corrente anno. . . 

Camara dos Deputados, 26 de julho de HH6. - João 
Vespurio de Ab.rcu c S'itva,. p.re.siclente em exercício. -
Antonio José da Costa Ribcwo, 1 • Secretaril), - Juvenat 
Lamartine de Faria., 2• Secretario. - A' Cllmmissão de Fi· 

I ' nanças. 

N. 29- 1916 
' 

O Congresso Nacional resolve: 
Artig0 unico. E' o Presidente da Republica autorizado a 

abrir, pelo Ministerio d'a Justiça e Negoc10s Interiores, o .crer 
dito especial de &O :557$811, afim de atterider a mdemnizações · 
provenientes do extrnvio de líquidos pertencentes a terceiros 
e feito .pel~ ex.depç,sitario publico Carlos Cerqueira Aguirre, 
ao tempo de sua gestão; il.'evogadas as dispusições em con· 
trario. 

Camara dos Deputados, 26 de julho de :1.916. - João 
Vespttcit' de Ab4'ett e Silva, Presidente em exercício. -
Antonio José da Costa Ribetro, i• Secretario. - Juvenal 
Lamartine de Faria, 2• Secretario. ·~ A' f.Jllmmissão de Fi· 
nanças. 

Outro do S'r. i" ~cretario da Camara dos Deputados 
communicandu ter sido approvadu e enviado á sancção o pro. 
j&cto 'que cuneede lic·ença ao bacharel Carlos Augusto Faller, 
amanuense da FacuJ.cllade de Medi1:ina do Rio de Janeiro. -
Inteirado. 

Do Sr. Ministro' da Viação e Obras Publicas enviando 
c~pia do termo de;.accõrdo lavrado no r:e.ferido ministerio, em 
v1rtude do dec·reto n. 10.450, de 18 de setembro de :1.913, 
ref-erente ás obras de melhoramento du porto da Bahia. -
A'· Comniissão de Justiça e Legislação. 

Do Sr. ministro da Belgica agradecendo a deliberação 
do :;;enaclo mandwndo inserir nos seus Annaes a brilhante 
c~nferencia feita pelo embaixador do Brazil no centenari0 de 

. Tucuman, Senador Ruy B~~bosa. -·Inteirado. 

O Sr. 2• Secretario declara que não ha pareceres. 
' ' 

O Sr. Alfredo Ellis (*) - Sr:. Presidente, o governo belga, 
:por inte.rmedio ~o <Seu dtigno tl'epresentante nesta Ca.p'ital, 
enviou ao Senado um. t.lfficio de. agradecimentos pelas de
monstrações de affecto e sympathia deste ramo do Poder Le
gislativo para com· a nol:lilissima nação belA"a. Cnmpre~nos 
portanto, Sr. ·Presidente, cDrres,pondendu á delicadeza do no-

. ( •), ;Este discurso ;n~o foi revisto pelo orador., . . . 

( 

. ' 
, '::I .. ' 

' j' I 

·' ' 
., 

',• 
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bre representante daque!la nação heroica-, consignar na acta 
da sessão de hoje os ·nossos agradecimentos pela gentileza 
q:u.e teve P'<~ra c0mnosco .. Nesl.e sentido. Vlenbo apresentar 
uma indica(.'üü, pedindo a V. Ex. que a submetta á cons.idera-
ção do Senado. · · 

«Indico que na acta da sessão de hoje se cortsigne que Q 

Senado recebeu com especial agrado Os agradecimentos· do 
governo belga pela sua decisão mandando inserir nos. A.nnae.~ 
a conferencia feita pelo eminente Sr. Senador 'Ruy Barbosa 
na .Faculdade de Direito de Buenos Aires.» 

Sr. Presidente, 6 claro que neste re,querimento não vae 
intenção alguma de alterar as normas seguidas até aqui, sabia 
e prudentemente. . . · 

o SR. Jo.~o Lurz ·ALvEs -·Muito bem. 
' . 

· ·O SR; ALFREDO E~t.rs - ... pelo Governo. Não se p'oleri 
di1.er tnmbr.m, Sr. Presidente, que a nessa neutralidade é 
uma neutralidnrle su"rda-muda. A nossa neutralidade tem sido 
uma neul.ralidade ar.t.iva. nctiva d!Y accôrclo com úS mOldes da 
que tem ~ido sr.guida pr.Jos Estados UnidtlS da Al1nerJca do 
Norte e por outras ·nações dO c-ontinente. · ' 

De fôrma que, á St\bia e prudente politica seguida pelo 
htlllrado Sr. Presidente da. Republica. o Senadú não póde 
deixar de dar 0 seu apoio e todo o seu prestigio. (lliuitú bem; 
muito bem.\ 1 

• • • . , • · 

Vem á mesa, é lida, apoiada e posta em discussão a. se-
~~te · 

. 
: 

I 
I 

"") . 

INDICAÇÃO 

N. 5 - ·1916 
. .. 

<rTndico que na acta da Scssãtl de hoje se cOnsigne que o 
Senado rrcr.beu cem especiul agrado os agr·ndecimcntos do 
govcr·no belga pela su'h dr.cisão mandando Inserir nos A.nnaes 
a conferencia feita pelo eminente Sr. Senadov Ruy Barbosa 
na. Faculdade de Dir·eilo de Duenos .Aires. · 

Sala das sessões. 28 de julho de 1!l1G. - Alfredo E!lts,, . 

\ 

'.0 Sr. Soares dos Santos (*) - Sr. Presidente. nos ter-·· 
mos em quo foi ar.r·cs~::uloda c.;:.a indicar.ão prlo hOnrado Se- . 
nadar por S. Paulo. eu não tenho duvida nenhuma em dor
lhe o meu voto fnvor·ave!. porquanto Pila não significa sinãQ 
um acto de m~ra cor·tezia internaciunal. , 

Rescrvó, ne~te cnso. a minha rondl!cla· ·de rPpresentante 
do Rio Grande· do, Sul ao apoio rêflectido que venq'o dan.® 

( •) Est.e .discurso não foi revi,s,to pel~ orador •. 

. ' 
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ao ~\; Presidente do. nepubliro., e· acredito qne . o Senado. 
manll esl.anno-sc ~r essa méra · forma de cortezm, não vao 
além duquellas manifestaçõ'es anteriormente dadas. quando, 
em homenngem ao eminente emho.ixadOr do Bl'azil na Heru-
hlica Ar·geuLina, o Senado dru o seu voto· para que· fosse rn- • 
se.rir!a ncs Annaes a conferencia por S. Ex. realizada, nãO 
como embaixador,· r.omo ::; . Ex. mcsnw declar·ou, mas como 
homem tle siiencia, como jurista. como mestre de dir·eito, a 
quem me cur·vo . . (Muito bem; muito bem.) ·I 

.( 

O Sr. Rego Monteiro. ( •) - Sr. Presidente, . ma r restabe
lecido da mole.slia que me acommelteu. peço desculpas ao Se
nado si a minha voz não fôr sufficientemente nilida para 
.emittir o pensamento que me traz á tribuna. 

· Depois que o Senado approvou o requerimento do hon
rado Senador pelo Districto Federal pedindo que nos Annaes 
desta Casa rosso inserida a monumenta'J conferencia produzida 
pelo nosso sabio embaixador . Sr. Ruy Barbssa. a imprensa 
desta Capital tem interpretado ao seu sabor o· pensamento do 
Senado: , .. 

I 

' Eu ap'niei naquetlo. occasião, com o meu voto. o requeri
mento do nobre Senador. Aproveito agora a· opportunJdade 
da apresentação do requerimento. do nobre Senador por São 
l'aulo. al'im de esclarecer o meu pensamento na orientação 
do meu volo .• Tendo acompanhado o nObre Senador. eu ape
nas. quiz prestar uma homenasnm ao grande ~al~nlo que pro-, 
duzm aquella obra monumr.ntal. Não enLendr, cl}mO não en
tendo,' que devam ter app!icação pratica os principias e idéas · 
expendidos relativamente á nossa neutralidade perante a 
coni'Jagracão eurOpéa. Entendo que as doutrinas de S.· Ex .• 't 
n0 momento. actual. não passam de aspirações que se não po- , ·· 
de~;ão concretizar, emquantn se não. descobr;ir um meio pratico, · 

· · um apparelho coaQLor, capaz de· impedir os actos que se estão 
praticando. Essas idéas, no momento actual, são méras a.s
pira~ões. são consequencias·. dos ~ossos sentimentos de huma.
nidade. mas que nüo se podem confirmar de um modo pOsi
tivo, obrigando o BraziJ a sahir da neutralidade que se tra
çoú, que tem sido rigorosa e applaudida por todos. 

I 

. ·9 SR. ALcrNDO GUA)'!ABARA - Ninguem pretendeu que o 
Braz1l lJUebrasse a sua neutralidade. Nem o Sr. Ruy Bar'bosa 
disse isto. · 

'· 
· O SR. ·REGO MONTEIRo - Pelo menos, é o que se depre

hende dos commentarios da imprénsa á conferencia de S. Ex.; 
e foi por essa razão que eu me vi obrigado a tomar a palavra, 
afim 'de tornar claros e precisos os fundamentos ·do meu voto, 
qucj mais não foi do que uma simples homenaS'em ao monu~ 

I I 

--,---...., 
( •) Est~ .discu~·s~ não f'p~ a•.tw_i,stp :tt~lp · p_~do;r .• , --

( 

, 
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signada em Berlim em novembro de 1908 e a inscrever o 
Brazil entre os membros de 1' classe do Bureau Interna~ 
cional para a protecção de obras littcrarias e art.islicas 
(com omenda da Cornm.i.~siio de Pinapças); 

VoLacão, em 3' · discussão, da proposição da Camara dos 
Deputados n. 7, de. 1916, que manda considerar .como insli~ 
tuicão de utilidade publica· o Aereo Club Brazileiro, ·com séde 
na Capital Federal (com pal·ecer (avuraval da Commissã.o ·de 
Justiça e LegislaÇão). • 

Levanta~se a sessão 'ás 2 horas e 20 minutos. 
\ 

Á.CTA 'nA REUNI!O, EM 29 DE JULHO riE • 1916 

PRESIDE:"~CIA DO SR. PEDRO .BORGES, i 0 SECRETARIO 

A' 1 , hora da tarde acham-se presentes os Srs. Pedro 
Borges, Melello, Pereira Lobo, 'Rego Monteiro, Jndio do Brazil, 
Pires Ferreit·a, Ribeiro Guncalves, João Lyra, ll:loy de Souza, 
Cunha Pedrosa, João Luiz Alves, Bueno de Paiva, Alfredo 
Ellis, Gonzaga .Jayrne, José' 1\furtinho, Generoso Marques, 
Suares dos Santos e Victorino Monteiro (18); ·· 

Deixam de comparecer com. causa justificada os. Srs. A .. 
Azeredo, Hercilio· Luz, Lopes Gonçalves, Silvcrió Nery, Laura 
Sodré, Arlhur Lemos, Costa Rudrigues, Mendes de Almeidn, 
José Euzebio, Abdias Neve&, Francisco Sá, 'l'homaz.rAccioly, 
Antonj.?, de Souza, Epitaciu P.essoa, Walfredo Leal, Ro~a e 
Silva( Ribeiro de Britto, ~o\raujo Góes, Raymundo de Miranda, 
Gomes Riheiro, Siqueira de Menezes, Guilherme Campos, Ruy 
Barbosa, Luiz Viánna, José Marcellino, Domingos Vicente, MI- . 
guel de Carvalho, Erico Coelho, Irineu Machado, Alcindo Gua
nabara, Francisco SaiiCfl, ·Bernardo M.onteiro, Adulpho Gordo, . 

· Eugenio .Tardim, ·Leopoldo de Bulhõcs, Alencar Guimarãc&, 
. Generoso ·Marques, Vida! Ramos, Abdun Baptista e Rivadavia 
Corrêa (40). . · . 

o Sr. t• Secretario dechira que não ha. expediente. 

· O Sr. 2• Seoretario declara que não ba pareceres. ;.,; 

. -o Sr. Presidente - Tendo ccmpareeido apenas 18. Sra. Se· 
nadores, não pó de hoje haver s'essii.o. , 

Para ordem do dia da seguinte 'designo: 
· .Votação, em discuS'Siio unica, da indicaciío ri; 5, de 1916, 

para que se consigne na acta que. foram re~~bidC)s ~om especial 
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.. 
agrado os a·gràdecimentos do govérno belga pela sua decisão 
·inserindo nos seus Annaes a' conferencia do. Sr. Ruy. Barbosa 
'~eita na Faculdade de Direito de Buenos Aires. · 

li ' • 

· ,Votação •. em 2" _discussão~ ·,d!>. projecto do Senado n, i, 
. de i897, que determina que sao nul!os os contractos celebra
.·. dos pelos agentes dà Poder E~ecutivo em que não estiverem 

declarados o artigo da lei que autoriza o contracto e a verbá 
. do orçamento que autOriza a despeza (com um substitutivo 

da Commissão de 'Justiça e Legislação e parecer favoravel da 
de Ftnanças) ; ·.. · · , (. • 

. . ' ,_ • ... t, • ' - . • . . ' . • ••• ' . . . 

. Votação;. em 2' discussão, do. projecto do Seriado n; 3, de 
19i~, que autoriza a. adh'erir· ái Convenção ·Internacional as
signada eni' Berlim em · novenibro de i 908 e : a inscrever. o 
Brazil. entre· os membros .de .i• ·classe do Bureau Interna.: . 
cíonal· . para'· a protecção ·de obras litterarias e artísticas 
:(com emeruta da Commis~ão de· Finanças); ·. ·. · · · · 

' r. 
. . Votação, em s.• discussão, da. proposição da CalDara dos . 

,Deputados n .. 7, de 1916, que manda considerar como iiisti
tuição de utilidade publica o Aereo Club Brazileiro,' c·om séde 

,. na··capital Federal (com parecer (fivoravel de Commissão de 
Justiça e .LéiJislação). , · · -· · . · 

• . . 
' ... ' 

67.1 ·SESSÃIO; :EM 31 DE. JUIIJHO DE 1916 
' • r •• 

. •: .. 

. . PRESIDENClâ i:lo- S!\. lJRD.\NO' SAN'IOS, PRESIDFiSTE 

. . . . . . . . . I . . . . 

N i· li ora· da tarde ábre.sé á sessão a que' concorrem os 
· Srs; · 'Pedro·· .Borges, . Pereira · iLobo, Lopes Gonçalves, · ·Rego,. 
~·.Monteiro. Laura §odré, , Costa Rodr~gue~. Mendes de :&lmeidla, · 
· Pires··. Ferveira; Ribeiro. Gonçalves, Francisco ··sá, .. João: ,Lyra, 
Eloy de Suuz1ú Epitacio· Pessoa;· Luiz. Vianna, ·MigúeJ . de. Car. · 

··. ··· valho, Erico Coelho, Bueno · de Paiva. Adolpho Gordo, AI
.· fredo ~EHis, .· Gonzaga. Jaym1e• Xavier.· d~ . SioJv~; · ~neroso; Ml!l'~ . 
. · ques, :V iodai Ramos, Soares . dos Santos E: ... y.ICtol'lno . Monteiro 

. . '(25). . . . ' . ' . . \ .. 
i. . .. ··.· • . . . . ..... ·• . . . .. 
•.. . . Deixam de comparecer com causa· justificada os Srs .· A •. 

~• ' AJiéredo •. MeteHo, .. Herci.Jio:. Luz, . Sthierio Nery; Indio do Bra~ 
· .. · zil, Arthur'. Lemos, José · Euzebio;· ·Abdias Neves, Thonwz 

·· Accioly, Antonio de Souza,. . Cunha Pedrosa. .Walfredo . Leal; 
· .. Rosa ·.e Silva, iltibeiro . de, Bri:tt!', ,t\raujo 1Góes, Raymunqo .· 
. de· Ml•ra.nda,. ·Gomes. Ribeiro;· S1que1ra. :de· Mene:rJes,. Gm-
. lherme · C.ampi.JIS; · Ruy •:. Barbosa.· ·.José .. Marcellino •. · .· Domingos · 
'Yicenta; J'Oão .. Luiz Alves, Iri'lieu ·Machado, Alcindo Guana.o . 
· · s.;....·voi·•JII · • · 21 -

.. ' 

' 
' 

' 
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~ara, Francisco Sa!les, • Bernardo ~outeiro, Eugenio. Jardim. . 
Le_opoldo d~- Bulhoes, . J.gsé Murtmho •.. AJencãr Guimarães, 

· Midon Bapt1sta e Rivadav1a Corrêa (33). · · 
São lidas, postas em discussão e, sem debate, à~provadas 

as actas da, sessão anterior e da r.êuniáo de 29. , . . · · 

· · o Sr. i• ·Secretario ·dá· canta. do se~uinte 
.. , 
' . . . 

EXPEDIEN'l'E . 
·' ., ·, 

• 

' \ 

_· . · Officiv do Sr: Octa.vio Martins. jui~ federliil substituto na 
· secção do Estado do .Rio de. J·aneirb, enviando cópia· da 111cta 
geral da apuração das eleições realizadas .no. -referido Estado 
. em 25 de junho para preenchimento da vaga ·aberta pela 
renuncia do. Sr. ~ilo.Pecan'h~, para -~ .qual foi el•eito o Sr. 
DL·. J.ourenco . Mar1a de .Aime1da . B111pt1sta; - A' C'ommissãoJ 
de' P"deres ~ · · · · · ' · . · ·' · · · : · · · · · · ' . . . ' . 

' . 

I ' , . 

· O . Sr.· .4~ •Secretario (servVndo .de 2~) declara ,que lião ha ·.··' 
pareceres. · . . · · , . 

O Sr.· Alfredo Ellis - Sr. · Presidenie, levo ao conheci
·mento da Mesa·- que. a Commjssão. -· n'omea~o ,·para , reJ?r~sentar 

. o Senado na. -recepçao do emmente embaixador brazdeiro ao 
. centenario da Republica ~rgentina deu cumprimento. a mis-

iliio de ·que havia sido incumbida~ · . , · . ·· , · 
. ' ' . . 

O Sr. Presidente - A· Mesa. ficá. inteirada. ' ' . I " 

·, ' 
' ' ,• 

OII:DEM' DO DIA 

•.: 

• 

'. ·~ 
III 

I 
l . ·, 

1 

. -~ ,. 
ii 

.l 

'' ' 

. I 
~-. I 

I 

... I 
. : I 

• • I , _ r ,' I 

· O Sr.: Presidente -' A órdem do . dia compõe.se: uníca- ·. ·.· .. 
· mente de votações e nãó ha .numero· para. effectual~as. · ... · · '. · · 

··. Vou, pois, levantar• a' sessão designando .. para ·ordem do·. ·. 
· · .dia da ·seguinte·. '. · · · · · · 

' ' '-~/-~~ I[ 
• ' • ' • : .. r 

. .. · ·: __ .· .Votaeão eiri discussão unica. da indicacão' ·!!· 5, • de':. t9t6; ·. 
para que se consigne; na. acta que foram .·l'eceb1dos com espe" , . 
cial agrado os agradecimentos do·governo bel~a pela sua de
cisão inserindo nos ·seus Annaes a cuonferenc1a do Sr. · Ruy · 
Barbosa feita-na Faculdade de Diveito de Buenos Aires.' 0 · ' 

: Votação. em 2• .diseussão; do projeo~; do· Sàna:«J" :~, • t. · ... ,.-~; 
de· 1897, que determina que sã9 'll~llos os. contractos c~lebra- . ' 
dos pelus a_gentes l do Porl-er. Executn:o · em· que não estiverem 
declarados o artigo da le.1 -que autoriZa o contracto ·e1 a. ve~ba 
do orçamento _que autoriza a· t~espeza (com um sulistttuttvd , .. 
do .Commissa.o de· Justiça e LeglslJ.Ição e patecer favorave& da, 
de Finanças) ; . . · · · . ' ... " .. .-.-~· ·,' 

' . 
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. ' 
· .. Votação, em 2• discussão>do projecto do .Senado ·n. S, de 

1.915, que autoriza a adherir . á Convencão Jnternac~onal as
:sign~da em Berlim em novembro de 1908 e a Inscrever o· 
.Braz11 entre os membros de· 1• ·classe do Bureau Interna
<Oional rp·ara a protécciLo de obras litteraria.s e artísticas (com 
emenda da. Commissão de Finanças) ; .. .. · 

. Votação, em 3• discussão, da proposição· da· Camara dos · 
Deputados n. 7." de 1916, que manda considerar ClllliiO insti-

·. tuicão de utilida:de publica o t.o\lereo Club Brazileiro, oom séde 
· na .Capital Federal (com parece-r· favoravel da C~mis&ão àe 
. .Justiça· e Legislação) , · . . · 

Levanta:se a sessão· á 1 h()ra e 45 minutos. 
I 

.• 

. ' 
'• 

FIM DO 'TERCEIRO VOLUME 
·: ' 
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