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Dé GS :312$680, idem; ao .Dl~-. Jeroúy:mc~aptista /Pereira : . .. · . · 
. ·. l~obrinho, em virtude· de· sehtenoa .lqdi'ciar!a; .(·Pa;. ··. • ··· · , 

- ,_ recer ·n. 148, de 19116 e emenda)·; :pags. 399· a. 402 .. ' : .. :. , · 
De 1 :5tl0$, pára pagamento a 1\Ia~oef.J .. da Silva 'Teixélra 
<- .e li e i tor.' Hugo ·de Moraes. :.(Par:eccr ·n. 15-í,de' 1_916) •. · · ··. · 

. Pags; 407. a ~tos:. · · · ·- · -· · · :./?. 
' '. o•' o '• ' .R:-""'' •' ' . ' 

Declaraçõ~s devotos:· ... ,·,··· .. ··· :-: .. c ... \ .: ........ • .' -·.;_, 

·no Sr~ Meiidc.~'M ú\lmeidn. IPng: ·190' .. · · -~<:::?· 
' .-.~ ... __ . .. .. . . ' . - .'. ... ' ,· ... -.... '.:· - . -. 

Do Sr. 1\figucl de 'Carvallho-: Pag. · 190; .. ·· > :;.• 
:IDo Sr. soiires dos ·Santos: ~Pag. '·190 .·_ .. · · · · · ·~ :, _ >. :.·. '.: 

·:_ '.. -·.:... :.- .. , . . -·.. : ..... ·: ' : ·.: _ .. "'·.-. ' ... :: .. ,. _·; ' ... -~·_; _·' . ',• --.... ·,·; ·;.' _..:-:_~< 
Discuro 'pronunciado' pelo Sr~ :senador ·Pinheiro· Mlichado;, em: , '· .. ·. ··.· ':.:•/' 
· · . · sua rcsidencin, ria noite.jde · 17 de· ,iulho ·de -1!}15. · , .. ::.-;;'·. 

· · Pngs. 42 11 -iü. : · · ··.·· - ·. ·- · -· · · , -:·' >·i_· .. 
.. Dis;ens~ do s~r~io~ do· chor~·,da rcdaccüo'do~. debates ':dei .se~:: · ,. : .. ::··,:;-;, 

-nado/Sr·. Julio Pimerí·tel. (Parecer n:.:12·l, de_.i!H6). ·, ·~""::,;:::~ 
, · .:.Ilags. 3 .a. 5, ~05. 11; '1 os c189 a 190; . . ~ ... ·. "·~~ " : : - · · > .. ·:'; 

•.. Documentos ~eferidiÍs em tim, dis~~rso .do ~~>·A.~tonio :A;e;..~.::·. > ::.:;: 
·· · . .' redil, sobre~ questões politicas· 'ni:l.Estádó de··:l\!attõ :::; .. • :. · 

· · · · 'Grosso Pngs · 21 .,. a;·"37 · •· .... · · · · · .. · · ... - · ·.· ' · ' '•· 
-, .. .-,·:, '.o1' ·.:' • ::.:·-_.-·:· ---_ .. ·'"":-~,-; _'.·:··:·_·, ..:-.~- •• : ••••.• ~---- • •• ::;:;:\_,;:,:·>:::r::: 

Elélções.···;(Propósicão n. ·_ 60, .'deste .anno; dando instruccões··. · ... ··· · .. ~:-;.: 
:. . . . para':n~ eleioões.-de -~esidente· e. Vic~-:Pr.eside!!!·e. da.'. :r-': ·'.'i) 

. ... ·· .·. · ·" Repubhca; .13enadores•e IJ)eputados) • .:),.lags;d48.n . .17L' . -.·. ··.'::;<' .. :. · : .... __ :B~~~~a~·-.· ---;;: ·-_. _ ... _:-_-:··,.,:- ... · -·._-.·:_ :·_·-~:-~ .. :~_-:·.~;:.._:'~-<------~_--. ·:·.::~ .. :· .. -...• :; -~-.... _ _._ ... -..... ·:::::·:'. : ... :-::~~:·: . ...:~~;~L 
,. · .. •· .. ·: .;-,· ;'~:·,.,._,,. __ ·:· .:.~·:;·'-: .. <:-~··-~:._ ....... ::-.. _-:-.,_;:, .~._./_··.· .. ·:.·.·:·· ... "'-'·_· \:·._,_. :···:-- .. _~! 
·. ~ · :Ao-projeoto:n; :10, ded916. ·Pag; :15~ .. :·· '/. f··· i. ·.>,:':.·c'·:};,':· 

.·.·. . · · ·. Do-rSr •. ~rendes de'Alméida,;ào ),)riüeoto•·n: to; 'de-J!iÚJ; ·. :· .: ;:~,,!' 
·:. •. •. -concedendo fa-vores ll. ·Escola de: Corim1er.oio. de San- -. '.- ,, :/:.· 

, · ·. ·~ ·, to.s e ·campinas. ·Pag .. ~'16, . · ·
1 

• ... :, ... ,. •• •• •• • .- -~- • .- .. _:~ 

.· •. ·. 'Da;CI)mmis~ilo da·, Flnanc-as,. á ~roposiéilo ·n:·:.u,·de .i~rú·~: : · _::•o. : 
· ·Pags 126 e i72 · · · , -· .. · : ' ':'····' · · ·· · ·' · · ·· ..... · 

, •· •. 1,., :._· .• ~-_,_'r ·':.' • ,.·.~. '-',··:·,:_· .''"· 1
,.·. ,-
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•. '· ;·'~'··,·:~·_.;_·.' 

Do Sr. ·!Mendes·. de 'L-\!lmeida, no parecer que dispensá do : .· > . .,_ . 
.. ·.·· .·'servij).O,: o chefe 'da ·redacoão- dos .debates no.Senado.:.: · '· 

IPag ;_. :17 4 •. . . .·.. . . · . -• ·· >· : ·:, .. · · ... · · · _ · · ·· · .. : -... : : 
·-· ... ·, 
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Do ·.sr. · Mendes ·-de. Almeida, á proposição, que regula ,a -
_promocãà~por .. merecimento de Qlffi.ciaes. do· Exercito . 
Pag. :JO!l. 

Do ·sr. Abdias Neves, ú proposição que regula o processo 
eleitoi·al. Pags, 356, 358, 362 a 366, 368,.369, 371,· 
3'72, 37 4 e 375. ·. · · · 

Do:·sr. Generoso Ma!Jques, idem. Pags. 35Ji', 360, 3tli4, 365, 
.. . :· · .· .... 367, _-aos; _3.6.9, 370, 37~. e. 3-76. _ · . · · -

Dei Sr. EpitaciÔ Pessoa. idem. Pags ., 357;- 358, 36o, .3601·. 
· ,· 367,.368, 37!t e)37•5 •. ~-- -, - ·. ·.·. . ... 

-~-~-Do sr.: JoSé:. Eu~ebio,. 'idem; .flags.- :358 'e 37·5; .. · .. •·. 
·' .•• - Do ·sr: Cunha •PeíJ.iosn; lderrr. Pags. 360 a 36S, a65,: •. 367' 

·· · ·· -·· ; "368, ·a69, .370. 37.1', 372, 373, 374 e 375.- .. · _.·_ · _ 
. .. •no Sr.:Mêtello, ideru. Pag.-' 1317(\- --_ · · . · ·· 

'· - ~ " . . - ' . ' . ' ' ',: ' . - . '. . ' :-: . ..~. . '. : .. ··. . -" . "- . ' . . 
.. -. '. ~· proposição n .. H, de 19115; •que providencia sohre pro..: 
',···. :.: .-~·- _: moção· .por merecimento .de officiaes ··ctc(Exercilo.: · 
. . - " :Pas:. -384, · · , · ' · 

. ' ' . . I, ,, , • . . 

_ .. . . · · Ao credito parâ paganrento ~aô Sr: · Jerónymà Baptista. · 
-- .. -. · .Percira~Sobrinho. 1Pag,, 402. ·. · 

. ·:· ::. __ :: --~·-··<·-') ,.:~-_:·:_ ... :.-.;·-:·!r'·'·:-:.~.t"-·> ..... :-. :- ....... • .... ·, 
· .. ·: : : : Eni.imlla substitutlvâ:.:: : .. -•.. :._ . · . . . . 

-~.. . - .- .· . 
- :. - <· - .N. iÓ;d~ -19167 á.-propoiliçiló,n·. -42, de.-i!Ú6, que autoriza. 
· :. · .. ;:; ... ·o :credito··de 3517:7·17$790, para pagamento de· despe-· · ... -< ,· .. --;)'as ,_feitas iio. edifiéio _.da :F~culdade. d~ Medicina da 
: ·. · .. .,. ·. .. ·:Bah!a·;. Pags, 103, e .267,· 296 e 008, ··· .·. · - · . · · 

•· ' . ' ' ,., ,' .. :" : _- ,._ ',• ,' ,, .. · : ... : '.,.' .. : .. · --"':'".·_ ~ . .' ·.·' .... , ·. -· . -' 

_,. • "N'; 17;.'de 1916; .. ú. proposicão:que regula.a promoção· por· 
·· · , ·::met•eéiinento •dos- officiacs '· di>·:Exercito:/ Pag • .: 333. . · 
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·::..:.~· __ :,:::;.:-: ._·;:• ·' '• . <--- ... -~_::.··. -~ --.'. ~:". ':_ •,. -~·:.: ... ' ,..;,_ . _ ............. _.·. ·. ~:- :~. ·-_; .. · .. :· .. 
· •.. Eàirada.'de·.Ferro :de ·Petrolina: a}A·niar~ailte·, no::Pf~uby; ,(In- : · ·· < ;;.; 

· · ·.. .: <. :' > .. ·,'. :dcirm'nr.ões do" 11-Iinisterlo da Viacão) • ·1Pags· •. ·M5 a !dS. .·· ::•.·' ... ' 

. -... ,, .·: ... ~~-<--: ""\ .·_:.:· ... ~:-~---_::-~:·.~- :.· .. :~-~;· ·:;.·_: ; ·,:;_·::-; ·.: .· ~<::· .< ·-,. ·;:·- 'I: __ .... :.-.:-~ > .. -' ·,._ ... ~ .. -~ )::·::'" . ':;_. <-~>. -~- ·. ,;". 
---· '"'Pavorea•--4~ ... , . • • ...... '~:* · ··"· ·- .. · .. · .... · · 

""';',---··.: ... ·:··:;,',·,..·'.·. -;<~-:~-·"~".:-~ ........ ~ ... ~ .: .; .. '·.·· ·: .. ·,~:·. ,: . -
. • :··. ·;'', · ..:·.(:.,A' Acad~mia· dê· Ccimni'eroln 'de: 'Santos c. á Escola .do ·Com- • :_· '; 
· '" •·· ... · ·,:·_·-:mareio IB'ento Querino.- Pags. · 15;·267.-.294 e '298; · · .. ·,. f 

.. • ••• :·· ,,··.· •• .. " ...... ·~ ... ;; •• ~:·:,,· .: •• _,· ... ;_~. ·-~ ,' ...... •··•. ' :· ·.l~~ 
·:, _-· :. ~Aos ·reserv1stas das hnhas· de·-t1ro·para tcrem--preferencia · _,.,~ · • .; · :· • • > ·.··' 'nos·: émpregos· ·publloos. · Pags. ~ i24>a 't25 .-. · :· · · " · · . . .. · · 
.·~_·.: ~--:·· .. _ ·:·.::: .. ,.:.:·;-: .. _~-.- .. :<.<·· .. ·.: .. : ..... ·'<>· ~-~·-.·· "·.·~ .. :: ·."' '.'· 'l; ......... _·,': 

>·. ',,..' ... · ._·.· ... · ·. Fé de . offlolo · do . nli)Í'echal J ercinyrilo Rodrigues • de ·· Mornes. 
:·· · ~~ . ·.·· .. • (IPubllcaclio ~ei.t.a. por'-órdení' do:Senado;, a pedido do 
' . :' •::, ' -- . · .. , ·S.- Jllres :F:e11re1ra) . Pags; . 288 a 2'90. . . . · .·. . . •. . : .· · · ~ . 

.. , :.·. · .. Instlt~to B~~s;i~iro: ~; .Contaiiores .. Fisc~os~ -_(CÓnforencia so--·· 
'· ._ . · · ·. . .hre a, f1scahzaoão das soc1edades anonymas , e o !}ro- · 

:·. . · · .. ',jeoto do· Senador· J<~lio Lyra; .-realizada· pelo St•, Carlos ·. 
.. · . ·. · de Ca-ryalho) _, P_ags;· 78 -_~~ _85.. . ' ; . . 
' ' ~- ' . . . ' ' .. . .. . . . , . ' . . :. .' 
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X INDICE 
' 

. Juros de apolioes:. (Proposições ne. 58 e 59, de·f9.f6, autori
zando. n abertura dos creditos de 200:000$000 · e 
788 :200$000). Pags, 22 .e H'5 •. 

·Licenças: , . 
~-\o Senador Adolpho Gordo. Pag. 7; 

( 

A Jonathas-'do Nascim~Íito Bomfim; t~iegraphista da _Re:. .. · · · 
· particão Geral dos TeleS'raphos, · .1Pag. 7. . ·. · 

. . _, 

:A D. IMaria. C. de Souza .Ribeiro, 'enaarregada. da sala.-· 
. para senhoras da .estação central da E. de· iF'. c. do., .. · ·. 
·Bras~!. Pags,; iS· e.· 4.08, , ·. , · · · · · 

A · A·Íltonio Péreira Teixeira, trabalhador da E. de F •.. 
, 1C. do Brasil. Pags ... 402 •e 403. · ' ·· ·. , ··· 
A Antonio Fonseca da Cruz, operario'-da E. !F,: iC. do .. 

. Brasil. .Pags. 403 e 404.' .' · : ·· ··· ·. ·· ·. · 

A . WaUer castéllo. :Branco; escrivão de Rio Branco, Alto . · · 
· · 1Acre. Pags·, ·404 a ·405. · · 

:Ao ~a.ior do Cor{io de.!Éombeiros, ID:r •. ISeeundino Ribeiro. · 
· . Pags. '•0•6 e 407i : · · · 

:A' Cnrlos. :_.\., Faller,. amanuense . da Faculdade de' Me~ 
dicina. (Parecer n ... 156';.de 1916): Pags. -409 a 4H/ 

' ·, .. . .. ' ' . .,. 

Offioios: ' · 
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" . .·-·.' . '. /. ' .. ·' ' 

Do Sr. Ministro da Vinci'ío, restituindo autogrnphos. Pa~ 

..'- .. · 

r .. 
. . 

;. ~·: --~·· 

:, . 
' 

' ;" 

.... '. 
.· .. _ ,. 

. 
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' ' .. ; ... 
·-·· ' .. 4;lnas 3,_9, 48 .e 293; ' 
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Do Sr. liÍÍ~istro da Ju;ticn, ·restituinoo ·autographos. Pa-
. ginas 9.e 18 .. -. . · : · ,. · ·. . · . · · 

, . 

·,·. .· .·· 
. ' . .... .. .- .• r • 

Do JSr~ 1\lin'istl'o da Fazenda, -restituindo aut'ographos,· Pa-' . · .. '··t 
ginas 13; 331 .'e 394. : · . .. · . ·.· · . ·. · '·, ·· .. · 

Do 'Vice~residellte:da. Llga.IBrasileira p~loi Alliados,. so;· •• · r .)•···· . 
. · · . · licitan.do do ·Senado--uma·.commis~iio· para ·.-represen-;, ·· ._; ,: .. 

. -:..._J:_al.:9 no festival, no Theatro Municipal,· organizado . .. . . ... 
.. ~m-.J)eneficio :·do· Hospital Brasileiro em Paris, .. ·e em . · 
' homenagem ao conselheiro Ruy. B~~trbosa. Pns". 105; ·. : ' . ·.-.·.-... ' .: •'• ,·\·· . ' ··<!·' ;.. ,., ' .. , .. ' . , .. _··::· 

Do' Sr.- .'Ministro da ·B~arinha,. restituindo- ·autogt~nphos; , , · .. 
. ' Pn:g. 394 . . · .. ·· . . · . .. . · .. · · .. · · · .~ .. · ·. · ' ' 

. ' ' ,. ... ' . . ~ ' ' ' .. . . . ' : . . ·. '' ' : ' . . 
Permuta .de· terrenos entre' a .Uifli1o e. o Estado> cio .Pernambiuió •. 
• .•.. (Proposiciió n. 47, do . Hl16) , Pngs·. 2 e: .293. . ! · · .... . . ' . .. .. , ' . ' 
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. IDE CoNSTITUJT{.lÃÕ ·1E DIPI:OMACIA: -.., · 

-, . • ,# ,. • . .... ' ' 
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. N . .1414-, ge 19~_6, sob~e a pt..Oposioiio n.<'46,.deste O.nn\)9Ue. 
· provtdencLn sobre as elelcões do, Conselho Mumc1pal · 

do iDistr~ctp . F~de~_aG 1Pags:.., '38:1. :~ 383 •.. ·. ·· · 

'· 
. . 

- '. 

..... _. ' . .. ' ·, 
-··•.,, .. 

. .· 
'• ~ .. .'. . ' 

. . 
:,..1' 

·: '·-· ... , ... · 
.. 

'· . ', .. ,. 



,. 

' . , . 

.. , . 

... ~. •, 

- . 

J . 

>-

.· 

.. 

lN DI CE 1I 

" 
. DE FINANCA13: .. .. ' . .' . . "" . 
, N, -124, dc'1'9116, sobre a proposição n •. 42, .de· 1916, que 
· ' abre o credito de 357 :717$796, ·p~~;ra occorrer '!is des-

pesas feit'as com reparos do edific}o cta Faculdade de 
·Medicina ·.da Balhoia. Pags. 50 a 52. · · · · · · · 

' N:; 125, êle 19115, sobre o projecto n. 12, mandando. o Go- ' 
verno. entrar em acc'ôrdo ilom o ·Banco · do· 'Brasil, 
para que amplie suas operacõas de •redescontes. Pa- ·. . 51 . 5" ' . . .. _.gmas. e ... '· . .. · · · · .. ' 

N. i26, de 19116, ao pã~ecer· da Commissão de !Policia,· -re
ferente aó Jogar de chefe· da redac.ção de debates •. 
•Pags.' 105 a 108. · . · · 

·. N. 1'29, de 1916, sobre a prtJPOSição 11; 41, de 19Hi, que / 
abre o .credito·. de 2.1786:658$1751, para pagamento 

. dos fuhcciOnltJrios addidos· .em todos.· os ministerios •. 
Pags.:iH a 112 ·e 26'7. · · ..... 
O <' 11< 0' '0 'N' ' ' ' ' :· ' 0 •o' 

N. 130, dé 1916, idem n:. 50; de 1916, autorizando o cre
dito ·para· pagamento a .Pedro Rodrigues de· C&cva-
1ho, escripturario do 'l'hesouro Nacional. Pags. :112 

.... ~ e 113; · :.. · .· . · 
·· · N.-131, de 1916, itlemr·:n. 52, de 191Ó, aútorizándo o cl'e

: · · dito de ·1 ;000 :•000&, para as despesas com n neutra
·: · 'lida de- do. Brasil. 1Pags.~H3, 111~ e 267. · . 

,I .::.;- .:...-• ·: ' • ., ' 0 , ' , •' ', -", ' , ' ·, I- O " o 

:N. 132, de· 1916, Jdem .n. 58, deste anno, autorJzando .o 
. credito.suppleinentar.ú ver-ba 5• «Aposentados». Pa-

.. · ginns 114, 115 e '267.. . . · •· . . ·' 
i • .. . ·- ' ' f . - ' ·: ' •. • • '. . ·,·. ' • 

. . N, 133, ·de .1916, .idem n. 5·9, deste anuo, . autol'izando o .. 
·. · · credito· para pagamento à e ·juros de ap_olices. !Pags. 115 

\ . . e 11 ~. , ·· · . . ·. . ... ·. · , .. · •· . •·· ··.. . · . . 
· · · · • N;~:J35; de 1916; -idemn. H, :de .19Hl, •que d(itermina ·o 

·. : : ' . •' :- ' modo .de promoção .por,mercci.mento dos .officiaes do 
· · · .. .. ·, . ·-::-., Exerc1to. : Pags, 240 a 242 .• · .... - · · · · · .. 

, ·/ .' • ... · ' " , •. r . · • ,. . 1 •. • , , , I 

. · · N; 136, de HHi6, 'idem'ii~· 491 deste. anno, àútorizimdo o ' 
• . . . ·' ~redito para pagnmen.to a p. ·Fanny·. Wornn; Pa-

. · · · · _ . .• · giilas 21111. 'é 2115. · ~-~ · · · · ·. · · . ... <. 
-~, <._·." ,· ... '.· ·. '· ... ;_··-':·•-', '.' . ',···:".·. I' 

· ·.·. N .. 137;.de 1'91115;· idem n. '51, deste anno, que so refero·ao 
..... credito. para pagamento a D. Maria Julia Bransfprd · 

t ·p· "5 "16 . 

.. 

e oura. ags, ~4 e ~4 '• · 

N:. '1s!Í, do '1916, idem n., 37, de 1910, autorizando o cr~-· .. •··. ·' 
·dito. :para pagamento a J~',rederico Pereil:a de Ol-iveira. · . "' 

' •' 
P "46 . ' -ag · .. :'"" . . . . . ' ... 

~-- ' . . , . . ' ....... 
. I . . . N. 146, ·de. -19-16, ao projecto· n: 5, de 1916, que conta I . 

. tempo ao t• tenente :Ootaviàno Cavalcanti. Pags, 395 . 
• 397 •... ' .. . . .. . 
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· N. N7, de 1916, no projecto n. 1,. de 1!H6, que concede 
favores M antigo fiel. escrevente da Armada Nacional 

. na guerra do Pnraguay, t.Mnnoel José do Al·meidn ICar- _ 
· ' valho o Pags; 3!17 a 39!1 o . 

' 

No us; de 119116, ... sobre a Pl'oposlção n. 18-, déste anuo, 

.'" •'. ' . 
' ' 

' 

. ·C(Ue abre ·credito para pagamento no Dr. oTerooymo 
· . . :Baptista Perilira 1Sobrinho. •pags. 399 à ··iO~; ... ··. · . ' ', 

· N'. Üo, de 19.J6,.,idcni ~:. 3o,'.de~te ànno;· co~cedendo li-·· 
· ·cença, · ao ·trabalhador da E ... F. C. · do iBrasil, An-
. tania Pii!reira Teixeira •. Pags: 4•D2 e 403·. · 

· N •. · 150; de 1916, idêm1i.· 32~ do i'ÓliG, idem; (<\.ntonio Fon-< 
. · "Seca .da _Qruz. Pag'S. •403 e 404•. ·• ··· ·· ·. · · • 

.... -

' '., 
,. I••'•" 

N •. -'151, de HÍM',: idem n .. 36, deste .á.nno, idelll· a \Valtor ..... ·· ' . ~ 
. . . Castello Branco,·. esor·ivão · de Rio . Br~nco, Alto: Acre. .. ·. ·· 

·tPags.· 404 e 1\05. · ~··· · · .. · . . · . " 
N. 152, de 19:1:6, idem. u·. .M, de A 91.6', ~u~ autoriza o .... ·· 

·. · • credito': para pagamento a D'.. Zulmira F.i.Y. Bar"· · · .' .. 
. : radas .e outras·. ·Pags. 405 .e 40fio . . · · · · ·· ' 

. N; 1153, de 1916, ictelll n. 40, de1'91Kl:, que coil~·ede Jicenca .···.· · ' 
' .· · - no Dr. ·. Secundinó ·• Ribeiro,'·,ma.i ar .. do Corpo de' .BOm-.. ··. ·. · .. ·.· ·• .· · 

· beirOs, do I>istricto FedO'!'al; Pags .. 41lü•.eo/t07. { · - · · ... ·· · 
N: 154, de ~.ioúi, idelh n: •43; dÔste annO, q~e aut.orii~~ õ ·- : •.·' ::. 

. credito pam pagamento ·a.!\Ianoel I. da Silva Teixeira .: ·. ~ 
e Heitgr l:Iugo de Moraes, offici.aes do· Hospjtál Cen- . · :, _ . 

,., f:ral do:ExercitQ. Pags .. 407.e 408.. . · · ·. · · : :.·; 
N. 155, de:1916, idem·~; 53,. de. I91:6;-concedeliccrica>9. ; .. ·.··.· .~. 

· "D; )\{atia C. de Souza. Ribeiro, ericar.rei;adn .:da 11ala .::.-" : ... ·· 
.·. pa:rasenthora na'E. ·F. C. do Brasil.'.Pag; -íOS .• ,:· .:" -. ::: 

1 

' '.: -.. -·.:. :·~~·. ":·-. ··. •·. ·, .·. _.· :.:·.-· :_ '·::.·~~-:;;:., ··:,.~-:-. ·--.· 
.No .150, de 1910;-idem.o v.éto .opposto á resolüciio qúe:con:. .; .. : .. I 

. ce licenca' a;.Ca;rlos Augusto'·'Faller,. amanuense 'da:':>>:.' . : 
· · .· ·· Faculdade: de.~Medi~i~n; :-lPags; · -109, a:Ai11.,,. : < · , · · !f·: .'. • :::X'· 

· · DE Jds~:~~;~-J.~is;.çlo:: / : , . ~ •· · :. ·.·. · · :: 
·-·; . - ·':\< . - ; ___ .. ,~ :· ~--' ': .. · -~_ ... _: ---~-- .'- ··_-.-. ' ' /!. ... ·_-. _7'"':. _, .· -··-~ :-:·.:: .. :._:.' ~-- .:;·_ .. _ 

N. 127; de 1916, . á ·emenda substitutiva. 'do .. pro:je~to• nu~··: ·- · .. ··>··c 
·· :.· tliiero 10,:: de 19HJ,. que concede favores á ·Academia ·de ... ': . : . . : ... 
· .· Commercio"de ·Santos C· Escola. de Comm!lrcio,.Bento . .. · ..... · :/: 

.. . 'Quirino, • em· Campina; 'JPng. i0'9. · ··. :.. · · > ... ·. ·· · .·. · ·: :· .' ., ;: 
' • N. t28,de 1'911~, âo;•reqÚerirnentó do Dr i JÜo~~~~·B'o•Pe· - ·. •·>• ... · · 

' · ... · · · r eira ·Sobrmho,·· rBf'erente:. ao. ·credito• para ·seu· paga:. · .. · · 
mento; em· virtude de seritenca judicia:riil.o Pags ;! 109 · · · . · 
·a:111··· · .· ·· ·· .. :· .·. ·.·.,:I 

• .. • ' ••• • : ' • ' ' ' ''" '" ... ' • > • 

. . . N'. 139, d,e 1916, sl)bro a proposição. n.; 4'7, deste ·an!'!..o, . . . . ·: · 
autoriZando ·a permuta de terrenos. entl'e a :Um11o .:, ....... · 

. e o Estado. ~e .1P~rnambuco. :Pa.gs, 293 ~. 294, . · · . , 
. ' .. ,. . . . ' 

·' ' .. 

,. 



' 

'· 

·ÍNDICE. · XItl 

·.- ·. N. 1-1.3,' de 1916, sobre a proposição n. 36, deste anno, ' 
· · · considerando de uLilidade publica· as. ligas de ensino 

conLra p analphabetismo. }lags. 378 e 3!79. · 

DE ~fAniNI!A' E GUERRA; .. . · · 

· . N:·"123, .de•1916, sob·r:e a proposição n. 44, de 1916; dando 
• · ' · instrucções ·sobre promoções de. officiaes do Exer- ' 

cito • .Pags •. 49 e 50 •. ·· · · · 
N/1'34, de .1.9M, .sobre .o p:r;ojecto n.: 24, de 1~1_5; ·que 
... .:. ·:concede favor .aos· reservistas ·das linhas de tll'!i. Pao. 

. ginas 124 a 125. · . · ·. .. · · · 
.,N; '142, .. de Hld(. o:flferecilndo. uma. emenda substitutlva 

. · '· . lá. proposição,.· que 'regula a promoção por mereci-
.. mento dos officiaes do 'Exercito~ Pags. 331 . a 333. · 

.. ' . ~ . ~ . . .,. . .... 
·. ; . · ])E. PoiÂé!A: ·. . . · . , ·. , .! 

•· • · .• N, :1121,. d~ ':19i6, Ópinànd~ pela dispensa 'do serviço por 
· .. ·. . :. . .tempo. indeterminado, .. 40 chefe da redacção dos de-

... : ... · . bates . do Senado; ·sr .. Julio 1Pimentel, e indicando' 
. . . :para •aubstituil-o c o Sr. João Lopes iFerre!ra ~ilho; .. 

· .. ···Paga. a a 15>,: 105 a 108,.189 e 190, · . · 
·. • · . <: N. 'Ü4,.:d~ 1lM6, .cóncedendó".iic!enca ao Senador AàÕipho· . 

. .•. ·•·· .. ·-·Gordo • . Pag;..,7,.: ··': :<', .·· ·. . · · •: · · · ·. ·. ~ 
' . ' . . .. ·_. ' " . - ' ~ . . ·- . . . - . ' . . ' ' . ,. . - . 

·_ .. Dli:' REDACÔÃO: ·. ;~ . 

., .. · N. 122, de 1'9116, ao projecto. n: 14, éle 19111; amnistiando 
· · · .. a todas. as pessoas envolvidas· em· factos .políticos oc-
: . . . : corridos· no,-Estado· do Espiri~ ,~anto. IP!Igs.; 6 .e 7 •1, · 

' N, 140, de .191,6, da· emenda do Senado· á proposição nu-
·' ·, .· . ··:.mero 1411, deste anno, abrindo:. o credito para paga-· . 

... ·. ,.· ;:.~: ·inento"aiJs• addidos.: 1Pags •. •29\4 a ~98.; ... ··. · > ,. · · .. · -· 
. , ... · ·.•.,···.: -~-~"':" ·.-,•. ,_ · .. ·, · .. '" ·-•• .. c:·-· . 1 '~"' ,• >· ... ,A··_,. '· ~;,' • · 

~-\·· ·: .'. -N. i41,·de.1016,'do. emenda·'dô Senado·á·propósiciio nu-
-: .. ' . : :·.mero' 23' deste :anno;•: concedendo· 'favores. ás IA:cade-

_: · : .:. , '· · ,: mias,'de·.commercio. do. Santos e C!llmiP,inas. · Pags. 294 . . . . 2 8 . ' . . . . . . · . · e 9 . .~ · --·- , · · . :::... : · · ·: · ·, ·. . 
• ' ·, , '•.. ',., .. r • ' • ,. ,· • ' ., , . •'.. / • 

· ·. · · · ·· N.:-145, de 1916, da omenda :substitútiva -da proposição 
· ·. . ." · . ·.<que regula .a . r:romoção• por :..me:t·eciment() dos offi.:. 
' · ·· . :. ·:ciaes do Exer.clto:.:Pag; '385. . ;~ · 

' ' . .. ... ' ~- . \ . ,. . . "" '··..:.: . 
· . · .. ,Projectos: .. · ·: .. o: · · · ·. · .,· . · · ·· · · · ·• 
• , ' ' ·•• .• ·_, !_ -~~:.; ""··· ·._,_ ··: .•' ,. ·: __ ~ • •• ·.' ..... ' .. __ ·:·.. •• -l ~~-...... • 

· .·· . · )'i ... 14, .de.19f6; amnisUa{ldo· todas. as :pessoas envolvidàs 
.. ' .·~·.,. . · ·.em factos políticos 'no:Estado do Espirito Santo. Pa:.:. ., ' ... • .,. (i . ' ~- ,. . ·. _.. . . ' . . 

.··· .·.Jl'Ina·. -- .. ····•.· .. ·. :_ .·· 
.N •· 1 O, do 19:1:6, concedendo :favores á '(Academia. de Como. . 

' ' · .... .;mercio de'·-santos e á. Escola de Commereio de Oam-
. · .. ,pinas_._[lags.:. :1.5 ~ 2617';, :-- · , · · · · · · · 
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:ti V . IND!CS 

Promoção por- merecimento .. de oft'iciaes ·do Exer~ito ,'(/Pro..; 
· .posiciio n. 44 ·e· Parecer Yí.; 135, deste ·anno). Pa- · 
. ginas 24 O a 2112, 81(}9 .e 3841. 

'proposiçõe.s: 

• 

N. 47, de i9Hi, autci1·izando. o 1G1o.vei•no. a entrar em ac"' · 
· côrdo co.m o. Governo do Estado de Pernambuco para 

o: fim de penmuta~ terrenos· no Recife .. · Pa~. 2; 

· N. 548, de Ú:ii6, idam ·a. abrir o credito de 15::1.26$365, 
para pagamento a D. COI1stancia :tAJJves ·Branco, em -· 

· virtude de setenca )udiciaria.. Pag. 2 . 

. 
\..-

N ,; 49, .de :1916, idem de 57 :648$17'40; para pagamento a/ 
D; Farnay Worms, em'virtude de se.te_nca judiciaria. · · 

_ Pag. 2. e 21'4!; _ · _ .. · _ · · · . ~ · . . · . : ... : 
N. 150, de_ 1916, idem de 2:395$160, para pagamento do 
. . a• . escripturario do Tl1esouro l'jl!oiõnal, Pedro. Ro··· 

_ .. :drigues de ·Caryalho. Pags;_ 12, H~r 1'13~~ 306,: _. . 

N; 51, de 'f916; idem de· 3 :7S2$338, patá ·pagwmento a. 
D. Maria: .J.ulia Bransford · e -outra,·: ·em virtude de 
sentença ·judiciaria.· Pag. 12, 245 e 38i4:. 

.. N.. 52, de 1'9<16, idem .de 1. 000 :0001$, para pagameiltii· de 
· despesas !resultantes da ·manutencão· da neutralidade 
. 'da Republicn1 na guerra européa. Pngs. 12,. 13, H3 
e 11141 • ' ' ' 

' . • \ )- ., '' . .•. . . . . '~... • . ~-:1 
N. 53;. de 19116, concedendo licença a ID. Maria Carolina .. 

de .Souza Ribeiro, encarregada- da sala para. senhoras · · 
da estação central•da E. ·F. C.·.do. Brasil. Pags. 13 · 

.e408; ... ·.· . · ...• 

' .. 

' •' 

.. ·-

N. 54, de HH6, 'autol'iza o' Gov~l'no à fornec()r ~ela custo ' .. 
· ás Camáras Munieipaes. e a_os lavradores, preparados · · · ·"· 
·e apparelhos formicidas.· IPags. 20 ·e 21.·· · · ;. :_' · · .. 

,.~... 4 
4 

_ '• o ' ', I , ) .. • , ' ' : 

· N-; 55, .de-1916, abre o credito de 8:800$977, para ·paga.; · · 
· ' mento; -C!ll Yirtude de :senten~a judiciaria, no Dr. Joa" ···· ·· 
• quim C. de Mello .Reis .. Pag. 21. . · . .... ·. · . .. . . . 

N. Íí6,'-de '1916, idem :14:206$605, par·a -p~ga:m-ento •a-~ona j . ·. · • 
Zulmira ·F. Varellas Barradas e· outras, correspon· -- .-. . . 
dente a diftlerença de móntepio. Pagos;· 21, 405 e 406i'- .. · • · ·· 

. ' ,.;. - ·. :,., .·' ·.~· .. : ·, -·· '-:·. :· ·.··. •'. 

N . .57,~•:de -1.916, -idem-70:360$, para pagamento,de juros·· · . , .. · .• 
. · . de apolices do emprestimo de 1897 ,, Pag,_ -22;, v . " 

·-~ . . ' . ' . :~ .. ,. . . . : ' . .. 
. · N. 58, de 1-9116, idem · 200 :0.00$; supplemerital' •á : verb~ · · ; , · 

. -· . 5~ dó"" Orçamento ·rja Fazenda-. Pa.gs. 22 e HÜ ... . ' 

N. 59, . de .1916, idem 788:200$, · para .. pagámimto do 
' · juros. de apolices !3ínlttidils em 1914 •. -Pags •. 22, 115 

e 306-- ' · '" " · 1 -· ... · · 
t • , • :. 
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\ 1:-<D.ICE . XV 

" . · N. tiO, de 1916, 1'1xando o dia. pa:•a eleição de Deputados
e Senadores, fixando a legislatura. e a de Presidente 

.. · . e Vice-Preside.nte da Republica c dando outras pro
videncias. IPags. 148 a 171. 

' • - . j - . 

· N. :0:1, de'19iü, que proroga. a actual sessão legislativa.: 
· Page. 378 e 384, .· . . · . 

- ~ ' . 
N, :62, de HH6, que ar ia no I~Hnisterio da Agricultura, 

uma secção -(lspecial de servico Florestal. Pags. 386 
a'3". · · ... 

\ ' ' . ' ~ ' .•. . ". 
: :Representação dos. fabricantes dé cerveja 'de baixa '1'ern1enia

~;ão do Brasil,· e:q)ondo a. situa~;ão em1 que se , en- · 
contra essa-industria; ·onerada. de impostos. Pag. 124, 

ServiÇo '
1

Flo~estal do. Brasii. · (Proposição n. ·os, de 19"16, . 
. · . creando este servico no Ministerjo da· Agricultura.· 

· - . . Pags . 386 a 3'914.. ~ 

, . . . '-. 

. . 

/" . ·.- :- . --~~~ !-. 

• Veto.» do Prefeii~: . · 

, A' · I;esolucão do Çonselho . ~Iunicipal •que concede licença . 
. · ~ a. Raymundo Peres da CQsta. •Pag. "7. . · · . 

Voto·s de ·pesar: . 
·, , ... 

· · Do ·Sr. Pires Ferreira,· pélo •fallecimentô do almiranto 
· ·IBa·rbedo. Pag. 6', l/li . 

. Do ·sr. Antonio AzeredÓ, ·pelo fa!Íecimcnto-·· do Sr:· Joa
quim Caracciólo' P .. de "<\zevedo, V ice-Presidente do · 
.Estado de 1\{atto Grosso .. Pag .. 55. · . · .: .. 

. . Do sr, Generoso Manques, pelo fallecimento. do Sr. !Fel'.: . 
. nando Maohad!) de.:,oSimas; ·Pag. 125, '"' 

Do Sr. · Pires . Farreirn. · pelo . faUeciménto :do malt·ecllial 

. 
' 

. ·. :_Jer'ônymo de' M. Jardi•m1:.1~àgi 28~. . ·. :-: -~~ . ''': 
• • '· .. ' • ,., ,. • • • • • : ~ ' ·.~~.·-·" ,1,-

. Do·ISr. José Euzebio, .JJillo fallecimento do des~mbargador .. 
. · ... · João S.·. Torreão .da Costà;· ex..,Gâ"yern.ador ,cto· .. Estad~ .~. 

. do l\laranhão. Pag .. 296. ·· . · li · ,;.· 
. ,· ....... .,. 
·' ~, ... ,. 
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' . ·' .. 
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SENADO FEDERAL. 

-~ll:--
.. , 

,. . . 
' ' : . ~ . / ' ... . ' ., 

.. Segun~~ sessão ,~~\ nona logisl&tul'f ~o Cong1·esso · Naóional 
·.·..; . /. ,. 

' 
31." SESSÃO, EM 1 DE . SETEMBRO· DE 1916 

. r ,. . ' 

· r>RESIDENCú DO sR. PEDRo a.:JnoEs,· 1• SECRETARio . . '... ~ . . . ' 
..... '. 

.. 

' . \ ) ,,,, .. . ), . ...• . 
. A' 1 hora da tarde •. abre-se a ~·essiio, ·a que conco·rrem ·os· · 

' Srs. Jledz·o· Bol·ges, . Mete li o •. Pet·eim Lobo, Lopes Gonçalves, 
Regõ Monteiro,· Iildio dit Brazil, Laui·o · Sodre, Arth~; Lemos,. 

.· 

',C' 

• 

' 
··~;, 
. ' " 
'~---t 

... 

..... , Costa Rodrigues, Mendes de ·Almeida, . José . Euzeljzo, ·~dias; · 
Neves, . Pires Ferreira, ·Ribeiro Gonçalves. Francisco· Sá. João 

··tyt:a,. Eloyr de S\>uza. Cunha ~edrosa,. Epitacio Pessoa, Msá, e~ • .. 
· .Silva, Dan tas · Barreto, · Araujo •Góes; Raymundo de il\lirandii;'.'~<·.:~ · .· . . 

Go. m. e~. ~i beiro; : Luiz · Vianna .. D.·omingos. V_icente, . Jo~o .. ~i.ui~. ·~c,;~~~·· :, 
·Alves, llftguel de Carvalho, Er1c? .CoelhO> I·rlneu . .Machn~,,Al-: , . ~~~· ' 
Cindo . Guanabara,, Buen.o de .Pa1va, Gonzaga · Jayme. Leo'jMJJdo . , .'Iii:~~~ 

~' · .do• .Bulhpes, José Mur~inhO. .Xavier da Silva •. Gene~osf>,é.Mar;. . · ~ , 
· tlqes, :VIda! Ra~os, Rtvadavm Corrêa,. Soares do~~~an~os: e .. : · . .., 
.VJctormõ MonteirO ( 41) , · . .. . . · · . ;,·, · ' · · 

· • ·.· Dei:s:ain .. de cohlparecer c~>m c~âsa j\isiÍfii!no4, • •os Sr<• •. 
· : A. ·Azet•edo, Hercilio J"uz, ,SHverio Nevy, ThOmaz Accioly,, An-. 

•(· ·. . · ,tünio de So.Uza. Wtilfredo ·Leal, Riboiz>o de:~ritto,:·SiCJ.úeira. de, 
'.1\fenezos. Guilherme Campos, Ruy · BarbOsa, . José 'Marcellino, 

• . . ~t J"ourenco Baptista,··. Francisco . Sa!les, Bernard'ó. · Monteiro,. 
~-\:dolpbo Go.t'do Eugéniõ Jardim, Aletrc11r Guimil.rã'i:iã'~ e ':'Abdon \ , · 

.. 

Baptis·ta ( f9) • • · , . .. . ~ ·. 
Jl, . ' . '. • ' ' ... . . 

~· · · .E' lida. _posta ezp disc~súo,. e: seiu·. debatê~~ ~pprpvada·:a :Y., 
.... · .a!Jta·.dlt sessao anter1or·.: . · ... · .' .... · ' , : . . . ,: ~ v 

,.·.' ot' . ·~· "- .,.1 
s.":' vor. v· · , , · ,_ \tiS.· • · .:~i 

" ' ··~ ' • 
1 1( . .. I'· I • • '· .. ,. ,., 

.,. 
' . ·' ·" 
··~· • 

.. 
.' 11: 

,, .. 
• ··1'- '" .... : :rn .. . . 



~ ÁNNAEis bo sllfüOO 

·~ O Sr. 3o Secretario (sCI"vúulo Íle /") dá cúnta do seguint~ 
-;., 

• 

EXPEDIENTE 
Ofi'icios : 
'l'rcs do Sr. 1 o .Secretario da Camara cto's Depu Lados, re

mebt.endo as seguintes . 
PROPOSIÇÕES 
I . . 

N. · 47- 1916 

O CongreE-so Nac~onal ~esolve: 
' ' 

Art. 1.° Fica o Gtiverno autorizado a enLrar em accôrdo· 
com o Governo do Estado de Pernambuco para o fim de per. 
mutar. os terrenos necessarios para os depó'sitos de oleo' 
combustível e estação elevatoria. do serviço de esgotos na área 
do cáes do porto pelo ter-reno outr'Q.ra .occupado pela Recife 
Drainage, com todaE, as suas bemfeitorias,~: . . . 

Art. 2. o .Ficam revogada~ as disposiéool3 em contr·ario. 
i ' \ ' ' 

Camara dos Deputados, 31 de -agosto de 1916. - Astolpho · 
Dutl'(, N·icacio, Presidente. - Antonto Jo.sé da Costa Ribei-ro, · 
1" Secretario. - JiJão David Pernetta, 2• Secreta.l'io interino •. 
- A's Cl!mmiE·sões de Justiça. e Legislação e de FinanÇas. · 

N. 48- 1916 
.,l,lt. 11 

· O CongreE-so N ~cional resolve : ' .. 
Art. 1." E' o Poder Executivo autorizado. a abrir, pelo 

. 1\linisterio da .Fazenda,. o cre.dito especial de.: 15:126$365. para 
üccorrer. ao pagamento devido a D •. Constança Alves Branco 

·. de Mello Barreto, em virtude de sentença judiciaria, 
·.. Art. 2.• Uma vez realizado o pagamento de que trata .o 

· · artigo antecedente. o Ministerio da Fazenda remetterá ao .Sr. 
ministro · procúradür geral da Republica cópia authentica ,dos 
documentos existentes no Thesouro, para o fim de· E.Cl' pro. ' 
posta pelo il'ep~es'entante do, mil).isteriu ,publico, que fõr desi-

' gnadct, .. a acção rescisoria que no caso couber. 1 • 
Art. 3.• Revogam-se as disposições em 'contrario. 

. · . Cain~ra dos D_eputados, 31 de agosto dQ, 1il16 .. - Astolplto 
• Dut'l'a Nicacio, Presidente.-Antonio José'' da ,Costa Ribe·~1·o; 

·1 • .seoreta:rio • ..:.. João David Perneta; ~· Secretario inte.rino, 
..,... A'. Commissão dê Finanças. ·· · , 

. • ot.' '.~I , ' . N. 49- i9i6 

O Congr&·sc Nacional resolve: 
· · Art. :t.• E' o ·Podar, Executivo autorizado a abrir. pelo 

'' Ministerio da Fazenda, o cr~dito eSP.ecial de~57 :648$7 40, para 
·~. :' ' "' 

"' 

• 
• 

" ,,. 

' 
' 'I ' 

' ',.< 

I . '), 

j' ·• 
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.. Sl>ss,to EM .1' DE SETEMBRO JJE i!HG 

occoi'l'"éi:' aó pagamcnLo de'{i<ló' a D~ :Fann>· Worms. cm vir.· 
: tudo de se.ntenca judiciaria. · · . 

Art. 2.• Revogam.se. as d!sposicõee. em contrario. 
Gamara dos Deputados, 31 de agosto de :19:16. - AStolplw 

JJntra Nicacio, Jlresidente. - Antonto José da Costa ·R·ibe·iro, 
1 • SeBl'etario. ~.João Dav·id Pernetta, 2" Se.creta.rio: inLerino. 
-A' Commissão de Finanças. " . · 

Seis do Sr. Ministro da Wa~ão e Obras Publicas, trans:. 
•.mittíndo as mensagens cóm que o Sr. · Presidente da Repu- , 

-· blica restitue dous {los aut<lgraphos das seguintes resolucões 
do Congresso Nacional, sancclónadas, que o autorizam !\. con-
ceder licença ,por um anno' aos Srs. : · 

Adalberto Alvares. Viei['a, •l!Jjudanoo da 4' divisão da D!· .... 
· trada qe Ferro Central, com dous. terços da diaria; · 

Henrique Eduardo Cussen, arohivisea da · .. Estrada de 
Ferro Oeste de J\olinas, cóm o ordenado; · · 

Antoniú Corrê~ da Cósta, · trabalhador dia Estrada de 
Ferro ·Central do Brasil, ·com dOJ:!S terc·os da diaria; 

Antonio Corrêa Pieanço, carimbador ·da Estradla de Ferro 
Central dó Brazil, com dOUs ter~;os da diaria; · · · 

Luiz ·Augusto de 'Azevedo, escrivão da thesoura.ria da Es~ 
trada de l!'erro Central do Brll!Zil, sem. vencimentos; 

· .PlioruM de Barros Barbosa .Lima. praticante dá Directoria · 
Ger·a;l dós Correios; com o .ordenado. - Archive-se ·um dós 
· autogra.phOs e remetta-se· o outro. â. Camara dos Dep111tados.1 . . . . ' ' ' . 

O Sr. João Lyra (supplente, servindo I de .2•.- :Secreta'I'Ío). 
procedo •á •leitur·a do seguinte ' .. · 

'PARECER 
. . '' . 

N •.. i:Zi ;_ , 1916 
. · i • . . I . ' 

O chefe . da redacção dos. debates do .Senado, Sr. ·Julio 
Pimental, dirigiu· á Commissão de Policia um ·requerimento, 
datado de 25 de maio do corrente anno, pedindo a sua ·dis
'pensa do ser.vico '{IOr tempo. indete!'m.inado, com as vantagens 
que lhe cabem noí. exeréicio: effectivo do seu ·cargo, dispensa 

· esta da. qual decorre uma situação (!e inactividade correspon- , 
dente á que se crea para :os funccionàrios administrativos 

. ···~ quando são julg'a~os incapazes de contin!Jare.qt no . serviço. 
... '· Vae para mars de .. um anilo, .o .funQcJonario em questão, 

tem estado no goso de success1vas licenças, . a· prazos curtos, 
concedidas para . tratamento de sua saude, por esta 'Com- · 
missão, a quem elle fazia sentir a impossibilidade em que se 
·a~hava de . trabalhar .. llssiduamente. · . : 

.Ainda agora, recebendo o regueri!Uento a,_que acima al-. 
lude, entendeu ena· conveniente hcenc1al-o ma1s uma .yez"' n~: · 

./ . 

., .. 
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nspm·aur;à: do que, · melhorando, .pudesse cllc continuar no' 
desempenho do suas 1'unc.çõ'es; 

Em principio do · mez andante, porém, voltou· aquellc 
Junccionario a insistir pelo despaC:ho da sua petição de maio, 
Examinando, então, o documento que a instruo, .verificou a
Commissão tratar-se de um attestado firmado por dous fa
cultativos c no qual se affírma que « o S·r, Julio Pimento! 
está soffrendo de, schlerose dos cordões posteriores da medula, 
molcstia que ó impossibilita de .trabalhar». 

Não se satisfazendo com esse attestado apenas· embora 
' lhe lmerecam respeito e acatamento os nomes que o firmam, 

a Commissão. deliberou recorrer á opinião de tres medicos 
com. assento no !Senado e. confiou aos Senadores Drs. Alfredo 
Ellis, José 1Murtinho e Erlco •Coelho a incumbencia de sub
metterem a exame medico o autor do reqúerimento, afim do 
cselareccrem por esse modo ··a mesma Comm,fssão, .. m·ien-
tando-a para com .seguranca opinar no caso. ·-. 

•rendo. se escusado. o Sr. Senador Eríco :Coel!ho, por ·mo-
li vos que expoz verbalmente ao Sr. i" •Secretario aqucJles 
dous outros Senadores, :feito o exame do · peticionario, J'ir- · · ' 
maram o seguinte . attestado, {)Ue se acha annexo á peti~.ão: 

«:A . commissão de Senadores medicos, · abaixo as
signada,. em. cumprimento do despacho dado pela Mesa . 
ao :requerimento do Sr. Julio J>imentel, chefe da :re
dacciio dos debates do Sepado, attesta ter· examinado 
o paciente, verificado, com os recursos aconselhados 
.pela propedeutica clinica, tratar-se, de facto,. de um 
· organismo em condições .patlwlo.gicas P'l'eca~ias. 'Assim, 
a mesma commissão está de accOrdo com o diagno
tico firmado no atf.~stado medico que instrue a pe
ticão .». 

A' vista desses i:lous. attestados n1edicos, aos quaes não 
· podia' negar fé, especialmente· ao segundo, entendeu a C'lm- · 
missão que só lhe cumpria submetter á apreciação do ~se
nado o requet·imento de· que se t1;ata, opinando 11elo ·!Seu 
deferimento.. . · : __ 

E como lhe· cumpre tambem, si· de· accôrdo ·com o seu. 
parece1• deliberar esta Gamara, prop~r-lhe a: nomell!Ção ge 
um substituto para aquelle funcc10nar1o no cargo· que . entao 
l'icar(t vago, dl'c.~-se ella pressa em· i'azel-o,, indicando, 'desde 
Jogo o iSr. João -]':;5-pes Ferreira Fil:ho. · "' . · : ) 

. Pensa· a Commissão {)Ue o .passado .i tt longo deste digno .. 
bras~Ici'I'O, que tem desempenhado~ 'com d_istincc_ão .o: compc- .~. · 
tcnc1a, elevadas o· ihonrosas funccoes. pubhcas, ... a· dispensa do· ". 
l'undamentar desenvolvidamente a sua indicação. 

Ass·~m concÍuindo, é ellà. de pai·ecer e priopõe.: 
. i", •que se,ja dispensado do serviço pOl' .tef!1J?O i~~et~r

Ullllado, com as vantagens do que gosa .110 -.exermcw oíiect!Vo 
de ···seu· cargo, o . chefe; .da •redaccão · dos debat.os .. do.· .Senado, 
s.:·Julio Pimen.~eJ;, , 

\ 

•. I 

' . 
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2?, que, para substituil-o definitivamente ·neRsc cargo, 
· seja nomeado o Sr. João Lopes' Ferreira Filho • 

.Salá das ;Commissões, 31 de agosto Jdc 19i•Ó .-Anton;iq 
l1.:eretlo, ·!Presidente. -Pedro Att(Justo Borae.ç, 1" Sem·etarw.' 
-Jo.~rJ .Maria 11letello, .2• Secretario. -José Joaquirn Pet•eira· 
Lobo, 4" Secretario.- A. imprimir. ,, 

O Sr.· Gonzaga Jayme ·-Sr. Presidente, ·o parecer da 
honrada Commíssão de Policia, que :u:nba do ser lido, propõe 

/ n .. dispensa do serviço. por tempo indeterminado, de um 
fuMcionario da Secretaria do Seando .e a nomeação de ·um 
outro para substituil-o. 

Venho· requeret· a ·V; 'Ex. que e$te parecer se1in remet
tido (L Commissão de Finanoas. E' um precedente da Casa. o 
ainda ha pouco se deu essa audiencia com o parecer que 
nomeava alguns nnxiliat'es para a Secretaria .do Senado • 

O Sr. Presidente- A: li\lesa nãó' se .iulga autorizada a 
deliberar por si sobre o .reque~imento ·do honrado Senador •. 

. ·Vou, porlanto, consultar o ·senado. ·· 
Os senhores que approvam o requerimento QlHI ·ncnbn do 

Bl'!' J'ormu Jacto. qu,ei ram Ievanfnr-se. (Pausa. ) 
--- Foi approvado; o parecer vne á Commissão de Finm~cns. . ' 

O :sr. Pires , Ferreira (··)-Sr. P.resídenle. solicitei n 
: palavra para 'requerer que V. l'!x. consulte .a Casa sobre si 

(l01)8entc que nn acta dos nossos 1.rnball10S do hO,jC> sc,ja lan
r;ado um voto de prõfundo . pezar · pelo 1'allocimenti:> de um 
velho m(lrin:heii•o, o almirante Barbedo, que .. nos 92 annos 
de idade, desapparece do scenario da vida. . 

o. a !mirante Barbedo, Sr. ·Presidente, .i amais desdourou· a 
· ,. fnrda qu~ envergava .. · · ·.' · 

Na ulLimit phase da guet•ra do Pnruguay, ·osse ·vnlen1.e 
mnriRboÜ'O commnndnva a corveta uBelmonte.'•, n bordo ·da 
qual .rcgt'essou no Rio de Janeiro; .. · 

Era ·um laborioso da vel,ha. mürinha brazileirn C$Se que 
acaba de finar, e que tantos exemplos de •coragem. abnega-, 
não o heroismo soube dar íL Marinha. que tão ·bem os .vem 
·~(\guindo.· 1 

· · . · 

-Valo notar· o quo· foi a viela 'desse illustre homem.-· 
. Guarda-marinha, fez uma viagem tí volta do mmrdo em 

,,. omharcncão amCJ•icnna. sendo ,quw todo o percur~o foi feit.o ·· 
... ~ n. veln . . ~ . · . ' · · · . . · 

. Monarchista convencido, o advento da · Rcpublic;'l det.er- ' 
Júinou ·o seu pedido de reror·ma, abandonando nessa rípoca o 
óal'go que exercia de chefe de· divisão. '· 

Na gnr..rra qu'e o Brnzil sustentou conl.ra o Pnraguay, o 
nomo do Barbcdo era sempro lembrado. figurando por isso na 

. nossa historia pni.J•in. Poi vr.ncBdor em Pn~·snndú, Me.rc:ooes, 
----..,.- i ' •· "". 

'c·)· Esto disctii'SO pão foi lt•cvi:~t(} pólo O!'aidor ., 
• 

' 
/ 
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' 
Coavas. Corrientes. Humaytá e em tantas 'outras . batalhas 
então feridas. . · · 

Assim sendo, não é justo que o seu desapparecimento lilão 
·deva ecoar neste Ramo .do Congresso, pv,recendo quet a Re- · 

.. publica o tenha esquecido. · 
· · Não desejando, portanto. tomar mais tempo ao Senado, 
convencido como estou de que: todos os\ meus · pares conhe
cP.m o que foi .a vida exemplar desse marinheiro •. requeiro a 

. V. Ex .• Sr. Presidente, como comecei dizendo, que V. E11:. 
consulte a · Casa sobre si qonsente que na ·acta dós nossos 
trabalhos de hoje seja inserido um voto de profundo pezM· 
pelo fallecimento desse her6e l:!rasileiro .. (Muito bem.) 
muito bem.) · · 

O Sr. Presidente- O Senado · ouvir o requerimento ver
bal que acaba de ser feito peJo Sr. Senador Pires Ferreira, 
pedindo um voto de pezar pelo fallecimento do almirante 
Barbado. . · :. · 

lOs sen'hores •que approvwmi o reque)rimento ,verbal {!o 
·S. Ex., queiram levantar-se. (P,!lusa.). . 

Approvado. , . · 
ORDEM DO DIA 

. Votação, em a• discussãó, do projecto do Senado n. 14, 
de 1916, que. amnistia todas· as pessoas envolvidas em factos 
políticos e connexos, passiveis de sanccão penal, tJccorridos 
no. Estado do Espírito Santo, em virtude .da successão pre
side.ncial. · ' · · · · 

Approvado; vaie á · Commissão de· Redacr;ão. 

,· O Sr. João Luiz Alves (pela ordem) - AchandO-se ·so-
bre a mesa a 7redacção final do projacto que acaba. de ser a:p

.provado, requeiro a V. Ex. •Que consulte .o .Senado sobre. se 
dispensa a publicação .da redacção final afim de que ella' scjn 
immedintamente discutida e -votada • 

. i ' E' approvado o requ:el'imento, 

· O Sr. 2• Secretario lê c: ó approvado o seguinte 

... PARECER 

N; 122- 1.9Hi t' Iii(' ,,!f,, 

·Redacção final do projecto do Senado n. U, .de i946, amnis ... . 
· · tiando a todas ·as pessoas envolvida.s em jactos 1lOliticos 

ocqorridos no Estado do ES2lirito Santo, ern v·irtu.de · da 
successão presidencial . 1 0': .. 

O Congresso Nacional decreta: · # • 

· · !Airtigo unico. São amnistiadas todas as·· pessOas envol-· 
:vidas .em factos P.oliticos .. e· .conne:x;os, P.assiv.ei& .d~ sanccã~ I~~n.al, 

. I .. 

' . 
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SESSÃO .EM i :DE SE'l'EMDRO DE 1910 'I • 
. I 
occorridos no .Estado do Espirita Santo, ·em :virtude da sue
cessão presidencial do mesmo Estado, desde 1 de .ianeiro odeste 
annq ·até a presente data; revogadas as dispotioões em. con-

.· trarw. 1 
SaÚi das ·C~mmissõesi 1 de setembro de 10'16.- Cunha 1 

Pedrosa.- José l~l·u:rtinho. '-:Araujo G6es. · 
\ . . . .' ' 

Votação em discussão unica, do parecer da Commissão 
de lloJicia n. H 4, de 1916; opinando que se,ia concedida a 
licença de tt;es mezes, solicitada . pelo Sr. Senador '.:\dolpho "' 
Gordo para t.rntame.nto da saude Jóra do paiz. ·· 

!A•pprovado. . 
J.ICENÇ.\ A M. YMUNDO DA cos•r,\ 

Discussão unica do véto do Prefeito do Districto ·Federal 
n. 1; d'e· f!H6, ú l'esoluções do ·Conselho Municipal que con
cede, · mediante as· condic.Ues que estabelece, seis mezeB de • 
licença, ·com .o ordenado e em prorogação a •. Raymundo Peres 
da Costa, guarda municipal, para tratamento da saude. 

:Re.ieitado; vae ser devolvido ao Sr. '•Prefeito. · · • 

I LICENÇA A .TONATHAS BOMFIM 
' 

3' discussão da-pr·oposição da CamàrO: dos Deputados. nu- · 
mero 25; de 1916, concedendo um anno de licenca com. o orde
nado c em prorogO;c.ão ·a Jonathas do Nascimento Bomfim, 

· telegraphista de 3' clàsse da Re,Particão Geral dos Telegra-
phos, para tratamento da saudc. . · · 

• Approvada; vae see submettida a sancção. 
'!Li'' 

O· Sr. Presidente- Nada mais :havendo a. tratar, vou lc-
···. vantar à sessão. · · . ' 

Designo pára.' orde11ll• do dia· da seguinte: 

· 2• éliscussã~ da p~·oposição da Camara dos· Deputados nu
maro :3, de 19Hl, que concede seis mezes ·de licença, .. em proro:.. 
gação e sem . vencimentos; a Alexandre de. Mello • César, pràti
cante de 1" classe da Administra~}ão dos Correios de S. Paulo, . 

.. e autoriza o Governo a .mandar· reverter ao ·quadt•o dos inspo
·'il>ct.ores de suudc dos portos,. o Dr. João Lopes· Machado, ·mo
. diante nova· inspecção do saude (com parecer fav·oravcl da 
Corn.m;issão de ,Pinanr;,as); · · · 

2~ disQussão da proposicüo da ·Camara dos Deputados nu
moro 35, do 1916, que abre, pelo 1:\!'inisterio da Fazenda, o•crf)

. dilo de 9 :9i8*3i9, para pagamento do que ú devido ao vice
almiJ'anLo gmdundo, J.•ol'ormado, Herculano Alfredo· Sampaio, 
em .virtude de sentenca .iudicin.rili (com lla!'ece'r ra·voravet dq, 
Çoornrtnisslao de Finang.as) i . .. < , . 

; 

• 
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ANNAES DO SENADO 

. 2' discussão do proJecto do Senado, n. 69, ·de :1910, .de
terminando que a aposentadoria- concedida ao •ex-adminis
trador dos. •Correios de •Sergipe, Antonio .Coelho Barreto, se.ia 
considerada nos termos do decreto n. 7. 653, de ·.H de no-

' vembro de 190!J (com pareem• contrario das. Com1m:issúes de 
Justit;a e 'Leaislaçüo e diJ Finança~) • 

... 
Levanta-se a sessão ·:Is 2 horas . \ 

92• SESS.:\.0, EJIII 2 DE SETEMBRO DE 19~G 

PRESIDENCIA. Do sn. ,URBAA!Il l;IANTOS, PRESIDENTE 
I· 

' k . ' • 
• 'A' 1 hora da tarde abre-se ·i> QP.ssão, · a que concorrem os 

Srs. Pedro BOrg,e.s, Mete.llo, Herci!io Luz, Pereira Lobo; Rego 
• Monteiro, Indio do BraziL Lalll.'O !Sodré, .Arthur Lemos,. JQs6 

.ll:uzebiO, Abdias Neves. Pire11 F.erreira, · . Ribeiro Goncalves, · 
l~rancisco Sá, João Lyra. Clllllla PP.drosn. Araujo. Góes:, Luiz 
Vinnna, Erico Coelho, Gonzaga Javroe, LeOpoldo de Bulbr}es, 

· .Tosé Murtinho: Xavier da Silva. Vjtl~l Ramos, Rivodavin Cor-
. ~ên, So~res dos Sàntos o VictOriM Montejro (26) • .· · 

DeL"íam de comparecer com nausa ,iustifiéada os Srs. A., 
'A?.el·edo,. Lopes Gonoalves, Silverio Nery, Costa. RO(Ir~ttues·, · 
.Milndes de· Almeida, ThOmaz Accioly, Antonio de· Sou:>:ll. Eloy 
·l~ .sou:r.a. Epitacio. ;Pessoa, Walfredo Leal, Rosa e Silvil .. Ri
heiro· de Britto, Dan tas Barreto,· Rnymundo de Miranda, ·GP.n:.(ls 
:rt.ibeiro, Siqueira de Menezes, Guilherme Campos, Ruy Bà"·· 

· · Msn, JoJlé MnJ.ICellino, .Domingos Vicente, João Lui1. Alves, M'4 
·1n1el de Carvalho. Lourenço Baptista, Irineu Machado, Alci.ntlo 
4nanabara, Francisco,SalleS., Bueno, de Paiva, Bernardo Mlll\- ~' 
'.lliro, Adolpho Gordo, Alfredo Ellis. Eugenio Jardim, Ale.'lo!lt' 
f:Juima~ães,. Generoso 'Marques e AbdOn .. Baptisto. (34) = · · 

E' lidà,~posta ·~pl discussão e, sem . dobntli, approvada s; 7"-
. .::>.c ln dn sessuo ·anter1or.. . ... , .. ,: . 

<o Sr. t• Secretario .dá conta ·dO .se.gninte 
·' 

EXPEDIENTE 
.. 

. Officios: 
..... " 

· 111 Dous 1do Sr. i • Secrét.nrio da .Qnmara. dos Deput.ndn~: 
. -· ~ 

Um .communicando ter. sido approvndo · ll ~.llvi~..o :i 
.•.~ncçíio .o pr~jecto que nbre. pelo Ministerin dD. Fnzer.tda, n 
~redlto ~specwf de 32 : .. 105~080, ,para pagamento r.lo que .é de-• . ' ' 

. '--( 
' . I" .. 

'·, 

' 

i 
.-\·_: .... ·,·,, 

··,"· j''· 
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· "ido a João Pires Branco· em virtude de sentenç.~. iudiciarin. 

1lasshda em julgado; · .. · 
Outro, communicando não ter aquolla Gamara dado assen

timento. a:o projecto .·que concede licenca ao 1Dr. ,José iBonifacio 
da Cunha, medico inspector veterinario . do !l" districto do 
Servif;o da. Industria Pa·storil. -Inteirado. 
· . Do Sr. Ministro da. Jústica e ·Negocios InterioreB, communi
eando que· fica transferida para o dia 7 de outubro do corrente 
anno a data n!arcada para, a eleicão de um Senador• e . dous 
Deputados pelo Districto Federal.- Inteirado. · ·. · 

Do mesmo senhor,. transmittindo a mensagem com .que 
. o Sr. Presidente da Republica restitue dous dos autographos 

da resolução do Congresso Nacional, publicada, que proroga . 
a -actual sessão legislativa até 3 de outubro do corrente anno. 
- Aréhive,.sc um dos ·autographo~ ·B remetta-sc o outro ;.í 
Camara·dos Deputados. ·· ~ · 

Do mesmo senhor, transmittirido á mensagem com que o • 
Sr. Presidente da Republica restitue dous ·dos nutographo·~ . 
da resolução do Con•g-resso Nacional, sanccionada, ·que 'abro·· 
o credito especial de (10 :557$SH, para occorrcr a índemni
zacão a• terceiros por extravio feito pelo cx.:.depositario publi-co 
:Carlos Cerqueira Aguirre ao tempo da sua .gestão. - Al'
chíve-se um dos· ailtogrnphos ·e remetta-·sr o outro ú Gamara 
dos Deputados •. ·· · . · ; . . . . 

Do Sr. Ministro da Viação c Obras Publicas, transmittinrln 
. a rhenságem· com que o Sr. Presidente. da Republica· restitue. 

dous dos autographos da .resolução.·do ·congresso Nacional, .. 
sanccionada, que ·concede licença por .lbm anno corrj abono· de 
dous. tercos dos respectivos vencimentos, a D. :Antonia Barros • 

' Cnstello'· Branco, ã•gente dos Correios .. ode Palmares,· Estado de 
:Pernambuco.-. Archive-se um dôs autogrnphoi o 1rcmcttn-se 

. o outro á Camnra dos Deputados. ! . · 

., O .sr. 2• Secretariei declara que não ·ha. pnr.ecere.s. 
. . 

·' ORDEM DO DIA 
,i ... 

'LICEN()A AO SR, ALEXANDi\I~"D.it llt,El..LO 
.~·~--' 

·;.<;; · • 2• ·ldiscus~ão ·âa. . pr~posioão da Camara dos DO:putados • 
lJ.. · 3, de 191.(!, q~e, concede seis mezes de Jlcenca, C-lll proroga. 
ção e •·em · venmmentos, n Ale..'\':nndre de Mello Cesar, prati
cante ·do t• clnsse dn .Admínístrnl)i1o dos Correios de S. Paulo. 

. e autoriza·O· Governo a mandar reverter ao quadro dos inspe
ctores de snude dos portos o Dr. João . .[,opes Màêhado, m~ 
diante. nova. inspecção ·de· ·saude. · · ·· . 

·Adiada ~ votncão. 
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'lo ANNAES DO SENADO .t' 
/ 

CREDIT~ DE 9:978$379 AO MINISTERIO DA FAZENDA ., . 

. I 
2• discus::·ãO da prcl'posição da Camara dos De,putados 

n. 35, de i 916, que abre, pelo Ministerio .da Fazenda, o cre • 
. dito de 9:978$379, para pagainentcl' do que é devido ao 'vice. 
almirante graduado,, reformado, .Herculano Alfredo Sampaio 
em virtude de sentença judiciaria. 

A~Jada a votação. , 

' 
APOSENTADORIA DO SR, ANTONIO COELJ:IO BARRETO 

•. · 2• discussão do projectO do Senado n. 69, de 1910,· 'de. · ' 
terminando que a aposentadoria. ccl'ncedida ao ex-administra.. · ' 

.. dor dos .Correios de, Sergipe.· Antonio CoelM Barretto. seja· 
considerada nos termos do decreto n. 7 .'653, de H de' no. · 
· vembro' de 1909.: . · · ,, 1 • 

Adiada a votação .. , • 
. . 

O{Sr. Presidente -Nada mais havendo a tratar, vou lo-· 
vantar a sessão. · · · · 

Designo para ordem do dia da seguinte: .. · . . . 

. ' . 
. . Votação, em 2"( discuseão, da proposição da Camara dos 

Deputados n. I 3, de 19~6, qúe co~cede seis :rriezes de licença, . 
' em .Prorogacão e sem · vencimentos, . a Alex1,mdre de Mello 
' Casar, praticai;~ te de 1" .classe da Admínístraçãu ·dos ·Correios 
de S. Pauló, · e autoriza o Governo a mandar. reverter ao 
quadro dos inspectores 'de saude dos portos, o Dr. João Lo

.pl!o lll .. unado, mediante nova inspecção· da saude (com ~arecá ' 
tavorave.l d~ commissão de Finanças);. · ·. • · · 

Votação! em 2•. discússüo;. da ·proposição.' da Cam~ra dos 
Deputados n. 35, de 1916; .que abre, pelo Ministerio da Fa
zenda, .. o credito de 9:978$379. para pagamento. do ·que é de.:. 
vido ao vice-almirante graduado, reformado,· Herculano AI- • 
fredo Sampaio·, em virtude de sentença judiciaria (com pa,- • 
reéer favoravel d·a com missão. de ·[i'inanças) ; . . 

., . ,. ' ' ' .. 
V o tacão, Pm ,2.' disci1ss·ão; do proJecto. do Senado n. · 69, · 

de 1910. ·determinando que a aposentadorja concedida ao ex
ai:lmín isLrador dos Correios de Sergipe, Antonio Coelho Bar
reto, seja considerada nos termos do decreto. n. 7. 653, de 
:11 de novembro de 1909 (com parece r contrario das Coul
?lli$saes. dq, Justiça· fJ Leaisla~iio e àe Finanças) ; · . . 

. . I 
. ' 

' . 
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'.··· 

' 

' 
I. SESS,\0 EM I~ DE S~EMDRO DE :1.9Hl· 

2" discussão da proposição da Camara dos Deputados 
n. 11, de :1.9t6, 'ÇJue .autoriza o Presidente da. Republica a 
.entrar em nccõrdo com os Srs. João Alves de Oliveira e Edu-, 
-nrdo. Alves da Silva Port.o, para rescindir os contractos cel~
l:lrndos para. a construccão de rnmaes ferr-eos na Estrada de 
Ferro Oeste de. Minas (com pareceres, favoravel da Commis
s,ão de Justtça e Leoislação e contrario da _de Finanças); . . 

. . 3' discuésão do pro,jecto do Senado n. 10, de 1916, tor
nando extensivas · á Academia ·de Commercio de Santos ·e á 

·Escola- de Commercio. de Campinas as disposições da lei nu:.. 
mero i.339, de 9 de ,ianeiro de 1905 e dando outras provi
dencias (da Commissão de Justiça e Leo,slação). 

J,evanta-se a sessão á :1 hora e. 50 minutos. 

. \ 

93• SESSÃO, EM 4 DE ~TEMBRO DE. 1916 · 

. , PRESIDEllii'ClA DO SR. 8.. AZEREDu', VI CE-PRESIDENTE 
. . } . ·. .· . . . 

A' i hora da tarde, abre-se a sessão, a que concorremos . 
Srs. A. Azeredo, Pedro Borges, Pereira Lobo, Lopes Gonçal
ves, nego MIJ1!Íteiro, Indi() do. Brazil, Lau~o Sodré, Mendes de 
!Almeida, José Euzebio. Abdias Nleves, Pires .Ferreira, Rlibeiro 
Gonçalves, João. Lyra, Eloy .de Souza, Cunha .Pedrosa~ Epitacio 
.Pessoa, Rosa e Silva. Dantas Barreto. :Araujv Góeii, Gomes Ri-

. béko, Miguel de · Cali'va:lbo, · Erico Coelho, Francisco Salles, 
· Buen0 de Pai·va, Al:fiiiedt:Í EHis, Gonzaga -J3iVIDe, José Murtinho, ' 
·· Xavier·da Silva, Generoso· Marques, ;Vidal Ramos,. Abdon Ba..: 

ptista, l!Jivadavin, Corrên. Soares dos Santos e Victorino Mu'il
tei·ra (34) • 

. Deixam 'de comparecer. 'com causa jl}.stlfioada os Sra.' Me
tello,· Rerci•lio Luz, Silveri1.1 Nery, •Artbur Lemos •. Costa Rodril
gues, ]l'ranoisco Sá, Thomaz Acoioly, Antonio· ·de Suuza, Wal-· 
fredo.J,eal, Ribeiro de BritU\ Raymundo de Miranda, 'Gomes Ri-'
bei'ro,. Siqueira de Menezoes, Guilherme Campos, Ruy Barbosa,~ 
I,uiz. Vin.nnn. José Mareellino, Domingos Vicente, João Luiz Ail-, 
ve~,. I,ourenoo Baptista, Irineu Machado, Alcindo Guanabara., 
Bernardo ·Monteiru, Adolpho Gordo, 'Eugen-io Jai'dim •. Leupoldo 
do J:lulhões e Alencar Guimàrães (26) ; . · 

. . 

E' lida, posta •em discussão e. sem deba,te. ·npprovadu. a acta 
. dl\--sessito nnterior,1 · . . • 

1 
... · •.• _ ·' 1 . , ~ •. · · . ·-
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ANN,\ES DO SUNADO ' 
' ' ' ": 

O Sr. t•· Secretario pá conta du seg,uinte 

EXPEDIENTE 
Officios: 

•I - ' ' 

Qun.ld'o do Sr,. 1" Sccreta.~io da ·cnmnrn. dos ~putadl#.l, r~-
mcl.tondo ns.~RcgumLes . · · :,;J11;.

1 
. . .• ..1. 

(..:.':,..,.. 
PROPOSIÇÕES • · ( 

N •. 5'0 -1916 

O Congr.csso Nncionnil resolve: · 
· Ar~. 1:.• E' 6 Poder Executivo nutt)l'izndo a abr.i'l', pelo J\fi

ni·slerio da Fazenda, o..... cred'ito especial .. de 2:395$•100. pnrn. 
·"~ occorrcr no pagamento dos vencimcn~os n.o a• escripturari.o du 

'fhesouru N·ncional, nddidu, em. virtude. de sentencn, .iudiciari:i. 
Pedro Rodrigues do Carvalho, no período de 22 de julho n 31 · 
de dezembro. de 1913 ,. · •· · , · · ·, . · • 

·· Art. 2.• 'Revogam-se as disposicões .em contrnrirl, ' . 
. Cnmara dps De!mtados, 2 de setembro do 1910. - JotiO 

Y I!Spucio de Alweu e S·il11a, ·Presidente cm exerci cio. - An
tonio Jo .. ~é da Costa R'i/J(!i!•o, 1• Secretario. - Jorío David Pe1• •. 
netta, 2". Secretnrio interino. ...:.. A' Commissiíu do. Finnncns, . . . ' . ~ . . . 

\. ' . 
~ ' . . 

' 'f. 51 .;._ 1916 

o Congresso. Na·oiona1l. resolve: . 
' I ·. , . . ' 

~1\.rt .. · 1,,• E'~- Poder Executivo autoTiilld'o a abl1i~. po!i:i'l\H
nisterio dn, l<nzendn. ·ll credito especai d'e 3:782$3.38, · pnrn .. ·o . .' 
fim de occorrer ao pagamento devido a D;. Maria .Julin. ·· 
Br·nnsford e D. Hilda' Malta. em virtude de sétencn,.,juà'icinrin. · 

. · Art.; 2.• · Revogam-se as disposiçÕes ·em COI)trarici, 
. . Camara dos Depu Lados, .2 -de setembro de :1910 •.. ....:. João. 

:VCspu.cio...de Aln•cu. e Sil·va, Presid'ente' em -exerciciD. -<An
tonio José .da Qo.~ta: Ribe·iro, 1 •. Secretario:-·- João. DM!id. Per-. • 
nctta, 2" Secretario inter.ino. - A' Commiss.ãcr -de Finnncns. , 

. 

• 
' 

. .. 

N. 52:- ~910~ /.r' . 
. . . ' ' ' ' . 

O · Qongr,esso Nncionn,l resolve: 
Ar!.. -!·." E' li· Poder Executivo autu.rizado a nbri'r, pelo 1\ri

. nisl<H;i,; ·qn, Marinha,. o credito extrnoz•dinnrio 'dG 1.000:000$, 
para. occoz·rer no pngamento das des:p~zn.s. z•esultantes da m·a-. . __.... 

·~ 

/ 

r 



... 

·'• 
nutençüo ela ncuLralidado da Jlepublica, em face· t.la conflag<l'a
!f.iO européa, e do estabeleuimenttl tlu ba8es milita~·es nas ilbus 
da. Teindude o ae J?eí.m::tndl) de· NorOnha •. 

· . ArL., 2:" Revogam-se as di•sposiçües ~m contral'io, 
Cmnara du;s Deputados, 2· de setembro dl:l 1!HG. - JOão· 

.Vt·spucio da Abi'Cit c Silva, llresid'ente em exercício, - A1t
tunio José da Costa Rjbei1•o, 1" Secretario, - !Oik• JJavü.t Pe·l:
nctta, 2" Secretaorio interino. - A' Commissão·. de 'Finanças.: 

\ , .- , I . . , ' , ·, 

.~~~.. N. 53 ....:. 1910 
·~'"'-r I ' 

· O congt~.csso . N aciona.l resolve:. 
'Artigo unico. -E' tJ Presidene da Republica autorizado -a 

conceder a D •. 'l\Ia.rit~ Carolina de Souza.. Ribe·iro, encarregada 
ela sala para senhoras da estação Central da 2' divisão da Es
trnda: de Ferro Central do Bral!lil, seis mezes de Hcença, com 
du.us tercos da-dim·ia, em :pro rogação d'a ·que foi dada. em vir
tude· da lei n •.. 3.121, de 7 de junho de :l916; z•evogada.s ·as 
tlisposições . cm contrario. . . 

Ca.mara dos 1);eputados, 2 de setembro de 19HI •. - João 
:Ve.8put:io de .Abi'Ctt e Silva, Presidente. em exercício. - An
tonio José da costa Ribei11v·, 1•· Secretario .. ...;.. João -David Peno~ 
nctta, 2• Secret.ndo interino. - A' Commissão de Fina.ncas •. 

Do Sr •. Ministro ~d'a, Fazenda, trarisinittindo a mensagem 
com que o Sr •. Presidente da Republica restitue dous dos. au
togra.phos da resolução dó Congresso Nacional, sanc'cionada, que 
abro o credito de. 4 :701$306, para .pagamento do que é <fe:vído 
a[),. Mathilde da Silva Reis e. outras~ h;erdeiras do ex,.juiz fe-

. dera! da· secção de .Minas .Geraes- Dr., Eduardo' Eornesto da. 
· • Ga.ma Cerqueira, em virtude de setl!llça judiciaria· •. - .&rchiv.e

se um dos -nutogrnphl!ls e ·rem'etta-se o outro ú. Gamara dos 
Deputados. . · . · · · • · .· 
· · Dos Srs. presidenté da. Conunissão · dos N egoclos Ex te-. 
ri01•es da :camaJ•a dos Deputados, e pt•esidontc da ·do Senado, · 
trnnsmittindo ·O agradecimento. das mesmas Commissões, to
mados em sessão conjunta, em 21 de Julho, do teôr seguinte: 
discussão com. a proposicão a seguinte: '· '··· · 
. «Adt•csso au · P~~;rl~mcnt. i'éd'éraJ des: Etat.s Unis·. t!u Brésil 

\'Oté .par les Com:mis.sions des Ai'i'aires Exteriem,es du · Scnat 
ct de la Chnmbre des Deputés. · · · 

· ·- · Les eommissions · des Affairés. Exterieures, in tet•pt·c Lcs 
dcs senMment.s U.nailimes <lu Senn.t · et de ln, 'Cbambrc dris 
Dcputés,· enwient au· . Parlement. !'édérnl· des· Etn.ts Unis du 
•B1•és;il l'expressioru de leu't's l1.ante· Juie pour l'n.c~ l1istol'iquc de 
i '7. juillet·.1916,.quL toucbiJ prOfundemen~ I e coeut~·dB ·la•France. 

En inscrivant dans· ses a.u.nales et en i'a.isant. slenne:s pQur· 
de a! mo~ifs' basés sUl: l.es · príncipes de I~ mor11:l~ · ittternac;imiallc,. 

( . - . 
-. I ; ~ . 
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I 
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1 ou fiares et nob~es aeelanations de M: •. Rtiy ·Bãrl)osá, l'eihlnãnt 
ambassadeur. du Gouvernement brési11ieri, ]e Parlemeri.t fédé-; 
1ral associe la Grande IR:epublique . sud-amerícaine à la cont.-. 

· d~:ratJon qes natiuns d'Europe .qui luttent, pour .lo droit ·!lt 
fPOUr la d!Bzlité des ;peuples, e:ru même temp's qu'il apporte aux 
soldats de ~la !ilberté Ia concours d'une force de consciencc ir.:. 
resi~.tible~. - Inte:iradu. , · · · . · . , : . ', . . . . 

0-.Sr: 4• Secretario (servindo de .2•) declllll'I'a 9ue não ha: 
p'areoeres .. ' 

. ORDEM DO DIA 
1 .1 -

V o tacão, em 2• (UscussãQ; da proposioã.o da Camara. dos . 
DepiUtados n. 3. de 1916, qu_e .concede seis .mezes"de ltce!lca;. 
eni · prvi·ogal)ão c S€m vencimentos, 'III Alexandre de 'Mell() · 
·aesar, fJJ.'ftl.JcanLe do J." classe da Administração dos Correio~ 
de S. Paulo, e autoriza o .G<>verno a mandar reverter •a;() . 
quadro dos inspectores de saude .dos portos, o DL".- João Lo• · 

· · pes 1\>Lachado. mediante nova •inspe!lQã,o de. saude. 
Approvada. 

0\Sr: Soares dos Santos (pela õrdem) requer d:ispensa do 
interstício !!ara qUe a proposição figure na .ordem qo dia da 

•.j, • soessãci segumte. · · · ·' 
· Consultado, o Senado c~ncede a dísp'ensa requerida. 

,. '. 
' 

, ,I 'I 

-- ' 

. 
' ' ... 

·J" 

. ' . 

Votação, 'e!ID 2• diseussão. da IJrÓposicão éia: Camara dos 
Deputados n. 35;'.de 1!Yi6, que abre, pelo Ministerio da Fa-. 
zenda: o àedito de· 9:978$379. para pagamento do. que é d:e· 
vido ao vice•almirante ,graduado; refo:rmadO', Herculano Al
fredo Sampaio, em virtude de sentença judiciaria. . 

.A.rp.provactã.. , · · 
. . ' 
· · . O Sr.; Pires Ferreil'a (pela ordem)" requer disp'ensa dO · 

interstíciO' :~~ara a a· discussão. . • . • . 
. ', . , I . • ' , . ', . • 

'Consultado; o Senadt) concede a dispensa do inte:rsticio •1 

votacão. em 2• discussão, dd projecto· do· Senado · :ru. 69, 
de 1910; determinando que a aj:losentado!•ia concedida ao ex
adm-inistrador dos Correios de Sergipe; Antonio Coelbo .BQ['.:. .. 
reto, seja considerada nos termos' do decrett) n. 7. 653, de· 

': ,. 

·.11 de novembro de i 909 .. · • · . 
Re.i citado.. ! · · 

... ... ., i ' . 
RESOISAO DE .OO•>ITRAOTC) · ' 

' ' . 

. . '2~· discussão da proposição da ·CamiU'a dos !Dieputadlos, . 
n. u; de 1916, que ·autoriza o. Presidente ·da Republica a 
entrar em accO~do co.tri ·os Sj.'s" João Alves·• dll Oli:veijoa .~ Edu... . . 

"' 



• 

/ 

' 
r'·.: 

• I •' 

stF~sJo EM '.Í, n.Jl SETEMBRO DE ÜllG !Is . 

. nril6 :Alves oa Sil-xa Porto i vara rescindir tls contracLos ceie..: .I 
bradO's para a con:strucqão de ramaes fel'!'eos na Estrada de 
Ferro Oeste de Mfnas. 

O Sr. Victorino Monteiro ( ~)- Sr. Presidente. não venho 
t~:sculir o assumptó, mas, como pode .parecer ao Scnadó que 
ha um choque de oriiniões entre as Commissões de Justiça e 
jLegislação e a d'e Finanças~ pór isso que uma é favoravel e 
outra cú!ltraria á prop<.lsicão; desejo expiicar a razão de se~ 
dessa divergencia. . . · 

, Quando ··o · Governo · :pediu. em mensagem, ao ·ConS'resso, 
essa providencia; não estava autorizado a executai-a; como se 
acha ·presentemente,. pela leL dó orcamento. · 

P9r consequencia, Sr. Presidente. não ha mais razão d'e 
ser .da proposição·; porquanto o Governo já está app~elhado; 
por uma 'dispósiç·ão · orçamentaria, pára . providenciar . a 
l'CSfJCilú. . · . . . . . 

, Assim. Sr. Presidente, a Commissão de .Fina.ni.li!ls enten
deu,. depois de ouvir <.l GóVe)\nO'; que nãó era mais opportuna.. 
a :áp;prov.acão .do projecto; embora 'a: Commissão de Justic;a. 
lho dósse parec·er. favc;>ravel. anteriorme·nte. · · · 

O Sr. Presidente - O SenadO' acaba de tluvir as informa
ções que o nobre s·enador .p•elo Rio GTande dO Sul prestou 
S•>hre a proposiçãO em debate, iSto é; que 'o Governo .iá esti~ 
autorizado, ··pela lei oroamentaria', a '!lll'Ovidenciar sob.re o 
assumpto que faz Objecto dessa proposiç.ãó. · A· sua. rejoeiljio, 
portanto, não importa .em .prejuízo algum. ' · 

Rej.eitada; vae· ser devolvida · á Gamara dos J?eputados .: 
, .. 

ESCOLA DE COMMERCIO DE SAN'I'OS 

' . 
• 3' "í:liscussão do projooto dp ·senado n .. iO, de· i!H6, tor-

nan:do oxtensi v as á Academia de· Commercio de Santos. e <i. 
Escola de Commercio de Campinas as disposições da· lei onu
mN'O 1. 330,' de !L doe janeiro do 1005 e dando outras provi-
d~~as. I 1 . . . 

'' ' ·, ', I ' '.'' • ' • 

· Yum a. mesa, é lida. apoiad.a •e posta. conjunetamente em 
dis!Jussão com· a proposição;:. à seguirnte' . ' · . . ' 

' ~ ' '. ' . 

EMENDA 
. ' . , . I 

Em vez do: «Academia de Commercio de Campinas); di
ga-se.: «Escola' d,e · Commercio Bento. Querino,. · . · . . · ' . . 

Sala das sessõea. 4 de setembro de 1'9•16. ~'Alfredo EUis.· 
. . 

. ( *l · EsLe discul!so não. i'oi •revi.stLo pelo orado1·. 

I 

' 

'' 
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16 ANNAE!S llo SE:-IADO . ' .• 
' 

Q .Sr. Mendes de Almeida- Sr. Presid,enlc, -pedi a pala
Yl'a par·a dizqr- que pr,ocur·ei, apenas·,· rogularizu.r a •·edaett-ão 

.- uo projecto com a do ·t~nLerior, em que se deu á Escola de 
1 Commet•eio do ltio de Janeiro a· qualidade de utilidade publica. 

lledigi, enUio, a pt•esenle emend,a do • accôrdo c.om o· ouLro 
projecto; porque o que esta em debate teve parecei" favoravcl 
tal qual está concebido; antes da Commissão .. de Justiça u 

. Legislação ter tornado outra disposição. em relacão aos insti
.tu tos· comrnerciaes. 

' ' . 

E) esta a redacÇão : 
-

. -

«São· eonsiderad.ás · instituicões . de utilidade pu- · 
blica a Academia de Cornmercio de ·santos e a- Escoltt , 
de Gornrnercio Bento Quirino;. em Campinas; emquanlo · 
manth,ercm '.e e~ecuLarern 0 prograrnrna de ensino nos 
moldes estabelecidos no d,0creto n. 1. 330·, de !l de ja
nch·o -.de 1905. Os diplomas que· conferirem encerrarão 
presumpçã.o de. habilitação pura o· .e,.;ercicio das ·fun
ccões comrnereiaes_a ·qu,e se destinam, desde que seja 
instHuida nos cursos a fiscalização oi'ficial. » . ' . 

· Eu IJ'lão sei; Sr. Presidente, '1'i é preciso il· iL Cornrnissão 
·'para dar par.eccr, pois acham-se presentes os seus membros 
c o·Relal.ot· do p.roji:JCto,··, 

V•em a· mesa; é lida' a~Óiadtx' e posta. conjunctàmenLc el!l 
,.- discu_ssüo com o projecto a seguinte: 1," · . 

I 

EMENDA SUBSTITUTIVA I · 

• 
N. 15 ..... · i!iit! . 

., 

• 
.,.,.· 

' ' Artigo uni c o. São. c.onsideradas insLituicões de utilidade 
p~:~blica a Academia de Cornrnórcio de Santos· c a Escola' de 
Cornmercio Bento Quiri·oo. cm Campinas; ernquanto manti
verem c executarem ,o p.rogramma de ensino nos moldes. es~ 
,J.aboJ.ecidos no decreto n. L 339, .do 9 d.e janeiro de. f!l05. Os 
diplomas quo conferirem encerrarão p.r•osump•:ão de 'Jhnbili- · 
tacão para. o· exercício das funccõcs commorc10cs a que su 
destinam, desde que · se,ja, instituída n10s · Clll'$OS. a, fiscalizaoão , . 
ol'ficial; revogadas as disposicõcs cm rontrarifJ;· . ' . 
' · Sala das sessões; /1 do setembro de 1916. ·-i Mendes de 
·~llmcida. · · - . . , · 

O Sr. Gen.eroso ·Marques ..:::.. Sr. Preside!1lrJ, 1larece~mf.' 
que: 0 Jll'O,iecto não tem que voltar· lÍ Comrnissão por1 effcito 
das emendas om apt•esentnilas, pois, ·cm segundo. discussão, 
que 'continua, ,iá voltou tí mesma Comm'issão; .em• vJrLude do
emenda que apresentei;· como Relator da Comrnfssão. de Jus-

' . 
·..,:,, 

' .;J 

!
' ··.~ 

~ ·,: ' ' . 
' ' 

' 

' . 

' . 
1/ 
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•, . '· ,. 

·; ,. 
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S'ÉSS,\0 llM .5 !Jll SE'l'll~)BI10 Dll J OHi 

. ' ' 
tica c Legislacão. Por isso quet• t'llc parecer que, segundo 'J. 
Rlegimonto. devo a discussão eontinuar, só podendo o projecto 
:voltru.· á Commi:ssão quando estiver~ ;em 3" discussão.· 

0 Sn .. PRESIDENTI~ .- Está em 3" discussão. 
. I 

O 'Sit~ GE!NERoso MARQUEsr ~ A' vista dessa explicação·t 
nada ;tenho a reclamar. ' · 

O Sr. Presidente - A: discussão fica suspensa 1afim de · 
sei' ouvida a Commissão de Justiça e Legislação. . 

· Nada mais havendo a tratar, vou levantar a sessão •. 
I .,' ' ' \ ' . 

Designo para oz:demdo dia da :seguinte: 

. :i• .discusl'lãu · da proposição da Camara dos Deputados 
n.: 3, de 1916, qu·~ concedo. seis mezes de licença, em pror•q
gacão .e; sem vencimentos, a Alexandre de Mello Cesar, pratJ
'cante de 1 "• classe da Administração dos Correios de S. Paulo, 
·I~ autot·iza o Governo a mandar reverter ao quadro dos inspe
ctoras de saude dos portos .o· Dr .. João Lopes Machado, me
diante· nova inspecção de saude (cpm p'arecer (avoravel da 
commissilo de Finanças); . . .• . I I . ·.• 

. .3" · discuseão da proposição . da Camara dos Deputados 
n. 35,· de :1916, que abre, pelo Ministerio da Fa~enda, o cre.,
dito de 9:078$379, para pagamento do que é devido ao vice-· 
almirante graduado, re·formado, Herculano Alfredo Sampaio,· 
em virtude de sentenl,lá judiciaria (cOm parecer (av,orave~ da 
CormnMsáo de Finanças). · 

··' ., ,• '· '-
· Levanta~se a .sessão ú& 2 hot·as e 20 minutos .. 

I ' 

"' ·~ I 

• 
!M•: .S.ESS.tO iiDM 5 DE SErrE!MJI'llD '.DE ·19i6 ( 

! . . ... 
PRESID!l:NC!A DO SR •. ;\, AZEREDO, .VICE·Pii.ES!DEN'!'E . . ' . . 

.. ·' 
; ,I 

' ! 

• /i 
'• 

• ~\.' :L .hora da ta.l'de 1abre-se a sessão'.a que concort•em os 
Srs; :A'. Azeredo, Pedro Bcil;g:es, 1\ietello,· Pet•eira Lobo, :Rego 

· lllonteüo, Indio do Brasil, Lauro Sodre,, Costa Rodrigues} Josó 
Euzebio, iAbdias Neves, Pires :F'e11reira, João Lyra, Epitacio 
Pessoa, !Rosa e Silva, !Dantas Barreto, ·Miguel de Ca.rvaU10, 
Erico Coelho, iA·lcindo iGuanaba:r.a,. Francisco Salles, · IBueno de 
Paiva,· Alfredo Ellis, .José IMurtinho, ·Xavier da· Silva, Gene- '' 
1•oso Marques, Albdon Baptista, .nivadavia Cor.rlla, Soares dos 
Santós· e .V ictorino Monteiro (28) • · · 

' ' ' . 
. \Deixam de ,comparecer com causa justificada oS St•s. Her

cilio Luz, Lopes •Gonçalves, ISilverio · Nery, Arthur Lemos, 
· 'Mendes :de :Almeida; Ribeiro (ionoal.ves, · Francisco Sá," .'l'homaz' 
· ., · s.- vot. v · · i z 

., 
•Ci'l'f.''': • • 
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11\.ccioly, Antonio de Souza, Eloy {je .Souza, ·Cpilha .P'eíi.rosa, 
iWalfredo Leal, Ribeiro de Britto, Araujo Góes, Ray:nrundo de 

0 Miranda, Gomes Ribeiro,_ Siqueira de Menezes, Guilherme 
Campos, Ruy Barbosa, Luiz Vianna, José Marcellino, Domingos 
iVicente, João ;Luiz L"lves, Lourenço Baptista, Irineu 'Machado, 

. !Bernardo !Monteiro, . Lo\dolpho Gordo, Eugenio Jardim, Pon-. 
iaga Jayme, Leopoldo.,,de Bulihões, Alencar Guimarães e 1Vidal , 
Ramos (32). · ... · · .. 

·.• ,/ I 

· . E' lida; posta em discussão, o, 
.-·acta da sessão anterior. 

•SC!fl·· debate, app.ro,vada a 

O ·Sr; 1• Secretario d·á.oonta do seguinte 

EXPEDIENTE 
. · Officios : ' . 

. Do Sr. Ministro da Justiça e Negocies Interiores, trans-' 
mHtindo a mensagem com que o Sr. Presidente· da Republica 
reetitue.dous dos autographos da .resolução do Congresso Na
cional; sanccionada, que concede um anno · de ·licença com o· 

· ordenado, ao Dr. Albano do ,Prado Pimento! Franco, ajudante 
da Inspectoria de Saude do Porto .de Aracajú, Estadó de .Ser
sipe.- .-\Jrc'hive-se um dos àutog:raphos e remetta'-se o outro li 
Gamara dos Deputados. . . .. . . · · ·· · · 

Do Sr: Mario .sa~mento · de· :Sá, . da mesa · da AssemJ:IMa 
Legislativa do Amazonas, communicando · que em . virtude da 
renuncia do Sr. Moura •Costa, presidente, foi eleito para este 
cargo em sessão' de 16 de julho, o Sr. nr. Pedr.Q AlcallfAra Ba-
cellar.- Inteirado. l. , · • 

Do .Sr. Freitas .G.uimarães, presidente da Gamara U\1\Uni
cipal de Santos, pedindo ,que seja modi1'icado''no pro,iecto do 
Senado n. 10, do corrente anno, o titulo da Escola: de Com-· 
mcrcio de Santos, para «Escola de Commercio José Bonifacio • 
POL' ser este o seu actual nome, modificado pela referida. Ga
mara, como. uma homenagem 1ú: memoria daquelle , eminente 
.brasileiro.- A' Commissão. de Justiça e Legislaç~o. • · 

·: ! 

O Sr •. li' Secretario declara· que não 'ha .pareceres. . .. ' 

1 .. 
. , ORnEM DO DilA! / I ' 

LICENÇA AO. SR. ÀLEXANDR!!: ÍlE MELLO 
' '' ' . .. ... 

3' discussão da proposição da Camara dos Deputàdos nu.:. . 
:mero. 3, de 1916, que concede seis mezes de .Jicenca, em pro- . 
·roSIIIOáo a aem vancirilentos, a Alexandre de· Mello Casar, pra-

, tieante de i • classe da Administração dos Co.rreios de S. Paulo, " ' ' . . ' 

··~. '· 

i 

I 

. \. 

.. ·. 

\ . 

I 
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·o autorizá :o 'Governo a. mandar reverter ao qua'drõ 'dos in~ 
l!lpectores de saude dos portos o Dr,, Jolio Lopes Machado, 
mediante nova inspeccão·-d.e saude., · · 

Adiada a vot111cão. 

. ' . . 
CREDITO 'DE 9 :978$a79 AO MINISTERlO DA: FAZENDA: 

. ' ' I , 

~'o I " / ' ' - .\ ', '," . 

. a• discussão da proposição da ·Camara dos Deputados nu
mero aa, de 19!16', ·que abre, pelo Ministerio· .da ·Fazenda, o 
credito de 9:978$379, para pagamento do que é devido ao vice~ 
almirante graduado, reformado, Herculano Alfredo Sampaio, 
em !Virtude de sentença judiciaria.· , 
. ·-· ~-lliiada a votaçlío . , . ' ' 

· ·o Sr. Presidente·.- Nada· mais liaven(lo a tratár, :v~u 1&-
j vantar a sessão..... . . ·. . · . 

· · Designo para ordem llo dia da seguinte:' · 
' . votacão, em a• 'discussão, da proposição . da Camara' dc1s 

Deputados n .. s, de 19fo6; que concede seis mezes de llce~, 
em prorog&Qjio a sem vencimentos a Alexandre de Mellc. Oesar. 
praticap.te de· 1" classe da Adminls4'aeão dos Correios de São . 
Jl:aulo, e autoriza o Governo a mandar reverter ao quadro dos 
inspectores de · saude dos portos o Dr. João Lopes. Machad!S. 
mediante nova inspecção de saude (com parecer favoravel d4 
.COITTI(míssão âe Ji'Vnanças) ; · · · . · · 

' ' votaçãÓ, ' em a• discussão, 'da proposit;ão da Camilm 'd6s 
Deputados n. · 35, de i9'i6 QUe abre, peltt Ministerio da Fa
zenda. o credito de 9 :978$S79, para pagamento do que ·é devi- · 
do ao .vice.almirante grdauado, ref6'rmado, Herculano Alfredo · 
Sampaio, em virtude de eentenoa Judiciaria ,(com .parece~: ta. 
vo~avel ~a Commissão de Finanças); . . , 1 

' 

. a· ' discussãO da proposi,;ão da Camara dC>S . DeputadC?S 
n. ·St •. de i9t6, que autoriza a conoesslló' de seis m~zes d.e lJ· 
:.cenoa::.,com ·o .Ordenado :e em prorOgacll6' a D', ·_Julta Alvares · 

· · da Cunha, telegraphista de 4~ classé da Repart1cã6' Gerai dOs~ · 
.TelegraphOs, para tratamento da. saude (com parece~ tavo~a· i 
v~ "#a .oommi8a«o. de Finançaa) ; . · . .. . . 

' 1 ·' a•,discussAo da propoeicio da .Camara :dos Deputado.s 
. n. · 33, ·de t91'6 que autoriza a ·có'ncessllo de um anno de 11-

. · cenoa. em proràsl!cã6', com abono da diaria a. que' tem direito 
a .Antonio Affonso "Ferreira de Macedo, ajudante de 2• class-e 
da Estrada ~e Ferro ~entrai do Brazil · (com. par~cef' tavora· 
veZ da Oommi•Sifo de Finança~) ; · · 

\ . ' . . . 
Levanta-se a sessão á 1 ho.ra e 50 minutos. ·. ·., · ·· · 

, I .. 

' / 

' ' . 

., . 
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95• SESSÃO; EM 6 DE ~SETEMBRO· DE 1916 
i '· 

PIÍESIO.ENCfA DO SR, l>EDRO , BORGES, I" SECRETARIO ' 

~· I hora da tarde a:lwe-se a· sessãó, a que concorrem:. os 
Srs. Pedro Bo1•ges;·• Metello, Hercilío Luz, Pereira LobO; 
.:rndio dó Brazil; LUJuro Sodré"; A•rtbur Lemos-; Costa Rodri
jgues, Mldias,Neves. Pires Ferreira-; Ribeiro. Gon~;alllves, Fran,.. 
cisco Sá; ·E'loy de. Souza; Epitacio ·Posso.~!;; Dantas Bn.rr.etó. 
AT·aujo Góes, "Gomes Ribeiro, ·.JoãO LUiz Alves. MJigue1 de 
.carvalho-,·. El'ico· Coelho;- .Francisco Sru!Ies; Buenú de Paiva. 
~.Ufredo Ellis, Gonzaga · Jayme, Leopoldo de Bulbões, .José 
Mlurtinho, Xavier da S1i•lva; Generoso Marqu·es. Vida!· Ramos, · 
Abd9n Baptist,a,; Rivadavia Çórrêa-; SOar~s dos Santos· c Vii 
ctormo Monterro 1(33) .• , · · · · . 

Deixam de comparecet•. ctlm c.ausa ·justi·ficada ·os Srs. 
~\.. Azeredo; L'Opes. Gonçllll'v·es1 'Itego MOI!lteiro,. Silverio Nery; 
~endes de Almeida, José Eooebitl, Thoma~ Acciolyi Antonio 
de. Souza, .Joãió Lyra:;. Cunha Pedrosa;. Walfi.·edo Leal, Rosa o 
Silva.· Ribeiro .de Bi.'tto;. Raymundo de· ·Mira'lbda,· Siqueira. de· 
Menezes~ .GuHh·erme. Campos,. Ruy Barbosa,· Luiz 'Vianna.· 
JOsé Marcellino, Dó .ingos Vice!D-te, 'Loureni;:tl Ba:ptista. · Irineu 
!Mn.c'hado, . Alclin:do · uanabara;; Berna~·do IM'onteiru; ~o!Jplho 
G'õrdo. Eugenio Jardim, e Alencar~ Guimarães (27). · 

I ' •· J ' 

E' lida, posta em discussão c, sem debate; ,approvada a. 
!acLa da sessão anterior: •: .· .•...... _ ~ 

< .. 'O Sr. t• Secretario dá conta do seguinte 

EXPEDIIENTE 
' ' 

. • . ' Seis offici'ós 'dó S;.. i' Secretario da Camara dos . P~~Uo
iados:; x·emettendo. as •seguintes · · .. . ·'· , ... ~ , ... , , .• .. .• 

'\ o 

PROPO.SIÇÕES . 'H' ' ' . , 
I .:.' 

rf':; r 
·N., · 51;-, 19t6 . l 

.. ' 

·' ' 
· · ·. O · Congr'esso · Na.clonal resólvt: -: 

\ 

'' 

· .-.·~ · :Art.' L",Ficu o Governo .autorizado. pelo Ministerió da. 
· ~r.ieultura, Industria c Commcrcio; ·a, i'ór.necet• 'ás COIIUaras · 
Municipaes e aos lavradores i!lltScriptos JlOSse ministericr . p're
.parados e npparelhos · 1'o'rmicidns p'e;lo ·i)reco dtl · custo ll 
mediante deposito da. iníportaneia dos pedidos Ms col,l'Cctol'ias · 
:fede~aes.; · ··· · . · .. ... . •. ····- .... ~ ..... ~. ' • '.~ .. l 

·' 

) 

. ' 

, ' 
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Art.. 2. • As.' despezas dós tJonnsporf.es correrií.o por cllnln 
dos cOfres da Urnillo. · 

.t\rt. 3. • A!s pr-imeiras acq.uisicões dos 'Preparados e ap~ 
pnreíhos formiCildas· correrãcJ p·or conta das verba-s desbi'na.das 
ú eómpra destes prodtictcJS no .M~nisterio da .A~ieultura. de

" vendo"; pórém. ser feito .paga.mentp das acqwisições poste
. ribres ccJm o producto das p'roprias v8'Tlt()as renlliizadas aos in-
t.et·essado.~ •. · ' - ....... ~,~~· 

Mt .. L" Revogam-se a8 disposições em,contrario •. · 

·. · Camara .dos Dcpu'tados, i de setembro d~ 'i916. - 'AstoZ
'Ph:o. Dutra Niaacio•.Presidente. - .4.nttJnio Jo,yé·da Costa ·R'IJô 
'beiro-; 1• . Secretarid, -.João Dav1(1 Pernetta·; 2• Secretario 
interino, - A' CommissiicJ de' Finanças. 

N. 55 -.19f6 

O · CQngresso. Naciónal res·otvc: .. · 

Art. L • E' o Poder ExecutivO' aUJtcJrizaido a àbrir, peló 
!M.inisterio da Fazenda. o credito. especial de. 8:800$977, p,ara 
occcJtTcr . ao. p·agamento devido nó Dr. Joaquim Ca·rdozo do 
J\fello Rei's":' ·cm virt,ude dll sentença ,judiciaria. , .. 

. Art: .·2: • Rlevogam-·se as leis e disposições em contrario •. 
' . . . . ; ' 

· · Damnra dos Depitt~os, 4 dll setembro de.19f6. - Ast'oll-. · 
pltêJ "Dt!tra Nicacio• Presidente. - .4.nt'tJnio José da Costa R.l)-. 
/JeirtJ:;' i • Secretario. - João DmJid Pe1'ru:tta; 2• Secretario 

. intc~inó. - A' Commissã,1 de Finanças. · 

. N.• 56 -,. i9i6 . 
' , .. 

· · O Congresso· Nâcil)nal res'ólve: '· . · · r-r. ' . ' ' .·. . . ' ' ' ' ' . ' ' 
. í\rt.. 1. • E' o Poder Executivo nutóri2adô a abrir, p'eló 

Ministerio dn Fazenda, o credito especial de f4 !206$605. p'11ra. 
pagamento devido a DID .' 'Zulmira. Frn:ião VareJol'a Bnrrndas; 
:Zulmim Varc;lla Barradas o · Chloris . Vnrelln Barradas. co'l'
respondente a dil'ferenças de ;p·e.nsões de montepio, relativa~ , . 
no periodl) de 3-1 de ·,janeiro de. 1908 a. 3-1 de dezembro de• HH:l. 
em vi.ftude de se.n.ten()a ;iudieiarin •. · . ·· 

·· · . Art·. 2. •. Revogam-se as dispGsi.oões em contra ri<>. 
. ' . ' .. ' 

· ·camrirO: dos Dcp'utados·. '' do setembro de 19iü. - .4st'ol~ 
.. iJ/Lo Dut'l'a Nicacio, Presidente. ~ Antonio José da Co.çta R~~ 
beiro; 1• Scoretario. - .Totio · Da1lid Pern,t:ttCij 2" Secretario 
.interino. ,...., :A' CCI!nmissúo de F!inanças,; ... 

. . 
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N.1 57; ...... l9i6 
/ '. 

. O 'COngresSo· Nacional res'Olve:. · ·· . 
. Art. L • E'\ o Poder . Executivo , autdrizad'O' a. abrir, pelõ 

'Minlsterlo da Fazenda, o credito especial de_ 70:360$. para 
·!Pagamento dos juros de apolices do emprestintó de 1897; re:
lativos aOs mezes de janeiro e fevereiro de :1.9i4. 

Art. 2, õRevogam-se as disposieões em contrario. 
· . Camara dOs Dep'utado&; 4 de setembro de t9:1.6. - AstolJ..'· 

'P_hil Dutra. Nicacio, Presidente . ..:. Ant'cmio Josd da Costa ll,.,. 
beirllj :t.• Secretario; ;..... fo6.o Dav1tl Pernetta-. 2° Seoretariti, . 

· llltt~r.lno •. - A' COmmissao de Finanoaa.: · . '-· . 

· N.; 58 - 19:1.6 
-· 

r O ConS1'esso Nacional res'Olve: 
. ......., ArtigO Jnico. E' o Poder Execútivo .· autõl'izado · ~ abrir, • 

pelo Mlnlsterio ·da Fazenda,. o credito de 20:):000$, sgpple· 
mentar á verba 5• do orçamento da Fazenda.· da lei n. 3.089; 
de ~ de janeiro de. :1.916; l'e~ogadas as disposiÇj!les ·em con
tr_arlo. . · _ :. . _ · . .., . . , 

'· Camara dos Dep'utados; '4 de setembro de :1.9:1.6. - :4.st'ol•' 
pM Dutra Nicacio, Presidente. - Antonio Josd da Costa nii~ 
beiro; i o Secretario. ...; Jo6.o David P.ernetta. 2• · SecretariO' · 
inter.inQ'. -- A' llnmmissllo de Flnanças. · · 

~ .. . . 

N. 59-:1.9:1.6 . 
.---· .. ; 

O COngresso Naóitlnal re~lve: 
·J\ri. i . •/ E' o Poder Exeouti~o autorizado a: abrir, [pelõ · 

Ministerió da Fazenda·; o· credito especi111l de 788 :200$\. para• 
pagamentil de .juroa ,de apol'ices emittidiiiS em :1.9:1.4 ·· para 
oonstrucollo ·de estradas .de · ferro. · . . 

Art •. · 2. • Revogam-se"'as.Jeis e' disposições em contro.rió;1 

· . Camara dos Deputados, 4··de setembro de :1.9•:1.6. - A.stilt~ 
phrJ Dutra Nicacio, .Presidente.'- Antuni.J José da' Costa R'e
beiro, i o Secretario.- JoO.o David. Pernetta, 2•. Secretario in
terino. -·A' Commissão de IF'inancas. . · · t . · . 

Telegramma do ISr. Mario de Sá; da :Assembléa Legis-

. \ . 

\ 

< lativa do Amazonas,. communicando ter sido:~econbecido e pro
clamado Governador para o período de :l.~i7·;aA920 o tDr. Pedro 1 de Alcantara Ba.rcellar.- Inteirado.··· · iii . · · . 

' . 
O Sr. 2• Seoretarlo . ~eJllarà gu~ n~ lha P.~:r.e_c~t.ll~.: 

I 
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SESS.:\0 EM G !>E SETEMBRO DE 1916 

~ O Sr. Alfredo Ellisl-- Sr. Presidente surprehendeu-me 
um suelto do Correio da Manhii, ediélio 'de hoje, sobre um 

· assu~pto .de extrema ·gravidade para o Estado· de S. Paulo, 
e é Isto o que me ·traz á tribuna. 
· .10 assumpto -que :t'az objecto desse suelto tem sido, por 
v.ar1as :vezes, por mim disc;utido desta tribuna. Sobre elle' 
tenho uma orientação conhecida. · 

. Sabe V. ;Ex.' e 'sabem todos _meus !honrados collegas que 
fu1 semp~e mfenso ·á prorogaçao do contracto com a São 
J?aulo Rai!way, e contrario, Sr. Presidente, porque entendia, 
como ·contmúo a pntender, que o Governo da !Republica devia 
encampar aquella estradl!, de ferro para depois fazer con
tracto com ·a .mesma eompanl1ia, alliviando. a collectividade, a 
coinmunhão, das taxas e· ta:rifas que ella cobra, ainda exces-

' sivas, a meu ver, dado Q trafego .que ·ella tem actualmente, 
.. E' innegavel, Sr. Presidente, e não vae . nisso nenhum 

favor- .que a S. ·Paulo 'Railway é a primeira em preza ferro
viaria do Brasil, acreditando mesmo não haver no mundo 
uma outra. estrada' de tanto .futuro quanto ella. · .. 
. '. ·E é fac.il de se ,comprehender, porquanto, sendo ella a 
garganta umca do- Estado de S. Paulo, e affluindo para e lia 
todo o systema ferro-viario, systema ·que se prolonga· ·e ·se 

· interna pelos Estados ·do Minas, Goyaz, Matto iGrosso, Paraná 
e Rio GTande ·-do Sul, tendo portanto o maior interland pos.:. 

'sivel como vassallo, claro é, Sr. •Presidente, .que é uma em-
preza· extraardinariamente futurosa. e .·rica1

• .• . : . 

Quando, Sr. •Presidente, o !Governo .da Rep)lblica iri
novou o seu contracto ·!fOr mais. trinta annos, essa empreza 
começou 1 a .duplicllll' suas liruhas, au:smenta!ndo seu llapiltaj 
prLmtiti.vo, que era de 2.800.000 libras, para cerca. de 7 .000.000, 
que·.a. tanto monta natur!Ümente o capital de que presen-. 
temente dispõe. . , ...- .. , · · · 1. .,. 

·Quei· isto dizer, Sr.· Presidente, .que a communhão pau- , 
lista paga 12 o/o sobre este capital, tendo, segundo .meu m<ldo , ... 

. de p,ensar, criminosamente, o · Governo .Provisorio reformado 
o. !)ontracto que existia. de divisão de luc,ros~ des~e que o di
V.tdendo dessa . empr.eza ascendesse a ma1s o e 8 o/o • E . dessn. 
divisão .de lucros .i·â o Governo, .representado pelo Thesouro 
Publico, · auferiu vantagem., tantas, . .Sr. Presidente, que j1í 
havia recuperado adeantamento feito como garantia de juros, · 
não só· federaes como estaduaes. 

' I ' -- , : ···~·. .. • ' 

O Governo •P.rovisorio,. porém; abriu mão dessa enormis
sima vantagem, vantagem, Sr .. p,residente, -que trazia.' para o 
Thesouro Federal uma renda certa e sempre crescen~e, sem 
quo a empreza, em troca desse favor . extraordinario,. 'cousa 
alguma desse, vantagem alguma offerecesse ao Governo, que 
tão generosamente ia ao encontro dos interess·e da empreza. 

· · Approxima-se agora o prazo fatal para ÚJ extinccíío dessa 
ultima proro'gacão. Daqui. hn setp annos, Sr. Presidente,. ·o 
Governo da- Republica poderá encampar essa estrada, e·mUltQ·-
n~tur·almente, dada a extincciío do seu contracto... ·· · 

\ ' . . 

~. 

,, 
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Não venho discutk o caso de saber. si será ou não coO:.: 

veniente a encampação nessa época. Entendo ·que o. Governo 
deve fazei-o, mesmo quando .iulgue vanta,ioso fazer um novo 
accõrdo com a empreza, para que ella. continue a . explorar; 
aquelles serviç,os, mediante concessões e reducção de tarifas. 

•Ninguem .contesta, .Sr. Presidente, que a administração 
dessa empreza é modelar, e .ilá- eu o disse,. bastando mencionar 
que ella atravessa uma .zona perigosissima, como ·é a Serra 
de Santos, não tendo até hoje, entretanto, sido registrado o 
meno-r desastre. Posso mesmo accrescentar, Sr. Presidente,' 
que essa empreza, sendo como é um typo verdadeiramente 
modelar de administração, concorreu e muito. para .que as 
outras estradas que a e lia se acham ligadas , tivessem e te
nham a mesma lidministracão, sendo que .iámais. ella abnn
donoú o exemplo da primitiv·a estrada que iniciou o primeiro 
kilometro· de viação ferrea da Rêde Ferro-Viaria do. Estado 
de·.S .• Paulo.:. a maxima correcção. . · 

·Para qml o Senado bem comprehenda ·a .iusteza dos meus 
commentarios a esse proposito, vou ler o sttelto do Correio da 

. illa-nltã a que me venho referindo. E' elle concebido nos· se..: 
guintes termos: · · · 

• 

«A ,s. Paulo .Railway tem ·ainda sete ant!'os de 
prazo da sua concessão. Mas,. ao·· que corre,. procura
.iá ·a proroga()ãd da mesma, aprove'itando o momento· 

· ·de apuro& fipanceiros do · Brasil. <IJdnsta que h a uma 
· proposta: ao •Governo de .compra- é o nome que cabe 

ú operacão .delineada daquella I?,rorogação·, mediante 
t:t·es. milhões de esterlinos ... Tambem ,se diz que, le
;vada' essa proposta ao Governo, este aclhou que era 
pouco, e pediu cinco, . a saber, mais dous milhões,, 

·· J'alla-se tambem em · intermediaria, que tem 'f),ro
mettidas grossas ·commissões no ne.gocio e que. Já, se 
sabe, tem ao seu servico ·habilidosos e experimentados 
advogados administrativos. · · . . 

í labt.ida a pro.rogacão, ·. o seu custo será neces-
. sar.iam.ente '!evado , á conta do capital . da •S. !Paulo 

Railway. Ter.;í esta, pa.ra remunerai.:o, · que auferir 
maior ·renda, e dos productos paulistas, freguezes da 
estroda de ferro de .que são tributarias. todas. as :.ou-

' ~.(~.··_:. . tra~ do Ed• stado •. tte
1
.rá· que sruthd·ir dinheiro indispensavel · 

, •. •. .. ao ,Juro; o cap1 a au.gmen a q. -, . .. . :' N • • 

• ·· · .ié:'~· .~1 .veJamos ICJ~.o ~tt1tude assume n representaC!IO ~e··. 
ê ,. ·· 1 S .. •Paulo relatiVamente. :a 1esso negoCJo que tao· tle. 

· · ' · . perto toca aos seus committentes,' nos que lhe. deram· 
·f' :··seus votos para aue defendesse semf J~gi·t.imos intor·-

' · .• .. ~ esses.» . '\ ·. 
·· . Não é, Sr. Presidente, em obedie~cia, nem pa.ra satis-

. :ràzer esse orgii~ de publicidade, aue dnsf.1,ia sabe.r qual a atti
flnde que os"ropre~ont!lntes do -~. Paulo pr,~~enlilem ·tomar. nesse. 
caso, que ven~ho a tr1buna. Nuo, Sr .. P.resJdente, a ·represen:. 
ta.r;.üo ·de S. ,Paulo nunea teve riecessidado · de ferrão ,,.Para 

: ·' 

r,j-.. 
·' 

' ' 



,_ 

I 

SESSÃO Er<I (j :DE RETEMBRO DE i!HG 

.cumprir o seu dever, nunca careceu que alsu.em lhe . mos .. 
tr1;1sse quaes os seus deveres para cumpril-os ,á·. altu·ra de sua 
m1ssão, como mandataria daquelle povo. Não é, por· isso, 
Sr. Presidente, que venho à tribuna. Confio bastante no ele
vado criterio do Sl'. Presidente da Republica e na honorabi-
lidade do Governo. . • · 

' O Sn. lP IRES F.oon~tnp -IMuito bem. 

O Sn. ALFREDo iELLrs '-· .. para 'hão . dar credito a um 
r:onsta de, semelhante natureza. -Mas itl -tão grave o assumpto, é 
de -lal importancia a questão, que elle envolve, que me senti 
no devor de vir a_ esta tribuna para ·lavrar este protesto, pelo 
ll1enos para tranquillizar . ao povo e ao Estado de S. Paulo 
contra a propalada iniquidade, pois- seria uma iniquidade, 
Sr. Presidente, praticada pelo Governo si porventura JcváRSe 
a termo semelhante crime. · · 

. Sr •. Presidente, em virtnde de lei e de contractos todas as 
cmprezas. ferro-viarias teem a faculdade de retirar 12 o/o do 
cap.it!d empre!>lld.o durante dous annos consecutivos. · 
- Ora, a empreza denominada ;S. -Paulo Railway, tendo como · 

· capital definitivo inais de setQ mHhõe:s esterlinos actualmente,. 
póde retirar 12 o/o sobre esse capital, percentagem que, ao 
cambio actual, representa u.ma somma elevadíssima, pois at
tinge fi réspeitavQI cifra de HO mil . contos, 12 o/o, Sr. Pre
sidente, sobre 140 mil contos, representam a bagntella de· sete mil 
contos! · · ~ ' · / · · · 

Si porventura· o ·!Governo, por uma irreflexão, recebesse, 
.em . troca da prorogaoão do contracto por mais 30 annos, esses 
cinco -milhões de esterlinos, que aconteceria, ·.sr. Presidente? 
·, 'Aconteceria que o IG'overno recolhendo. ao Thesouro Fie
dera) .esses ·cinco milhões esterlinos, .implicitameute. con
áe.mriava o meu Estado e a população tributaria. daquella ab
etrfl'no. Demais, seriam esses · -12 mil contos, __ que represeri-· ! 
tariam .. os juros do cinco milhões·. esterlinos, addicionados ao ~: 
capital da estrada, ficando,- portanto, elevado o -capital actll,lll 

· d~ sete mil:hões esterlinos n 12~ milhões, ou à somma colossnl 
dC) :240 niiLcontos. · . . . . . .· . 

. . Por maiores que -se,jam,. Sr. !Presidente, os .apuraR do IG:o
' vérno, por mais critica que se,ia a situação do paiz, não creio 

· :que haja. um s~ brasileiro capaz- de condeimnar aquello _povõ,,• 
qu·e concorre para a economia nacional com· quota ni~·:pe:. .• 

· ·quena, a: pagamento de juros de um capital que ·já-mais' .Aeríi. 
nnnull!ido, .que j{tmais desapparecerá. ·Sim, porque, incorpo
rados os cinco· milhões ao capital da empreza, ficai'!;í• esta com~ · 
di·rcito· de elevar as suas tarifas até ·,retirar os 12 o/o· quc~a Jet 
lhe faculta, desapparucendo assim, senhores, n uniclt espe
l'anQa que resta ao cont1•ibuinte paulista, que é a de usufruir 
nrm.a reduccão. de taxa em virtude do augment.o de trafego. · . 
. ·Como ·concessão do enorme capital que attingi'l'tí a 12 mi.: 

. )'hües,, si, porventura, essa novacão de ~ontracto :fôr trnnsft:?r
madn. em realidade, ,,5• claro, Sr. Pres1den~e, que por maiO~ 
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que fosse o trafego não . poderia .dar como somma liquida, · 
ann1111I, 29 mil contos, .só para essa estrada. . 

- Sr. Presidente, nada mais significa a minha presença na 
tribuna do qne um protesto, um esclarec1mento, um aviso : 
protesto contra as ambições da empreza; esclarecimentos ao 
povo. que acompanha o que se passa no Senado •da Repub!iça · 
e aviso ao Governo Federal. · 

. Deixo a tribuna, Sr. Presidente, eonvencido de que se
l,lllelhante •. esbulho não será· consummado, tanto· mais quanto ê 
certo que o Governo da. Republica é tão. interéssado na prospe-
ridade do pafi como .o ppvo de. S. Paúlo.. · · · 

A: bancada paulista, como representante directa do povo 
de .s. Jlaulo, confia no Governo. (Jlluito bem; lml1titó bem) · .. 

O· Sr. João Luiz Alves- Peco a palavra. 
' ·o sr. 'Presidente.....:. Tem . a palawa o ISr. Senador ·pelo 

Espírito Santo. · · · , - , · '" .· : , ; , i 

O Sr: João Luiz Alves-· Pedi a I palavra apenas para re
. querer a V. ·Ex ... que se digne considerar:.:me inscripto para 
a proxlma sessão. · . 

O Sr. Presidente- V. Ex. será attcntido. 
I . .. 

OIR:DEM DO DIA. 
I. 

' ··-E' annunciàda · a v~tacão, em 3• discussão, da proposi-cão 
da •Gamara dos Deputados n. 3, de 1916, que concede seis 
.mezes de licença, em prorogação e sem vencimentos, a Ale
xandré de 1Mlello Cesar, praticante de 1• classe da Adminis
tração dos •Correios de S. Paulo; e autoriza o Governo a mandar · 

·.~ reverter ao quadro dos .inspectores de saude dos. portos o 
Dr. João Lopes Machado, m~diante nova inspecç_ão de saude. 

.. ; O Sr. Presidente- Com.paréceram á. sessão 33 Srs. Se-· 
nadores;. entretanto, não l!JI, no recinto,·numorg. :Y-ou mandar 
proceder ·ii . chamada. , · 

I : . 

Procedendo-se . ·á ·chamada, verifica:..se á ausencia 'dos 
Srs. Indio do Brasil, 'Ribeiro Gonçalves, Arau,io · Góes,- João 

'Luiz 1Alves, . Francisco · •Sajles, Leopoldo de · Bulhões,. Hercilió 
• ~uz, 'L<\bdon Baptista e Soares dos :Santos (9) • .' . · ; · ,, ' / 

O Sr. Pesidente - Responderàm á ch~mada · apel1ns · 24 
Srs.-.<Senadores. Não ha numero; fica adiada a votação; r-·· 

~ . . ' 

LICENÇA D, JULIA DA' CÇ:N:HA 

3' discussão da proposição do. Gamara . dos Deputados nu
mero 31, de 191:6, que autoriza a eoncessílo, de seis -mezes de li~ 
ceMa com- p 'ordenado .ti .em P.l'Oroga.cão::a D. Julia ~!.vares 

"'· ~· 
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. aa -Cunha, telegraplbista de 4·, classe da Repartição :Geral dos 
rrelegraphos, para tratamento de saude. 

Adiada a votB~ção._ 
\ 

LICENÇA AO SR. ANTO~!O AFFONSO DE MACEDO 

· · 3• .discussão da .proposicã~ da Ca~ar'a dos Deputados nu~ 
mero ·33, de 1916, ·que autori~a a concessão de um anno de li~ 
cença, em prorogacão, com abono .da diaria a que tem direito, 
a Antonio Affonso ]'errelra de Macedo, ajudante de 2' classe 
da Estrada de Ferro ·Central do Brasil. -

Adiáda á votação. 

O .Sr. Presidente-Nada mais havendo a tratar, vou )e-: 
vantar a sessão. ·· 
· Designo para ordem do dia da .seguinte: · ' . ' 

··~ · .... 

. Votação, ilm 3• discussão, da proposição da 1Camara dos \ 
Deputados, n. 3, de 1916, que concede seis mezes de licença, 
.ein ,.prorogação. e sem .vencime,ntos, a Alexandre de Mello Cesar, 

· Jlr.atioante de 1" classe .da Administração dos -Correios de ,São 
:Paulo, ·e autoriza o 1Governo a mandar reverter ao quadro .dos 

· inspectores de saudé dos. portos o !Dr. João Lopes Machado,· · 
medJante nova inspeccãó de saude (corrv parecer favoravel da 
Commissáo d!JjFinanças); -· ' · 

Votação, em 3• discu'ssão, da proposição da 1Camara dos c' Deputados n. &5, ·de 191•6, que abre, pelo .Ministerio da Fa~ . 
,/zenda, . o .credito de 9 :·~18$379, para · pagamento do que é de~ 
· rvido ao vice-almiranJ!e :graduado, reformado, Herculano.' AI.:. 
:fr~do·Sampaio, em virtude,.de sentença judiciaria (com parece1~ 
fava:ravel.da Commissão de Ji'inançtis)·; · 

' . -
. Votação, em 3• êliscussão, · da proposição · da •Camara dos 

Deputados, n. 31, de 1916, que autoriza a concessão de seis 
mezes de licenc.a com·. o ordenado e. em · prorogação a .D. Julia 
!Alvares da Cu !Ilha, telegrap'hista . de, 4• classe da Repartição 

· ·aeral .. dos Telegrap:tlos, pàra. tratwm•ento da saude (com pa
?'ecer favoravel da Commissão de Finanças);_ . 

. . ' .. I 
·Votação, em 3' discussão, da proposição da •Cama.ra., dos 

!Deputados; n. 33, de 1916,; qàe autoriza a concessão de um 
. · anno de licença',. em progacão, -com abono da diaria a que · 

tem. direito, a Antonio LMfonso Ferreir.a de !Macedo, ajudante 
de'2•.classe da Estrada de Ferro Central do Brasil (com·'pa
reÇer {avoravel da Commissão de Finanças) ; 

, , . I 

' . r.eva~ta~.~e a sessã.o ás 2.horas e 15 miii~tos. ~ 
·-

' • •• 
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r,l(i• SESS.:\0, EM S DE SE.TEMBRO .DE 1916 

J>P.J:SIDENCI:I DO SR. URBANO SANTOS, !'RESIDENTE 

A' 1 hot:a da tardo' abre~ se a sess.ã9 . a que qoncprrom. o~ 
Srs. A. Azorodo, Pedro Borges, . Herc!IIo Luz, Perotrn Lobo i 
Lopes Goncalves; Indio do Brazil, Costa Rodrigui!S,, Josót Eti

. zebi<i, Abdias Neves. Pires Ferreira., .Francisco Sú,,J'Oilo Lyra, 

. Cunha Pedrosa, Epitacio .PASSOl~, Rosa e Silva, Dnntas"Bar
reto, Gomes Ribeiro, João J .. uiz Alves, Miguel de Carvalho,, 
Erico Coelho, Irineu Machado,; AI cindo Guanabara, Bueno de 
Paiva, Bernardo Monteiro. Alfredo Ellis, .José 1\lurtinho., Xa
.vier da Silva, Generoso Marques, Rivadavia Coní!a~. Sonr.es 
dos Santos e Victorino Monteiro (31).,.. .· . . 

. Deixam de ... comparecer, com causa .. ,justiDicada; os Srs,. 
Motollo, Hego Monteiro, Silveri0 Nery:, Lauro Sodré, Arthur . 
'L.emos 1 !\Icn.~es de .Almeida .. Ribeiro .Gonçalves, Thomaz · Aç
cwly. Antomo. de Souza, Eloy de Souza, Walfredo .Leal, R!'
beiro dn Britto, Araujo Góes·, Raymundo de Miranda·; Sique!ra .. 
dé Mouozes, Guilherme Campos, Ruy Barbosa,, Luiz Yinnnlt, · 
.Jos6 MarcellinO"; Domingos Vicente,. Loui·enco .Baptista,. Fr.an- .· 
cisco Salles, Adolpho Gordo. Eugonjo Jardim, Gonznga .Jnymfi; 
Leopoldo de Bulhões, Alcncm· Guimarães, Vildal Ramos o 
Abdon Baptista (29) • · 

I , ' ~· 

E' lido e posta'·om discus~~o .a acta da sessão_ anterior,, 

O ~Sr. João Lyra (.voúre a acta) - Sr. PI!esid~nLe;·. da 
acta que acaba de ser. lida, ·c.onstn o meu não comparecimento '' 
á ultima sessão; estava de :l'act0 presente, úmccionando ntó nn; 
Corrimissilo de ]<'innncas. · . · .· · ., 

O Sr. Presidente -· Far-se-ha a necessrir ln, coi•rcccão,. 
E' npprovada · 0: neta. ' 

I .. 
o Sl'. 3" Secretario (sm•1rí.ndo d/J 2") .. dec1ara que .não h a 

pareceres. '•:, 

o Sr. 1" . Secretario dli conta do. seguinte: 

· EXPEDIENTE . . 
Te!legrammns: : 

." :Dos Srs. Governadores e .Presidentes dos Estados do Minas. · 
. Ge.raes, Espírito . S11nto, .~aram\, Santn -Gabharina . e 1\,!ntto 
C·i·osso, congratulando-se com . o Senado pela dntn .dr. 1 do 
Setr.mbJ'o, - Tntr.i'rndo. 

o .sr. João L'uiz Alves (movimento dr. attenqão) 'O temp~ · 
..__o grande amainndor dos odios e das paixõe:; U11,1:manos...., ) 

~ . 
. ... 



.!1:~ ,. 

29. 

·. ~inda não transcorr·eu sufi'icientemcnte 80ln'e o tumulo- h a 
um anno aberto-do ·Pinheiro Machado e, emquánto pai
'rarem na nossa atmospbera politica os ·gazes deleterios do 
1rancor injusto c da inimizade impia- o julgamento sereno 
da sua · extraordinaria indivií:Iualidade · não poderá ,ser feito 
· .O punhal do ·sicario que o victimou continúa. tinto do 

seu ·glorioso sangue, porque a ,iustiça brasileira ainda não 
poude :TJl'Oí'erír o seu vm·cdictmn sobre o indigno . attentado 
-opprobrio de uma ch:,ilização, estigma de uma época 11-. 
:« avilt!ltmento da nobreza innata do brasileiro I I » . · 

. iE emquanto tarda a justj,c,a dos, homens, não é muito 
que a :da Historia se faca esperar. · 
· Elia vi11á- já a antevemos- e ua sua balan(ia vel'ificarão 
os .posteros quão leve era a concha dos erros do grande morto 
'""""'.partilha. da contingencia humana- quão sobrecarregada é 
a dos.seus inolvidaveis serviços á Nação e .üs instituições re-
:publicanas. . . : . .. . 
· Certo não seremos nós os legionarios que· tivemos ·a in-· 

signo lhonra de trabalhar sob. o seu glorioso conimando que 
. poderemos, insuspeitamen'tc, sem a eiva da nossa impere
civel veneracão, dizer :da .sua grandeza moral e civiea: -
Jlartam dos . nossos labias apenas as :homenagens que, com a 
mesma sinceridade . com que o apoiámos-. vivo -lhe de· 
vemos, neste lutuoso anniversario, . 'tí sua cxcelsa e rcdiviva 
memoria. · . ·' · · · . 

Nem os que ·com elle 'servirani nas lulas cruentas peJa· 
:defesa das instituições ;republicanas, nem os. ·Que obedeceram 
á sua empolgánte, alevantada c patriotica chefia nas pugnas 
incruentas da politica, .poderão ser os juizes :serenos da sua 

· .acção,. os historiadores imparciaes da immom•edoura traje-
' otoria da sua vida politica. · , . 

~seremos, apen·as -·uns e out!·c.is- os guardas da" sua 
orientacão em prol da indestructibilidade 'da Republica; da 
manutenção da ·Constitui~ão de 24 de fevereiro, dos brios da,. 
Patria, em tudo .quanto affecte o seu ,credito e a sua sobe
rania ·e dO. defesa dos princípios ·conservadores -da ordem 
legal - sobre que .repousa o edifício ;governamental do .paiz. 
, IDiga.m outros labios, fallem outras vozes, insuspeitas 
pelo' divorcio politico com o grande morto, da sua acção como 
general, nos combates da luta civil, e como estadista, na 'Ín
.terferencia'. que. teve nos :!'actos .políticos· dQ Brasil republi- . 

· ... cano. Sua alma, inclinada á justiça, 'á ·clemencia, ao bem, á 
· ~ef~sa dos fracos, ao. amparo dos ·OPPVimido~, teve na palavra · 

· : ·ms1gne de Ruy Barbosa, no . :memoravel . dJscur·so de 17 de 
maio de .1•907, neste recinto, a ·mais lidima das consagrações, 
nas .seguintes phrases, que. merecem' ser relembradas no pri* 

' meiro anniversario do seu brutal assassínio:· · 

. . 

.. · «Em relação ào s;., ·Pinheiro MâcÍ1ado, folgo de 
dar .o publico. ,testemunho das qualidades,. alta ele- . 
;vação moral que, estou convencido, -ornam o' seu ca.,. , . · 

.. .raeter.1 _. · . ~:··. ••· \; .~. ~· ~~ 1. :.... ~., · ... ·~.··. .. . .: .,. 
\íll-. 
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Si. al.S'Ilima vez passou pelo meu :espírito qual:-i 
quer· duvldll;:_ com ,relação a actos que os· odios da 

. luta politica podiam ter explicado, eu teria que fazer 
~gora retratacão plena~'- deante do meu paiz; Hoje, 
mformado inteiramente como me acho, dos 'factos na 
sua realidade,· posso assegurar . que ainda na hora 
di:t'ficil dos combates, qúall(io tão accesas ·se .in
flammam as paixões humanas e os nossos rsenti
mentos. naturalmente 1se. inclin81Illl para a. crueldade, 
o seu. papel foi sempre o de um· protector dos adver
sarios.v foi sempre. o de um mantenedl>r rigoroso das 
leis ae humanidade no meio dos cenflictos·. sangui
nolentos em que a sua, pessoa· se ac·hou envolvida.» 

/ . ' ' ' 

Esse foi o generái Pinlheiro •MaCihado, expondo a, vida nos 
campos · de batalha, em defesa dos seus/ ideaes r.epublicanos. 

.. E por· isso delle poude dizer o brilhante tribuno.ISr. lPinto 
.da Rocha, na •Gamara dos Deputados, e~ i895: · . · · .· 

.. ,--) 

.. 
I 

«·Si · alS'.Ilem na terra do sul podk bem . captar 
· para si o bom nome de Garibaldi, si ,é preciso pro-
. · curar na historia alooia um grande n~>me .para dar 

aos heroes da nossà :p·atria, si ·não fossem sufificientes 
os nomes de· Caxias, de Bento Gozwalves ·e de tantos · 
outros e fosse necessario- ainda assim- p.rocurar · 
·o nome de Garibaldi; ·si esse nome é necessario para 
caracterizar um heroe da nossa h~sto1•ia, . ninguem 
mais o merece do que ·O Senador .Pinheiro !Machado, 
que ·se tem sacrificado. pela Republica . como Gari.:. 
baldi se sacrificou pelo seu ideal.» · . . : · '·. : 

E .·c; seu sacrifício ir-se.-hia consummar. yinte annos mais · 
. tarde, pelo torvo e indigno attentado que o ·victimou ·e que · 

. •elle prophet1zara nas palavras do seu ultimo· discurso, que, 
como a .mensagem de .adeus, de Jorge Washington ao pavo 
americano, bem_ merece figurar entre >as 'melhores paginas da 
vida politula de uma NacAol · · 

' , ' . . -. '. I ' , , , " . 

. · Era a 17 de julho de 1915 - menos de 'dous mezes antes 
. do •seu holocausto, que elle dizia: ... · · · . .. · · 

' .. ' . 

· cE' bem passivei que durante·· a convulsão que 
nesta hora sacode a Republica nos seus fundamentos, 
possamos ·submergir.· E'· possível. E'· ,POssivel que· o 

·· braço assassino, impellido pela eloquenc1a delirante das .. 

I , 

o' I 

·, 

" 

ruas,. nos possa attingir. · Affirmamos. ·'porém; , aos nos
. sos correligionarios que, .Si ·esse momento chegar, . sa
. beremos ser· dignos da vossa, confiança. Tombaremos 
. na arenlil!fitando a grandeza da· nossa pa~ria,. serena-. , . . 
mente, sem ~aldições .nem desprezos, sentlnd9 !Ao .so; ' . 
mente • compatxllo para com aquell~ que 8111m avtlfA 
>a no~reza innata do braziJeiro.~~ · . . ... ... . .. . _ :.. -. 

•' .. ' ' . ' . . . 

.\ 
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· ·· . E fói assiin, . de íacto, Sr. Presidente, que tomnóU: o im
' pcrterrito lidacjo~: só foi possível vencei-a pelas costas e .pros7 
trai-o peJa. tra1çao. . . . 

Assim desappareceu do scena.rio politico - onde . a sua 
inquebJ'antavel vontade, a sua. lucida visillo de estadista. a sua 
ir~educti_yel. dedicacã_o pela patria e pelo 1regímen Cl. consti
tmam, no vibrante dizer de Ruy Barbosa, no memoravel ban
quete óe maio de 1907: -«Não só um guia de raro· tino .. entre 
as incertezas .politicas, mas ainda. uma ·dessas uteis reserva.i 
de energia moral, concentradas em uma individualidade ,_ro-

,, busta e poderosa;·. para. as quàes as nações democratUlas diri'
gem . a vi-sta, confiadamente, quando consideram nb seu 
porvir ~; · · ·. · .--

Era"essa util reserva de energias moraes que fazia e fez 
de Pioneiro Machado um conductor de homens. «guia de raro 
tino,, a cuja voz .obedeciam. conscientes e enthusiasticos, · os . 
que se ;1brigaram .sob a ban!iei_ra que elle manteve bem alto·
áe . defEsa . do' reg1men institmdo no estatuto de 24 de feve-

. reiro e d·e víS'i!ancia. continua pelos altos jnteresses - inter- · 
nos e -mternaCJonaes - da nossa patria. · 

. Si (I verdade. que os vivos são sempre e cada vez mais 
governados · pelos mortos, . continue; na Immortalidade subje
ctiva, a. guiar-nos o espírito clarividente de Pinheiro Machado. 
a <:uj a memoria:, nesta hora e nesta data, eu não podia de'!-

. xar de vir .trazer o .modesto preito -de minha saudade e o re":' 
Jigioso culto da. minha llldmiracão pelas.:..suas cívicas. vir-

. tudes. > · · · ·- . ' · , · 
· Permitta pois. o Senâdo que eu requei;à: / 

.· 1•, que seja transcripto na integra;nos Ánnacs, o me-
morava!. discursoí de 17 de julho de :1.915; . . 

2•, que .. se insiril, na acta da·sessão de boje, o testemunho 
de intenso pezar. e da sincera saudade com que o ·Senado re- · 

·lembra o priQ_lerio anniversario da tragica morte de Pinheiro 
11fachqdo, cuja mascula e historica !igura deve constituir. or- ' 
gulho de nossa raca e de uma nacao, que só póde ser dlgna . 
dos seus deRtinos si cumprir· o dever de · velar com entra
lllhado carinho pela immaculada· memoria de· seus grandes 
!Servidores, defendendo-a. de injustas . aggressões pelo oultu · 
desa~sombrado', · á face de outros povos de su11. ll.eção patriotic'a 
e benemerita; ' /; ' · . · .· . . . 

a•, que se lé>iante a sessão de hoje, '(Mu~to bem; muito .. ·:e~.) · ... · .... ' ' . ·. ·' . ·.'\ .· .· . 
O sr: Rivadavia Corrêa (movimento ae attençáo)..-Sr. Pre

sidente, seja permittido á ·-representação. do Rio Grande no 
-Senado· da Republica, vencendo . a parte de suspeição que lhe 
possa caber em relação ao inolvidavel·-c·hefe 'Pinheiro Ma·-. 
chado, tomar parte nesta significativa maniflitacllo de sau-

. dade, de amor e admiração com que, no.primei'ro anniversa.rio 
· de ~ua ,injusta 1100rte, se comme!nora . a sua veneranda m~-

:morla~, . .. . . .. . · 
' 

/ 

• 
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Esse acto, Sr. Presidente. nobilita . o Senado da Repu• 
blica e demonstra ao 'PflÍ!! que a crise de ·Caracter de que ta.n
to se falia não é tão a,vassa.ladora. como· os pessimistas de to
das as espec,ies apregoam, pvrque ellã não entrou nesta Casa 
sob a triste figura do abyssiiiismo ahj ecto e degradante. 
. VOZES.-ol\Iuito bem. . . 

O ISn. iRIVADAVIA ~·conn!1:A- O homem extraordinario .que 
com elevado · patriotismo presidiu esta assembléa e i'ez de 
cada um dos seus companhci.ros,· um amigo e um. admirador. " 

.vozEs- Muito bem; apoiados. 
• 

· 0 Sn. ALFREDO ELLIS- E dos seus adversarias. 
't / . , I , 

iÜ' .Sn. :A. AzEnEDO -ti\'lui to · bem. 
' . o Sn. IRIV;\DAVIA ConRJ1:A - ... das . suas nobres e altas 

qualidades, deixou objectivamente .. de dirigir-~he os trabaLhos, 
mas, em espírito, estará serripre presente . ·aos devotados 

··amigos, que;· •honrando á sua memoria e exteriorizando a sua 
admiração pelo .. grande' imol'to, 1a ·si mesmos honram :e se 
elevam no conceito dos homens diJ coração e de honra; Estranho 
:seria. que o Senado deixasse paS.sar esta data 1sem .manifcstat· 

1 

o ·pezar que ainda domina a .grande maioria dos 'seus membros 
pelo desapparecimento_ bruta i .e. vil daquelle que, por tantos 
annos, 1'oi o seu leader, .dando todos os dias e a todos os mais 
j',rizantes exemplos de patriotismo, de .elevação moral · e .de . 
tolerancia para com os 11omens. . · . 

Eu .Sr. Presidente, .sou, ibe:m sei, suspeitissimo para 1'allar 
de IP'inheiro !M:acbado, o a:migo dílecto de .tão .Jongos annos; 
mas, no que disser não faltarei·~~· verdade historica, nem .sere1 
insincero para :engrandecer a memoria do· !homem que encheu . 
uma 1época da vida ·da •Re~ublíca. . · . . , .· · . .··. 

VOZES- Muito bem; apoiado. · · · · . ' ' 

O .Sn. RIVADAVIA'. ·CoRRJ1:A~--o:Jl]u •sentia tpor' PinhElil'O IMa..: · 
chado, a par de uma amiroade quasi filial, ·uma ·ímmensa . 
'admiracão . pelo conjunto de •qualidades extraordinarias que 
<llle em gráo altíssimo possuía. e~ que. delle faziam, um rverda
deiro· e expontane() conductori de homens.: (Apoiados; muito 
bi:m.):· '. . . ' 

«Nenhum sentÚ11'ento mais· nobre .existe no coraÇão de Utllll . 
. homem, disse• Carlyle, do .que o sentimento de admiração por 
um outro. maior do que elle. » . · . . · · . . 

.Eu não ·sei pOl' que, Sr. Presidente, nunca Ji. ou .reli. a 
obra· prima deste eminente escriptor. inglez, intitulada '«Os' 
Heróos.~, .que não tivesse o pensamento voltado para ·Pinn1eiro 
iMaCJbado; parecia:.me que naquellas paginas de tão suggestiva 
leitura encontr0'1~tracado, illO .t~po do verdadeiro theróe, a :fi

':b'Ura varonil, forte, . inteiriça do meu infortunado am.igo. Elle · ' 
era o bravo que sub,juga.va o ·medo para mar'char .sempre para . 
a:rcnte .c de todos QS transes ·:da vida . sabh· como bomem de .... 

' . 

" 
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valor; elle eJ•a o ~ ineero, vrol'undamente sincero, com o ciJ
racão, como dizemos, bem perto da bocca, trahindo. muitas 

·vezes, POJ' .essa grande ·sinceridade, ca!'UcteJ•isticos dos heróes, 
, as suas convcuicndas de politico c de partidario (apoiados); 
cllc era Q homem quo sabia ·ri L' com o l'iso largo,· i'.ranco, 
abcJ•to, como só as almas grandes c nobres o sabem fazer; 
e!Je era o forte tJ•anquillo a quem as dii'ficuldades não ven
'CJam, antes aguçavam a energia; não tinha a ,falsa for,ç-a que 
rso caracteriza por acccsso~ de convulsões (lU esp·asmodicas ve-

.. lHlmencias; mas era o fórte que sabia conter os' impulsos na-
turaes at~ chegar 'o momento de i'allar c de agir. . . 

·'VAIUOS Sns. SENADOJUlS- Apoiado; muito bemr. 
' O Sn. RI V ADA VIA. Connl1;A - Quem não se recordará da sc-

l'cna energia, da valor;osa calma com que nas ruas desta ci
dade afrontava o perigo, e, defronte deste edifício, em dia de 
agitat~ão, camin'hava tJ'al}quillo e altivo para a multidão de 
udversaJ•ios que rugidora pouco antes, · emmudecia deante da' 

· sua l'igura elegante ·(apoiados aa1·aas), ·firme o varonil? 

) 

("ipoiados.) . 
. J>in hciJ·o Machado ·pos::mia qualidades e caractel'isticos 

que tomavam sua pet·sonalidade inconl'undivel com o vulgar 
dós ·homens; mas o tt·a~o dominante da ·SUa estrucLura moral · 
C!' a o seu g!'Unde patriotismo; deli e se podia dizer que . tinlha o 
1'eLic:hismo da Patria. . :· · · . · 

Vmms- Apoiado. i\luilo bem . .. 
oQ :Sn. RIVAPAVIA •ConRÊA- E cedo se aceuntuou esse .ca

l'acLeristico •Que ~levia 'dominar· todas as largas c agitada~ 
phases de sua ex1stencia. . · 

l~lial sabido da infancia, o amor paLrio fel-o J'ugir aos ·ca
i·inhos da l'amilia, mesmo •ii Qbedicncia. paterna, para ir U.J'-

• .l'iscar a vida, nos campos .do Paraguay, cm defesa do Brasil. 
Attins:ido por uma· das molestias que, • eollJ, ·dado momento, 

fizeram ccim que grande pa,rte das forças em campanha es
tivesse nos hospitaes, foi obrjgado ·a volta!' tí Patt·ia e 'reco
meçou os ·seus estudos na. l''aculdade de Direito. de S. Paulo, 

·· de onde sahiu para· k encetar no Hio Grande do .sul, em Javol' 
das instituições republicanos,. a..grande luta que só devia ter
minar, como terminou, com a sua 'preciosissima vida; sacri
ficado estupidamente ;,\s •JIJúos de um miseravel e covarde as-
sassino. · · • · 

O SR; VtCTORtNo MON'l''&tRo - Que.ainda. não :foi .PÍmido 
até esta. hOra. . · · · . · · . 

·. O SR. RtVADAVIA COnRl~A .....; Nü Rio Gronde do Sul, nesses. 
tempos. de intenso· ar:dor patriotico e de. risonh~s. e&perancas. 
elle ao lado e irmanado com. Q abnegadõ VenanClO ·A}'l'es •. :r.ul!--, 
dava o. primeiro club republlcano e alargava do seu munllllPl.o 
para' o resto da. prcMncia a activa propagan~a do nov~ regl
men. Desde· lügo revelou· as suas grandes e megualave1s qu~
lidades. do lutador .e Gae·par Martins, o. omnipotente chefe h-:-

s.-Vol, v 
. . 3 
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adivinhando n grande valor daquellc moço que encetàv'll 
a vioa publica com tantos elementotl de successo, procurou 
attrahil-o ao seu gremio; mas. t1puritano e desinteressado que 
era e que sempre foi Pinheiro Machado (muito bem), ficou' 
surdo a todas E.educções do poder e cGntinuou com redobrado 
ardor a missão que reputava sagrada e redemptora. · . . 

Prompto para o sacrifício e para a· luta, sempre fôi es
quivo e fugidio quando se tratava .de. recolher o premio dos 
grandes esforçt1s (muito bem) desenvolvidos em uma cam
panha incessante . e perigosa. À>lsim é·."que, quando ·precisa.,. 
mente o circulo eleitoral onde a sua acci!.o era mais1 directa e 
activa. esteve .em condições de eleger um. Deputado provin
cial e a .elle cabia de direito essa hOnra. escusou-se. resistiq 

. e a outro companheiro indicou para .colher .os-primeiros fru
ctos da campanha de que elle tinha sido o pit1neiro e o mais 
ardoroso combatente: · 

o SR. VuiTORINO MONTEIRO ·- Foi eleito depois, conti-a . 
a sua vontade,. Senador . 

. - O Sn. RrvADAVIA CoRn~ - E, proclamada a Republica e 
· incluído o seu nome na · lista dos Senadores á Assembléa 
Constituinte, do' seu querido São Luiz ·das Missõ.es; voava á 

·capital la exigir que o seu nome fosse substituído por ·outro e 
allegavá que era preciso que nem todos os velhos legionarios 
viessem para o Rio, que alguem precisava ficlll'. no Rio Gran
de, como vig~lante sent:inella, e que e~se · alguem fosse elle, 
que não tinha mais ambicões, uma vez que a Republica es-
tava feita. Mas a tanto desprendimento ni!.o attenderam os , · 
amigo& é companheiros e Pinheiro Machado ~e que ceder e · 
foi eleito Senador, vindo occupar esta cadeirá que tanto hOn-
rou e na qual é insullstituivel. (Mlf~to bem.) . ';. 

O Sn. VrCTOniNO MONTEIRo - Posso dar meu testemunho; ,. 
tomei parte na organização da chapa. · 

., . '• 

O Sn. RIVADAVi.vConR~ - Os que assim _resistiam aos 
surtos da modestia. e desinteresse de Pinheiro Machado sa
biam bem quanto ....,alor se continha naquella alma de" spar- · 
tano. que a uma lucida intelligencia, a uma orientação segura 
dos pJ•incipios republicanos alliava uma vontade de ferro, um 
ardor e"uma energiR pouco communs. E, na Assoembléa Consti• 
tuinte, si não foi dos mais activos nas discussões que então 
se empenhara'm, nas reuniões da.: representação riograndense, 
cjue. teve parte decisiva .nos trabalhos constituintes, o seu . 
concur~o fl>i· prcciosissimo, contribu!'ndo com o seu alto e .são 
critel'io pat·a adopção de· medidas e soluções que· a bancada 

· concretizava em emendas do maior valor. A ·sua ·palavra, o 
'seu· voto, ·sempre: claro· e. amplamente· explanados, começavam 
a ter grande prepnderancia nas deliberações dos representan
tes riograndenS'E!s e os seus conselhos e pareceres constituíram 
para elles :um seguro elemento: de B'\lccesso. (Muito bem.). . 

( 
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O SR. Vw·r·omNo MoNTEIRo - Ninguem Jlle fez mais 
justiça do que o orgão da· opposicão, por intermedio do Sr •1 
Alfredo Ellis. -:- · 

. o Sn. AL~'REDO ELLJS - Obrigado a v. Ex. Não fiz n:iais 
do que justiça. · 

O SR. RrVADAVIA ConnflA - Instituído o Governo Consti-t 
t.ucio.nal, pela eleiéão do marechal Deodoro. da. F~nseaa para. 
.President~, começaram os di,as amargos e de .agitação parBI· 
a Republica e começou tambem/ uma nova phaS'Il da vtda .de 
Pinheiro· Machado . que, pelas c,ircumstaneias .inesperadas da 
politica nacional, e, principalmente, da. regional do .seu Es
tado\ natal, · ia transformar-se de advogado e legislador em 
cabo de guerra. de extraordinario valor. Ao golpe de estado 
de 3 de novembro de 1891. seguiram-se as agitações que deram · 

· em reooltado o contra-golpe de' 23 do mesmo mez e depois as 
deposições, pela forca. dos govern~s estaduaes. Antes mesmo 

· dos suecessos dé 23 de novembro, o .Presidente do Rio Grande 
do Sul, o seu Inolvidavel organizador Julio de Castilhos, _para 
evitar um inutil derramamento de sangue, preferiu, dtan~ 
da agitar,ão revolucionaria que se levantava no. Estado .e· fóra/ 
dclle1 abandonar o Gove:cno, si bem que, como elle o disse em 
maDifesto, desse -..acto resultasse co· predomínio . da anarchia 
desva-irada e da garotada desenvolta:.. ESltabeleceu-se .. assim, 
com o sacrifício do governo legal; governo fraco, sem apoio · 
na opinião, sem orientação definida, cahiu logo· no des
prestigio e na • impopularidade, não tendo forca para fazer 
sallit• o E-stado de um regímen anormal e provisorio p~ra l11lUl 
situação definitiva é IegaJ,I pela eJeic-ão-. dé uma nova Co'nsti
tuinte .ou de ·uma ··.assembléB: que. déSSfl feic!lo 'de legalidade 
aos actos · que .vmha praticando em nome tllo sómente da 
forcá. . O velho partido republicano historico. que · tinha a 
responsabilidade do reglmen e .que queria a · manuteno!io di> 
Estatuto de H de julho de t891, que deu vida constitucional 
ao Rio Grande. tendo' á Sua frente Julio de CastilhOs e Pi
nheiro Machado. organizou a resistencla aos desmandos, do 
governú de facto. que infelicitara a terra ricrgrandense. a 
dessa t('sistenoia surgiu d movimento de 17de junho de 1892· 
que ·rell'taurou· a Jega~idade no· Est~do. situacllo . que perma
nece. a. despeito do .. v1gor do tradiciOnal adversarl'o' que. ·em 
dado ·momento histo'rico assolou o' Rio Grande com uma. 
s ránd :3 (' longa guerra civil. · · · . · · · . 

· Foi. nestes . dous períodos da . vida constitucional do RiÔ 
Grànde e do Brazil que Pinheir!) ·Machado J?O'z' .em· contri~i" 
ciill ~ destaque as ~uas extraordmarias· quahdades de patriota 
e de llrganizador •. No primeiro, erp,igrado em terra extranh~ 
á sua 1:ustâ, orgamzou, empregandl:i .de coracilo, alegre·. e alma 
aberta uma parta da sua fortuna pessoaJ, os elementos da · 
guerra com que devia . entrar ·no Rio. Grande. oomo ent,ro.U •. 
'para rolltaurar o regiJDen da lei e da' ordem. por que. semp~ 

I 
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' Olll tOdtlS as phases da sua vida. se bateu com ardor inexcc-
diyel. · . · · · . 

Na revolucüo de 1893. que,· por quasi trcs annos, cnsan
. guentotl o Rio Grande do Sul e se estendeu' aos EstadO's. de 
· i::ianta Catharina e Paraná. todos sabem a accão proeminente •. 
. decisiva de Pinheiro Machado que. podendo go'sar a tranquilli
dade rle sua cadeira de Senador. preferiu co~;rer os . riscos e 
os trabalhos de uma guerra aspera. ·para. ao lado dos seus 
.amígo's e com1,lanheiros, del'e!ld~r a Republica e a legalidade. 
por mero movimento de patrJOtisrno. ,sem vantagem outra que 
nao fosse o cumprimento do dever/que espontaneamente se 
impllz, como brazilei·ro e republicano. (Muito bem.) · 

Vencida. virtualmente, a revoluoão. que se denomino.u 
fedm•a!ista, com. a morte de Gumercindo Saraiva. a sua prin- · 

· çipal !'igura. no combate de Carovy; empenhado com as fo'rcas 
' de Pinheiro Machado. o glor.ioso chefe, julgando dominado . o 

· perigo que ameaçava .a legalidade rio-g~ande11:se · e o . :Brazil • 
. volveu t. sua cadeira nesta casa. para nao. mais ,a abandonar. 
começando;. então •. a rphase. def,initiva e· final da sua grande 
vida. tCida ella cheia de desprendimentos e de patriotismo •. 

. VozEs - Muito bem.. · · . . 
. . I , 

0 SR .. RIVADAVIA CORRtA - E' nes~! phase que se acccn
tuam. as. _grandes qualidades de P}nheiro Ma~ha~o. que. de 
chefe regional se tornou chefe nac1onal do ma1or .e ma1s JUsto 
p~O~. . . . . . . 

Formado o seu espírito .no amor ás .i~stituicões repJ,lbli
canas que prégOu e, ajudo~. com. braço 1orte, a cOD;SOlid~r, 
clle se tornou um. verdadeiro conservador na. Re.pubhca,, Já
mais procurando demolir ou enfraquecer o regímen nas pes
soas de s~us· dirigentes, . antes sempre procurando prestigiar 
o principio ,da·,autoridade. a que · elle,. por índole e por 
prmc!pios, sempre. foi ·.subti!ÍSSO,• do . que deu. muitas ·.~· ex
pressivas provas, mesmo quando, por forca dos acontecimen
tos, foi obrigado · a fazer constitucional opposição a· alguns 
dOs governos do ~aiz.~ E, ainda nesta linha inquebrantavel da 
.sua conducl·a pohtica, eu· vou encontrar um traÇo que o ap
,Jll'Oxima do typo dOs .heróes, porque, como. diz Carlyl~, cas
. grandes almas são.· sempre lealmen.te. submissas .• respeitosas 
para o qu8 está ac1ma de'llas•; e, nmma:,delle, acima das suas 
paixões, das . suas conyeniencias· partidarias, lPinheiro. Ma,.. 
chado ·sempre collocou a Republica, ·que para elle symboli
zava a Patria; ·por isso em. todas as occasiões · foi submisso 
ti Ordem constitucional, que elle .zelava · acima· do tudo, e, 
porque, ainda na phrase de' Carlyle; ·perdoae a insistencia 
da citação, mas, tratando.,se de' um heróe, só no Jivro ·dos · 
. heróes eu pOdia buscar inspiração ·e ensinamento, .e porque, 
repito,. olle cria firmemente .na . efficiencia e na virtude do 
regimeii1 republicano, sempre agia com .11. maior lealdade,· an
t~pondo .. os .intqre.sses superiores .da. Repl.lhlica ás transito
l'Ias con~en1.~nc1as das facções e' d~s P,lll:~.~~os.: ....... --· ..... : _-: 

VozEs -.·Muito bem.:· •·.· · · · · 
' ' 
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·:· O SR. RtVADAVIA coan!1:A -·A muitos poderá parecer uma 
· novidade ou um jparadoxo o que affirmo em relação ao meu 

mallogrndo amigo. mas, é n nítida verdade qule resalta . do 
todn a sua vida. publica. ·· · 

Dons factos, entre .. outros, attestav[o de um. modo clo
f)uo.nto . a minha ilffirmativa e tornarão evident~ que aquelle 
.a cjuem, . em um assomo de raiva retrospectiva. 17.m consorcio 
hybrido quiz apodar, á face· da Ainerica, de cnuâilho, na· si
ll'llificacão pejorativa desto termo, era exactamente a anti
thcse dessa ~ntidade exotica que ha muito desappareceu 
dos plagas americanas, porque elle era o prototyPo · do ho
mem da orrlem e da lei, sem as ardegas e insoffrtdas ambi
<iõ.es que COI)turbam os. espíritos mais Jucidos e privilegia-
dos. · · · · · . · · 

VozEs - Muito bem. / 
0 SR~ RIVADAVIA CORRJ1:A...;.; 0 Governo de Prudente de MO

raes, · o austero republicano que· com · inexcedível. brilho 
presidiu os · trabalhOs da Constituinte nacional, inaugurou-se 
cm um ambiente de desconfiança e até de hostilidade, por• 
parte daquelles que mais de. perto estiveram ao lado de Flo;
rinno Peixoto na· resistencia ti.. implantaoã0 da politica deis 
pr.onunciamentos em nossa terra. Esses elementos hostis ao 
novo . Governo representavam a parte mais activa dn

1 
so ... 

ciedade, pois se compunham da. moeidade das escolas superio
res que, com as armas na mão, defendeu a Republica. e da 
porcão mais vivaz das forças armadas, sem fallar de homen§ · 
politioos de notaria ~esponsabilidade. · · . 

Tal ·ambiente, longe. de se d·esfazer aos -primeiros actos 
do venerando Presidente. foi, ao envez disto, cada vez se tor
nando mais carregado até o ponto de pr.oduzir a '*ande seisão 

· . do partido· politico que, tendo ~eito a eleição de Prudente de 
llloraes. occupara todâs as posições officia.es .. · • 

· A esse movimento de opposicão ao Governo da'Republica, 
, posso · dar o meu testemunho . pessoal; PinheirQ . Machado 
· ol'fereeeu unia .constante e serena resistencia e só' depois de 
tornar-se irremediavel a elle accedeu, não fjlltando aos velhos 
amigos e companheiros com a solidariedade que lhes devia •. 
Mas. ,i amais' deu· o seu. apoio é 0 prestigio d.o seu nome, au
reolado ·na gue11rn e na paz, .sinão a uma opposição cnracte
rizndamente (IOnsU:tucional, isto é. opp'osicão que se .corpo'
rificasse na livre critica aos netos do .Governo, n quem não 
comp-rehendia ~e .negassem as leis. do meio. · · · 

O SR •. A:. :AzEREDo - E' .a pura verdade. 
· O SR.· RtVADAVIA connf.'.A - ·uma :opposioão, ·porém, quo 

contava, ·além de grandes elementos. no Congresso. forte 
apoio: em todas as classes, ·especialmente no ,EX!ercito .. devia 
naturalmente extravasar e appella•r parli. recursos extremos. 
0 os cone h avos ll ns conspirações se fizeram· entre os oppo
si'lii,onistas mais ardentes e insol'fridos ,, ' . ' 
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. • O SR. A. AzEI\BDQ ..:_ Alta noite. 
0 SR. RIVADAVIA CORRJt\ - .De uma :fleita, Pinheiro Ma..

chado foi proeura3o por pessoa da maior responsabilidade, 
dizendo-lhe que o movimento para' derrubar Prudente de 
•Moraes estava inteiramente apparelhado, tudo. prompto e. cada 

· um no seu posto e só ·pediam que elle desae a sua approvn
ç~ a um acto que seria consummado de modo fulminu,nte, ·. 
não podendo de fórma alguma ser. suffocado. · 

O SR. A. AzEREno. ~ Fulminante em horas. '· . 
O Sa. RIVÀDAVIA CoRRiA -·E o h~>mem da ordem; o repu

lblicano que amava ·a, Republica e a Patria acima de tudo. 
:recusou promptamente e. de modo terminante o seu ooncun;&> 
a esse lOUCO movimento, declarando que, si OS seus Cl)nSelhos 
11ão fosem ouvidos, os amigos em rebelliAo ·iriam encontrai-o 
no Cattete. junto do Presidente,· prompt&> a sacrificar a sua 
;vida em, defesa ·da ordem ·cOnstitucional que Prudente de. 
Moraes encarnava naquelle momento. E o movimento não 
se fez. . ·. · _ .. 

. . Mezes depois, por um cOnluio · inelQllicavel, · deu-se o at'-
. tentado de õ de novembr&> de que resultou a: morte do. ma
rechal 'Bittencourt, e Pinheiro Machado. que era alheio, como 
· 1'icou evidenciado, a esse acto de loucura;~ foi, · por um es
tr~ho movimento ·de medo e fraqueza do Governo. preso o 
conservado. durante. 40 · dias, a bordo de um navio de. guerra. 

:0 SR. A. AzEREDo - E' a verdade, dOU disso testemunhO' 
ocular. · . . · · · · · 

' • 1- _,. • I 

. 0 SR. RIVADAVIA. ,CORR~ - POIS :bem. O seu primeiro, e 
talvez unico cuidado. foi teleg.raphar ,...âo . seu · amigo Presi
dente do Rio Grande, Julio de · Castilhos, recommendando . 
calma aos ... amigos e pedindo que o, Rio Grande dó Sul, então 
perfeitamente preparado para se defender e aggredir, não 

' fizesse nenhum gesto; nenhuma manifestagilo que .. P1ldess~ 
ser pret~xto. para a perturbação da ordem e .talvez;-. ainda 
uma vez, para ser. ensanguentado ·o seu generoso o livre 
solo. · · · . . · · . · · . . ·. , 
. . Eis. o caudilho;, que só tinha. a preoccupaçilo da ordem .. 
publica, do prestigzo da autoridade e que só lançou mão <las 
armas .para· defender a C&>nstituicAo ·e as leis; •. 
· .. · .VaiEs -Muito bem,. muito bem. ~ · 

' < I . . _, 

. o SR •. RIVADAVIA. CoimtA - ••• na unica. vez em que foi 
preciso sustentar a legalidade . ameacada de 'sübmergir-se. 
com a Republica na voragem da onarchia e .· da desordem . 
. · Disse-se; e· o p~>vo acreditou (e em que não acredita·· o 

poyó ~mpre ingenuo e facil ?) que durante 20 annos Pinheiro 
Machado governou .a llepublica com&> si .1fosse uma. feitoria 
sua, .que .todas as d~sgraças que cBlii!lill;sobre o palz eram a .. 
.sua obra... NllQ P.Odza bayer maior, lDJustfoa... Plpb~iro Ma-

. ' . ' 

., 

" 
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ohado emprestou o seu immenso prestigio ao( gllvernos da 
Republica: mas' jamais . quiz usurpar attribuic!Ses que lhe 
não pertenciam~ nem nunca procurou .cumpensações, nem 
fez imposições em troca d(.) apoio que dava desinteressaM; 
digno, verdadeiramente liberal. · 

Que digam os :.hOmens que passaram pelos ruais altos 
postos da administraolío (.). que. lhe11 pediu Pinheiro Machado 
em troca de um apoio e de uma solidariedade que constituíam 
muitas vezes: 'para elle, verdadeiro· sacrifício? ~ 
. Eu posso fallar no duplo caracter de amigo fiei que fui 
e de membro de dous governos; sobre quem poderia çlle tel'. 
maior mflueni::ia; maior poder do que soJjre o seu amigo de-
dicado; .leal~ prompto por; elle a todos os sacrit'icios? . 

' . 

. Pois bem, consez·vei nos posws que exerci a maior 11-
berdade"; nunca recebi. do meu amigo e chefe uma imposição; ·"-

. um· pedido que· fosse uma ordem'; sempre respeitou Os meus 
escrupulos; o meu mod(.) de.agir e eu senti'a que, quando tinha 
necessidade de resistir B(.)S ·seus pedidos, pedidos iguaes aos 
que fazem todos os politÍCOS7 ao envez de diminuir na sua 
estima e no seu conceito, .eu· erescia mais. . • . 
· Nunca foi um caprichos(.) prepotente e ao contracio sem

pre todos o encontraram docil á voz da razão, conciliadllr, 
f.(.)Jerante'; principalmente; com os homens, como elJ&·rnesmo 
disse,· si bem inflexível na ·linha dos princípios. . . . . 

Procurava com o seu lucido espinto, com· a ·sua grandê 
experiencia aconselhar os dirigentes, quando os seus con..: 

- selhos eram solicitados; mas não impunha a sua opinião. 
manifestava, sim; ·com extt:aordinària. clareza (muito bem) ·,e 
elevação o seu. modo.· de pensar, deixando-os· responsiweis 
livres 'de seguir o caminhll que melhor entendessem. 

· Mas Pinheiro Machado nã(.) era só um-,Mmeln. de von
tad~. de rara· energia moral. era uma i~telli:genoi~ . de pri

.. meira ordem · (mutto bem) com uma admiravel facilidade de 
. apprehensão e assimil~o. . .. . 

- Nunca· vi · quem Uvesse mais segurança em recapitular 
factos e expôr as questões; nas reuniões da representaeão rio-

. gr'nndense elle· surprehendià sempre· os· seus amigos pelo modo . 
elegant~·. PI'eciso e claro por que collocava todos os 1assum
ptos, estendendo-se, por vezes, em interessantes e proveitosas 
disser·tacões. · · · · . · · , , . · · . 

Não preciso dizer-vos 0 valor do. seu talento; tivestes ·oc
casião de o ver nos ultimos amnos da sua vida enfrentar na 
tribun1 desta Casa os mais consagrados oradores e levar van
tagem pelà sincer!dade_ de suas _opiniões ~ a firmez!l das idéas 
que expunha e defendia com mtlda precisão, Sem ter a.pre
tencão de ser um financista, aqui. discutiu finanças; em me
morava! d!scurso. n_ todos impressio9ando pela· clareza e jus-

. teza dos. séu8 conceitos. · 
: Jilra um hOmem que tinha a vislio das cousas e dos acon

,teoi!lleptos; com uma oult:ur~ ~ 1lll\ boll\ ~~~so gue. Jh~ P.~rniit-
.. 

.. 
' 
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tiam entrar com vantagens .em todas as discussões em que 
so:.tratasse de nssumptos politicas ou de ndm1nistracüo. 

Era uma vontade posta ao sorvir.o de úma intelligencia · 
perfeitamente equilibrada e de uma a!Ína despida do ambições ,' 
c <le ,,aidades. · , . · 

Podia ter ascendido no primei ró posto neste paiz; para 
isso, só lhe faltou o seu prop'rio consentimento; preferiu ·no 
seu de$prendimento. o na comprehensão original que tinha da 
sua missão politica, , na Republica; ficar onde, esto,va; conser.; 
var-se acima de ambições ... , 

VozEs ,_ Mui to bem. 
O Sn. RrvADAVIA ConntA - •.. pessoaes, afim de poder 

ter o sufficiente prestigio e a precisa liberdade par11 bem 
servir a Nação. (Muito ,bem.)' · , , . , • . , 
, Era um forte e um desambicioso; não podia, portanto, ·· 
ser um caudilho, porque, como elle mesmo disse, pouco antes 
da sua morte tragica. cs:o caudilho rompe a couraca da -lei; · 
forca. as consciencias por meio da violencia,, e elle',. o grande· 
patrioln, declinou. «dos postos primarciaes, embot'a podendo 
galgai-os pela fórma lega>l.:.. · · · · . . 

Si os seus injustos aggressores pudessem ter I ido na
queiJe grande coração quanto e!le . amaV'Il esta terra, quanto 
por .ella se sacrificava, quanto era. constante !i preoccupncão 
que .tinha pelas cousas publicas, aponto de nem as tremendas 
nmoacas de morte. que. afinal, se tornaram realidades, con-. 
seguirem demovP.l-ü do seu cnminhó e da missão· patriotica 
que ·se· traÇ'Ilra: si pudessem auscultar o thesouro da dedicação. 
dê devotamento e de desinteresse que aquella .grande alm:J. 
encerrava, certamente· que hCij!J haveriam remorso e pezar d:J. 
feroz campanha que fizeram contra. um homem cjue se devo-
tou por• completo ao· serviço da Patrin. · · 

VozEs - Muito bem: • 
O Sn. · RtVADAVIA CORR1l:A - Os seus companheiros, nesl~ · 

Cnsn, conheceram todas as suas grnrndes . e excelsas' virtudl's 
de pnt~iotn, e, por. i~so, guardam com ca.rin~o e am~r a su:l 
mcmor1a e a memoria dos seus extrnordmarhls serviços •. · . ,, ' 

Voms -.Muito bem. 
O Sn. RIVADAVIA ·connl\1, - Um dia, o Brnzil inteiro. fará,· 

si J;í não faz, completa .iustica no grande lidador· que consa
grou a existencin. no seu pniz e ao ideal rcpub!ican~. ·(Muito 
bem.) · . · · . · ' · · · · 
· • A representação do Rio Grande vota, agradecida, todas as.· 

·homenagens que se propuzeram· á memoria do invicto· cida
cliio cu.ia passagr.m pel!i .vida rcprr,scnln uma grande e lat•ga· 
I ição de civismo. (ltlttito bem.) .. · · ·· . . · · 

Honremos a suo, '>.memoria, que honramos ·a Pntrin. (.ll~uUo 
bem,: ~riuito' bem. pa~.,na~, ). · .. . ... .. ... _ , . .' .... , .. , •. : 

' ' 
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.·O Sr.· Presidente - Vou· submetter a votos o requerlmen· · 
to do Sr. Senador João Luiz Alves que é dividido em · tres 

t . • ' I par es. , , .. . · · ' . · . · .1 

1•. que seja transcripto iws Annaes · d!l Casa, o discurso 
proferido pelo ex-Senador Pinheiro Machado, a 17 de jUlho 
de 1915. 

· Os senhd'res que approvam esta parte do requerimento, 
queiram levantaM-e~ (Pausa.) · 

.Foi approvado. 
2.• Que seja inserido na acta de hoje ainda um voto de · 

. pezar pelo infausto acontecimento do seu passamentú. 
..... ' ; .j', • ' ' 

. · Os. senhores que approvam esta 'segunda parte. queiram 
levantar-se. (Pausa.) : · . 

Foi approvado. , 
B.• Que seja levantada a:· seE'Isão em homenagem á data do 

seu passamento. 5 · · 
Os ·senhOra~ Que apprúvam esta terceira parte, queiram 

la.vant,ar-se. (Pausa.) · · 
.Foi approvado, · 
Em virtude do vot.o do Senado, ·.levanto a. scssfio. 
Designo para ordem M dia da sessão seguinte: 

. VÓ'tacão. em 3• discussão. ,da proposiciÍo da Camara dos 
Deputados n. 3, de 1916. q,ue conceder.l!eis mezes de licença, 
em pror_ogaçiio e, sem :venCimentos, a Alexaudre de Mel!o Ce. 

sar, prat1cante de t • classe da· Admini~·tracão ilos· CorreiOS de 
S. Paulo, e autúriza ·o Governo a mandar reverter ao quadro 
dos inspectores de saude dos portos o Dr. João. Lopes Machado, 
mediante nova inspecoãa de saude (com ·parecer tavoravel da 
Comm1'ssão de Finanças) ; · ' 

' vatacão. em 3• discussão. da proposição da Cnmara dos 
Deputados n. 35, de 1916, que a~re, pela Ministerio da Fa.
zenda •. o credito de ·9 :978$379, para pagamento do que é devt. 
do. ao vice-nlmirnntc ·graduado, reformado, Herculan!S Alfredo 
Sampaio, em virtude de sentença judiciaria (com precer (a· 
vc::avel .da Com missão de Finanças) ; · . 

vatacão. em 3• discussão, da proposição da Camnra dos 
Deputados n. 31. de 1916, que autoriza a cop,essão ·de seis 
mezes de licencn, com ó ordenado e ~m prorogncão' a D. Julia 
Alvares dli Cunha; telegraphista de 4" classe da Repartição . 1 
Geral dos Telegraphos, para tratamento de E·aude (com pa
recei' (avo1'Q1Jel da Commissão de Finanças); ' . · 

V!Stacão. em 3• discussão, da. proposição ·da cumnra dos 
Deputados·n •. ·33, de· Hl16, QUe· nutoi'jza a.conce:.süo de ·um 

/ 
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anno de licença, em prorogaoãc!, cóm abono· da dia ria a que 
· tem direito a Antonio Affonso Ferreira d~ Macedo, ajudante 

de 2• classe da Est.rada d13 Ferre! ..central do Brazil (com pa. 
recer ravoravel 'd• Commtssó.O de 'Finanças) ; ' ' ·-

Levanta-se a sessão. - ( 

Publicacão feita por ordem da M:esa em virtude de delj-
beração do !Senado: . 

DISOUR:SO PRIOINUNCJiADO PELO S.R. SENADOR PfNIH!E:lfRO 
· l\IACHIAiDO. ElH :SUA -RESTIDEJNCiiA Nl<\: NOITE DE 17 DE 

.TUI"HO DE 1915; STENOGfl!;\:~HADO PiEILO ·SR. FRAN
COLJlNO C1\1MEU, A QUE SE REFERIU .O·SR. J0.1;0 LUIZ 
·:\LVES: 

O Sr. Pinheiro Machado-« Meus 'co'rre!igionarios, jovens 
patrícios. !Na nossa .iá l~ga •Vida de lutador, nunca. tivemos 
manil'estacão mais consol!ldora' e que tão de perto ·tocasse os 
nossos ·sentimentos de ,patriota e republicano, do que esta' de' 
que ~omos alvo nesto momento, em que elevaes tão alto a 
nossa individualida(jc sobre o pedestal das energias dos mooos 
-. esperança·s da. patria-daque!Jes que amanhã terão de, eom 
sua"-aCção 'fecunda, aprimorar as~ praticas do regímen repu-
blicano. . · · . · · · · · · 

O tufão a ·l'fue ha pouco alludiu o ·eloquente interprete 
dos vossos sentimentos atravessa a:s campinas, devasta as flo
restas, . despe de. fo~hagem o arvoredo; mas não ·conseguirá 
Jamais desraigar os troncos annosos .que, sombrancefros, re:-

. sistem, '.aos. impectos da tempestade, povque as suas raizes se 
prolongam profundamente pelo solo a dentro. (Muito .bem. 
Bravos.) · · . . , . . 
. . Assim a nossa conseieneia, · nutrida de prof'\ndo senti~ 

· mento, de amor. -ú patria, de.' CO!}v)cções enraizadas por long~s 
annos de trabalho e de med1taçno em bem do dogma repubh- / 
cano; não vergará .i1ámais' ao sopro da anarchia. Muito bem,· 
muito bem. Sensar;ão. ) · ' . · · · · . ' . · .>! . 

Bem mterpretaes, estamos eerto, os sentimentos dnquelles '.'li 
q,ue amam o· regimen, e que amanhã, ·em ·futuro não remoto, 
terão por fado de erguer o pendão que nós, 'Velhos hoje em-

'punhamos. · . · · . ·. · · . , 
Tão nobre missão não poderá caber áque!les que, na praca 

publica, pregam o assassínio, a subversão da ordein. ·em .nome 
do falsOj..principios. A esses nunca poderá cab!ll' a. direcção dos 
desthitís da nossa patria. (M'úito bem.) Esta'funccão por isso 
mesmo que é nobre. o glór~osa, ·só poderá ser. desempenhaqa. 

•' pelo. elemento eonsmwador,1 mas ··conservador das nossas · h- . ;· 
herdades, conservado!' dns .conquhtas generosas de 15 de no
vembro de· 89 · (palm.as); consorvador dos grandiosos senti
mentos da nossa nacionalidade, '-que, desde a época colonial, 
vem norteando o espirito dôs ·brasileiros- para as aspiraoões 
.Que, felizmente, realizo.u .na époo11 a que ~c!lbq .d.e .alludlr .•. ' , ' 

• 
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r· Fallll~se em derrocar o caudilhismo I . 
· • Que .caudilhismo? . 1 

;.-\iquelle que pretende superpor-se á vontade livre do ci-
. 'dadiLo, expressa nas .urnas? · 

. Aquelle que procura eliminar . dos poderes publicos seus 
attributos, sua competencia, suas attribuicões conferidas pela 
Coilstifuicão?l · · . · 

· · Será-aqilelle que, até no seio do Parlamento, tenta ar
ribatar aó Senado o direito de. ~reconhecer os legitimamente 
eleitos pelo voto da Nacão? l (PalmAs.) . 

· Si é e·ste o caudilhismo que se pretende eliminar do sce
l!lnrio da politica brasileira, de pleno accõrdo·, porque ,elle não 
encontra:r'á guarida junto aos nossos sentimentos. (Míuito 
bem.) . . . . · · · · 

Meus concidadãos e j'ovens. patrícios, ha .cer~a de 40 annos 
·que IV imos exercendo nossa actividade cívica, visando ·a exe
cuc1ío COPlpleta do programma republicano, quer p'regando-o, 
quer defendendo-lhe de ataques a integridade. Fomos e se
~emos sempre infenso a , todo aoambarcamento da liberdade, 
quer parta de um individuo, quer de. uma collectividade. So
mos radicalmente opposto ao espírito de domina(,)ão' fóra. da 
lei, ao exercício ·cte qualquer autoridade que não tenha por 
base ·a legalidade. (Muito bem.) Somos adversos por prin-. 
cipios, por-~sentimentos e por actos · a qualquer pensamento 
dictator1al. . . . "' . 

E é por isso que estranhamos se faca' uma campanlha ei
IVada de doestas infandos contra a nossa individualidade, attri
buindo-nos 1idéas que sempre repugnaram ás nossas convi-: 
coões. (.Wuito 'bem.) 

· .Não ha, · entretanto, motivos para estranheza. ' · · · 
· • A ·sociedade, como ha pouco disse o · illu'stre patrício que 

nos •honrou com a sua palavra eloquente, passa por .uma phasc 
. de ·p.erturbação profunda: a verdade é substituída pelo alei"re; 
actos os mais puros .e elevados,. adulterados; intenções .as m'ais 
xectas, deturpadas; caracteres· os :mais impollutos, :eons:pur-

., cados; a injuria substitue o argumento. (m~ito bem); a in-
. famia superpõe-se. ti honra. (.4.poiados. ·,Palmas.) .·,. 

·: · :Senbmos estremecer; neste instante angustioso todas as fi-. 
bl'as dn, ·nossa natureza; para resistirmos aos embates destas 
ondas encapellaâas, a que vos referistes, que não são mais do. 
que a salsugem ·das ambi()õc§ e dos odios· incontidos. (Mu.ito 
bem .. Palm~s.) · ·. . · . · · · 

'Entretanto esses nrremecos, embora promovidos por uma 
tumultuaria agglomoracão de homens, .não .. arrefecem o nosso 
ardor civiC'o, ao contrario-'nos ·acaloram ainda mais, forta
lecendo a nossa vontade, para levar-nos ao sereno cumpri-
mento dos deveres. (Muito bem.) · 
. Si neéessario nos fosse alentQ, 'Conforto, não o· poderíamos 

t~r mais completo· do que aquelle que nos trazeis. . ' 
· E' a mocidade que se d.ebruca á beira do abysmo, da con

vulsão o da anarohla, e alli colhe a flOr, cm oulia corolla; ro
bbrilha) · o balsamo consol11.dor par~~o .o no~aQ .eSP.irito,.;'l(:MluitP. 
em · , .. '·~' ''·- .......... _, .. , ,, ....... ..~ ....... ,..,_,, 
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Para impulsionar a no;;sn acção cívica set·ia mais qua 
suUicienle sentirmos. o rumo dos vossos rpa.ssos,· o brado das 
v osgas .consciencias e o pulsar .dos vossos corações .. (Jllu.ito · 
bmn; m.uito bem. l>a'hnas.) Nada mais fôra nceessnriO para, 
legarmos aos vindouros- não uma vida clllcia de gloria, mns 
nmn rxisten<Jia dedicada sempre ao cumprimento cstricto ,do 
clr.vm·, -em. bem da Patrin- do que esse ensinamento CJUCl 
agnm oft'ereceis :í nossa sociedade. (Mu.it.o bem..) 

Quando o temot· e a eobardia parecem ter avassalado 
todos os espíritos, sul'gis impctorritos, serenos, proclamand.o 
a vossa fé c a vossa confiança. (Palmas.) · 

E' reahnent:c um Unitivo que enche a nossa alma de cla
J'idade -respirar eslo ambiente, em que .iovens patri.cios sur
gem ao nosS() Indo, robustecend() com a sua vontade, com n 
sua palavra c com os seus aetos ns resoluções, que, porven
tura, pud{)sso seJ' vacillartteR, dos vossos companheir()s, ser
vidores lambem· do mesmo ideal l(Jue alimenta os vossos <lO-
rações. (illttito bem .. ) . · , 

E' possivl'l que durante a convulsã() que nesta hor[\ sn
codc n rtepublica {)!TI seus fundamentos passámos submergir. 
E' possivül. E' possível mesmo 'que ·a braço assassino, impcl
lido pela cloquencia delimntc das ruas, nos possa :~~ttingir. 
,\~'J'irmamos, pot·c!m. aos nossos correligionarios que. si es:;o 
momento chegm', saberemos ser dignos da vossa confiança, 
(l.l!u:ilo bem..) Tombaremos nn arena, fitando a grandeza dn 
nossa Pat.ria. sel'cnnmenle, som maldições nem desprezo, seu- . 
!.indo tão sómentc compaixão para com . aquelle- que assim 
nYiltn n nobt·ezn innnla do brasileii'O. (M•ni.to bem. •. Palmas 
1n•olonoadas.) . 

Não occullaremos, como Cesnr, a face com n toga. e,< do 
fl'entc, olharemos :fito a trcda c ignobil figUl'a do handid(),. do 
·' irario. (Mu·ilo br.rn; sensação.) , 

Não temos para · ol'í'erecér ao nosso paiz, talento (nãd 
llJlOi(l(/o), com11etencin oxl.paordinaria que· possam offuscar o 
r.ntcndimenlo das mu!Lidücs: mas tomos uma vontade cnno
lll'ecida ao s.crviço da ·Patrin (mnito bem),· temos intencõe;: 
.as mais .1·cctas e podemos, de fl•.onte erguida, dizer· nos nossoi; 
Cllmpatrwtas qu{) voltem, uma n uma, .todas as paginas da 
nossa vida pulllic~. certo de que alli n~dn oncontrnl'ãO quo a 
ennodoc. (Sansaçuo. Palmas.) ' 

Ct•ianca ainda, com :ld annoR a11enas, niío :rrcquenlnvamos 
~omioios para açular. a multidão contra um homem só (.wn
.~nçtio), mas rctiravamo-nos da Qlatria, do convívio dn familin, 
r, sem o llOnseT)limcnlo- paterno, {)arriamos aos campos do Jla
l'aguay, rm cn.1os areacs adustos. e <llirpa insalnhl'C compro
mot.lr.mos a sauclc duranlr. .quasi dous nnnos, dnlli rctira·ndo
no~ s6 quando a molc;d.ia mais se aggrav~.'trn, debilitando-no~ 
as fm·cas r. imnr.dindo-nos dl'l nontinum· na defesa da Pntria. 

rtcg·rrssnndo ao Ia1', viemos para S. .Paulo, onde, ainda 
11SI.nrlnntr.. Jll'r.g:ímos ,j:'1. n crrdo ·J•r.publitano, l'omoR ronsor:io 
dnquPIIr.s ·qun J'unclaT·nm nnrtuclla cnpitnl, o Club Republhlal\o 
Hndical. .. ·• ·' ...... ; 

I 
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:tl'ormado, vo!Lando ú · l·crra untai;· vimo'-UOS ~ol;c.Hauo~ 
1mra aeeeiLay cargos nublicos de certo uestaquc, que Lmhurn 
po-r fim eu Libiar a no~sa fü ci v iea. Não os acceitamos, conser
vámo-nos, modesto advogado, ua campanha, prégando a llcpu
)Jlica, percol'l'endo quasi todo o Rio Grande, cni prqpaganda 
das idéas victoriosao a 15 de 1:'\ovcmbt·o c conscsumdo es-· 
ma:gar· os dous partidos monarchicos na localidade onde ha-
JJi trovamos. · 

;Nunca aspit•ámos as allas posi~ües politicas . 
.Proclamada a Republica, a direL-ção do no:;so · par·Lido nos 

inuluiu na chapa. para ·Senador :Federal. Ao saber, ·corremos 
apressadamente ú capital do Estado, afim de obter a exclusão 
do nosso nome da ehapa faznndo scnLir então aos compa
nheiros ser nccessario .. que 1'ieassem alguns dentre nós no flio 
Grande do ·Sul para. organizar o partido republicano depois 

.. da déblacle rilonarchica: lnsistcrwias repetidas, dcliberaoücs quc 
·não pudemos demover, nos fizeram vit· para a. capital da. Repu- . 
hlica, onde, modestamente, cumprimos ,s-empre o dever que· nos 
impunham- as funcoües politi·cas que o nosso ·partido nos havia. 
delegado. (Jllnito bern.) r 

Quando uma raJada revo-lucionaria prormrou abalar os ali
cerces da Republica, niío hesitamos em abandonar a família, 
em S. Paulo, partindo irnnwdiatamente vara o Rio Ch·a.nde do 
Sul: onde estivemos dous annos 'em luta, em rude eampanhl,\ •. 
Dislo ]ibdem dar -testemunho muitos dos presentes neste 1~é .. 
c:.into, onde se acham antigos companheiros nosso·s, assim como 
de que as forr;as 1C]Ue comnosco secruiram foram por nós t·eu .. 
nidas e · organizadas. 

VOZES- E' a. .verdade, 

• O ··Sn. ·PJ·NHElllO 'i\L\CH,\DO -r:~ioda mais. Essas for~as mar
l!hamm c operai'am em Lodo o Rio Grande do Sul sem t•ecebet• 
vencimentos, que só lhes foram consignados quando 'transpu
zeram· os limites dos Estados de .Santa ·Catharil;la e Paraná, 
batendo-se até então como voluntarios an serviço da Repu
blica, so1'1'reudo innumeras calamidades, pois 'que nos ~oube 
por sorte agir durante a estação invernosa, que tÍ aspera e 
ri~ida. nus coxilhas do .Sul. ·, · . . • 

O bericmerito marechal Floriano certa vez nos telegraphou 
·para que cooperassemos na fronteira de Bagé i:Om o mallo
gudó. João 'rclles. !Partimos. ~l'endtY o saudoso consolidador 
da He{mblica. proposto, nessa occasião·, soldo e fai·damento ús 
nossas 1'or·oas, ellas nobrcment·e recusaram. 

Reol'crimos esses factos par·a· pol-os em ·confr·otito com os 
serviços dos· nossos adversarias. (.Uu'ito bem.) 

Pt•ccisamos dizer aos uoosos corr•eli"'ional'ios que ~então, 
tendo reunido mais de tres mil homens, fnscicntes os g:ovcruos ' 
federal c ·estadual, povque as communicaçües telegmphicas 
se achavam interceptadas, não quizemos ·commandaJ-os dire
ctamente: fomos a U1•uguayana buscar o general Rodrigues 
Lin1u para collocul-o ú f'l•cmtc dcssus for{)as. · . 
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Varias .vezes os nossos COI'l'Cligionarios teem pretendido 
elevar-nos aos mais altos postos da Republica, 'invocando con~. 
vcniencias c razões politicas.- Isto é do .domonio publico.l 

Voz~;:s -··Perfeitamente. 

O Sn . PÍNIUl!RO MACHADO - Não ha quem não saiba que, 
considerado como ·chefe do partido que dispunha da maioria 
dos suf1'ragios da Nação, da maioria na Camara dos Deputados, 
da maioria no .Senado, apoiado pelo Governo l!'ederal, nós po
deriamos pretender e attingir as mais elevadas posições .. (•llU'itQ 
bem.) · · 

Entretanto, recusamo l-as sempre; fomos surdos aos ap~ 
pollos dos nossos amigos, cons-ervando mesmo preciosos do~ 
cumentos. neste sentido, entro outros, do grande patriota o 
excelso brasileiro Borges de Medeiro (muito bem; apoiado)! 
:que entendia ser imprescindivel .que nos· sujeitassemos ás. im~ 
posições da opinião republicana. . . · · 

•Citamos estes factos para demonstrar. aos am1gos e-, por 
que não dizel-o?- para· repetir perante a Nacão, que não 
púde so1· no·rteado pelo espirita de caudilhismo quem ;tem re
cusado as posições de mando. (Mu·ito beu~; muito bem. Palma~ 
1l1'0longadas .) . . 

O caudilho, rompe a coul'aça da lei, ·fol'!ia as consciencias · 
por meio da violencia. O vosso obscuro (não apoiado) ·eompa~ 
triota tem ·declinado dos postos primaciaes, embora ·podendo 
galgai-os pela fórma legal. (Muito bem,.) , 

. A natural commocão produzida cm nosso espírito por esta 
. manifestação ospontanea, nobilissima, de homens q'\le apenas 
· iniciam a vida publica, 11ue não Mcessitam absolutament'e de 

qualquer presti!;'io que ·p'udessemos ter, de ·homens que se ap~ 
proximam da nossa individualidade para .confortai-a ·com o 
prestimoso concurso da sua solidariedade; .esta commoção na
tural nos toem levado a discorrer sobre assumptos que talvez 
parecam cxtranhos ao momento, mas que teem toda owor"
tunidade, porque constituem uma resposta indestructivel es-' 

. tribada em factos, ·a essa ca1npanha de dirfamacão, de desere~ 
dHo·, que, toldando os horizonte.s da consciencia nacional, pro~ 
cura a,Jimcntar uma situacüo anarf!lhiea, na qual os elemetV.os 
que até· ho.ie não puderam, pelo caminho largo dà préd~a, 
~ubi~· ao poder, ~ntam arrebatal-o. pela surpresa e 1 .pelo terror. 
1 l~lltttto bem; rnu·tto bem.) . . 

,Agradecemos, sinceramente reconhecidos aos nossos jove!ls 
patrícios, esta demonstração da sua confianóa, da sua solida~ 
riedade, sobretudo· pela esper•anca 'Vivaz :que vemos surgir em 
torno de nós de que a Republica poderá, como o sol, ser~ em~ 
panada pela nuvem que passa, mas que será imp"erecivel, im~ 
morredoura. (iAs 1tltimas palavras do orador são abafadas pelo 
('rago1• das palmas que ecltoam, durante aZUuns minutos, e por 
vivas a S. :Ex. e ao partido conservador.) '. 

I 
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S~ss,~o EM 0 DE SETEMBRO DE f91G 

.. , AC'rA DA REUNL\.0, EM 9 DE SETEMBRO DE 1916 
' I •, 

; PRESJDENCIA DO 811. Pl~Dl10 llOf\CJES, 1° SECRETARIO 

'·· A' ·I hora dá tarde, acham-se presenLe os Srs. Pedro 
·Borges, PI.H'eira Lobo. Jndio do Braz11, Lauro So.dré, Mende~ 
dr. Almeida, HibriJ·o Goncalves, .Toão Lyra, Miguel de Car·' 
valho. J~rieo Coelho, Hueno de Paiva, Alfredo Jm!Is, Leopoldo 
do .J;ulhõt~s •. Jo~é MurLinho e Soares dos Santos (14). 

'. D1·~Jxom dP compnrrcer com r.nusa justif'ir.nrla os Srs. A •. 
Meredo, 1\let'r.lln, Hr.rcilin LU?.; J.opr.s Gonçalve~. Rego Mon
teiro. Rilvrrio Nery, Arthut.' Lemos, Cos.ta II.OrJrigues. JoR~ 
Euzr.hio, Abdin~ Neve~. Pirns J<'erreira. Francisco Sá, 'l'homn~ 
Accioly, Antonio rJn Souza, Eloy de Souza. Cunha Pedrosa. 
Epitncin Pessoa. Walfredo Leal, Ftosa P. Silva, Ribeiro de 
Britto; Df\Ot.aq Rnt•r'.lto, Araujo Góes, Raymundo de Miranda. 
nomes •Ribeiro, Siqueira de Menezes, Guilhermr. Campos, Ruy 
Barbosa, Lui~ Vianna, ,Tosé Mar·cellino, Domingos Vicentr., 

. ,loão Luir. AlveR, Louren(;n Baptista. lrineu Mar:hado, Alclndo 
Ciuanabam, b'rancisco SaJies, .Bernardo Monteiro, Adolpho 
Gordo. Eugenio .Tarrlim, Gonzaga Jayme, Xavier da Silva. 
Alencar Guimarãr.s, Generoso Marques, Vida! Ramos, Abdon 
Hnpt.istn, Rivadavla C:orrêa. e Victorino Monteiro (q6). · . ·•, 

O Sr. 4"'·8ecretario (serv·indo de I") declara que não ha 
expediente.·, · · 

· · O Sr,IJ~ão Lyr;~ '(sttpplente, servindo de 2• Seeretario)! 
·declara que não h a pareceres. · · 

'• 

.o Sr.. Presidente - Tendo comparecido apenas 1 .í 
Srs. Senadores, niio pó de haver sessã.o. 

Desigu~ par·a urdem do dia da seguinte: 
' ' 

' Votação, t>m. a• discussão, da ·proposição da Camara dod 
Deputados n .. 3• de ·19Hi, que concede seis mezes de licença, 

. em próroga(;iio e sem vencimentos, a Alexandre do 1\len o Cc
:;ar, pra-ticante· de 1• classr. da Administração dos Correios de 
R. Paulo. e autoriza. o Governo a mandar reverter ao quadro 
do~ · inRpectore!l -de ~aude dos .portos o Dr. João Lopes Ma
chado, mediante nova inspecção de saude (com parecer fa-
1Jaravel da Com.n'l!issãn de Finanças) ; 

Votação:. em 3' discussão. da propostção da Camara dos 
Deputados n. 35, de 1916" que abre, pelo 1\linisterio da Fa- . · 

'zendn, o m·eclito de 9 :!>78$379'.' para pngnmento do que P. devi-
. do ao .vice-almirante graduado, reformado. Herculano Alfredo 
Sampaio, em virtude de sentença judiciaria (com parecer ta· 
vorav~ da Commissão. de Finanças) ; 

' •• 
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t8 • ANN.\llS DO SEN&DO· 

Votação, ()fi a• discussão,. da proposicã~ da C~mara >dq~ · 
Dcpulados n. a1, de Hl16, que uutor1za a concessao de sc1::; 
mezcs de licencn com o orden.ado c em prorogaoiio a D. J!-1~:1 

· Alvar·es dn Cunha, telegràphisLa de 4" classe da HepartJçuu 
Gcml dos Telegraphos,, pura tratamento da suude (com pa· 
reea1· {avo1·avel da Cornm1:sscio de Finanças) ; 

• 1, ' • 

Votação, <::m a• discussão, da proposicão da Gamara dos 
Deputados n .. 3a, de 1916, que autorizO: a concessão. de um 
anuo de lic'enc.:a, em prorogação, com o abono du dinrla u quó 

· tem direito a Antonio Affonso Ferreira de Macedo, ajudante 
de 2' classe da Estrada de Ferro Central do Bruzil (com pa· 
,·ec,r~ {avora·1;!!l da Commissúo. de Finanças). 

-...;.: ..;: ~ . ·' 

!l7" SESSÃO, EM H DE SETEMBRO DE 1916 

l'l\llSl!J)E!>CJ.\ llO SI\. UHB.INO S,\:S'l'OS, 1>1\ESIDEN'l'.l!: 

A' 1 Juira da tarde abre.se a sessão. a que concorrem ... o::; 
:Srs'. A. Azeredo. Pedro Borges, Pereira Lobo, ·Lopes Gonual-

. vcs, Indío do Braz1il, Lauro .Sodré, Arthur Lemos, Có'stu. Ho. 
dl'iguee•, Mendes de Almeida, Jos6 Euzebio, Abdias Neves, 
llil·cs Feneira, Ribeiro Gonçalves, Fruncisco Sá João Lyra, · 
Elüy de So.uza. Cunha. Pedrosa, Epitaeio Pessoa, 'Dantas Bur
l'C to, Araujo Góes Gomes Hibeiro, Miguel de Carvalho, Erico 
Caolho, Alcindo Gtlanabara, ;Francisco Sullesi Bueno de Paiva, 
Bernarda Munte.iro, Alfredo Ellis Gonzaga Juyme, LeGpoldo 
d•J Bulbücs, José l\lurtinho, Xavier' da Silva, Generoso 'MnrCJUCS, 
J\bdon Baptista, Rívadtwia Corl'êa Soares dos Santos e V Jeto- . 
~·ino Monteirt5 (37) ., · ' • 
· · Deixam de comparecer com cuusa justificada . os .S~·s. 
~!eLel!o, Hercilio Luz, Hcgo Monteiro, Silverio Nery, 'fhomuz 
Acciüly, Antonio de Souza, Walf1•edo Leal, Rosa o Silva. Ri· 
beiro de Britto, Hu-ymundo de 1\lü·anda, Siqucü·o. do Menez.e~. 
q;uilllerme. Campo~. RuY. Barbosa, Luiz Via!lna, JoE·é 1\l:a~cel. 
Imo, DomiUgos VIcente, João Lu1z Alves, Lourenco. Baptista, 
Irineu Machado, Adl1lpho Gordo, Eugenio. Jardim. Alencar 
Alencar Guimarães c Vldal Ramos (23) ., ·· 

São Jidus, postas em discussão. c. sem debato, apprd'va· · 
das us. netas da sessão anterior c· da Teunião de s .. 

l . 
O Sr. i• .Secretario dtt conta do seguinte 

EXPEDIENTE 
' · Ol'i'icio· do Sr •. Ministro da Viac.:ão. e Obras Publicas, 

restituindo dous oulographos dlll resoluc.fio do Congresso- Nu
oional quo Ul\toriza a concessão de. um annQ do licenou., cozn · 

I 
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SF..SS,\0 EM H DE SETEMBRO DE 1916 

o~denado,. em. prárogacão, ~o telegraphista de 3' classe da 
·Repartição Geral dos Telegraphos Jonathas do Nascimento 
Buwúm .- Al'cmve-se um dos autogl'aphos e ·remetta-se o 
outro ú Gamara dos Deputados. 

Telegramma do Sr. Orestes de Andrade presidente da 
Assembléa Le.gislativa do Estado de · Sergipe,' communicando 
a el·eJçao da :\'lesa.- Inteirado. 

,, 
o Sr. 4• Secretario (servindo de ,2•) procede á leitura dos 

seguintes pa1·eceres: i · -
.N. 123 - 1916 

Poi presente á Gommissão de Marinha e Guerra a pro
posição da Gamara dos Deputados, de 21 de agosto findo, dis
pondo. e r·evogando o art. 63 da lei do orçamento vigente. 

Contra o voto do Senado, a Gamara dos Deputados conse
guira manter entre os artigos da lei orçamentaria. ( despezas 
do Ministerio da Guerra) o seguinte: · · . 

4: A:rt, 63. Nenhum officiaJ· do Exercito poderá ser pro
movido por merecimento sem que ás outras condições Iegaes 
reuna a de ter, pelo menos, no posto em que estiver, seis 
mezes · de effectivo serviço· militar em um dos Estados do 
Parú, Amazonas, Matto Grosso, Paraná ou Rio Grande do Sul.» 

O fim da proposição agora sujeita à exame foi prineipa:I
mente revozar es.sa disposição da lei n. 3.089, de 8 .de ja-
neiro de 19·16.. . 
· O Senado fica de accõrdo com o seu . voto expresso já 

·quando aquella lei foi discutida ·e· votada, acceitando a pro
posição da Gamara dos Deputados, de accllrdo com o parecer 
da ~ommissão de Marinha e Guerra, que lhe é favora'Vel. · 
·· ·· Os arts. · ns. 1 e 2 da referida proposição consignam as 
considerações que devem .ser satisfeitas pelos officiaes a quem 
possa caber promoção por merecimento e vizam facilitar a . 
satisfação dessas exigencias aos officiaes' que pertençam a 
corpos sem effectivos. · · 

· No seio da Gommidsão de Marinha e Guerra foram s'ugge
ridos varios alvitres e indicadas emendas, que poderiam por 
ella ser· offerecidas a esta proposição, si conveniencia de ser 
revogado o art. 63 da lei de 8 de janeiro não aconselhasse o 
retardar para mais opportuno momento a iniciativa de taes 
medidas. . . · 
· . A Gommissão de Marinha e Guerz:a tem em mão um pro

.i ecl.o de lei, regulando as promoções dos officiaes do Exercito 
e da Armada, · não tendo podido. até agora levar· ao cabo a 
tarefa de estudai-o, dada a importancia do assumpto c a ne-

. <:essitlade de ouvi'r sobre ellc as .opiniões que tem por essen
ciaes e competentes. E ·a proprosicão, a que dá o seu parecer 

' favorave.I, nos termos em que o .faz . e pelas razões acima ex
pendidas, mostra bem quaes são os inconvenientes de legislar 
sobre essa materia, a que tão ligados €Stiio os mais vita·es in-

s .- Vol, IV . . ·. ., 4 

' . ... 
'' 
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:ANNAES DO SENADO 

teresses das classes armadas,· assim aos retalhos, quando todos 
S{lntem a necessidade de uma lei geral, que mel·hor acautele 
os direitos e ampare os legítimos interesses dos officíaes da 
IM.arinh a e do Exercito. . 

A' Gommissão pareceu desnecessario dí!ixar expresso no · 
art. 1 • da prop·osícão, con•oante emenda que lhe .C o i su ~geri tia, 
que a exigencia nelle feita de um anno de sel'vico effecUvo 
será uma nova condição, que deve ser satisfeita além de outras, 
que constam de leis .vigentíls relativas ao assumpto. ' 

E' em taes termos que aconselhamos o Senado a da.r o seu 
!Voto favoravel á proposição ·da Gama1·a dos Deputados •. 

Sala das Gommissões,jl de setembro de 1916.-Pires Fer
·reira, Presidente.- Lq,Jt'f"ó Sodré, Relator.- :1. lndio do Bra- . 
sil; com restriccões. 1 Soares dos Santos; com restriccões,__, 
F. Mendes de Almeida, com a.seguinte: · · 

' ' 
EMENDA r 

· Art. :1..• Entre as palavras tenha e pelo menos accrescen-
te-se: dentro do tempo de. interstício, ora e~ \ igor ~. 

PROPOSIÇÃO DA CA:MA!lA DOS DEPUTADOS N. ~41 DE. i 916, A (!UE 
SE REFERE~ O PARECeR E A E~ENDA SUPRÁ 

·o Congresso Nacional decreta: 
~o\.rt. 1.• A contar de i de janeiro de ·1918, nenhum of

ficial do Exercito poderá ser promovido por merecimento ao 
posto immediato, sem que no po::lto anterior tenha pelo menos 
unr anno dll efJ'ectiv(l...servico arregimentado, ou em commissiio 
techn ica da sua especialidade, si fôr de engenharia ou do corpo 
de saudê, 

A1'l. 2.• Os ofl'iciacs pertencentes a corpos sem effeôtivo 
poderão srvir addidos aos corpos organizados da R.ua arma ou 
trocar de corpo. · . 

Art. 3.• Fica revogado o art. 63 da lei orçamentaria vi-
~~. I . 

.Art. t1.• Revogam-se as dispoições em contrario.· - ' ' .,· 
Gamara dos Deputados, 21 de agosto de 1916 .. - Astolpho 

Dutra Nicacio, Presidente.-· Antonio José da Costa, Ribeiro, 
:L• Secretario.-, Juvenal Larno.rtine de Faria, ·2" Secretario.-

.11, Gommissão de Finanças. · · ' 

lN. 124 --d9i6 ' 

... :Ac~a-8e em estudo na Com~issão. de E'inancas o projoot.o, 
or1gmar1o da Gamara, sob o n. 112, de 1916, do Senado, auto
riza rido' á abertura de um credito esp~>cial de 357 :'i49$79.6, 
relativo á. Faculdad,e de Medieina · d~ Ba~ia, · em. pagam.ento. , 
~ credor~s pelas obras. de seu edific1o e, (o,rnecimento~ 11l 

· iObJ·~ctoa ~o~~ç~rn~n,~s ªo ~ns~~o.t .contaa IU!:~eriOJ'.~ ao. aJUIO 
. . . 

\ 
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SESSÃO EM 11 DE SETEMBRO DE 1916 !I' i 

de 1915, .como se verifica p.or officio detalhado ·do actual 
. director da faculdade, e resumida exposição do Sr. Ministro 
da Justiça; sendo nessa conformidade a mensagem do Sr. 
Preside.nte da Republica, afim de que o Congresso Nacional 
resolva como entender acertado. · I 

Cumpre lembrar que a Eaculdade da Bania, assim como 
todos .os instilulos officiaes 'de instrucção superior, subordi-

\ nados ao. Ministerio da Justiça, se acha investida de sua in-· 
dividualidade jurídica, á maneira de entidade de mão morta, \ · 
desde que foi decrelado 0 Codig.o do !!:·:>sino em 18!!1, o .unico 
eom referenda ·do Poder Legislativo; e, em virtude da lei 
annua vigente, anno de 1911, achou-se autorizado o ·Poder 
Executivo a attribuir aos mesmos institutos · a regalia de 
lançar, cada ·qual, taxas e emolumentos escolares para occ.or .. 
rer á·sua economia; e de faclo nesse sentido o decreto rt:lgu-
lamentar de 5 dP abril de 1911 deu á Faculdade da Bahüt 
semelhante fonte de r1!ceita particular, além das subvenções 
quantiosas e progressivas, as quaes o Poder Legislativo lhe 
têm concE>did0 de anuo em anno para o mesmo fim. ~ 

Assim, no anno de HH5, a subvenção pecuniaria á Facul
dade da Bahia foi de 953 :000$; e augmentada de 100 cont.os 
de réis para o corrente anno de 1916, vem a ser de 1.053:000::;, 
(mil e cincoenta e tres contos de réis) . 

' Releva di1.er, q•1e 0 regulamento. expedido a 18 de 
março .de 1915, comquanto em: execução provisoria até que 
o Poder. Legislalivo preste sua referenda, contem no art. 7''. 
disposição de ord~m permanente, nestes termos: . . · 

«:As. taxas de matricula e da frequencia e ·metade 
das de exames, deduzidas as despezas pagas pelo cofre 
escolar por deficiencia da . verba conc·edida pelo Cou- .
gresso Nacional, constituirão o patrimonio do insti
tuto, afim de garantir a autonomia financeira, funda-
mento da administrativa,)) . 

· Demais,_ do alludido regulamento, art. 145, e paragrapho, 
a disposição de ordem transitorià reza o seguinte: · 

«:Emquantb-. não ·ror transferida para. um predio 
. condigno a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 
todas as suas rendas, deduzidas as . despezas inndia
veis, serão recolhidas ao Banco do Brnzil, e destinadas 
á acquisicão ou adapta({ão do novo edifício para a fa- . 
cu ldar!,e. · - · · · . 

Paragrapho unico. O director, dA accOrdo com. o 
l\finisfro da. Justiça e Negocios Interiores, poderá fir-
mar ilontrart0 com empreitPiros, banqueiros ou capi-

. talistas, compromettendo as rendas presentes .e futuras . 
da facu ldnrlil, para o effpifo· rle ronstruir ou adantnr o. 
edificio referido, ou 'simplesmente nuxili'ar a ··on~t:ru
OQã,o ou adaptação emp11ehendida pelo Gov~1:n.v .. » 

I, 
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:Assim, o mesmo r.egulament0 de :1.8 de ·março de 1915, 
. art. 7•, disposicão permanente c art,. 145, dispost!;ião transi
taria, ambas de harmonia, reservam taxas escolares, e tum
bem 0 s ~molumentos por art. 9" Iettra E, para os ·insLituto5 
offici!lles de instruccão· supet•ior proverem suas necessidades· 
administrativas;· como são obras de construir ou de adaptar 
edifício, despezas essas primordiaes. 

Verifica-se, pela leitura do relataria do Ministerio, in
troducção pagina VII, e seguinte, o facto de haver o Sr. Mi
nistro da Justiça dado licenoa á Directorià da Faculdade do 
Rio de Janeiro para .contractar construccão de . novo edifído, 
ml)diante penhor de todas as suas rendas presentes e futuras, 
-por ,outra, as taxas e emolumentos ·escolares, ao passo que 
o Sr. Ministro da Justiça entende ser preciso 0 credito espe
llial de 357:749$796, em auxilio da Faculdade daBahia, pelas 
obras de reparos no seu edifício e fornecimentos de .. objecto5 
concernentes ao ensino; compromissos de dinheiro não per.; 
mittidos siquer ·por actos autoritarios, dos St•s, Herculano 

·de Freitas c Rivadavio. Corrêa, antes do ann.o de :1.915, quand•' 
Ministros. . 

Concluindo, é a Commissão de Finanças eLe parecer, que 
assim como a Faculdade do Rio de Janeiro empenha sua~ 
tn.~as oe emolumentos presentes e futuros, em pagamento das 
construcções de seu novo edificio, assim tambem a Faculdade 
da Bahia faca accõrdo com seus cl'edores, dando-lhes em 

.pagamento suas ta."l:as e emolumentos. presentes e futuros; ~ 
por conseguinte a Commissã.o de Finanças, · ponderando as 
diffi:culd!ú)es pecuniarias do Thesouro !Nacional nessa quadra, 
aconselha ao Senado n~gar assentimento ú prop,osicão !e- . 
gislativa. . · · t 

. Sala das Commissões, 9 de setembro de 1916. - Bitcno 
de Pafca, Presidente. - Erico Coellw, Relator. - L. de Bu
lhúcs. - Alfredo Ellis. - Joíio Lyra. ·- F1•ancisco Sá. · 

PROPOSIÇ,\0 DA CAMARA DOS DEPUTADOS.~. 42, DE· 19~6, A QUE SE 
REFERE O PARECER SUPRA 

' 
'' O Congresso Nacional resolvé: 

· Art. 1.• E' o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo . 
Ministerio do Interior, o eredito ·eS~Pecial de 357 :717$796, para . 

·o fim de occorrer ao pagamento de despezas· feitas pela admi
nistração da Faculdade de Medicina da Bahia, nos exercícios . 
do 1913 e 1914; com reparos do edifício, installações d() appa-
relhos e acquisit;.ão de matj!rial de ensino. · .. . · 

Art. 2.• Revogam-se as di&posições cm contrario. . 
Camara dos Deputados, 21 de agosto de 1916. - Aftol· 

pho Dutra Nicacio, Presidente. - Antonio José da Costa Ri-
11eir.o, 1" Secretario. - .Tuvenal Lamm•tine de Fa1•ia, 2• Sec!'e-
ínrio.- A imprimir. ...... . . , .•. , ........ :-: ..•. , .. .. 

' • 
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N. 125-1916 

Em 1914 e na sessão de 25 de &etembro o illustre Sr. Se-
' nadar Raymundo de Miranda offe·receu á consideração do 

Senado um projecto de lei mandando entrar em accõrdo com 
o Banco dó Brazil para ·que ·este amplie suas operações de 
redesconto -do papeis de commercio e· effectuc tambem des-
contos directos, mediante as condições que •e&tabelece. . 

Este projecto·~foi approvQ.do e enviado. a esta Commissão 
para sobre c·lle emittir parecer .. 

Ouvido a respeito, o Sr. Ministro da Fazenda dirigiu ao 
honrado Presidénte desta Commis&ão ·O seguinte officio, da
tado de 31 de agosto do 1915: 

«Sr. Presidente da .Commissão de Finanças do Senado -
Em resposta ao vosso officio n. 23, de .15 de junho desta . 
anno, pedindo parecer deste ministerio· relativamente ao pro
jecto que autoriza um accôrdo com o Banco do Brazil afim 
do que se ampliem os seus negocias de redescontas de .papeis 
de comme·rcio e effectuc outras operacões, cabe-me commu-

. nicar-vos que, cogitando da especie o projecto n. 56 da Ca
mara dos Deputados, .iá enviadn a ,esm Casa do Congresso, 
parece não haver ·mais opportunidade para se deliberar a 
respeito do projecto a que vos referis .. 

Reitero os meus protestos de ·elevada estima e considera
cão. - catooeras.» . 

Esta Commissão, tendo em vi&ta as informações pr'estadas 
pelo ·sr. ·Ministro ·da Fazenda no officio infra transcripto, é 
de parecer que seja rejeitado· o projecto n. 12, de 1914. 
· Sala das Commissões, 9 de setembro de 1916: - Bueno 

.de Pa,va.-'- L. de Bulhões. -Alfredo Ellis, - Joã" Lvra. -
Erico Coelho. ~ Francisco Sá. · · 

. . . 
· PROJECTO DO SENADO N, 12, DE 1914, A QUE SE REFERE O PAl'IECEf\ 

SUPRA ' 

O Cong,resso. Nacional resolve: · 
Ar.t .. 1. • O Governo entrará em· accôrdo com o Banco do 

Brazil para que ,este amplie as. suas, operações de redesconto 
de papeis de· commércio e effectue tambem dellcOntos dire-
ctos, nas seguinte·s cond'içoes : · . 

1 ', os titulas redescontados pagarão o ·juro de 6 •j• no 
anno, e poderão ser reformados duas vezes successivamente; 
com augmento de '1 •j• de juros em cil.da rofor!}la. 

2', para os títulos de desconto ct·irecto regulará a taxa 
do juro ·que fôr . convencionada, . subsistindo a disposição pre-
cedente relativa .ás reformas· . . . . · · ' ·,, ,' '• ! '•• • .. .,.,.l .. ~l .. t•,:,.:t't'...,!""',lu __ ... .-J-1 
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3';' as reformas consecutivas determinadas iiesta lei não 
impedirão que o banco annua a outras. si as· condições anor
maes do paiz, por motivo de sua situacão economic11 e com
mercial, ou em virtude de estado de gue!'ra em pa1zes es
·trangeiros, continuarem sem apreciavel attenuação ou mo
clificacão favoravel: 

Art. 2. • Para habilitar o banr.o a effectuar em larga es
cala essas operações o Thesouro Nacional lhe adeantará até 
a som ma de 100.000 contos de ré is, em notas suas, sobre a_ 

. caução de tilulos da divida publica federal, estadual ou mu
, nicipal, Obrigando-se o mesmo banco a resgatar a divida 

dentrD do prazo de cinco annos, e a servir ao dito Thesouro 
o juro de 3 •!• ao anno para as sommas que receber. O The
souro · p,Scripturará a importancia do juro de 3 •j• em conta 
de fundo de resgate de papel-moeda. · · 
· Art. 3. • Das som mas que receber por conta do adeanta
mento, o banco só poderá applicar 25 'I' a descontos directos; 
sendo destinados a redesconto os 75 'I' restantes. Taes ope
rações· serão semanalmente notificadas pelo banco ao Ministro 
da Fazenda; em balancetes da carteira esp.ecial a eiias refe-
rentes. · · · · . 

. Art. 4. • Fica o Governo autorizado a realizar a operação 
de ·credito interno necessaria para a execut:ão desta ld, de
vendo .Providenciar para que se torne ~ffPrtJV« a creação de 
agencias que operem nas capitaes dos Estados. para occor
I·er ás neces;idades do commerciO, da a~icullura e· das in
dustrias. · · 

A:rt. 5. • Revogam-se as.disposicões ·em 'contrario. · 
Sala das sesSões, 25 de setembro de 1914. -·-RaymundO 

rle Miranda.'- A' imprimir. . ' · , · 

O Sr. A. Azeredo ('' - Sr. Presidente .. venho pedir ao i; 

Senado um votG de profundo pezar pela· morte do Sr. coro- · '·' 
nel Jc!'aqu.im Caracciolo Peixoto de Azevedo, Vice-Presidentc 

, do Estadp de Ma:! to Grosso e antigo Deputado á C amara Fe- · 
dera!. · 

E' com verdadeira tristeza, Sr. Presidente, que. solicito 
est~ h-1menagem á memoria daquelle meu illustre conterra
necr pe!,, grande perda que a.::aba de soffrer o meu Eslado ... 

O Sn. JosÉ Mun:JNHo - Apàiado. 
9 SR. A. AzrnnEoo ._:_ ... · qu.Cl se vê privado dos grandes 1 

serv1cos e dedicad!ls esforços de um r.ãtriota verdadeira- · \ 
mente, leal, em uma angustio~a hOra de decepções em que 
só se encontra traicão' por toda a parte... · 

O ~R. JosÉ MunTtNHo·- Muito beml I 
O ~R. ABDIAS NEVES - Apoiad~. 

(') Este discurso não foi revis:to Pelo orador. 
. ' 

: . 
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O SR. A. AzEaEno - O momento não oompo·rta a rese
nha do~ serviç'o's prestados por aquelle meu il!ustre e sau
doso a.nugo .. Direi. r.ntretanto. que desappareceu Ufll dedícad() 
patriotu. um inte~ro, um leal servidor dos interesses do Es
tadQ d~ Matto Gro'sso. predioadoe estr.s que justificam o re-

, gosiJO dos nossos adversarias por esse golpe tão .rude t\. , I 
aggremiação politica, que naquellc Estado luta pela ordem. · 
pelo bem colleclivci e engrandecimento das instituições. idéas a 
que o .coron'el. Caracciolo consagrou a sua fecunda iniciativa · 
de patrwta. ·· . · ·. 

Pecc~ pois. a V. Ex. que consuH e o Senado si consente 
que na acta dos nossos· trabalhos seJa hoje registrado um 
~oto. d~ profnn~o. peznr pe'o dP.~npparecimento desse illustre 
braz1lelro. (Mutto bem; muttcJ bem.) 

. O Sr. Presidente-- Os senhOres que approvam o reque
rimento que acaba de ser formulado pelo Sr. A. Azeredo. 
que irar., levantar-se. (Pausa.) 

. Flll approvado .. . 

O Sr. A. Azeredo- Sr. PIJ.'~sidente, no ultimo discurso, 
demonstrei á evidencia a injuria de meus accusadores. provei 
á luz meridiana-a falsidade. de' meus ·calumnia:dores, demons
trando que não tive a menor inlerferencia· nas concessões ou 
ao.quisições de terras ho Estado de Matto Grosso. Isso,. entre
tanto, não impediu •que continuasse a diffamacão, com as 
mesmas injurias e calumnias, avancwndo-se ainda que sou eu 
o .chefe dos roubadores de te. rrns.do Es'ado rlo Mntfo Gfosso. 

. Não sei como, de boa fé, dar .ainda attencão ·e 1esponder. 
a semelhante gente, âquelle rebutalho que impunemente ar- .• 
mou um pclourinho na rua do Ouvidor para atassalbar repu:.. 
tacões a esmo, usurpando aos de imputabilidade moral o. 
direito de critica nos actos da vida publlca dos homens da . 
Republica. · · · · 

0 SR. JOSÉ MURTIN;HO - Apoiado. 
. o SR. A; AzEREDO - Revidando. incidiosos ataques, que ' 

· amigos. eventualmente me referiram bem a desprazer, teria 
podido com. vantagem absoluta.'. • · 

o SR. JOSÉ MURTJNliO - Como sempre. 
O SR •• A. 'AzEREDO --:- ... ter reduzido âs devidas pro

porções ma1s uma\calumma :com que me alvejaram os meus 
calumniadores e dAmonstrar que são exactamente os meu• 
advArsarios. por ei!es ·tão endeusados. os partilhadores das 
terras do meu. Estado, formidaveis latifundios. como outros 
semelhantes ainda não foram· concedidos em parte alguma 
deste paiz. Affirmaram, Sr, Presidente. que sou eu o cri-

.. m inoso respnnRavel pela concessão· feita ã FomPnf.o .. compa
. nhia . arJ;Pntina. que obte\'e, rio Estado de Matto Grosso, a 

ninharia de f.OOO.OOO de hecta11es de terra á margem do rio 
Paraguay I · · 

'· ' 
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Realmente, Sr. Presidente, tal concessão importa em um 
immenso e irrepal'Uvt:l damno para o Estado de Matto Grosso, 
compromettendo até a sua princi(lo:ll.linha de defesa fr,ontel
riça, pois altínge á co.lína á. caval!e1ro do .Forte de Coimbra, 
dominando-o, como ass1gnalou em reclamação o commandante 
daquella .região militar. 

O SR. JoSÉ MURTIN'I-Io - E' a pura ver~ade. 
o Sn. A. AzEREno -:- A Companhia Fomento, em nome 

no Sr. Pazíni, obtivera. uma concessão de terra, no tempo dt) 
Sr. cnl'onel Antonio Paes de Barros. Iniciou a exploração, 
mus não se quiz arriscar a dar grande desenvolvimento aos 
trabalhos sem possuir o domínio definitiVo das terras, pelo qúe ). 
propoz a sua acquis;ção ao Governo do Estado de Mattó 
Grosso. · · . 

Era então 1 Presidente do Estado o Sr. coronel Pedró Ce-· 
\estino Corrôa. da Costa, de quem hoje é prisioneiro o Sr. ge
neral Caetano de _Albuquerque, actual Presidente. 

Esta concessão. Sr. Presidimte, de verdadeiros latifun
dios, a uníca de tanta ext~rosão de · terra, vae de Porto 
Esperança até ao rio Nabil~que attingindo a zona fortificada 
jt\ referida. ' .. 

Pela legislação do Estado, essas terras, que margeiam o 
rio Parnguay, tnem o · pr,eco determinado ·de 1$500 por he
ctare. Entretanto, o coronel Pedro Celestino, acceitandb .. a, 
proposta apresentada~ as vendeu por 80'0 réis o hectare. . 

Agora, essa gente da rua do Ouvidor, esses patriotas .quo 
'fazem a felicidade r'ta Nal)ão. CRCt'lwendo nns•quinadas, · enten
de qne me deve 'attribuír semelhante attentado ao patri-
monio dO meu Estado. · · 

E' o cumulo de irijur1a I .•• 
Taes reforenciaa, amparadas pela . historia administrativa 

de Matto Grosso e ~uja d()(lumentação é de facil verit'icacão, 
ba8tariam para minha ,defesa, mas, sem' precisar tempo nem 
caso concreto, mais uma vez d'eclaro perante o Senado:· que 
.lúmais concorri. com a influencia que · porventura pudesse . 
exercer, para concessões de favores np · Estado de Matto 

• Grosso. Nunca patrocinei interesses contrarias ao do meu 
Estado. · . · · · 

Em relaoão oa terras, Sr. Presidente, posso narrar ao Se• 
nado um caso bastante significativo. · i1 , 

Franr.ísco Solnno Lopez,. filho do dictador do Paraguii:v, 
II'eclamou do E8t!}do de Matto Grosso uma vasta extensão. ele., 
terras, nn_ fronte1ra com· o :p~raguay. allegando a proP.ried!tdB 
de sua mal'. por compra leg1t1ma; Como nada conse~ruJsse por 
nccôrdo, propoz uma . accão contra aquel!a unidade da Fe-

, deraciio, para que a .Justica Federal resolvesse sobre os seus 
(l!reifos. Nes~e pleito. ,.iudici~ri~ .. Solnno ·Lopez ,teve como 
patrono a ma1or notablhdade JUrldlca do nosso paiz, 

.. ,, 
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O SR. VICTORINO MONTb.lRO - Mas quem é essa notabi
lidade? 

f) SR. A. AzEREoo - E foi advogado de- Matto Grosso o 
'\lumilde orador. 

Sabe v. Ex. quem era então o Presidente ·do Estado? 
Era o Sr. Dr. Antonio Correia da costa, irmão do coronel Pe
dro Celestino CcJrreia da Costa. 

O SR.. VIC'l'ORINO MoNTEIRO .:.... Mas quem. era essa nota
bilidade_ que. pleiteou a causa de Solano Lopez? 

O Sn. A. AzEREDO - Pelo qualificativo por mim em
pregado, acredito que o Senado terá · comprehendido bem 
quein foi o advogado de Solnno Lopez: foi o eminente Senador 
pela .Bahia,· Sr. Ruy Barbosa. · 

.. Graças a Deus. Sr. Presidente, a justiça. deu ganho de 
C".tnsa a Matto Grosso. e eu não recebi nem exigi a menor 
remuneraçlio pecuniaria. para mim, c.omo honorarios ou outro 
titulo contentando-me com a satisfação· de haver cumprido. 
o meú dever e em ter sido util ao meu Estado. , 

E notem. V. · Ex., Sr. · Presidente c o Senado. a.s terras 
então reclamadas por .Solano. Lopez, são as melhores do\Es
tado de Matto Grosso·· e da sua extensão diz a propria 'peticãu, 
apresentada ao Tribunal por Solano Lopez -ser muito maior 
qur. a Sulssa inteira, pois ultrapassa de 1. 600 legoas. . 

Ahi está, Sr .. Presidente. como, em relaciio ao Estado 
de Matto Gosso, tenho inint.erruptamente procedido, e desano 
os meus desaffcclos. os meus calumniadores a me confundir. 
provando a falsidade das minhas affirmações. (Muito bem.) · 
(Pau~a.). · . · w 

Sr. Presid(>nte, em relação aos ultimas acontecimentos 
. politicas no' F~lado ;Je MaHo Grosso. tenho me conservarto 

na mais absoluta discreção. Evitei até hO.ie a tribuno: desta 
Casa: não me soccorri da imprensa e a minha corresponden
cia com os• r.orreligi~J'narios sempre foi sobria e conciliadora 
e essa min hn aüitride só se modificou. para collocar-me 
desembaraçadamente no .lado do~ meus amigos; no momento 

. em que se oesmascarou a trahic~o. . · , . 

. Desde o .primeiro dia .. em que tive a noti<cia do rompi-
.. mento' das· ·relac-ões entr11 o gennral Caetano de Albuquerque 

e ()'meu partido. ouvi o Sr. Presidente da Republica e S. Ex; 
lem-bron..:me -a idéa de um accllrdo. Declarei que acceitava 
qualquer accOrdo. Eu instlVYa pelo restabelecimento da ordem 
e disse me~mo a S, Ex. que poderia dispOr da miriha cadeira 
de Senador afim de assegurar· inalteravel a tranqui!lidade dd 
Estado.· · 

Não partiu de mim a propost.a de accOrdo. Limitei-me 
a acceJtal-o, e nem poderia ter sido outra' a. minha aLtitude,' 
aUflndendo a factos anteriores. om ·que eventualmente fui 
envolvirlo pela. generosa confiança. do .sr. Presidente da 
Repu)llk-a. 'Fui medianeiro entre b's elementos dissidentes no 
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Estado do Rio de j' aueiro; quando se deu a crise pOlitica no 
Espir!to Sanlo o's meus.:desvaliosos serviços f?cam apr:_ovei
tados; ta~bem no caso do Piauhy, a mmha mtervencao ... 

Ú SR. PIRES FERREIRA -MuitO bem. ' 
O SR. À/..1 AzRRI!oo - •.. foi das mais esf-orçadas. no in:

tuito uc: Pv:tar pel'tui·bação' da ordem naqu('l 1e Estado; con
corri para o accõrdo no EstadO do Amazonas, neste momento 
inteirammte pacificado. com a eleicâo do Sr. Bacellar: mais. 
recentemente ainda, não recusei. o appellú do ,Sr .. Presidente· 
no sentidO de se obter a harmonia no Estado de G'oyaz, e 
aconselhei aos meus amigos que não dlfficultnssem a solu
ção. p~la qual se interessava o Chefe da Naciio. Com taas 
.antecec!.er,tes, Sr. Presiden·le, eu não poderia - em causa . 
propria - affectar altitudes radicaes: os intuitos de. calma. 
11 a mocteracãiO, que tantas vezes eu invocara. eu não os pOdia 
repud!at· · il.em repellir. A minha attitude em face do novo 
appell:> .do S~. Presidente da Republica ·não podia ser sin~o 
a de J.OleranCia e por isso, desde logo. declarei a S. Ex. que. 
acceit:lY<•. qualquer accõrdo. deixandO' ao arbHrio de S. Ex. 
as fOr!JIU las ,que julgasse mais cónvenientes, desde que · fos-
sem dl)lnas para um e para outro lado. · . 

EntrPtanto, o Senado ha de t.er notado. a insistencia co'm 
que certa imprensa. em propositos que me escuso de inda". 
gar. anuuncia que HU vivo a solicitar accõrdos para a situa-' 
cão d'u· Estado de Matto Grosso, continuamente em Palacio 
para con!!eguir do Sr. Presidente da' Republica providencias· 
de modo a salvar o meu prestigio e as pos1cões do meu partido . 
em· MilHo Gross·o·. · · 

Nir•> é verdade. Nunca propuz accôrdo; aeceitei-o. Nunca 
Importunei _o Sr. Presidente da Republica sobre o caso de 
Matto Grosso. ' . · · · 

' . ' ' ' ' . 
As 'J)r'o'postas de accõrdo me foram · apresentadas ha mal! 

de um toez,. aqui no SPnado, pelo eminente leader. da maioria 
da Gamara dos Deputados. e. ha cerca de•dez,dias em minha 
ea~n por .esse mesmo iPustre represAntante da .Nação. A' 
.priU•ni:ra. i:lnpois da/1roca de idóas. fo'i' posta--á margem e a 
seA'UJtda ficou na dependencia do , pronunciamento -dos· meus 
armqo~ em Matto GJ:nsso. Eu Invoco o testemunho dos que · 

. ~0.Tihf'r.c•rnm taPs negoriA0ÕA~. para aff'il"'l"ar que. os ,m;ens 
mtmtos, foram sempre deci~ido8 . por uma solucliq p)llclflca. 
Eu . ancwva que o Estado entrasse na ordem admmJstratlva., 
nara __ que cessasP,e o esbanJamento dos dinheiros pub!icos·'por 
toda n, sorte 1!1.1 desmandos, de que é capaz um espirJto como 
Q,c:to actual Pres:dente do Estado de 'Matto· Grosso. 

O Sn. Jos~· Mtr!l.1'INHo -Apoiado. · 
O)~n·. A. AZEREOO - Os mrus ami'!'OS. Sr. Presidente~ 

qnA ri"n"pqontnm a mnioria dn nonulncão de Matto Grosso, 
que oonRtituem o Poder · Legislativo unanime, as camaras 
munir.ir1aes, com excepção de uma, e esta em diss!c:!\lUCIB: 
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pelo ·ãcro !.\~ ex-governador de Matto Grosso, mandando ex. 
p~dír titulo'\provisorio de ,umas·. terras a0 c,idndão c a etano 
p~a~. ·o Sr. Deputado. Pcrell'a Le1te, que faz parte do ,pelou
rmho da rua do Ouvidor. e que, depois do Sr. Richmond, 

.é o ma1or proprietario de .terras em Matto Grosso, r8clamára 
do Presidente do Estado contra a concessão de terras l'elta 
a flnPtano Dins •. all<·,.ando estarP.m taP.s trr1·as drntro dos seus 
domínios. O. Presidente do Estado de Matto . Grosso, interes
sado ern attender ao Deputado Pereira Leite, recusou ex'-

. pPdir· o~ tilulnR ddinitivos a Uat•t:~no Dias e este, que era 
chefe do· nosso partido na villa Diamantina, nos abandonou, 
pa~suncit·-Sf> pura o p~rtíuo da opposição, em repr·l:lsalia ao 
acto C:ll Governador do Estado. ' · 

·En<'errndo este pittoresco parenthesis, prpsigo nas m.inhas 
informações sobre o accõrdo. .· · . . 
· Os mPus amigos. Sr. Presidente. reuniram~se na Assem
bléa do Estado, . pr·esentes todos' ·as Deputados, que se acha
vam na Capital .. de 1\latto Groso, 0s vice~presidentes do Es
tado, 0 s membros do directoria. do partido e mais o Depu
tado 1\Jnvig:niP.r e resnlveram .acceitar a proposta que me fõra 
apre~entada . pelo il!ugtre leader da C amara dos Deputado~ e 
que pc.r intcrmedio tambe!ll de S. Ex. havia sido igualmente 
enviada" ao Preside11te do Estado, Sr. genel'al Caetano de 

· Albuqü~.I·que.. · ·''--'.. · · . . · 
. A primeira clnusula da proposta estipulava a renuncia 

do Pre:sidente do Estado com 0s vi ce-presidentes; a segunda 
· det~rminava a eleição do Senador Mete!lo para Presidente 

do R~tnon: o primP.iro vice-prP~idPnte seria indicado pelo 
partido da opposit;ão e o segundo vice:..presidente seria in
dicndo pelo meu "!}nrtido; a· terceira clausula ratificava oa 
decretos du a:teneral Caetano; a. quarta condição seria a vinda 
do general Caetano para o Senado, na vaga do Senador Metello; 

,-a qumta, daria um logar na Cnmara dos Deputados para o 
candidato indicado .. pelo Presidente dt. Estadó. , · 

Esta era a formula do lacct\rdo proposto· pelO. illustre 
leader .da Camara dos neputados, e StQbre a qual eu não h,avia 

· deliherado. dAclinando de&Sa incumbencia para .os meus ami
gos,, que melhor do que eu, lá, a poderiam . apreciar. 

. Antes, se .. me havia propo&to que fossem approvados os . 
actos do ,::eneral Caetano d~ Albuquerque e lambem que. as 
despezas feitas pelo mPu partido_e pelo Sr. Pedro Celestino 
fossem .pagas pelo Estado. Recusei, declarando. que taes 
'despezas deviam. corr·e1• por conta dos dõus partidos, pois 
ser1a singular que os cofres do Estado de Matto, Grosso custe
assem as agitaeões politicas. 

COnsagradas. pP.In nosso assentimento as linhas geraes do 
accl\rdo proposto pPio Sr. Tleputndo Antonio Car.los, o ,::eneral 
Caetano de Alhuquerque teleg'!'nphou a este illustre represen":' 
tnnte da Nacão. rJeclnrando que tamhem estava disposto a 
al)ceiLar, pedindo, entretanto (e esta foi uma. circumslancia 
que eu havia omiltido QUando me referi aos terDXos da .Pro.-

', 
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posta), que em Jogar de oito Deputados estaduaes, de que 
constava a proposta, fossem indicados por S. Ex; dez Dàpu. 
tactos, ficando o me·u partido com quatorze representantes na· 
Camara e mais, que o candidato tí representação federal seria 
outro e .não o Sr. Pereira Leite. . 

Em face de tal resposta llra de prev.er immediata a con. 
clusão do accôrdo. Entretanto, coin estas attitudes, o Sr. ge· 
neml Caetano apenas procurava ganhar tempo, o que. continúa . 
a fazer h a dous mezes ..• 

0 Sn. JOSÉ MURTINHO - Perfeitamente,/ 
_ O Sn. A. AzEnEoo - Não tendo elemento algum no Es· 

tndo, pretendia S. Ex. angariar com o tempo os elementos 
necessarios para. poder continuar no guverno de ,Matto Grosso. 

Esta espectativa, Sr. Presidente, i~ped!u que nó~, lega!· 
mente, promoves•semos pelo Poder Leg1slatlvo a responsabl· 
!idade do general Caetano de Albuquerque pelos actos puni •. 
veis em que tem incorrido seis, oito ou dez vezes ·por abuso 
de poder e violação das leis do Estado. · 

. . Mas, Sr. Presidente, devo c.onfessar ao Senado, queria . 
evitar qu'e o meu Estado oo afogasse em agitações dissolventes, 
preferia um accordo digno para o meu partido e para os meus 
adversarias, . . · - · · , · · 

.Deantc· de um exemplo e~traordinario e umco neste paiz 
do se conservar um partido integro em opposição ao Presi· 
dente do E~tudo; 24 homens pertencentes a. uma assembléa 
af:Cirmarem as suas convicções, a sua disciplina partidarla, a 
sua lealdade politica, sem uma unica defecção; quando se vê 
que nenhuma· das cámaras municipaes do Estado de Matto 
Grosso se subordinou ao Governo, conservando-se fieis ao 
S10U partido; quando se vê que todos os directo rios locaes se 
manteem firmes ao lado dos se·us amigos e ·correligionarios; 

_ quando se vê que o primeiro, segundo e terceiro Vice-Presi· 
dentes do Estado . se .conservam dentro do seu partido, sem 
dar o seu apoio á traição· e á .violencia do Governador; quando 
se võ que tres Deputados pertencentes ao Partido Republica.:. 
110, Deputados Fcdernes, e tres Senadores, a bancada inteira: -

· não se declara somente solidaria, mas se declara prompta a 
renunciar os sens mandatos para que ·a sua terra se pacifique, 
é de confortar. . . . . . · · 

E' extraordinario I Os nobres Senadores atnda não viram 
<lxem"plo igual na Republica depois destes vinte e seté annos 
de existencia .. (.il:luito bem. Apoiados,) . ·• · ·, . .· · · 

Como no accôrdo 8e alvitrasse ·em se conceder o Jogar de· 
Deputado aos nossos adversarias da Càmnra Federal, eu· re. 1 
cebi do Estado de 1\latto ·Grosso te·legramma do Sr. Annibal 
de Toledo, fazendo questão de ceder a sua cadeira para o 
ucéôrdo. O Sr. Deputado Mavignier mandavl\ dizer quo a 
honra maior que · aspirava era a de renunciar a sua cadeira\ 
de Deputn~o para dai-a a um 'opposicionista, afi:m de paci-

·-
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ficar a sua terra. Mais ainda: é o Sr. 'Senador MurLinho que 
se declara prompto a renunciar a sna cadeira de S~nador I 

. O Sn. JosÉ MunTINHo - E' a verdade. 
O Sn. A. AzEnEoo - Sou eu que me declaro prompto 

· para renunciar o mandato. E' o Sr. Senador ME>tello I 
· Pergunto: · póde· haver maior· lealdade politica e maior , 

sinceridade do que .esta ? E então. será crivei que um partido 
que ·dispõe de tal.ls elementos r.ossa mendigar accôrdos de 
quem quer que ooja.? E' crivei que esteja a mP.ndigar accôr
dos, Sr. Pr-esidente; quem pódf, obter por lei' a posse do go- · 
verno do Estado de 1\fattci Grosso ? Pois a Assembléa do E~ 
tudo não é poder oompetente para processar. o Presidente qu'e 
exorbita ? E o Presidente cxvrbitou I (Apoiados.) 
. · Este assumpto tomaria muito tempo e precisa ser discuti
do mais largamente. Dei:s:arei para amanhã, Sr; Pre&id~nte, . 

· afim de ·demonstrar os '!rimes praticados .pelo Presidente do 
Estado de Matto Grosso; crimes que estão' sujeitos ao exame 
e ao processo da Assembléa do meu Estado • 

. Dadas estas informações ·ao Senado, ·eu pediria ai!}da a 
attenção dos Srs. Senadores para alguns detalhes da mve&-o 

, tidura do Sr. gene1•al Caetano dtl Albuquerque na presidencia 
do i\fatto Grosso: . .. · 

Estava a teJ•minar o mandato do Dr .• Joaquim da Costa 
M\lrqu,es, que declinou· ao partido a escolha do seu ·sub-
stituto. · · . 

A escol·ha-,recabiu logo n·o Deputado Annibal de Toledo; 
·infelizmente esse meu illustre e querido amigo não· pUdia 
acr.e'tar .a indicação, . devido ao estado de saude do um 
!ilho. Surgiram outr·as indicações: uns pensav!lJ!ll no Se
nador, MtlteJ.Io, outros no desembargador Pereira Leite, outros 
!ndicavam o coronel Caracciollo e eu pessoalmente, Sr. Pre:.. 
Sid·ente;· tive ·graves lJreoccup'ações e embaraços no seio de 
minha fami;Jia. Este incidente é conhecido apenas de dous 
óu tres amigos mais int'mos, porque procurei guardar em 
torno delle o ma;or silencio. Entre .os meus tios, um já foi 

·Presidente do Estado de Matto Grosso e exercia esse·, cargo 
quan-do fui eleito Senador pela primeira vez. ·Fui solicitado 
jnsistentementé para levantar .e amparar a candidatura desse 
parente. DesnE~cessario. é dizer que eu não podia consenti!' 
nessa indicaéão, apezar de todos os esforcos dos meus 'in
. timõs e do iuteresse extraórdinario dos mais ligados por pa-
rentesco· ao ex-Presidente de Matto .Grosso. · 

. · Resisti a esse desejo de família. p·ara que não ~e mo 
increpasse de oligarcha, como se havia · imputado ao Sr. 
Pedro Cele~fino, com a olig-archia Correia da Costa, o como 
lle havia attribuido ao Presidente Costa ·Marques, ·cum a 
oligarchia dos Costa Marques. 

Resultou dessà altitude o rompimento de velhas amiza-
des cimentadas pelo laço intimo· de pnrentescO'. · 1 

' 
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ResíRti a todos os pedidt>s- a todas as instancias, contra 
o meu tio, porque entendia; Sr. Presidente, que não me 
ficava bem indicar para Governador du mPu Estado quem, 
além du mais, estava 1'61·a da politica •naquelle momento e se 
~ch~va no ~io de Janei~o; é que só seria candidatu por ser 
3rmao de minha mãe. . . . . .. 

O SR. JbsÉ MURTtNHo - Procedeu correctamente. 
. I , . 

O SR; A. AzEREDo - Resisti, Sr. Presidente, e fui cabir. 
farendu o meu partido caflir tambem nas mãos do general 
Caetano de Albuque1·que, isto é, nas mãos de um tra• 
nidor. ' ' ' -

O SR. PRESIDI!NTE - T.embro a V. Ex. gue·a hora des-
tinada. ao expedient~:~ está esgotada. · · . 

O SR; A. AZEREDO - p'ecu a V. Ex. consulte o Senado si 
consente na prorogacão por mas meia" hora. · , · · 

(Consultado o Senado, é concedida a prorogacão.) 
. 0 Sa. A. AZEREDO- Agradéco ao Senado a, genlileza :l 

peco a; sua indulgencia para proseguir nas minhas ~onside
Nesta difficuldade de escolha foi suggerido o nome dt> 

general C:aetano de Albuquiwque. . 
" Healmente, devo confessar ao Senado: . sempre mantiVe 

boas relacões com 1 o g-enei'al Caetano de ·:Albuquerque; nunc·a 
cult.vei intimid~de, nem "convivi cum elle . lonso _ tempo. 
Fomos Deputados á Cúnslituinte, e na Constituinte fomos 
adversarias. '· '· · 

Ti\le a f<lrtuna .de ·ser eleito para a Constituinte pelos 
· dous grupos· do Estado de Malta ·Grosso. Eu, porém, flquel 
· com os meus amigos, tomei posi~ão dei'inida e estavel; nunca 
!ui neutro; e o general Caetano dA Albuquerque. entretanto, 
preferiu ficar com o Governador dO Estadi> - aliás um 
hOmem respe'tavel (ap•>iadus J 'que fôril nomeado Governa· '" 
dor por indicacão miuha au Gove1•no Provisor10, o· Sr. ge •. 
neral Antnnio · Maria Coelho. · . · . 

. A indicação do . general" Caetano de. Albuquerque agra... . 
dou-me e· tendo me encontrado com S. EJÇ.t. nas vesperas da~ 
partida da com.Uva inaugural da Estrada/de Fe1•ro de llapura · 
a Corumbá, eu, Que não rretendia ir, chamei o general Cae
tano de Albuquerque,·· quando descia do meu· autom.lvel na 
esquina da À venida e rua Sete de Setembro e lhe disse: . 
«pe1111 n:,!(·adai· áqucJia sente 0:0 sul do Êstado; · porque. 
provavelmente, você será o meu candidato, o candidatu do 
nosso partido em subst tui~ão do Costa Marques,, 

Eu devia· desconfiar do assOdaml!r.lo e dO prazer que 
lhe surpreh.tmdi nesse mtlmento. Mas. passaram-se os tempos 
~ conversando ·aqui com amigos, ficou assentada a Calldida.
tura do generaJ Caetano de Albuquerque. 

~"'1. primeira desconfianoa que tive, Sr. Presidente. :toi 
j~stifl~ada. · · . · · . 1 

I 
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' · Entretanto um dia no gabinete do então Yice-Pre~idente 
desta Casa, o meu 'querido e sempre pranteado 1 chefe, general 
Pinheiro Machado, lá. encontL'ei o Dr. Antonio Carlos,· lende1· 
-õa Camara dos Deputados, o qual, levantando-se e dir•igindo
.sc n mim. d1:u-me pat·anens por ter lícado a'ssentada a candlda-
tura do general Caetano de Albuquerque á presidencia do 
Estado. O ge!'eral Pinheiro Machado, que a tudo assistira, 
com aqu·&lla franqueza que lhe era peculiar. interveiu. 
dizendo: 4:Não acceite .os parabens). E empregando um termo 
mui te usado por elle, a<!crescentou:. 4:Não acceHe, porque· •elle 
não está fallando com lealdade). 

Porque?· p~rguntei eu. 
-. ...• 

S. Ex. resp.ondeu-me: «Porque acaba de declarar que 
com isto terá um grande prazer - o de ficar livre do Ca&
tano de Albuquerque, na Carriara dos Deputados~ (Riso.) 

. Outro facto, Sr.· Presidente, passou-se na pre~eoça de 
·V. Ex., do meu querido amigo· general Pinheiro Machado e 
ainda do Dr. Antonio Carlos, que tinha. a preoecupacão de 
se- ver livre, na Commi2são de Financas da Camara, do ge'
neral Caetano de Albuquerque. 

. ~SR .. ALCINDO GUANABARA''_- N~ste p.Onto tinha l'azão ü 
Sr; A:ntoliio Carlos.- - · . 

O SR .. A. AzEREDO - S. Ex., o Sr. Antonio Carlos, que 
assim declarava não dispor de competencia .o general· Caetano 
de Albuquerque para faz•er parte da Commissão de Finanças 
da outra Casa do Congresso, esquecendo-se dos interesses do 
meu Estad.o, deHe. não . se apie(l•>u, julglfndo · aquelle general 
•~apaz dl• arcar com as responsabilidades de govez•nar· o meu 
~~d.o. \ . ' 

.... O SR. LoPES' GoNç;ALVEs - Tratandó-se de um carg0 de 
eltlioão, não o elegessem. 

O SR. A. AZERED.o - Eleito Presidente.. do Estado, o 
Sr. general Cato ta no de Albuquerque continuou as suas ma

. nifestações sempr.e as mais leaes para com os· membros d.o 
'. meu partido ~ para commigo, ~epetindo assim o pr.ocedimento 

que havia tido durante. o tempq que exerceu o mandato do 
Deputado, período am que S. Ex: despendia a maior activi
dade para attender a todas as solicitações oriundas do Estadó, 
'Jíim~ Í\ de mim dlvergindo. ~i não u.ma unica' vez. em um caso 
dsporadico. de-:. reconhecimento de poderes; Tratava-se· da 
·-eleição. paraense. ·S. Ex. oera o Relalor das eleições dessa 
'oircumseripcão do paiz. Desejando eu o' reconhecimento dos 
Srs, -Drs. Justiniano ·Serpa e Passos 1le · Miranda. pois eram 
os. veT'oadeiramente eleito&., entendi-me com aquelle general e 
s: ,E:x. prometteu lavl'ar par(;'cer no sentido do rAconheci
mf.'\nto, daquelles. · ·meus amigos. In.tercorrenternente, porém., 
anliP'fl$ •MRsi>s. r.h effls dB. m!'amo. pnrtido, sollcitaram de S. E:J:, ' · 
O. O,O~trai,'~O,; O. !)Ue l&V.OU O. JOn&l'~ qaet!IP,O .. d.~ AJbU.QU8f!lU8 a · 

, 
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me pedir liecnca - õ o termo - para poder dar parecer con- · 
· tra aquclles por quem me batia. 

' . 
0 SH. MIGUEL DE CAIWALHO-Como se fazem Deputados ] ..• 1 

O SH. A. AzllREDo - Ouvindo-o, declarei que os Depu-: 
1.udos de. Matt0 G't'osso, em tal' caso, ver-se-hiarn <Jbrigados a 
votar contra o parecer de s: Ex.; mas, que S. Ex. tinha 
plena liberdad~ tPara agir do modo por· que entendesse .. 

ExcepÇão f.aita desse caso, nenhuma outra vez teve part\ 
me contrariar, e como e!le se mostrasse. da maior dedicação 
para com o meu partida.·,e da maio~ solicitude para com .os· 
mcm~ :nnl~ns, cntr.ndf qufl tu! canc:lldatura st;rla · bem, acce1ta 
e que S. Ex. poderia fazer uma boa adm!nistraoão, honesta, 

. c. sem perLurbações, tal .qual como o I1zera o .seu ante
cessor. 

Jlresentes em· minha casa, diversos amigos e os Depu- · 
tadOs por Matto Grosso, eu disse de viva voz a S. Ex. que o 
unico interesse que eu tinha era que seb'Uisse a politica do 
Dr. Costa Marques, que procedera com a maior fidelidade 
passivei pura com o Partido Republicano. 

O Sn. JosE' MURTINHO - Apoiado·. 

O Sn. A. AzERIÍDt> - Assim, ·Sr. .Presidente, ·foi eleito .. 
Presidente do Estado de Matto Grosso o Sr. general Caetano! 
de Albuquerque, 4 não ·ser ,o. se~ diAcurso . inaugural, verda
deiramente nephyhbata, os prtmetros actos de S. Ex. foram 
incontestavelmente bons. · 

·Ao ·desembarcar~ respondendo .aos cumprimentos. que re-
.. CP,bera, S •. 'K\: ., fe~ um discurso que aliás me . impressionou 

singularmenf..e. Afrlrmava «que era um predestmado, porque 
ao nascer seu pae o expozera aos raios do sol dir.rnrlo que si 
elle nascera para o bem, para ser um grande patriota; que vi" 
vesse, sinão que o· Senhor· o matasse~. F.oram estas as pri
meiras llalavras ditas pelo general Caetano· de . Albuquerque 
ao desembarcar no Estado de Matto Grosso, e ·ellas me im
pressionaram profundamente de tal modo que eu si· não · as 
Ouvisse não acreditaria proferidas por' s. Ex. . ' . 

Os primeiros· actos do novo governo, foram de· · accOrdo 
com o nosso partido. S. Ex. npm'eou as pessoas indicadas 
1loeolo directot•io e começou a ~overnar · emfim, identificado 
com os interesses do .partido. F.m dezembro do anno passad<Jo. 

·isto ri, quatro -mezes apenas dep-oi~; recP.Ibi uma carta em . que 
o· g-eneral Caetano dizia que estava , disposto a 'deixar o go
verno do Estado, porque, além do mais, tinha receio de não 
acabar bem. · . · · . , 

. O Sr. general Caetano de Albuquerque · fallava como uma 
sibílln e eu. respondendo a carta de S. Ex.;, insisti para quo 
tal -não fizesse. Escrevi aos meus amigos aconse·lhando que ·-, · 
o cercassem de todo o prestigio, que 'fizessem tudo quanto 
pos~i;vel: de mopo a que S. Ex. pude,sse governar bem o· Es
~ttdo., J)tsse mats a S. Ex. Ql,le não '.r.stava de accOrdo com a 

'. 
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sua idéa di) renunciar o Jogar de PresLdente do Estado c 
accresceritei que S. Ex. não tinha razil:o, que devià continuar· 
no tlXPJ r:ir.Jo de .. ~ma· Jnnccõos, certo de que os meus amigos 
o pr·rstigiariam em t.udo; que se occupasse exclusivamente da 
adminislracã:o, deixando a politica a cargo do directoria. Si 
o seti dt>sejo de deixar· ou de renunciar o cargo era já um 
facto :r.esolvido por S; Ex .• apenas pedia que me telegra
phasse afim de serem modificadas as resolucões r.e.ferentes 
a renuncia do Deputado. Mavignier, cuja vag-a então seria des
tinada ao general Caetano 0 não ao Sr. Costa Marques, con- · · 
forme •se havia oombinado anteriormente. · 

S. Ex., como resposta, declarou-me que isto nã.o lhe fi
caria bem, porque já .havia combinado commigo eleger Depu-

. tado o Dr. costa Marques, na vaga do1Dr. Mavignier, e pare
cia a todo o ·mundo que elle praticaria· um acto menos digno 
em .vir occupar .a cadeira que estava reservada ao Dr. CGsta 
Marques. 

!\'Ias V. Ex.. conhece, Sr. Presidente, a conducta do Pre
sídenL!\ dn Estado de 1\!atto Grosso um mez depois: promovia 
a eleiQãO do Sr~ coronel Caraciolo· para Deputado, na vaga 
do Dr. 1\favignier, contra o candidato legitimo do nosso par
tido, que era o Dr. Costa Marques, não sómente pe.los seus 
serviços como pela sua imfluencia politica. 

0 SR. JOSÉ MURTINIIO - Apoiado. 
. ' . . \ . 

O SR. A: AzEREDo - Ahi começou a luta com o nosso par-· 
tido. Commun'quei, por telegramma ao Sr. general Caetano 
de Allluquel'q\le qué o candidato do Partido Republicano 
flonservador era· o Sr. Joaquim da Costa Marques e não .o 
Sr. · coronel .Cnracinlo de Azevedo, sendo que .. as minhas .li
gacões com este ultimo eram talvez maiores do que com o 
Dr. Co~ta Marques .. Mas tratava-se de uma· questão· de 
lealdade ,politica. era uma questão de compromisso pessoal 
ao· qual os hOmens de bem não podem se afastar, sem pre-
jt:izo da propria, dignidade. · · 

~ O SR .• JOSÉ lllURTJNzro - Muito bem. 
. · O SR. A. AzEREDo - O Sr. general Caetano de Abuquer
. que· expediu-me um telegramma nesse sentido ao qual fui 
obrigado a·.resJ?onder nos termos tnais duros, em telegramma 
não cifrado, d•zendo a S. Ex. que o candidatG do partido, 
custasse o que custasse, seria o Dr. Joaquim da Costa 
Marques. '.. .. . 

Os direotorins do l'artido Republicano de Matto Grosso, 
um pOJ• ·um, n mfm se dirigiram. declarando que tinham· re

. . cebido um telegramma · do. Dep'utado Pereira L~ te1 .em 
. nome do Sr. general Caetano dP Albuquerque, propondo a 
a candidat.ura do Sr. coronel Caraciolo em Jogar do Sr. Jua.
quim da Costa Marques. Communiquei-me, então •. com todos 
o~· directorias .. agradecendo a lealdade com _que agi:a'P '. d!U 
relacil.L' ao partido e declarando que a questao se. d~rJmll'Ja · 

· · . s.- Vol. v 

' 



j 

• 
;) 

' . 

..... 

6tl ANNA:SI!l DO i!!ENAOO 

üe modo a evitar o rompimento politico no'Estado. E foi poli. 
isso que o Sr. lJr. MaVJfOilleL' ·nàu acceJtuu u cal'/:!o de delegado 
fiscal do Estado. de Matto Grosso, em Manáos, para evitar 
que se abrisse a vaga e que se desse o rõmpimento, sendo. 
ainda que tive, desde o p,rirn:eiro momento, da parte ·. do 
<JOrunoJ Caraciolo a prova da sua leal; dedicaç::'ío ao partido, 
recusando a candidatura gf\vernamental, e que o candidato 
seria· aquelle quo r.u indicasse. . · · . 

Desde . ~st~ momento, Sr.. Presidente, comprehende 
·V. Ex. as dlffwuldades que perturbaram a política de Matto 
Grosso, :.té quo a Assembléa se reuniu,. sem numero, em 13 
ele maio adiando os scuE trabalhos para 20 de junho. · 

fwabrr·tn n ao~l'rllbllla. Mm uma extrnorrlín~ria manifPsta
çíiu de solidariedade a mim e ao partido, comeoou a intriga 
(Ta opJJuswiio e tuun a cawpam,a ·que !O i (JU:!:!JVel se !ater 
junto dP·ZtiPn~rnt Caetano par·a RPparal-o dn partfdo, 

. Astni'anifestacões da Assembléa foram. não de rompimento 
'com: ó general Caetano de Albuquerque, mas de lealdade e . 
.so!irlnr•,r'n r1•· com " parol1rln ~' 1'11'a""' uesl<• rn'nilr81.•H:ãn o 
gAneral· Caetano teve ll 'bom senso momentanoo. de .pedlr uma 
licenca á Assembhla e telegrnphou-me nestes termos: · 

cvou pedir seis niezes de licença á Asscmbléa para ii' 
ao. Rio conversarmos sol.we assurnptus puliticus ou .l!:stat.lu,:r>. 

Rcsnnndi a S. Ex. que. estBva rle inteiro accôrdo e que. 
ag).lardaria a sua chegada cllm anciedade. · \ ' 

No dia seguinte, á noite. recebi um telegramma do ge~ 
neí•al Cadano ae Albuquerque, d1~enau : · 

« Acabo de apresentar á Assembléa pedido licença de que 
lhe fallei,, · 

Abi conversaremos definitivamente sobre politica, apro.' 
veitando este ultimo dia que me resta para far.er alguma 
cousa, deixàndo o Estado em completa liberdade.:. . 

Estava, purtnnto, seguro de que o general Caetano de 
Albuquerque viria se entender. commigo e que a politica dO 
Estado de Matto ,GrQ,sso poderia continúar. a marchar sem 
perturbação 'da ord!\m nem derramamento de sangue; . 
· A' noite desse mesmo dia, em que solicitará da Assem
bléa licenca de trea mezes, o Sr. general Caetanc~,o coronel 

·Pedro Celestino, .iuntamento. com seu sobrinho e a.fi!hado. 
Sr. João Celestino, foram a Palacio. Tinham acabado de sa
bei· da mensagem pPdmdo licenÇJa e por isso ficaram em Pa
.Jacio até as 8 horas da noite, cunvencendo o general Caetano · 
que devia romper comnosr.o, ·pois a licença ·mais. não era ·dO 
que uma e:mcta manifestação da nossa vontade de 'o' vêr fóra 
do Estado. Nada tendo coqseguido, voltaram ás 9 boras e só 
$abiram á meia noite, 'isso depois de ter .consegu:ido do 
Sr. Cnctano do Albuquerque a a~c1ara~ão. de que o rompi
mento· se fnrin noqur.lln noite mesmo, isto é, na noite do dla 
em que ·elle havia petJjdQ Jicenca para vir ao Rio de . Ja-
neiro. · 

. 
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. Ahi está, Sr. Presidente, a historia da passagem do ge
neT·al. Caetano de AlbuquE>r·que para a opposicão, a historia 
da sua trabJção politica, deixando 'o parlldo que o elegera, e 
que o elegera contra o coronel .Pedro Celestlno. que er·a o seu 
comoetidor á presidencia do .Estado. . . 

·o coJ'oilel Pedro Celestmo, que na penultima legislatura, 
quando o general Caetano de,Aibuquerque solicitava com· todo 
o Bmpenho para . voltar á. politica do Estado, dissera a este 
que só concorreria para Isso caso o ·general· pudesse contar 
com ó meu apoio, pediu a minha opinião e ·eu empregue! 
todos os esforeos para que fosse acceita ·a sua candi
datura. Entretanto. o proprio general Caetano. de Albuqutlr,
que referiu que .ao procurar o corone.l Pedro 'Celestino, .. este. 
o maltratara; voltara.:.Jhe as costas, dizendo que nada . tmha 
com a politica do Estado de Matto Grosso e que muito me
nos para assumir a responsabilidade de eleger. um De~utado. 
O coronel Celestino respondeu-lhe que o partido indicaria, si 
porventura eu estivesse de accõrdo. E assim foi feito Depu
tado o Sr. general Caetano de Albuquerque, que durante 
lleís lcgislaturas havia pleiteado a sua eleição sem consegli1r. 

·se eleger Deputado, porque os meus a!lligos o co~h~cin!ll Jlle
lho~ do que ~u. · 
, E11 niio podla ,advinhar que tinha deante de mim um 

D('U!'aSI,benico, um homem impulsiyo, que se não p0o1ia dó
minar quando quer1a, mas sim quando as circumstanciàs o 
permittlam. · . ·1 · , · . · _ 

Esta, Sr. Presidente, é a historia .perfeita da candidatura 
·do ~r • Caufano de Albuquer·que para Deputado e para o· cargo 
de Presid~nlf! dn Estado, . · · · 

Si eu 11ão f ivesse a ingenuidade e a bôa fe de . acreditar 
que estava·· trat!Uido com um homem leal. com um ,homem 
lDCIIpRz ·de tTahir o meu partido. certamente eu j ámals teria 
me lembrado de seu nome para presíd1r os destinos do meu . 

· Estado. . . . . . . 
. . Eu pref!3J:ia,. Sr: Presidnete~ ter p_erdido a razão antes de 

escolhf!r candlllato, porque entao Q Estado de Matto Grosso 
não teria como Gover;IJRdor o Sr; general Caetano de Albu

\ querque e a minha terra não estaria. sotfrendo neste mo,. 
· menLo nlío s6 as delapidacões, não .só os prejuízos materiaes, 
ma! ainda .o pre,juizo de vidas. vendo ensanguentado o nosso'· 
sr'llo, quando pndiamos continuar, a fazer uma politica digna, 
uma politica· honeRta, uma politica elevada e uma administra
ção incapaz de ~er attingrda por qualquer diffamilção ·ou 
accusocilo· de qualquer natureza. · . • 

'Nada mal~ pr1sso fazer do que me penitenciar, e daqui me 
p('nitencio, pedindo aos m~us. p~tricios, de joelhos, que me 
pert:!Ocrn o mal que lhes fiz, mdicando ,Para governar o mPu 
Estndo um homem que nlio ~stnva nessa altura, um homem 
que transformou a lealdade em trahi.;ão para ferir os interes-
.ses mnis·~aA"~ados da minha terra. i 
- Era o ICJU(> tinha a dizer. (Milito bem.; mu'it(l 1·<'.'n, O 
tn'ad07' é cttmprimentado.) . 

• 

• 

• 

.... . '\ 
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ORDEM DO DIA 
... 

' 
O Sr. Presidente..,.. A ordem do dia consta de v o tacões •. 

Não 'lia. numero no recinto;. Vae-se proceder á chamada. 

O Sr. 4• Secretario . (servindo de .2•) procede á chamada, 
n .que ·respondem 31 Srs. Senadores, .cleix:mqo de responder• o:> · 
Srs. Prancisco Sá, Eloy de Souza, EpiLac1o PessO"J, Arauj.o · 
G6es, Frajlcisco Salles e Alfre~o Ellis (6). · 

O Sr. Presidente- Responderam á chamada apenas 3 i 
ISrs •• senadores. Não h a numer·o. Nada mais havendo a tratar, 
vou ·levantar a sessão. · · 

Designo paro ordem do dia da seguinte a mesma da de 
hoje, isto é: . · . · . · - ·., 

·Votação, cm a• discussão, da proposição da. Camara dos 
Deputados n. 3, de 1916 que concede seis mezes de licença, 
em prorogacão e sem vencimentos, a Alexandre de Mel!o Cesar, 
praticnnto de 1• clas~e da Administração dos Correios de São: 
Paulo, e autoriza o Governo a mandar reverter ao quadro dos 
insp~ctores de saude dos portos o Dr .. João . Lopes Machado; 
mediante nova inspecção de saude (com parecer favoravel da 
Cormn~ssãa de F~.nanças); 

Votação, ·cm 3" discussão, .ela proposição ·da Camara ·dos .. 
· Deputados n. 35, de 1916, que abre, pela Ministerio da Fa
zenda, o credito de 9:978$379, para pagamento do que é de..:. 

·vida ao vice-nlmirante graduado, reformado, Herculano Al
fredo Sampaio, em virtude de sentença judiciaria (com pW"e· 
CCl' (atwraveZ ua Comm~ssão de Finanças) ; 

Votacão, em 3' discussão, da proposição da Camara; dos 
Dcpnf..ados n. · 31, de 1916, que oautoriza a concessão de seis 
mcu•s de liccnca com o ordenado c cm prorogaoão a D. Julia 
Alvares da Cunha, telegraphista de 4" classe da Reparticão· 
G!.1l'al dos Tolcgraphos, pam tratamento da. saude (com pa· 

. ?'nccr f'avo?'aluJl da Com.misstio de Fznanças) ; · . ' . . 
· · Votação, em 3' discussão, da proposição da Camara dos 

J)oputados n. 33, •le 1!H6, que autor1za a concessão do um . 
· anno de Jiccu~a. cm prorogaçüo, ,com abono· dil dioaria· a qur, 
tem direito a Antonio Affonso Feneira do Macedo, ajudante 
dt1 2' classe dn Estrada de Forro Central do Brazil (com pa
''ccaJ• {avornvel da Comm4ssão de Finanças) • 

Lcvanht-sc a sessão ús 3 horas c 15 minutos. 

' •' 

··' 
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PRESIDENCIA DO SR. URBANO SANTOS, PRESIDENTE 

A' 1 hora da tarde abre-se a sessão. a que concorrem os 
Srs, A. Azererto. Pedro B1n•ges. Pereira Lobo, Lopes Gonçal
ves. R11go Montl'iro, Tndio ~do BraziL r.auro. Sodré, .losé Eu
zebio, Abrlia~ Nevl's. PirP.s Ferreira. FranoiReo Sá, .João Lyra. 
Eloy- de 'Souza. Cunha Perlro~a. Epitacio Pessoa. Rosa' e Sil
va, Dantas BarrPto, Gomes Ribeiro, Dnmingos Vicente. João 
Luiz Alves. l\-figuel de Carvalho. Erico Coelho. Franrisco Sal
les. Rueno de Paiva, :Rernardo Monteiro. Alfredo Ellis, José 
Murt.inho, Xavier da Silva( Generoso Marques, Abdon Baptis
ta.' Rivadavia Corrêa, Soares dos Santos e Victorino 'Mon-. 
teiro (33). 

Deixam de comparecer com causa justificada os Srs.: 
Metello, Hercilio Luz. Silverio Nery, Arthur Lemos. Costa Ro
drigues, Mendes de Almeida. Ribeiro Gonçalves. Thomaz 
Mcioly, Antonio de Souza. Walfredo LPal, 'Ribeiro de Britto. 
Arilu,io Góes, Raymnndo de Miranda. Siqneira de MenPzes. 
Guilherme Campos,· Ruy Barbosa. 'Luiz Vianna, José Marcel
Iino. Lourenço Baptista, Trinen Machado, Alcindo Guanabara; 
Adolpho Gordo, Eugenio .Jardim, Gonzaga Jayme. Leopoldo de 
Bulhões, Alencar 0uimarães e Vidal Ramo$ (27). . ' 

E' lida, posta· em discussão e, sem debate, approvada a 
acta da sessão anterior: · . · .. · ........ ' .. ; 

O "sr. t• Secre~rio dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

. Telegramma da redaccão do · «Rst.adoll, orgão do Partido 
:Autonomista de Juruá. protestando contra a· i~corporaolio do 
Acre ao Estado do Amazonas. - Inteirado. 

O Sr .. 4• Secretario· ( serv'l.ndo da .i!•) declara que liliiO ba 
pareceres: 

· . O Sr. .Tolo Lyra - Sr. Prel!lidente, ha poucos dia11 
tive ensejo de fazer aiJ;umas considerações, desta tribuna1 
llObre a fiscalizncãn dns sociedades anonymas e sobre a lega .. 
lizacão ria profissão dP. guarda-livros. · · . · . 

. As idéas 'que entãl'l anunciei foram benevolamentP. ac<to 
lhidas. por aminenteR· ·,iuristns e g.vandP. numero rlfl conta~ 
dores. conforme pude observar dP. ,.honrnsns man!festnçl'ie!l! 
que rer.ehi, por telegrammas. car.taP e cartões, procedentes· 
desta cidade e qe V!lriqs poatos do P.llÍZ~. , . .. . . .... 

,. 

.· 
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Sinto-me desvmne,êido com essas demonstrações · que. si 
não t.raduiem justiça ao meu trabalho. porque r·esullam ape
nas da captivanle bondad~ de gener·nRos cornpatr·ir·ic,H, signi
ficam que tratei de um assumpto sério e ·que não ficaram 
sem echo as minhas palavras. 

Foi em S. Paulo que marH intemsamente repercutiram os 
meus esforços para que sejam urgPntemente estudadas as 
quest.õPs a que me. referi. . 

Alli, a imprensa tem alludido com interesse aos pro
blemas de que tratei e os institutns dP. ensino rmmmercial se 
movimentam para que elles tenham immPI!iata solnçã_n. 

J:Jtimamente ó insigne iJontabQista nacional. ··ujas obràs . 
áW~stilm com exuberancia a sua notavel càpacidade. o Sr. 
Carlos de Carvalho... · . - · 

O SR. ALFREDo ELLIB - Apoiado. 
' ' / 

. O SR. JoXo LYRA - .. ·.rhAfe da Oontahilillalle do. The
souÍ'il paulista. fez uma br•ilhante Mnferencia naquella capital; 
em torno do discur~o que aqui proferi. · 

Penso quP. u pi·eciosn trahalho do r.onrPitnndrt puhlir.ista 
podAr!\ sPr nf.il nM qne nrPIPnr1PrPm ·~nnhPrPr; 11 mniPrin, por-. 
quanto é abundante em informações 11 respeito; e, por isso,' 
venho soliritaJ:...a tJ·ansrwipcão no~ «AnnaP~, rio ~Pnudo da 
confert•ncia do Sr. Carlos de r.arvalho J'Aalizana em 4 dPste 
me?., na F.sr.oln dP CnmmPrt•io AlVRT'f:!S Penteanri 'e publicada 
pelo jornal Commerc~ de S. Paulo. · , · 

... E' uin importantP suhsillio que asRim ron~PryarP.mo~ par:a 
opportunamentA ser .aprnvPitadn pplos. qne Qlli?.erPm bem re- · 

' solver a quP.stãn, e uma homPnagPm .. iu~t.n ao p,gregio I! ire~ 
ctor da Cnnt~bilidnde do culto Estado de S. Paulo. (Mutto. 
bem; muito ber11. ) 

. ' . \ . 
. O Sr. Presidente - O Senado acaba ile ouvir o reque· 

riment" do Sr. Srnador João Lyra·, pedindo · a inserção nos 
Annac.~ do Senado ria confPrencia rea:izada na ERr:ola de Com
mcr•cio Alvares Penteado pelo Sr. 1Jarl11s r!P Carvalho. 
. Os sPnhOres que approvam o requerimento queiram. le.. ' 
vantar -~e. (Pausa.). 

Foi approvado •. · 
A conferencia .será publicada no Diario do Congresso·. 

. O Sr. 'Alfredo Ellis (*) - Sr; Presidente, )lm · artigo 
publicado ho.ie no Jornal do Commprmo ohriga·mP. a occupar 
a trihunn. para. sobre elle fazer aiP.'lm~ r.nmrpPntarios·. 

Ti\o tmr1ortante á o assnmptn, Sr, Pr"PTd~nte, quanto, 
na hora· i:lr;rsPnte, Ampen hn"RP o l'nt1Pr · L~giplativo A, altim 
delle. todas as classes conservadoras do paiz, na solução 

' \ 

,( •), ll:s~· discurso não foi r.ev.ist.o P.elo .or~d()~~: 

• I 
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\ 
. do' gravisRimo prob!P.ma financeiro que ameaça, com humi· 

lhacão, para uós, não' só • •s podN·e~ publicos corno· a prnpriD. 
Nação. si. por·ventura. nitd enco}ltrnrmos mews de r~::atar, 
como nu passad11, os pagamentos em ouro das nussas respon· 
sabilldudes no extE-rior•. · · 
' ::;; . justarnen te. em urna quadra des.tas. Sr. Presid~nte, 

· é que surge estfl at·tigo, dernrm~!l·ando a verdade do que eu 
já tenhr• ass1werado por vezes desta tribuna, isto é, que de· 
vemo5 procurar n suJu~-ão. não sómentr. na l:I"eacão de novos 
impostos. rnaõ princJpalrn~>nte em urn inquer·rlo rnmucioso, 

. urgente (< sério sobre os :w:tuaes fi~~aes e ar·recada.aox·es dos 
imposto> existentl•s ba muitos. annos. 

Antes de proseguir, Sr·; Pr~8ideute. devo dizer qu enão 
· quero que levem á conta de oppnSI(;ão ar1 actual Governo as 
,ObserVIIÇÕCS OU commentariOS que CU, porventura, venha a 
fazer SlJbrr este assumptu. 

. / . 
0 SR. VICTORINO MO:IITI!lRO-Neste caso seria de oppo-

sição a todos os Governos. ·· ·, 
. 0 ',SR. ALFREDO ELLIS -·Amigo sincero do Sr. Presidente 

da Repuolica,· a cujas virtudes pessoaes sou o primeiro a 
Jjreslar bomenagem, amigo do actual ministro da Fazenda, 
a~sim como .dos outros membros do Governo, não tenho neste 
momento intuito ·algum :opp6sicionista. Pelo contrario, as mi
nhas palavras devem ser levadas. á conta de zelo pela admi
llistracão do patriotismo, que sempre me animou durante a 
minha existenciia inteira. · 

· · Penso .que dizer a verdade . é obrigacão . principalmênte 
d!llq.uelles ·que teem grandes r<Jsponsabilidades na mudança do 

·. regimen;· e essas ·responsabilidades eu as tenho sobre os meus 
hombros, · . 

Mas, nunca recusei o meu esforc_o para a solucão dos · 
grandes problemas que· teem difficulta'do a marcha da Re- · 
publica. · \ · · · 
. Dizia Floriano Peixoto, .quando teve de en~rentar; já na-· 
que lia época, dificits de 20, 30 e de 40 mil cont.os annuaes, 
que elles não exxstiriam si uma arrecadação honesta fosse feita 
nas Alfandegas. · ' · · 

Neste momento, Sr. Presidente, accentúa-se o· mesmo as
pecto. ·Alfandegas ha em que se larica mão até do fogo do 
iccendio, para occultar as fraudes e os roubos. O regimen a 

. , impunidade trouxe est.e paiz á barra . da . .fallencia l 
· A arl'ecadacão não se faz; · · 

. 0 SR. VICTORINO MONTEIRO-·. Ha muitos annos o Senador 
. Ramiro Barcellos· fez uma brilhante campanha a respeito, aqui,: 
no Senado. · 

0 SR. SOARES DOS SANTOS- E O mal continúa, 
0 SR. VICTORINO MONTEIRO -,tQ mal continúa cada ve?. 

maior. 

' 

. ' 
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O SR. L-\LFREDO Ewrs- Ninguem pó de calcular a quanto 
monta o extravio das rendas ·publicas l · · 

O SR. VrC1'0RINO 1\[oNTEmo- Nüo seriam necessnrios mais 
impostos. 

' 
O SR. Ar,FREDO ELLIS- De facto- dis ·bem o nobre Se L 

nadar- não have1•ia necessidade de se sobrecarregar o povo, 
a~ classes proJetarias, o funccionalismo, cmfim, a Nação com 
os novos impostos; se porventura os existentes fossem honesta-
mente arrecadados. . 

E' uma vergonha o .que se está dando. Uma vetlg'onha, · 
IL]UC é a consequencia do regímen da impunidade. 

Ainda ·h a pouco, Sr. Presidente, aqui, nos Correios da 
Cflpital da Republica, nós vimos como estavam as suas agen-
cms. · . 

Ha desfalques por toda· a parte l Porque o que parece é · 
• · que a preoccupação do detentor desses empregos é apenas ver 

o dinheiro; e. desde que o tenha ao 9eu alcance, arrebatai-o, 
defraudar a Nação. · . 

Não é crime I Sim: não é mais crime I Porque as. cadeias 
estão vasias, quando os ladrões infestam a sociedade. 

· Sr. Presidente, muitas e muitas vezes tenho eu clamado 
. des~ tribuna contra isto. Estes desfalques, esses latrocínios 

não existiriam si nós possuissernos fiscalização, juizes e ca-
deias I · . 

· Estas observaéões, Sr. Presidente, acodem-me deante do 
artigo P.ublicado hoje no Jornal do Commercio, a proposito dos 
impostos de consumo. . ' 

Em o nosso regímen federativo, de vinte· Estados auto
nomes, o Districto Federal e o Te11ritorio do .Acre, neste re
gímen dá-se, em relação a impostos, o mesmo que se daria a 
respeito. de um doente cujo estado exigisse a transfusão do · 
sangue. Para o '!'besouro, são os impostos cobrados nos vinte 
Estados da Federocão, naquelle territorio e no Districto Fe
deral. · 

A distribuição, de . sacrifieio, portanto; deveria ser equi
tativa; assim como não se deve exigir da familia, isto é, dos 
Estados, os filhos da União, mais sangue de um que de outro, 
salvo se revela' esse individuei muito ·mais forca, mais ple-
t)lOra.- organismo mais poderoso, . · 
· Entretanto, é o que actualmente não se está dflndo :. · 

Bastará a· leitura deste enunciado clll!ro,. evidente como é, 
para que os Srs. Senadores apreciem bem a justeza das minhas 
observações c a verdade dos conceitos que estou emittindo. 

Eis aqui um resumo da arrecadacão dos impostos de con
sumo em 1915: 

:. « Pela estatística geral da arrecadação dos impostos 
· de consumo em 1915, organizada pelo ·Sr. inspector 

.. 
· fiscal do mesmo, Sr. Leonel Mnrian~o Serra, ,-por d.e
terminação do Sr. Abdenago Alves, d1recto:r da R,ece1~ . 

' ' . 
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Publica, se verifica que a União, no referido exercício, 
· a!lrecadou .67. 775 :576$517, sendo 6'1. 173 :431$517 de 

taxa c 6.602:145$ de registro, ou mais 6.275:576$517 
que a receita orcada, a saber: 

Fumo, 8. 955 :751$7!H ;. bebidas, 14. 310t:724$620; 
'f)hosphoros, importando em 11.MO :810$700; sal, em 
5.582 :263$340; enleado, 2.·~64:816$350; perfumaria, 
!l31 :270$400; especialidades phnrmaceutioas, 978:406$590; 
conservas, 2.287 :33·5$580; vinagre, 361 :230$335; velas, 
472 :794$980; bengalas, 14 :238$200; tecidos, na sommn 
de 13.785 :184$146; espartilhos, 22 :002$3(1\'J; vinhos es
~rangeioros, 3. 725 :020$50q; papel para forrar casas, 
34:147$530; cartas de jogar, 2'015:966$; chapéos, réis 
!. 966 :281$; discos para gramophones, 28:229$950 e 
louças e vidros, ·í08 :412$100. 

Para esse total de 67. 775•:576$517, os Estados e o 
Districto Federal contribuíram com a seguinte porcen-.. 

· tagem: 
S. Paulo, 27,897 %; Districto Federal e município 

Je Nictheroy, 26,598 %; Rio de Janeiro, 8,96·5 o/o; Rio 
Grande do Sul, 7,601 o/o; Pernambuco. 5,1!71 o/o; Bahia, 
5,207 o/o; Paraná, 4,619 o/o; Minas Geraes, 3,648 o/o e 
outros Estados, 9,994 %. · 

Confrontada com as rendas de 1911! e de 1913, a de 
1915 apresenta augmento de 15.488:307$442 em· relação 
.~. primeira, e de 2. 693 :054$527, á segunda.· . 

Verá o Senado o esbulho que está. soffréndo o Thesouro. 
S. Paulo entra com o contingente de 27,897 % desta 

somma total; o Districto Federal e o município de Nictheroy 
com 26,598. %; Rio de Janeiro, Estado, com 8',9&5 %; .Rio 
Grande do' Sul, com 7,G01 %; Pernambuco, com 5,471 %: 
Bahia, com 5,207 o/o; Paraná com 4,619 %; Minas Geraes, com .. 
31648 o/o. ' • 

' 0 SR. VICTORINO 11-{0NTEIRO -· Naturalmente. ha' .engano, 
pois que se trata do Estado mais populoso da Republica ..• 

0 SR. BUENO DE PAIVA-· Naturalmente o esbulho lá. é 
maior? ·· 

0 .SR: ALFREDO ELLIS- Outros Estados 9,994 %. 
Confrontando· com a renda de 1914 e de 1913, a de 1915 

apresenta um augmento de 15.448:1()00$ em relação :i primeira 
. o de 2.693:000$ em relação á segunda. 

Da leitura desta exposição, que traz cunho official, porque 
:foi organizada segundo ordem de um dos directores do The
souro, se ver.ii'ica que os f.unccionarios encarregados da arre
cadação desses impostos são· relapsos, porque o facto brutal 
accentua-se por essa fórma: · · 

S. Paulo ent11a para os co~res :federaes, no tocante. a 
pagamento de im~ostos de consumo, com uma somma, de quasi 
~0.000:_000$; o Estado do Paraná concorre com 2. 750:000$, 

I 
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emquanfo ·que o. de Minas Geraes concorre apeno.s com. réis 
2.400:000$1000. 

. Ora, Sr. Presidente, o Estado do Paraná ~tem .a décima 
p&rte da população do de Minas Geraes. Sendo, como 'é este, 
um imPosto de consumo. não· n6rle deixar de causar assombro 
este· calculo, esta assevenacão feita a~sim offirinlmente. 

Não é nos~ivel aue o E~tado do Paraná. ·tenilo uma ponu-
' Iacão de 500. 000 · almas, forneça contingente maior ao The

souro. em imposto de consumo, do aue o Estado de Minas 
Geraes, o mais populoso de todos os Estados. . 1 

' 

0 SR. FRANCISCO SALLES- V. Ex .. se esquece-' de que a 
I 

deficienr.i'll. que parece existir na arrecarlacão ··dos impostos 
de consumo Pm Minas fleraes é compensada pPia a'!'lrecarlacão )I 
feita no Estado de S. Paulo e no do Rio de Janeiro. onrlP. é 
cobrada grande parte dos impostos dos generos consumidos 
em Minas. · . 

o sn. ALFREDO 'F.LL!S- Sr. Presidente. estimo muito Óuvir' 
a palavra do nobre,Senador por Minas Geraes, porquanto, tendo 
S. Ex. or,cunado a pasta da Fazenda, ninguem melhor para dar 
esta exnlieacão. 

Acho, · entret.anto, que essa· .que S. Ex. acaba de dar não 
basta pnra .iustifirar a enormissima differenca. verificada, Sei 
que o .F.st.ailo de Minas Geraes imnorta productos que·· pagam 
o imposto de consumo em S. Paulo. . . , . . .. . 
· O ~R .. FRANCisco SAu.Es·-- V.· 'Ex. bem sabe que o' im-' 

posto de consumo é cobrado tanto sobre os prorlur.tos nacion~Ps,
como sobre os de importação, sendo essa receita arrecadada . 
nas alfandegas. · . · · · 
. O Rn. ALFREDO ELLIS -Não h a duvida que uma boa parte· . 
da população de Minas Geraes... . 

O SR. FRANCISCO SALLES -Uma grande ,parte. 
O Sn. ALFREDO Etus-: .. faz· .seus abastecimentos em 

S. Paulo assim como aqui, no Districto Federal; mas, apezar 
de tudo isso, notando-se que em todos os seus detalhes o 
imnosto de consumo •recae sobre artigos. como a aguArdente, · 
o fumo. o phospboro, o vinagre, emfim todos esses productos 
que, naturalmente, o Estado de Minas Geraes não recebe, .mas 
produz, porque tambem é industrial, não se ·concebe que o 
concurso do Estado de Minas, nos impostos de consu'mo, seja 
pouco maior do que o concurso d'e Estados como o de ,Sergipe, 
Rio Grande do Norte·e Espi•rito Santo. . · 

. O SR. SoARES nos ' SANTOS - Si o imposto é pago sobre · 
produc.tos _do Estado nlio é d~ consumo, é .um' imposto s'obre 
a produccuo. . 

O Sn. ALFREDO Etr.is- Eu ~lio pretendo. nestas· obser..o 
vações, ferir outro ponto a nlio ser o da necessidade que ha 
do Governo proceder a uma investigação. ; • 

O SR; BUENO DE PAIVA- No Estado de ~Unas .. ,. · 
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Õ''Sn. ALFRmoó ELLrs- Não senhor. Uma · investigação 
seria em todos os Estados. · 

E, .sabe V. Ex. porque digo isso? Não pretendia declaral~o • 
. mas vou 'fazei-o á vista da observação do honrado Senador. 

O SR. Bun:Nb DE. PA TVA- Porque V. Ex. apenàs fez refe-
rencias ao Es lado de Mi nas. ' 

O SR. Ar,FREoo ELLrs ....:.·Por ser o' mais populoso. . 
O SR. BUEN:O DE PAIVA- Não tive' outra razão para o meu 

apa;rte. · . . 
O RR. ALFRI!lDO ELLIS- Vou dar as razões de minhas ob-

servações. · · · . 
Ainda ha pouco, estando no Estado de S. Paulo e confe.,. .. 

_ . · renciando com um dos mais honestos fiscaes de imnosto de<-
consumo, um homem que tem verdadeira paixão pela sua 
·funccão, que honesf.amr.nte Pxerre o emnrPg-o ha lonll'os .annos, 
disi1FJ-Ti1e elle o seguinte: .«Embora o Estado de S. Paulo se.ia 
o ,primeiro na relação e entre com quasi um terco ria renda 
total J)roduzida pelo impost.o de consumo, ·fique V. Ex. certo 
de que ainda se deixa de arrecadar. aqui, cerca de uma quarta 

· parte do aue o imposto devia prorluzir ~. , . 
. Ora,- Sr. Presidente. si no Estado de S. Paulo, que mais 
paga, a arrecadnr,ão .ainrla é mal feit.a, que. devemos nós pre
sumir. deante destes dados, do que se está dando nos ont.ros 

· Estados? Segur.-se aue esse imno~to de consumo devia produzir 
muito· mais. talvel fanfo que de~se para cobrir o nosso ,deficit . 

.. E si não se dPsse o~éxtravio frequente. diario, que ~e dá das 
rendas nas alfandega~. poderíamos nerfeitamente affrontar a 
difficil, situação que ora nos assobérba. · ' . 

Sr. Presidenf.e, como dizia. e renilo, o .meti intuito é pa
triotico. Entendo que ,não devemos sobrecarreg-ar mais o. povo 
sem antes fazer um esforM sincero para fi~cal izar os nronrios 
fiscaes. E o Governo no inquerito·a que deve mandar proceder, 
não vacille em .demittir. a bem do servir:.o publico, os relapsos, 
aquelles que não cumprem com o seu dever. 

. , . 
O ·SR, 1\fiGUEL DE CARV.\LHO- Mas se nós· mesmos per

. doamos aqui· os .. collecfores que defraudam os cofres publicas, 
como exigir do' Executivo que demitta esses empregados?· ·· 

O SR. ALFREDO ELLIS '-V. Ex. ·refere-se á collectividade, 
pois em relação a mim não p6de dizer isso, porque nunca con-
corri com o meu voto para tal. ·· . · · 

. 0 SR. MIGUEL DE CARVALHO- Renro-me a nós, como V. Ex. 
referiu-se ao Governo, entidade. 

o SR: ALFREDO El.L!S- Vou sentar-me, mas como velho 
republicano que aeredita firmemente na superioridade deste 
regímen sobre -o antigo, como republicano sincero, digo ·que 
a par do interesse que as camaras municipaes. que o governo 
dos Estados. e ·o Governo Federal mant.eem para dar incre
ifllento á nossa peêuaria, fonte indubitavel de grande r~queza, 

- ·, 
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porquanto, nenhum, paiz do mundo ,póde apresentar as van~ 
tagens do nosso planalto central, sem um inverno rigoroso . e 
com 16 qualidades (!e especies novas de leguminosas, regado por 
limpidos e puríssimos regatos que banham a immensa área de . · 
dous a tres milhões de milhas quadradas, assegurando, por 
assim dizer, o ·monopolio da carne para o nosso paiz, -julgo 
que o Governo deve revellar igual interesse procurando, . uma 
boa raca de gatos caçadores e de cachorrinhos rateiros. (Riso.) . 

Tenho dito. (MÚito bem; muito bem.) 

O Sr. Francisco· Salles junta os seus aos muitos applausos 
que merece o illustre Senador por S.· Paulo na campanha 
que encetou no. intuito de corrig1r1 e melhorar a arrecadação 
das rendas. publicas, porque entende que esse será. um facto:r 
decisivo contra o deficit orçamentaria. · . 

Cabe, entretanto, ao orador attender em parte ao repa,ro 
feito pelo Sr. Alfredo Ellis em relação á porcentagem insi
gnificante com que o Estados de Minas contribue para a renda 
global do imposto de CO!Jsumo. 

Quando· exerceu o cargo de ministro da Fazenda aperce
beu-se logo desse phenomeno e investigando as suas causas' 
encontrou a justificativa em duas origens differentes: a pri
meira é que Minas soffre as difficuldades da arrecadação das ' · 
'rendas, mal geral a todas as circumscripções da Republica, ' 
muito mais aggravado. pela sua vasta extensão. te11ritorial, pri
vados os· apparelhos fiscaes do immediato e directo contrille · 
das autoridades. · . · · 

A outra origem é ser Minas tributaria de Estados adua
neiros, obrigada a se abastecer dos generos e mercadorias de 
importação nos· Estados de S. Paulo, Bahia, Espirita Santo e. 
na Capital' Federal, onde se dá. a incidencia dos impostos sem 
reflexão nos apparelhos arrecadadores do mercado consumidor. 

'Respondendo a apartes, assignala que a quota elevada da · -
contribuição do Estado do Rio sobre o Estado de Minas, em- · · 
l:lora estejam em· situação equivalente em respeito á · imp·or-

' · tacão, •I·esulta dos impostos de consumo arrecadados sobre a 
produccão . in,dustrial, muito m~is esca:ssa. !l~ Minas_. . 'Sendo 
amda de notàr que ·a arrecadaçao do mumcipJo de NJCtheroy 
é feita em conjunto com.' o Districto ·Federal, soffrendo assim 
os productos deste mercado a incidencia do imposto no mer

•· ca'do, de consumo, de fórma a reflectir· naquella a.rrecadai}ão 
para elevação da porcentagem global: · · 

Refere-se ainda com detalhes ao regímen tributaria de 
Minas em relação a. S. Paulo, para insistir na argumentação de 
que a renda dos impostos de consumo nos Estados centrae.s 
nunca poderá attingir a uma quota apreciavel porque os· pro
. duetos que a elles cpegam já soffreram a incideMia do' imposto 
nos mercados de or1gem. · ' 

Confessa que, como em toda a parte, a arreBdncão ·do 
Estado de Minas é imperfeita, mas isso não permitte concluil· 
que só em Miniis não é po)JradQ o. .imposto.. . ..... 
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. · Está de inteiro accórdo com o Senador por· S. Paulo o 
tem a convicção de que o Governo da Republica aproveitar:í. 
com a devida attenção as suggestões de S. Ex. no sentido do 
mel.horar tão importante appnrclho da receita. (Jlluito bem; 
mm(p bem.) · · 

· O Sr. Presidente-.Estú terminada a hora do expediente. 
Vae-so passar á ordem do dia. · 

Õ Sr. A. Azeredo (pela o1•dem)- Sr. Presidente, .pedi a 
palavra apenas para solicitar a V. Ex. a minha ins()ripção . 
para fallar na hora do expeC!iente da sessão de amanhã • 

• ' 

O Sr. Presidente...., V. Ex. fiéará inscriptoo: 

ORDEM DO DI.<\: 

.. 
· E' annunciada a votação, em 3' discussão, da 'proposição 

da Gamara dos Deputados n. 3, de 1916, que concede seis · 
mezes de licença, em prorogação e sem vencimentos, a Ale
xandre de Mello Cesar, praticante de 1' classe. da .j\dminis
tt·ação dos Corre.ios de S. Pàulo, e autoriza o Governo a manda1• 

·1·everter ao quadro dos inspectores de saude dos portos o 
D:v. João Lopes Machado, mediante nova inspecção de saude • 
. , . 

. O Sr. Presidente- Visivelmente não h a numero no re- •· 
cinto. . . 

_ Vou mandar proceder á chamada. . 
· ·Procedendo-se á chamada, verifica-se a .ausencia dos 

''srs .. Indio do Brazil,. Pires Ferreira, Francisco Sá e João Luiz 
Alves (4). ·· 

· O Sr. Presidente- Não h a numero~ responderam á cha-
mada apenas 29 Srs. Senadores. Ficam adiadas as votações. 

·Nada mais havendo a tratar, vou levantar a sessão. 
Designo para ordem do dia da seguinte:. 

Votacilo, em 3• discussão, da proposição .da Camàra dos 
· Deputados n. 3, de 1!H6, ·que concede seis' mezes de· licença, 
. em prorogacão ·e sem . vcn~imentos,. a AI exnndre de Mello Cesar, 
praticante· de i" clasl'ic da Administração dos Correios de São 
Paulo, e autoriza o Governo a mandar reverter ao. quadro dos 
inspectores de saude dos portos o Dr. ·João ·Lopes Machado, 

-,'mediante nova inspecção de saude (com pm•ecer favomvel da 
.. Commissão de' Finanças), . · · 

Votação, em 3• discussão, da proposiçiíc. · da Camara ·dos 
Deputados n. 35. de f916, que abre, pelo Ministerio da F~
:-:cndn, o credito de 9 :978$37!!, para pagamento do quo é .devl
·do no vice-nlmirnnto graduado, reformado, Herculano Alfr;:edo 

, .. ·· 

• 
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SampfliO, em virtude de sentença Jqdiciaria (com ·par.ecer fa-
vora·vel da Commtssrio dr: Finanças); ·~ 

. VoLacãu, em 3' discus>'ãü, àa proposicão. da Camara dos 
Depulauo~ u. ::H, de '111,16, que· .mtur1za a ('.oucessào d~ seiS 
m~ze~ de licença com o or·deundo e em prorugacàu a D. Julia 
Alva1·es da t,;unha,· lelt!g!'aptllsla de lt" .. cJabse da Repartição · 
Geral dos 1'elegl·aphos, para tratamento. da saude (com pa-

.~ 1•ecer (avoravel da ()Ornlft~-ssão de /i'manças); 

Votàção, em 3" discussão, da propo&icão dá Gamara dos 
Deputudm.- n, 33, dE' 1!ltti, QJJ.e autoriza a ~oncessão de um 
anno .. de Jicenca, em proroga~ão, com abolic, da dlaJ·Ja a . qui! 
tem dirililll 1o1 AuloJJJu Atfousc t~erre11·a de Macédo, ajudante 
de 2' class~ da · l!.:stJ·ada de l! erro Ceutra: •do Brazil (com pa-

. l'er:a'l' tavoraveL aa ()llm7u7,ssão de Filwnças); 

2" discus~ão do prOJef•to do Senado n. 12, de i9t4, man
dandt~ eu tJ·aJ' em accôrdo com · o Baucu du Brazil para que 
este amplit! suas operacõ~s de .redesconto de papeis, ·de com
mt'I'CJO. e efleclue lambem de~couto~ . dll't~etoH, nlt!dlaute as 
cuifdicõ~~ QUI:! estabel~ce (com parecer aontrario da Commis-
são de F'tnt~nças l i' ~· 

2" discuss•ão da proposição da Camara dos Deputados 
n. 42, de HJ!ti, que autorl~a a abril', pelu Mm1steriu do .~n_. 
teriot, u credito e:ovecml Je ~57 :717$7!16, pura pagameuto de . 
d!:!llpezas ft'Jta:> com a acqUJ~icãu de material de eus1.uu, 1Ustat
la~,;ões de appiu·ethos tf repaJ.'ttS do t'dll'ic10 da .Faculdade de 
M!:!dlcllla da Bahia (r;om parecer aontrano da commissãt- de · 
Finanças J. · ~ 

I ' 

:·.· J ... _ 

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

' .. -
Publicacãd ... teit; por ordem da Mesa, em virtude de de~ · 

liberação do Senado: . · 

Instituto Brazileiro de Contadores Fiscaeljl 

A 00Nl'ERF.Nr:11A Dll' 'HON'rEM NA. li:SflOLA DE flOMMERrJIO ALVARES 
PEN'rF.AOO - llR FIN!I 00 INSTITUTil - A FIBf!Af,JZ.~CÃO DAS 
BOl11EDADES ANONYMAS - O PROJECTO DO Sll:NADOR ,JO!O 
LYRA, . . 1 

' 
Senho:res, '"'" Nn ·~P.nado bra7.i1Piro. e pAla primeira vez 

~m tão nnbrA as~PmhlPa. nma voz ·antnri?.acla ncnba dP. pro- ~ 
clnm:tr hP.m alto . a inillurtivP! Ofll'fl~~iclalit• (Jili' fnrlnR .. temos 
de P~tl!ilnr .a nohilisRima ~ciPn!•ia da r.nntahilirlac!A. Pm toda 
a ~na vast.a app 1 illacãn. ~i . qn i?.Prmns m~>rPcer~ n f.iluln h nu rnso 
de' contadores,-titulo qúe nhi. vemos Lodos ·na dias usurpadq . . ' ' ' 

:/ 

) 

/ 

/ 
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por pess•las que mais sabein ·alinhar algarismos em columna 
de del"•ito I! de credrto sem conhecerem, entretanto, a theoria 
geral da escr•ipturncão, os novos methodos 'que surgir·am nes- -
tes ulfimos tempos, os debates galhardamente sustentados 
pelos t•utor·es de taes methudos - e isto l:lem l'allat·mos do 
seu rnteiru desconhec·imerito d!a mathematwa appllca.da ao 
commt>rcio, ás operações financeiras e ás operações de seguro• 
que não são ,mais, em summa. do que urna feliz cQrnbinacão 
do 1:al1'Ulo de probabilidade eom o ealcuJo de juros compostos. 

Contadnr não tL nem será nunca quem só praticamente 
conhei'C as regras de escripturacão. Este titulo só deve ser 
confllrido diguarn~nte a quem tenha preparo scientifico. As
sim 'o comprehendcu a Italia. onde. ctesde os rnais remotos 
tempps, se tem applicado sabiamente os pt'in1:ipros da nossa 
disciplina;' - a:;sim o compr1•henderam 0s mais adiantados 

. patzes do mundo - onde a profissão do. contador é franca· 
mente amparada por lei. . 

A' reconhecida competencia do illustr·e Sr .. João L,yra 
· devc>rnos tndns. nós que trabalhamos· ·pelo aperfeiçoamento da 
nnssa profissã{l. a mais brilhante defesa· das idéas que de
terntr.lorarn ne'i!lta cidade a fundação do Instituto dos Contado· 

· ·· reli E'rscnes. · · · 
r . Quer· u egr~gio 8Hnadnr que a nossa prllfissão seja regu· 
lamentada. subordinada a uma lei rtn qual se estabeleçam . 
os dH''erns e· se én'umerern as obrigações" du contador. Nada 
mais justo, nada mais razoavel. E' o qui:' se tem feito nos 
pai?.e:Lmaip cultos - sem que; entretanto. no Brazíl Re tenha 
cuidad1• ntr hoje do assnmnto. - tanto qui:' em nossas praças 

·os ll'allalhos periciaes. tão melind!'osos. sãu confrados, áS 
Vl'71•s: a falsnll ~o:uarrla-hvros fllll' nem ~iqUHl' possuem as pri• 

· meil•a5 nocõ~s da ~r.rencia da contabilidade. Em um dos séus 
mafi'istr·aes trabalhns já n nosso insigne Dr. Carvalho de 
Mend,:nca alludiu a este triste fa1~to. . . · 

.Judiciosamente pond11rou o · illustrll Senador. cujo magni· 
fi~o preparo prnfi~sional foi posto com inexr.edivel brilho 
ao serviço de uma causa ,ju~tiRsima, que qê longo t~mpo e 
em muitas nnçõPs t.eem ns contadores encontrado na· lei o 
mais perfPitn. reJ.,'ltlamento da· profissão. 

E' na Ttalia que va,mos encontrar os. primeiros desenvol
vimentos ria contabilidade· - como tambem os pt•imeiros 
pas~os dos cnnt.adllres profissionaPs. Para conhel!el'mos esses 
prim~>iros ilr@PnvPlvimentns e PRRPs nrim~>iros naRSilR basta 
!armo~ ·n eStnria dPlla Ragioneria Italiana~, de Brambilla. a 
«Profp~sione dei Rngioniere,; · de Massa, e ·tamh~m a cStoria 
delln nngionr.rio. italinnn:t, por Bariola. nu ainda «II RB· 
gionil'rfl,, dP' Cnmpi, e tnmbPm a· cS1toria dei Collegio dei 

. Ragionrri di Milnno)). de fJantoni; - e, por ultimo, cAlcune 
rtciAI'I ~.e Fl!lwichr,; dA A lhrrto 'J'nfani. 

Qnnndo npparrr.Prnm as ririnrlrs-itnlinnns transformatlnB 
em r1•mmllflnS livres P indepPndPnlPR. quando se firmaram 
as gloriosas republicas ml\ritimas, a,Ppar~ceram tamb.em III 

\ . 

.... \ ., ....... . 
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primeil·ns manifestações da escripturacão já systematizada e 
os çqntadores de .Profissão com direitos adquiridos e respon- · 
sab1lidades assumidas. No seculo XI já uma lei marítima tor
nava obrigatorla a escripturacão r·egular. nas cmnmunas, das 
entr~das e sabidas de mercadorias recebidas, compradas e 
vend10as -. e os estatutos comrnunaes tt·a~:avam· regras fir
mes .e prP.c•Jsas. para ·a escripturacão dos livros. · . 
, ·Em Milã~,' por volta ~e 12:!5, jà os administradores da 

fazenda puhhca · erarn obrigados a uma presta~ão de contas 
de quatro em quatro mez,~s. e,. em 1299, F'for·ença dava nor-. 
mas IJr!cisas para a orsnizacão das contas bancarias, · 

. Ha um liv~o de contas, conhecido hoje na .Italia, o qual 
. contem os lancamentos da receita e despeza do papa NJColáo 
III. Estendem-se esses lan~amentos pelo tempo que vem de 
maio de 1279 a marco de 1280, e por elle' se vê que o tra
balho <lo guarda-livros et•a fiscali~ado por um escrivão pu• · 
blico .. O encarregado da escripturacão, todas as vezes que. 
apurava o saldo d0 livro, annotava: «que está de accórdo , 
com 11 livro do 'nosso notario). 
· · No seculo XIV é Genova que dá regras para a escriptura

cão dos livros: as sua~ folhas deviam ser numeradas, nen-
. lmma l'BRUJ'a era admiltida, nem eram permittidos os esptu;os 

em bl'ancn - sendo obrigatoríos o diario.n ·razão e um re
,gistro de inventarias. Os livros deviam ser renovados cada 

. anno. 
A fi~ra do· contador. apparece pela primeJ.l!n vez, na 

ILalia, em 83~ • em um docum1mtn assignadn · por . um func
cionario quo a· si m~Rinn dá sPmtHhantP. tituln, Constituem 
esses documentos umas . contas d1• inventariu c1om a seguinte 
nota: «signum ma nu~ Garefrit Ratinnatorb, qufi «ipsis rebus 
men~uravit et estimavib, · Mais tarde. em U6lt, encontra-se 
o contador em mPlhnJ• df'~taque na cidade de Milãn, onde a 
côrte ducal e a r.ommuna occupam. cada uma,.~~~ prllciusos 
servicos de um profi~sional; - e em· 1387, em uma reunião 
dos encarregado~ da · cnnstrur.cão da cathedral, se, debatem 
ós venr!imPnln• de um contador e revisur· das cuntaR. Em 
:139.'1 en'contramos, pela primPira vez. a eleicãn de um con
tador communal. F01 eleito, muito limpamentP., cRagionatM 
da communn de. Milão um, certo Giilv~n,!li Scanzi -_e em 
:139õ ·são regulnmrmtndas, ainda em M1lao, as func~oes do 
'contadnr, e·rrí uma P,arte · d.os est~t~tos dPnnminnda ·-: «De 
Rntionatorp Cfl!nmum~ r.t eJIIS offH•Jo:.. An contadnr .sa_o, at.
tribui_dns. então. as mais impor~ant11s. funcçõP.s admmJstra
tivas. Em 1463 crmher:emos .Tuhus .~u~erra~,, r:onta.dor da. 
Camara dos MagiRtrndos. e na ndJmmstr.n<;ao pubhca ha 
cRaLirmatores ad papiri, nd IIXPPnsre Mn1'icienR et. _!ld cartam:o. · 
Em 1484 o nobre Giovanni J,ongone .Pxercc! funcçoes ge co.n-: 
tador, trabalhando paro. 0 duque GIUn Galenzzo Mar1a V1s· 
contJ. . . , B. d l:l nt · E em i5!l3 . quando se fundou o novo anco e a o 
[!mbrosio, n, geréncía. foi c.onfiada n um contador •. oonvém 

., 
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reproduzir aqui únia .notã importànte, ap:inhada· ao mesmo 
bist~riador que .nos conta o ~ue acaba de ser exposto: 

Os . contadores, por esse~ tempoB remotos, gozavam do 
mais ·rllto prestigio, eram tidos em grande estima, acatados 
e x·cspe:itad~s. C,on~as r~vistas e assignadas por ·elles eram · 
c~ntas. a~ce1tas md1scut1velmente pelas partes. Eram deci-
sivas.· .. · • 

~ :Em abril de {3.18,' foram escolhidos, para procederem a 
uma nvisão nos livros da communa de Florença, Bar·tolo de 

,. Uguwcme, ·Niccoló. d1' Bnldovino e Giovanni di Bonduccio. O 
docum~nto no qual se encontra 1a escolha destes tres homen's 
para revisores das contas nffii·mn que eram elles · idoneos e 
babeis 00 St'U Officio; «VirOS ydoneos •et experlos et qui con
SUt!Vel'Ullt. tenere Jibros et rationes mercatorum,. 

Que . differenca hOje 1.... Agora, nem .. sempre os laudos 
inspiram cónfianca• nem sempre as decisões dos· peritos ul
timam a cllntenda, , - pox·que nem sempre os ·laudos 8ão es• 

. ' criptos por profissionaes de competenc1Íl. ou as decisões são 
pr~feridns por hllmens· de fé pu~lica em materia de contas .
cvJrOs ydoneos et expertos:., · · · 

Até t58íJ ve!ll appnrecendo a fi~urn isolada do cllntador; · 
· -ma~ ,já em i_ 8~1 su~ge_ .a. pr·.irn~ira asso~i~~~~~~ dos cont-ado

res - o cÇQI1eg1o de1 Raxonate~ - fun~dn em Veneza. 
No começo ~6 pQdiam fazer parte do cCollegio, cidadãol'l 

de Vane~a. residAntel! na cidatle pllr mais tlr. cinco anno.s con-: 
secutivos, que não e· occupassem. de trabalho mecanico algum, 
11ein tivessem soff.rido pimicão ·legal. Mais tarde. em" 1.596, 
arlmittiu-se a entrada, ile esti~angeir~s,. de~dé que tivessein 
).'esldido em Vene~a ptlr mais de qumze annos .coqsecutivos .. 
No-decorrei' de i 669 era tão grande a influencia dà associa;. 
i,:ão. !]ue já ninguem podia mais exercer as funccõe8 de ·con
tador. nqs· ad!Uini.srncões publicas, si ·não fosse· membro do 

•. cC()llegio, -· ll ,qul!l- excluía. de sua lista. sem consideração 
nenhuma, ·os incapazes, Os ·indignos. Os candidatos no offi-

\ cio de ctJntador, depois dê t.lblerem de um 111agistrado a ne
c~ssaria certidão de. sua capacidade moral~ t1nham de tra-

. ha!har; sob a direcção de um profissional recoohécido, cllmo 
aprendiz, durante seis longos annos - de· 11rdinar1o 'dos. 
dezoi.tos aos vinte. e_ quatro annoR - se~do ·esta a idade re
querida para ndm1ssuo ao cCóllegw,, Fe1ta a pratica. o can
didato t.inhn de obter mnn nova certidão de sua capncidade 
moral e lega\ firniàda por um magistrrido. e a declarnçãó dt> 
cútitador, com quem havia t.rabalhado, dando..,o . comn apto 
para o exerci cio da profissão, - e em seguida devia Ct)mpa- . 
rrcer perante uma eommi.ssüo examinadora comp·osta de 
quai·enta e cinco pessóas - das qunes trinta ernm contado.,._ 
re~. Decidúln _por dllus ter~oH· da commissiio ·que o· cnndidatn 
porlia ser -admil.tidil - era o .mesmil obrigado a tirar. por 
~orte·, dous pontos dos escolhidos para o· exame e, para ser 
approvado,. era necessario. que ,tnmbem dous tert,;os se mani-

s.- Vol. v 8 
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restassem favoravelmente .. Mas não terminava aqui a prova. 
Ju !~ado ca'pnz por ·esta cnmmissiio, linha o cand •dato dP. 
cornpar·ecer ainda 1>ernnle 118 revi:'oreK da~ rionf as e cinco ne
gocianl.eR illustrad~s. Para ~P.r adrnittu1n cornr •. membr·,J do 
cColleg:u, era prectso qu~ trr!~ Qtltii'ÍII~ desfa ·ulluna commts
são o aJiprovassem tambern. T•:m riosHr• .paiz, até hu.ie, nada se 

'· tem ~xigido dos contadores - e. P'''' Joso, (: gr·ande I.J r.umP.ro, 
nos cPntr:o~ comrnerr.iae~; do~ psr~ud(•-rtJnlad~res IJ dos q!Je 
!l'eve~tem/ a capa de pNfesRores de uma ·sctencta que só mutiJ> 
supet•l'ic·iJJrnent.e conhecem - e nã•J l'ar·o nem mesmr, snper-

. ficialrnento. . . · . 
Tambem em Milão, no anno de 17:W, s11 fundou m '«Col

Ie!!in». o qual, approvado Jit'IO f;enado em· 1i41, r:ornecou a 
funccirinar em 1.745. Ao «Cn!leg-ill» .de Milão só podiarr .Per
tencer· as pessoa~ que L ves!<em conheriment,,. dtJ CDc•i:wmia 
poliliea,, do comriJerl"iu P' da admiOJHtrnciiu lJUbliea, - e ·1110 
cnmpleto conhecinienlo du latiril ~ .la arifhrMI. ca e a. Pl':l.~ 
tica d~ cinrJo annos, a idade de vint~ · c·.inco, o tiveHstJ sido 

· :;pprovnr:lo em exame de contabilidade. · . _ · · , 
Em 1813 foi .fundada n :acndem a qne ainoa ho.ie é co-: 

n hecidn pPio nome de tAcaoem1a. rlei Hngionieri, - cl, por 
t:ltmro, a Ttalia amparJu · !'rancarnentt.. os í'O 'adores, - os 
SE>us- crag1onieri, ·.- qnt' alli gosarn de JJma invejavel po
si~ãn perante as leis do paiz - lJUA a pa:tir rle .15 de julhO 
CP. 1 !JOG det~rminaram optimamente os.· seus. deveres . e· os 
seus direitos. Os contadore~ alli dévem .. ser c•dadão~ italianos. 
estar (lffi pleno. !;OBU dO.~ seus direitO\Õ! civis, não ter• jamaiS 
sol'l'rido pena qne lhes proh ba o exercicir, das. funcções rle 
advogado, ser possuidor. do diploma e contador· ou de .um 
tit.ulo equivaleute definido por lei, ter prat:cado, depois de 

· haver obtidu o diploma, durante dO)IS ann'os. trabalhando sob 
a direc~iio de um contador já r·econhec•dn. submetler-se a um 
·examp pratico - e te r sua residencia habitual na província 
em ·cujo 4Collegio:~> dese.in •nscrever'-se. · (i· contador italiano 
póde tr·ahalhar junto dü qu'aesquer autoridades judiciaes,, não· 
lhe sendo permittido recusar os 8rms serviços em rnat.eria d~ 
assisl~ncia juridica .... As 8uas fun~ções são. esta·s: . 
· l'." Organizncüo de planns de escripttira~.ão para as ad-
minist.racões puhl icas ou. particulares. • 

2." Liquidações am 1gaveis ou · judiciaes. 
:i."· 'Pnrti J hn8. · 
4. • Per·icias judiciaes. . 
li.. v lll.'i r·ca~ão de /]Jvros. 
li." Reurgauiznçãu rie escripturar;;õeR af,razadas ou con-

fusas. · · . . . 
Na. fnglaterra. como na ltalia. os eontadnres teeín per-· . 

f~itamente definidos os seus dit·Pilus e. as suas obrigações. 
A lei concede amplas gar·ant.ias ao clnsf.ituto 'of Chartered 
Accounlants in Englund nnd ·Wales, - mas lambem · ·Jhes 
ex!g~ capacidade technica e moral. Nasceu este instituto . da 

\ 
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fusíiõ de cinco sociedades de contadores. ·duas fundadas em 
Lunares, em· 1870 e 187~. e as ultimas tres. resJ.oectivameute 
<!m Liverpool, em 1870, em Mauchcst~r·· cm 11:!7t,. e ~m 8he1'
:lteld ern um . ' ' ' ' ' 

O texto· mais rec'ente dos eslalutus' ào grande intililulu de 
·. l~onrtres data de 1904. · . . · 

. Observa BeJluom que o arnparú couceOido aos .Cu11tado-. 
res inglezes pelo governo· do seu paiz elevou e 1'orttficou a 
profissão, no inle·l'e!!se do pro1'issumal e 11n. p·ullliclt, que 
,dispõe assim de uma categoria de pessllas qualificadas, ca
P·nzes de prestar o seu concurso nos momentos de. difficul-· • 
dade econ<tmica• OU financeira. 'Os membros dO instituto lQn
drino sãO verdadeiros technic~.ll da c-ontabilidade - no d·izer 
do citado. escriptor frarwez.. Na Allemanha, na Hollaruia, na 
B·elgica, nos Estado.s Uni.dos • .:_ a prOfissão do contadt~r está 
submett.ida a uma reb'Ulamentacão legal e perfeita .. · · · 
.; O exempltLde paizes tão adiantadós levará o· Brazil; por 
certo, a adoptar leis que ámparem o c,ontador. --:- ao mesmo 
tempo que inlp·~um c.l exercício da profissãO a quem não·. 
tenha. reconhecidamente, o ISufficiente p·reparo technico, · 
Com forte razão fez ver .o illustre Senado·r, cuja voz, elo.:.· 
(Juente . e' autorizada, ·se levantou em nósso Parlamento; pai·a. 
plégar as mesmas idf\as aqui repruduzidas.· a necessidade de· 
uma. fiscalizacão completa das sociedades anonyma.s - para 
Qnde, em avultadissimas sommas. convergem as . •pequenas · 
econllmias do pc.vo - subscriptor dos emprestimos hOJe lan-

, (,lados por -ellas de pr.efer•encia ii emissão de. grande cópia de . 
·a~ões,- ·e. ondé os abusos ·inais prejudiciaes se .dão frequen-:· 
temente .. Ninguem mellior .do que Jaunet definiu' o .valor da· 
maior part.e, dos conselhos· fiscaes das sociedades anonyma.'l; 

_, . • · . cürn. ctos · mais tristes . signaes dc.ls costumes contempo-
raneos . .;.. diz elle.- é a facilidade 'côm que hOmens políticos 

'' 

· · l~ pessoas portadoras· de um titulo' acceitam a escolha dOs 
seus nome5 para memhros de um conselho de administração. 
sem· possUtrem Cllmpetencia 'nem: .. disposição para ó trabaJohô, · ·· 
. unicamente ·para i·.ooeberem· os· vencimentos a que l'he:S dá. 
direito o acto de presenca e recolher. os lucr<>s que lhes pro
porcionam os verdadeiros directores do negocio~. Por sua 

·vez o escriptor Baugas combate ll presen~.a de taes homens, a 
. ·quem n!llga corppetencia, úa fiscaliza~;ão das sociedades. Mas ' 

si ha verdadeiramente um paiz cujas sociedades necessitam 
da fiscalizacão. do8. technicos -:.. es'se paiz é o .nq.sso. Fallando · 
dos balanços. das Sc.lci.edades ;anonymai; - diz o mustre Dr. 
CarvalhO· de· Mendonça: .. ·.. · . . ' · · · 
· - · é.'.. é, de .ordinario, uma peca obscurissima, com 
que administradores fraudulimtos. ·encobrem as · suas · falca-. 
truas). 

E logo depois : · 
. .. cOs balanéos apresentados por essas ·sociedades são, em 
8era:l, defici;entes e mal organizados; não · satis~az·em, ern 

,. 
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nbsO"!Úto, aos fins e intiiito:s da Je'i. Vá o accionista ndvfubat• ·. \. 
o qu'l se conto~ ·'~to . b.o.io das rubricas;' «contas diversas, con..: 
. tas de· ordem e diVersas•, representantüs em gordos algaris~ 

'.,. 

.... 

· . mos, que figuram nesses balanços, facultados a.o s•eu .exame· 
. uma vez PCir anuo. ·.• · ' ·. · 

· .·... . . · . . Ta;es rub~icas 'são. ·activos fictícios que, de~ ordinario, si,-. . 
. , mulam ,prejUJzos: em .transacções maL calculadas, sinão deS-:· 
. h.onestas, ou em ereditos duvidosos, que mas.caram cousas que· 

os .dii'ectores não .querem explicar. Por. esstl meio preparam~: 
· se dividendos ·lambem fictícios:. . e a ·empreza vae dando. 

~·até, em um bello· dia, SI! ·achar di!Vor.ado todo o seri activo-
i I • . . . 

.rea.. ..· _ .''. · .. ·· 
. . Muitos valores do activo são arbitrarios, não :representam- .. 
· n verdade:. · · . · · · · : · . 

·· · • · Emfim, · essés. balanços sã.o 1!ogogriphos indecifraveis; são .. 
n negação da contabilidade. Em ~ez de· ordem e .clareza que 
dev,iam offerecer, · eH,es ·COf!fu~dem :.e enredam . 'os. proprio~ 
d-anos da empl'eza. os accwmstas,. parece mesmo .mventados. 

.. . .. . par1a os embrulhar. . . . . 
Sabemos.· todos como se te em desmoralizado. entre nós,:, 

· · as. sociedades · anonymns. . . Os · fisca.es. em Fegr.a, jncapauia. 
fJU ·negligentes,· rdió · •te. em· •ncc!ío nem · forca para combater as.·· 
mãs administrações~.·· . . . . · . . , '· . . . . 

· · Ta I ~ ~ quadr.o, .sombrio .. que:· nos pinta () nosso grande· : 
commtn>Clahsta. ·· ·· · · · . · : . · . · 

'Nq •Oil)la·nf,cl, cqino suc•cede I)a lngl~terra:; os . h~lancos qn.l'l; , 
n~ss~s soc1eqaqes· an~nrmas passaria~ a exprtmir •.. a verd!l~e-.. •. 

. se· tiV~&emos· os. revtsores de .contas, .c.?mo ha \naqueHe patz. 
: , .... ; • .com' responsabilidades 'perfeitamente . dàtiirmitiadils .pbr '.lei -. 

más g~s11~do.' ao Jiles.mq ·f!empo; elo maiS'françp.: llPàio ~ j). re
conhecun~nt? · de uma ~ss.ociaçã.o de contadores,,'.;.,:.. ~o~o,~ln~ ·. 
l'llJT!all~~ !Ild!C.()u, a ·:~n.nde ~- . P.roclamada· pompete.nc~a .. :·· di). . 

,.•. 

·'I':.·· 

' " 

S~; J!)aO · .LYI'U-l!llPQorn.--1~.· COI!) O. uma ~écesstd!ld~· ·ÍI}_aq)II,Vjll'-
f,. todos nõs que .com lealdade procuramos ·aperfetcoa:r . e · hon- , . · ' 
·rar à' nossa pr.ofisslio, 'deve!l'los· ao 1bimemeritq .Senador· urna' 
pi-qful)da lir!ltidãó. ·Que ó ·.esforÇo do dedjcactó .parlamentrit•· · . 
encontre nos. seus companheiros de congresao todo ·o gra'!lde, 
a.Cólhimíento de que· é ·por cérto merecedor. ,Pâra 'tanto- basta · •· 
que ió~os enes.·se. c.ompenet11em desta iridisc~Hyel .verda4e~ : 
collocllr. a proftss~o df> cb,ntadqr R()plle P!ISe J:ll.II;!S regular. e. 

\, 

" · reconhecida é serv1c;o mesttmavel prestado a.o pa1z, - ·'Porgu.e. 
; já, ii}#gueJP d~scon'hece ·.ho.i·e.· a.· exci~pcion'~l injpo'rtmicia. dess~ · ~ .. · 
.. proft~são. Ella comprehende - como -mptto l:lem ob&ervn Ro-. . . : 1 .bert:Ba:Jfóur. -:'i todo o' vasto campo d.os· segui'os·de ;vidn. os..,··. : , 

quaes teem occupado a attencão de ·muitos dos maiores pensa-· 
dores que a Europá tem 'produzido; ella entra .'!los ·ba~~os. 
que· r~gulam. !l prosp~r.i~ade ·das nal)15es e. exerce~ · cpnstde-.· 
ravel mfluencta na. ctythznc!ío do mundo. \_ · · · '· · · . . 
. . A contabilidade,: como e lia é Mie estudada, Qccupa.,~e '49· 

mod.o .brilhante da·· :ndministrac!io .pubUca e traca os . · JPP.IB:, . . . ' 

. ''. ,· 
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•· seguros principias para. se pôr em evidericia â obra realizada 
·pelos qúe teein a seu .cargo a gestão patrimoníitl· 1e dos fundos 
Qrigiríados· dos. balanços ·de previsão. Só esta conquista: da 
moderna ,sciencia lhe ·dá, por eerti:l, direito a um carinhoso 

·.nmP.aro pçr parte dos noss.os legisladores. . ·. 1 
.Elia 1Humma por compJ.e•to todo o. vasto mundo ec.o

.nómicó e. financeiro·. Os . seus raios, atravessando toda a 
vasta extensão errí, que as industrias, ·desde. as mais sinipÍes 
nté. as mais cqmplexas, se. desenvolvJCm, 'põem em luminoso 

·~ ' ·quadro as varias trans~ormacões _da inateria, acompanhando.: 
.as at~·que tomam a fórma de pr_oductos, para dizer, então, .. 
·o· custa· exacto destes, fl, em perfeita: synthese, mostrar o re- · 
suJtad9 final das op'eracoos feitas .. · ·.E' uma sciencia 

.· completa .. E só quem. a conhece. inteiramente é digno . do 
· · titii·Iô honroso. de contador. . • · · . · · : · 

. · · ..... Tarde .comprohendi eu mesmo t.óda· a vo.stn extensão, toda 
· a complexidade desta sci•encia - comprehendi agora que já 
. não posso logra·r 0 .seu inteiro. conhecirtient.o -·quando já 

/. ·' ··qUasi invalido me vou· resignando··~~, um í:lescanso forcad.o . 
. ( Ainda assim •eu amo ·a profissão que abraeei. Tenho-a por 

· · · n.óbilissima• e· alegra-me ver nesta casa: pr'()fessorf.s cápazes' 
. · de .Jorinar ··escola, homens que :estenderam .por. dilatadissinio · 
. ·• terreno .o ensino. tão comP.,lexo, mas sempre· tão interessimte, 
· \'da ·rn.odilrna cpfttab'Hidade, ·aos seus~ variadíssimos principias, 
. · dos Pius aperfeiçoadissimos methodos. E' grande a minha 

.. ;Satisfação porque vejo aqui a1umn.os · que··:eontinuarão a· obra· 
. ,, dos.>rrHJs~r~s, pestít casa· tem 'Sahido :·p.rófissioriaes·. Cflle. tem· 

, ·.honrado ·n escola, .tem honrado S. Paulo .. ·• A •taes ·mestres,. a 
.- ' . iàes aluninos; 'à: esses pri:lfisslonnes,:.êàbe, sém duvida, o glo- . 

· ) '!'iÓS.O ti'ilbalho de tomilr·,pOSiQãO. i!O làdo .dOs cjue Se esforÇam· 
-·'· . 'P,ar!i ,col!óca~ a prof1s8üo á. . s·~mbra d~ ·líii :·-:7 ~e, modo qu_e· 

· .. cada .. contador s'.l :torne. no Braz11 um. homem~ cuJas palavras, 
. '!lm ma teria de contas;' sejam decisivas . .,.., Carlos .de Càrvalho. '. . . - ~ ' . 

•• 
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PRES<IDENCIA Do' SR ... TJRBANo SAN'I10S, PRESIDENTE • 

. . .. 
' •:.. . . . ' . '' ' -~ . 

. "~:;;. ' · ·:- · A' t: hor~ da t~rde· ab~e'-'se; 1a: Ressão; a· cjue e~iléor;e~ os' · 
:.. 'Srs. A, A?.eredt5.; ... P.edro Borges·, Hei1cili0 .Lúz, Pereirn Lobo, 
· J.opes CJoricalves, .Jtego · Monteiro; Thdio ·do braiil, Laur.o 

Sddi'i!. · Có~t.a Rodr'igties·, . ,Jplié Etizebio. Abd.ias Nev.es., ·Pires 
·· ·'·. Fer!'eira; Ril:ieiro.Gonr,n!V'PS, F'ranci~co Sá.; João tyrn, Eloy rlé;.: 
· ' Sou1.a, · Epitacio Pessoa··, Rosa e Silva; .Daritds Bàrreto, Ariluj.o · 

OJés·. -Rrtymtiildo df' Mlr·anaâ, Gomes Ribei•i'o; Ruy Barbosa, 
Domingos ·Vicente, J.oãb r.úiz Alves, Migilel. de Car"Va\lid, 

•· 'Erico· ·Côelhó; .AJ.i!indo Guanabara; Francisco Salle.s, Bu'end de , ' . . ~ 

. '· , . ., 
.':.· . . , . 
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Paiva~ Bernardo Monf4eiro, Alfred.o Ellis, Gonzaga Jayme, 
Leoooldo de Bull1ões, José Murlinho, Xavier da Silva·,· Soàres 
dos, Santos e Yictorino Monteiro (38) . · 

·Deixam de compa'L1e·oer com. causa justifi.cada.; os Srs .. 
Mdello, Silverio Nery, Arthur Lemos, Mendes de .Almeida,• 

1 

, 

. Thomaz Accioly, Antonio de Souza, Cunha Pedrosa, Walfred«>- · 
Leal, Ribeiro ~e Britto, Siqueira de .Menezes, Guilherme 
Campos, Luiz Yianl1a, José Marcellino·, Lourenço Baptista; ·. 

·. Jrineu Mac'had.o, Adolpho Gordo, Eugenio Ja•rdim, Alencar 
Guimarães·, GeneroS(), Marques, Yidai Ramos, Abdnn Baptista. 

... · e Rivadavia Corrêa (22). . l " 

·' 

. 
E' lida,· posta êm discussão e, sem debate·, approvada a 

. acta da sessão. anterior. . · · 
' ." 

O Sr. 'i• Secretario declara que não ha expediente.·. , 
' • <>· 

· o sr. 3' sécreiario, (se1•vrndo de 2') deélara ·, qll'e . não h a. 
Pare. c es · · · · 1 • • · · · · · · · · er . . . . , . . . . . . . · . · .· . , . . · 

. O 'sr. A. Azeredo' ~ 'sr .. P.residenté, quàndo occupei a 1 

b. ihima . pela ultima vez •.. declarei que . tinha necessidade .. de 
continuar ··as . observações . Que vinha .fazendo para justificar;. 
não sómente o . procedimento dos m~us amigo!\. de . 'Mattó 
Grosso. como a altitude que a Assembléa. do meu Estado ·ia. 
assumir. · · · · · ..... , 

. Ho,je pretendia occ•upàr-II!le exclusivamente dil. . ·:p·iirt~ ... 
· relatiya á denun(lia formulada contra· o Pr~sidente general·Cae-

. tano de .'Albuquerque, entretanto, antes 'de· .. entrar nas conside-" . 
. :rações desta .ordem, perante··o Senado e perante a·:·Nacão,.:sóu 

. ·. forcado a dar unia ligeira resposta á contradicta. que si:lffri · 
'pelos A' pedidos·do Jornal do Commercio,•assignada pelo Sr. Dr •. ·.• .. 

• · Antonio ·corrêa· da Costa, irmão· do coronel Pedro Celestino. 
1 .. . Da outra vez que esse cavalheiro contestou minhas pa,... , . 

. . : lavras, Sr. Presidente, respondi a este meu illustre patrício·. 
• . pela imprensa, no mesmo Jogar em .que· eu recebera a ·contes'-, • '·• 

tacão. Respondi de modo cabal, e. si os Srs. Senadores leram" .;' ···. 
· a minha resposta teriam vis.to que· desafiei o me~ contestante ··, · 

a publi.car os documentos, como eue···me ameaçava, .si, •por- :\ · 
.ventura, eu ·continuasse. a affirmar aquillo que havia. dito desta · 
~ribuna. ·. . . · . · · · · · ·. ·· · ) ·· · · · · .' ·.·. 

. . 

· . Reptei, e S. Ex. não publicou documento' algnm enntra ... 
mim, porque não possue; e nessa ·certeza continúo a desafiar, ·· 
não· só ao honrado Dr. Antonio Correa da Cos,ta. como a todos:<.\· 
os meus adversados·, como a 'todos ·os meus .. calumniadores; ' 

. como a todos os meus inimigos, a provarem, por fa11to~ .ou. por . 
·.documentos, um acto máo ·qualquer· que eu tenha'pratwado no.'· . 
. Estarlo de Matto Grosso. · · · . · .. ·. · . ·,, · · · 

A resposta n dar· hoje ao. illustre ·Dr. Antonio Corrêa ,da · 
· ·costa é muito sim:ples e o 'Senado vae ver, em .duas .palavras, 
. deante . de documentos e da lei, ·que aquillo ·que eu asseguro: é . 

I' ' • 

.. ~' 
. ~ :, ' 

·' ·' 

' ~·· ' 

.,: 
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·a verdade, e o que pretendo contestar o meu illustre patricia 
não passa de um sopbisma grosseiro e uma refinada in-
verdade. . , 

O Dr. Anton.io Corrê a . da· Costa disse. no seu artirgo, que 
eu, me .defendendo das accusações que me move a imprensa ' 
desta Car,ital (a imprensa desta Capital, Sr. Presidente, o 
S<:nado. conhece: são '<:s$es patriotas da rua do Ouvidor e ad- · 
jacencias, que viviam a se difamar reciprocamente e que 
depois se reuniram ·com a intenção de me ,jemQl~r. tarefa 
diffieii para gente desclassificada e . da qual nada recfliO'l 

" - o Dt•. Corrêa da Costa diz no seu artigo que eu, nessa 
· int.enroão. attribui ao coronel Pedro Celestino, a ·concessão de 

vasta zona territorial na bacia do rio Paraguay a um syndi
cato a'l'gentino, e commenta: 

«Não foi feliz o Sr. Azeredo no proposito.· systematica
mente adoptado por S. Ex., de defender-se. accusandO des-
lealmente seus adversarios.1i. · · 
· · Não fôr•a, Sr. Presidente. o "«deslealmentC1i. 'empregado 
por S. Ex. aó. lado de uma 'contestação p·rr\tr.n~iMa · rJ in
veridica. talvez, eu deixasse passar em brant:•t nuvem a 
proposição i:! o Sr. Dr. Antonio Córrêa da Costa. Mas elle 
que assim me ferira, d'iz no seujartigo que é realmente grave 
o facto de terem sido vendidas as .terras marginaes do rio 
'Paraguay á comvanbia argentina denominada «FOmento:., si 
essa venda foi realizada na base de 800 réis, · em vez de 
t$500, como determina a lei e como eu disse desta tribuna • 

. Diz textualmente o Sr. Dr. Antonio Corrêa da Co~ta: . . 
· cQuan.to ao preco pelo ·qual .foram ellas vendidas, 

tendo o circumspeeto Senador por Matto Grosso afi'ir-
. mado que o. coronel Pedro Celestino as v·endeu a $800 

o h·ectare, quando· a .Je:i;. para ·venda das mesmas. fixa 
o preço de 1$500; seria uma accusacão muito grave, 
si fosse· ·verdadeira.:. ' · · . · . 
. . E accrescenta: cFique · sabendo entveta;nto o Sr. 

· · · · Senadór Azeredo: .tal preço era o q~e vigorava em 
Matto Grosso na occasião em . Q!Ue se effectuou aquella 
transacção. · . · '· 
. · 'O preço das terras só foi elevado a 1$3'0r0, e não 
a 1$500, pelá lei n 629, . de 3 de .iur~ho de 19·13. du· 
rante a presideMia tdo Sr. Dr. Costa Marques; isto éi 
quasi .doris annos depois de . haver' deixado o Governo o · 
coronel Pedro . Celestino Corrê a da Costa.) .. . 

Procurou, assim. :o Sr. Dr. Antonio Córrêa da Costa 
dar-me uma lição sobre leis de Mratto Grosso. Rellllmente, 
Sr. Prl'i!!idente, eu não· me julgo. doutor em questões de leis 
do Estado de, Matto Grosso, mas creio que ainda assim entendo 

. mai~ do que S. Ex. que, aliás, foi Governador do Estado, e, 
o que é mais; foi no tempo do seu governo que se publicou o . 
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regulamento que alterou o pr·eco das terras, não cm 1913, como 
diz_ -o illustre ·matlo~grossense, mas em 1893, no governo do 

_Sr. Dr. Manoel Jlfurtinho. · _ . - -
- Facilmente.~ Sr. Presiden~e. isso se demonstra, com as 

lei~ e regulamentos de terras dO_ Estado de Matto Grosso: (Lê) 

«Art. 88. A venda effectuar-se-ua na distancia de 
mais de dous kilometr.os das margens dos 1'ias . nave
S"aveis ou de estradas geraes, pelos preços de 800 réis, 
por hectare para campos de criação; de 1$ por hectartl 
,para terrenos de· lavoura e de ~$200 por hectare para ·· 
terras· desti-nadas á industria extra.ctiva, e á margem 
das estradas geraes ou rios nav·egaveis, .ou dentro da 
zona de dous kílom.etros.' pelos. preços 'de i$500 por 
hectare para campos de criação, de . 2$ . por . hectare 
para terrenos de lavoura e de 2$500 por hectare para 
terras .destinadas ·á industria extractiva de productos 
v.egetaes.:. · · · · 

_ Esta_ ·era a lei que vigorn\ra na occa,sião .. em que ~ Sr, 
coronel Pedro Celestino, como· Governador do Estado de Matto 

_ Grosso .. vendeu· á C(}mpnnhia Argentina um milhão . de he-
\ ctares d,e terras marginaes ao -rio Paraguay- e· ás estradas. de. 

:ferro e de rodagem do Estado, ao pre~ll:r de 800 réis por he
ctare-, quando e~tas terras déviam ser vendidas por 1$50~ ., 
hectare. . . · · . · · _ 

Não sou eu quem o diz. mas a propria lei do Estado. . 
Mas, na li cão .que me quiz dar. o ·Sr .. Antonio Corrêa da , 

Costa, pé los A pedidos do Jornal do Oommercio '-felizmente 
uma folha que· se·· p'óde. l~r-S .. Ex. s'uppunha';, que só em · 
1913 teria sido alterada a lei nos termos do seu artigo. E' ver- · 
dade que. o Sr. Dr .. Joaquim da Costa .1\farques· elevou oR 
precos das terras. mas essa élevàcão j;á é. supérior áquella. 
qué aéabo de lêr ao Senado, isto . é, as terr11s pastoris, as de · 
lavoura e as de industria extractiva elevando-se· o preço de 
cada uma dellas, de.JUo.do que .as terras' que ficam marginaP.s 
aos, rios navegaveis ou ás estradás geraes, em Jogar de i$500, 
oustam hoje 2$ t>or hectare, mas Iiuncil 800 'réis, por quanto 
foram. e !las vendidas· pelo ·.coronel Pedro Céléstino que, assim 
procedimdo, prejudicou o .®stado em 7•0<0 contos de i'éis !, · . 

·'I Procurando ainda justificar as vendas destas terras, disse .. 
o· meu il!ustre contestante qu•e· o Sr; .Pedro Celestino assim 
havia procedido depois de ouvir _0 _1\Uriisterio . das Relações . 
Exterl.ores. E' verdade. S. Ex. ouviu o Minis.terio do Exte;- . 
rior para saber si podia ou nílo vender esses latifundios do 
Estado de 1\fatto · Grosso, e o ·então titular daqtiella pagta, 
Sr. barão do Rio Bran:r,o, dé saudosissirilà memoria.,.-respon
deu qúe essa :venda podia ser. efféctuada. resalvando~se, entre
tanto, as partes que interessassem"' á defesa~ nacional, 

. Ora. a .conc•essllo dada á''Fomento Argenti-no vae ·ao Por.to
Esperanca á bocca do Nabileque, passand,o em f~lite ao ror.te . ./. 
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•de Coimbra, sendo que bem . defronte do forte h a uma pe
. .quenn montanha que •o domma e que entretanto não foi ex
·~eptuada da venda sinão . depois de haver protestadocontra 

. ·esse acto o eommandante da i·egião militar, creio que o ge
. neral Feliciano Mendes. Isso· fez com que o ·Dr .. costa Marques, 
·então Presidente do Estado . de Matto Grosso ordenasse que a 
-demarcação. fosse feita de. modo 'a ser excluida a parte que 

• . interessava á defesa .do Estado. ·. 
1 

• • • . • · 

· · Mas·o Sr. Ant.omo. Correta da .Costa, engenheiro de mere
.cimento e qu~. melhor do que eu, devia conhecer o Estado de 
Mritio Grosso e . os . suas ·concessões, incluiu como f'azendo 
'lambem parte dessas terras o ·-·propriu forte de COimbra, 
.quando, Sr. Presidentfl, o fort.e de Coimbra está á margem di.., 
· reita do rio; Paraguny, e .a· concessão·· feita se extende pel'a 
mar::~ em. esquerda,· desde o porto Esperança ,até· â btJcc:a do 

:Nabileque. Semelhante affirmação é um verdadeiro dispa- .. 
·rate topographico. E _:eu. devo chamar a attencão do Senado · 

.·. para o proprio Sr. Pedro· Celestil)O, ex'-GQvernador do Estado 
1 ·de Matto Grosso, que fez restriccões ·ás concessões de .terras 

-do Estadó, · recommelidando . á Assembléa . que reduzisse as 
:vendas, de modo a poder tocar ·um pouco de terreno a t1lda 

· .g8nte. · · .. 
' - i ' ' .. ' ""' .. , 

·· -. E aqüi está o qile diz a sua. mensagem de 1911 : . . ~ ' . - . 

/ 

•. ·~ . c Não. são desconhecidas. as· inlnhas idéa.s sobre a 
. iilconveniE'ncia da àlJenac!io• de áreas quasi illlmitadas 1 

·· d!J 'terras devolutas. poi' consideral~as um patrimonio · 
· • 

1
• commum de. que tdos teem dil,eito' de haver equitati-

. vamente · um 'pMaço,·Ltle · accOrdo ·com as neeessldadeA 
. .·da sua appl•cac;ãCI.:., · · , · .. . . 

' ' - • ' I ~· ' ! ./· '' ; , ,: ,' ;· ... • ' ' .' ' ' : ', ' .. 

ttno·~ ju~tiflcando se~·:·proc_edim~nt_!l, diz. o ·Sr. Pedro Ceies-

. . · · . cNão . ,dbstartte pÍmsar assim .. por principio, .. real!:.. 
zei; col'ntudo; uiná .oper~çlío de venda de um milhão de 

.··.. · ,héritares 'de terras .devolutas· ã . Companhia. Fomento, 
·;-. ·. argentina, ·ce$siônarni do. arrimdarriento por 3Q annos 

!\. d~ uma ~rea.tres a quat~q. vezes ~a1or .crue a Su•ssa .e 

' 

. dentro da cjua.\. pelo Reu contraet~. tmha e lia preferenc•a 
de ·compra depois de extlÍIClto o. prazo 'do arrendamento. 
E o f.iz consultando os intêressils ·do Estado sob varios 
r~.ontos de vista.;, '. ' 
~ .. . , I' 

S. 'E'<. se ,just.i!ica,. decl~ra'!'do .cru e se .t~ata -~e désenyol-. , 
vimAnto da pecuaria e dns .mdu~trms lachcm1as. Isto d1z a 
men~agem do Sr. Pedro Celestino. . , .. . . · 

A .vcrdndr., .porém; é que, pelo ~ontra:cto da concessão feita· 
M> tempo do governo· do .Sr. Antomo ~ Paes. o Sr .. Pedro Celes'
tino, CO!JIO gove:nador do ~stado, nao !:rn obrigado a vender 
a uma compnnh1a· est.range1ra um m1lhao de hectares de ter
ras; e ainda menos por tal. preço. · · 

/ 

<' 

/ .. 
r 
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Conforme já ·o disse, Sr. Presidente, hoje as concessões• 
não sa•.• pruprlet.tades ti'ansteridas mdividualmente ou a com- ' 
panh1~s. mu~ arrendamentos ·feito::~ pr,to' Estado de Matt'o· 
Grosso fl por prazos determinados. · 

Creio · ter respondido ao meu illustre . patrício,· de-· 
monstrando que elle não tem razão· na defesa, um tanto· groH
seira e perfida, que fez do seu irmão, procurando . aggredir 
sem· necessidade, e simplesmente para servir os interesses ·de· 
adversaria politico.. · · ' . 

Dada esta resposta, Sr. Pre·sidente, vou entrar na que
stão: propriamentA da situação politica de Matto Grosso. ) 

Dei, longamente, explicação do meu procedimento em 
relacão ao rompimento do Presidente do Estado com o Par-
tido Republicano de Matto ·Grosso. , Demonstrei · a . minha,. 
despreoccupacão de collocar, no Governo um preposto meu,
.porque. si o tivesse querido teria concorrido para a ele i-
. çãó ·de um parente que, com certeza, não· teria trahido u meu 
partido. ·Demonstrei que o accôrdo que • se estava discutindo. 
para a pacificação do Estado não fôra proposto por min'l; qu& 

' 

eu tinha acceitado a idéa partida do eminente Chefe da Nacão, 
que desejava fazer em Matto Grosso ·a mesma cousa que ·. 
tinha tentado, em outros Estados, isto é, apaziguar os animos. · • . ; 
exaltados, evitando perturbação .da ordem e· derramamento. ·de . 
sangue. · · · · . · · · · · · · ·· · 

· . N ecessario é que eu diga: acceitei. apenas , em .parte as. · 
propostas· que me foram feitas; outras, communiquei aos. meus. 
amigos .do Estado de Matto Grosso, e e~tes, por .s~llfv.~z, accei-: 

. taram mesmo aquellas. clausulas· que eu. entendia nao mere
.oerem o m·eu assentime.nto,._porque -seria. o ·.despojo de suas: · 
posições, que tão nobremente teem sabido honrar. . · .. · . 

. Transigi, é· depois de tudo isto se verificou que o Pre;:-' 
sidente só tratava de ganhar,tempo e··reunir a forca,• quP,··.não- ' 
tinha, mandando assalariar gente á custa dos cofres do Estado;. 

· para, pela violencia, nos oompellir a desertar .. das posicões . 
. . : . . Mas, depois de tudo is to, ··seria posslvel ao general Cae
tano ainda continuar a governar ··o :Estado de Matt:o Grosso, 

• .. como si aquillo fosse limi>. <feitoria :do Sr. coronel .PedrO> 
.cerestino?! .. ,: .•: ·;, · . . .. · . · · . . . . ..•. , . , .1 

Contra esse estado de' .. cousas, Sr; ·Presidente, já se ha-: 
viam insurgido todos os meus amigos. Eu contemporizava 
para impedir que perturbações maiores se··dessem no meu · . 
. Estaao. procurando evitar o derramamento .. de · . sangue em . 
profusão, por·que já algum se tem derramado nas terras de 
Matto . Grosso. · . . . · : •· · · 

0 Sn.·. JOSÉ MURTINHO. -Apoiado. 
O Sn. A. AzEREDo - '!'em sido já derramado o sanll'U& 

de meus patrícios, pela g.ente do governo· do Estado. E disso. 
Sr. Presidente, -devo dizei-o- sou tambem um pouco cu!-· 
pado, e devo prnitenciar-me, por· ter Impedido por .t:õdos· us• 
meios que os. meus amigos, . que· sâo .incontestavelmente 'a 

• 
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·grande maiüria, agissem contra os apaniguados do governo 
· do Estado. Homem leal, eu não queria que no mesmo momento 
em .que se estivesse tratando de um accôrdo se mandasse dizer 
para o .Estado de. Matto Grosso, com a minha responsab'ilidade, 
que os meus· am1gos se armassem e atacassem nossos advcr-

. sarios. Tenho ~idQ por i.~so censurado por alguns amigos mais 
exaltados de mmha querida terra, mas não me arrependo porque 
assim procedi com a maior lealdade, procurando sempre acon
selhar a ordem e .o apaziguamento no Estado, sempre prefe
riVel quando não sofl'ra a dignidade. 

Isso, porém, ·não tem impedido que certa imprensa, que 
me é adversa-sendo ·que com relação a alguns de . seus 
orgãos eu interrogo para saber por que-tenha inventado, 
mentido,' dizendo que eu tenho telegraphado para o Estado 
de Matto Grosso, aconselhando· a perturbação da . ordem e 
mandando assegurar daqui todas as garantias dadas pele> 
Govérno Federal: Jámais t~legraphei ness•e sentido a quem ·. 

·quer que seja rio .Estado de Matto Gresso; jámais aconselhei 
outra cousa que não fosse a prudencia, a calma, a toleran,cia; 

. exactamente para evitar que se .me pudesse atirar em face 
que eu, tràn(!uillamente, no Rio de Janeiro,· mandara ensan
guentar minha terra. E&sa imprensa tem r-epetido a mentira 
todos os dias, e muitos desses· tele·grammas que aqui são pu
blicados .são obra exclusiva de tlassos adversarias . no proprio 
Rio de Janeiro,· e os que veem de lá do Estado de Mátili Grosso 
e são fornecidos. a toda a imprensa são telegrammas que nao 
podem inerecer . .fé, porq-ô.e são transmittidos por agentes. do 
·governei do . Estado,. pela Agericfà ... Americana, .. que é paga 
para. isso. · . · " ·· . · . · · .· .. , ·. . . . 

. F.mquanto. esse pa11ameóto era feito por nós outros, . ;,S 
telegmnimas. eram' .. publicádos . sob. um outro crl!.erio,. mas 
àgura quc_a Agenêia Americana estú á soldada dos dinheiros 
do.· Estado·. de Matto .. Grosso,. por intermedio de s~u presi-

. derite,··osJ~lesr.iln:r\mas .~ão os:IUais susp,ei~os, poi'Qlie. Jliib são de .. 
uma agencia· telegraphJCa, mas da .~,gencia do (loye~!lO do· E~:-
tado · · ·· ·· · ' ·· ·· · · 

· ··'Não enviei; Sr. ·;PI·esirlente, um só teleB'r·amma · que pu-
desse comprometter o meu nome em uma questão de ordem 
publicá , no. rEstado :de Matto -Grosso.. Entrego. á devassa os 
meus' telegTammás.,. nutorizarido .. a Direcloria dos1 .TelegraphoJ. 
a fornecer todos os ·or•iginaes· dos .ctcspaêhos' que tenho trans
mittido para o Estado, desde o dia ·i de julho .ultimei até 
esta data. · · ·. · . · · 

. 'Tflnho·mesmo, Sr, Prf:'sidente. timbrado em não mandar 
para Mátto. Gr·osso um só telegramrria cifrado. para que nüc> 
pudr:1se ser Aivado de ·má fé aquillo que estou _hoje afflr- · 
marido rla tribuna dn Senado. · . · 

Tudo, pol'tanto. que essa imprensa tem publicado,· em 
r~laçiio ao. mim procedimento, asseverando que tenho acon

. selhndo . O·· desor·dem. affirmando. que conto com o Governr, 
··Federal, ou com quem quer que seja no Rio de Janeiro para 

. . 

! 

·. ·. 

. 
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defender os it~tercssc~. de. Matto Gro,sso,. não passa. de uma 
calumnia, de mverdades . propositalmente architectitdas. 

Nurwu o fiz, Sr·. Presidente! E nuncoá o. fiz porque,· para 
venc•!r na·. minha terra, conto com a 'opinião do meu Es-
tado... · · 

O SR. Jasií 1\~URTINHo- Muito bem. • :(.;;; 
o SR. A. AZEfUlDO -· ... conto COni a justica, certo do' 

que. para vêr o meu Estado. reto~nar a suoa liberdade, só posso 
contar com Qs meus pr•oprJOs· esJorcos e com .a consciencJa .sã 
e recta d,!ls seus í'ilhos .._ 

\ o SR. JasÉ MunTrNHo - Muito bem .. 
· ' O &n. A. A?.ER.iloo·.:...:. Quem. Sr. Presidente, como meus· 

aiiligb'l· teem tidb a úOragenr de enfrentar o Presidente· 'de. 
Mafto. Grosso ·rios . seus desproposiro·s, nos: seus desmandos, 
JJaS sua~ ambições. de modo a não recear assuasameacas, não, 
se deixandó nem mesmo seduzir pelas suas promessas. não · 

· jlOdP!il, absolutamentt. t~mer cousa. alguma, pOrque. tilin · prin. 
opalm•inte •. c-omo t:ouraca ·dos seus á,ctos, a coilvicçãl>·, a cer- . · 
teza d-a justiça: da !-au~a ijtre defimderil. · . · . · . 
. , 0 SR. JOSÉ. MURTINHO ..;...;.' Muiio bem; , . 1 • 

I . . . . . . . . . . . . . . . 
· O Sn.' A.AzEnEoo -· · ·Si iité hoje nenhuma aefeccão hOuve 

· M. Par~ido Republicano C.oriservador; si ·.àté hoje, mes_mo de
. pors .de a· falsa fé. os am1gos do governador, os. seus adeptos 
.·os mais átra:biliaribs, não. delle, · po,rque ilão os ·tem.· m'Us do 
.cor·onei Peui'tJ e'elesl.ino,. invàdirein . õs seringaes ·de ineià du'Zia 

·. de · amigos nossos, derramai)âo ' o sangue ,ptecioso de . meus. 
· patrícios, com. o fito de assassinarem <.l .. chefe politico . do. Rô,._ .. 
· sario. elles n:idi temeram· áté agora;. si d~pciis de todas· essas 
. ameu~ns, de tiidàs as vlolericias praticadas pelo Presidente de 

•. .-,,Matto Grosso; os nossos amigo~ .estão l'irines nos seus pi·opà
sitos; J,l'rque l'aião . havenio's de' estar :jnventani:lo. ·àttitudes 

'. · . ··imaginarias. quando é. cérto, que ii · nlissó l'avOJ' niil,ltaiti a · · 
lei e o direitó? · · . 

'' 
' 1 ' ......_ · •• , •, "• 0 \ I 

•' ':.: O SR. Jos~ rMunfiNHO "--.Muito bem:··. . ~. . \. 

• .. ' . ' '.' ' ' ' . . . ' ··. ' . . ' . 

· ·. O Sr\, A. A?.ER EDo 7""" ~o i depois de todas as .tentativas de.· \ · . 
apazi:,;uamen to, Sr·. P.resideri~e. que eu êoncordei com os meus , · 

·amigos, no· sentido· da denuncia contra: o Presidente· do· Es- ii 
tàdo. q_ue. ·antes mílsmo do rompimento1 já havia commettldo 

1 
: 

t.res · der'ctos puniveis pela lei de responsabilidade dO ·Estado. 
· A•l'l e~ de primeiro de outubreo dCJ' anno {>'llssado. isto é; um 

roei depois de haver assumid,u o governo; ri. Sr, general Cae;-. 
tâno ·dé·. Albuquerque suspendeu a execução .de' uiria lei em 

,'Vigor. reduzindo de. 2 ·1~ o imposto da borracha .exportada 
'pelo. Estad~> d~. Matto Gr~sso. . . · · .. . "~· . 

'. A imprensa desta Cap1t.al QUe é paga para defender S~EX;, 
· foj·.dentinciadn na Assemblóa .do,Estado, pelo· Deputado·.Ama~ .. 
· rilio . de . Almeida, que é membro do ,Partido Liberal. :Disse .· 

' ' • 

., ,.• . ' . 

•, 
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,. 

~: 
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S. Ex. que o Dep11tado, Pereira Leite recebeu àqui uma 
grande somma para·pagar a imprensa que se incumbiu de me 
difamai'. Essa · affirmacão foi publica'Sa e até hoje .nãq; está 
de:smentida. .. . . · 

}J' certo qué ·esse illustre Dlmutado, meu conterraneo, .na, 
sua generosidade para com os jornalistas que fazem o ser
viço da Camara dos Deputados. qu1z .com ' elles distribuir· 
algumas lemb~Jrc.as. Mas, como fui informado, plir intermedio 

· a e a!g1n!m. que ·.um se r·ecusara ·a reeeber dinheiro; não. tenho, 
o direito de affivmar que os demais r'ecebessem. 

Por meio de telegrammns. 
1 
por· Jntermedio da- impr.ensa 

paga, e )lem paga, quer se fazer opinião no Rio de Janeiro ... 
Sei bem até onole poderá ir a importancia dessa defesa •. 

si porvent11ra o· g.eneral Caetano de Albuquerque continuar no i 1 

governo· dô ·..Estado de . Matto ·Grosso. · . 
. S~1. cpmo I:Odos sabem; que o ~aior concessi~nari'o1 de ter-
ras nesse Estado reclamou -sete mil contos de Indemnização,· 

. reduziú-a depois a· tres mil, finalmente, está na imprensa da 
r·ua do Ouvidor,_,collaborando na diffamação .contra· mim 
:porq\le não conse~ti qqe elle ,retirasse dos çofrlls publicas a 
Importante quant.la a que se JUlgava com direito. · 

Natu'ralmente, m!liS tarde. ~ão reclamar· o · ·pagamento 
dos serviço~~ ·pvestados agora, e como a indemn-ização ainda 
está de . pé provavelmente conseguirão arrancar ·· dos cafres 
do Esi,ado ·Ó· ~Junnt'ô dose.iam e como a inaqilia é grimde. os· 
defensores combinar.ã!l facilmente a partilha, 

Mas, Sr. P.re~idenfe; · eiriquánto ·hOuver UIIlJl assembléa · de · 
homens de l;lem; de 'il!lmeqs leaes, incapazes· de u~a 'tra.iç~o 
ou de •. um"' · àeshonestidade, ·esses especula~ores da rua do 
Ouvidor não obt~riio qiriheiro· dos cofres do meu Estado. 
· ., Si. não sucumbirmos na luta. Sr. Presidente. elles não 

. ·terão jároa!.s a facilidade dé.entW no. Tqesouro do Estado de 
·Matto Grosso· · ·' >•'·· ·· .. 

' ·· · ·· · .. i ,a! • .- ' -·!.,:· · · • '· ' ' 

Mqs ,eJÍ''confio que a. Assqmblé!l, que s.erename.nte acceL 
tó'u a f:le!luncjq, ·que a·, estuda .e que sabe· como foram· capitu- ' 
lados os crimes do general Caetano de Albuquerqu'e, fará· jus.,.:'. 
ticl\ dllYid"'' ao seu- procedimento, .livl'ando o EHado de Mattó' 
Gro1ss0 · de um verdadeiro de~ealabro. affastand'ol .do governo: . 
um. eloJmento máo. ·l desleàldade e a trahiciio, .emfim. . 
· · Eu· disse que o general Caetano de Albuquerque havia 
incorrido em erime:,por sUspender. uma :lei ein vigov. ·Em sll_.· 
guicla; ainda o anrio passado, eHe demittiu o ,iuiz de direit~> 
em exercicio da comarca de Santo· Aritonio do Madeira;- crime 

'• 

\ .. 
. 

.. 

• 

p.r~v~sto pa Cons~it.uiciio e. n~ lei process~a.l dó E~tadp ... De, . 
. ml-tf.IU nmdti . o JUIZ de direito cm exerciCIO da co'marca. de ;.. •tf : : ,_" 
Aquidauanà. . . · ·_ ·· . . · · . . · . . · "'~ · · · · · 

Esses tres crimes, apenas,· bastariam .para justificar a ·. · ~-:· ... :.:_··.~·.·~~·. J.~ .. :.~ .•. ~ .. ~.·.· ..•. ·•.·.· ... :, ...... denuncia. dada contra o Pi•esidente do Estado de Mntto .G~()sso. ·. , ,. . ~ 
. 'Mas, depois do roll\pimentu. com -o par~ido R~.p1Jbllcano 
Conservador, os delictos' .augmentaram .consideravelmente; e 
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bastaria um destes para .iustíficar o pr·ocedimento da Assem
bléa acceitnndo. a denunciá, pronunciando e condemnando o 
Pt·esidente de Matto Grosso e este :é, sr. Presidente, ú. seu· 
proceaimento cm relação á proprin AsEJemblé$ do Estado, que
rendo imjJedir aue ella funccionasse re·gulartnente para cum. 
prir o:;. seus deveres, cumo está provado pelo acto do Supremo 
Tribunal que concedeu ordem de habeas·corjms para que 
aquella assembléa pudesse deliberar com todas . as garantias· 
Iegaes. ·· · 

Depois disso, Sr. Presidente. tem e::·se Presidente aberto 
eredi.tos extr•atirdinarios· para pagamento de forcas irregulares 
no Estado, incorrendo na penalidade da Constituição estadual: 
e da lei processual. Dis::·olveu, contra disposiçM expressa de 
lei, o J.·l~gimento pú'licial, criando· Jogares e nomeando funccio •. 
naríos, pagos sem creditas votados pela Assenibléa. 
, . Atacado violentamente na sua comarca, ameaçado de · . 
mor~e, o juiz de direito de Araguaya, escapou ás iras dos as- \ 
sassí,nos, sómente porque se abraçára com uma criancinha e 
viu cahir assassinados ao seu lado aous companheiros, como 
elle perseguidos. Sahiu este homem da sua comarca· e foi ao 
accaso até Goyaz,. onde. chegou, sabe Deus como ! Pois .bem. 
a Relação dó Estado de Matto Grosso concedeu ordem de ha
beas.:.corpus a este juiz e o Presidente do Estado, nas infor-. 

· mações que prestou ao tribunal, teve o desplante .de dizer que. 
a comarca está. tranquilla e o juiz de direito estava em exer-. 

· eicio . · · . . . . · , . . 
O Tribunal da Relação . examinou o· assumpto de -novo e 

exigiu o cumprimento do habeas-corpus, declarando .que. o 
Juiz nii•J · só eRtava r.oa~id'd, como· tombem que. dous do seus· · 
eompanheiros tirrham E>idb. assassinados á, sua' vista. E isso, 
Sr. P:%idente. J'icou dOctimentad'o ·.na RelaçãO> de Ouyabá. . 

1\Ias o Pres~dente do Estado. de Matto ·Grosso'ct'ez ouvidos 
.de mercador, e a Relai)ão s,ómente não insistiu· no seu· pro
cedimento, po11que teve communicacão. do' ,iuiz. de. que .havia 

· ' chegado. á;capitnl de. Goyaz. depois das maiores .dlifficuldades 
·e persegUições soffrtdns pelo governo ·do Esta'do, ·mas . se 

· . considPrava ~alvo. · · ·. · 
E~teq far.t.os bastam para demonstrar . que o Presidente' 

de Illatl o Grr.isso não está .governando· legalmente. mas sim 
1ór-a da lei. Ora. o unico poder competente para o. ·compellir 
.ao, CUIHprimento do seu dever é. o'· Pa.der r:egislativo do Es. 

· tado. Este, pe!o· meios legaes, acceit.ou ·a denuncia: ·e está 
proces>nndo o general. Caetan'o'. ·.de accôrcto com as disposições 
<..onstit•tcionaes. tanto dn União como cto. Estad'o'.. · · . 

A \e1 de Mn:t.ta. Grosso não' constitue uma excepção· deante 
das leis de todos os outros Estados. ·no que diz .respeifo' ao 
proMsso do Presid\lnta. p'clr r.rime de responsabilidade· ... Ha. 
um só l~stado que abre essa é:xcepção: é o de Goyaz. onde a 

. <!k·tndtll'n pódP. ser proclnmuda. pois até ag'CJ'ra não h a. lei de 
fl!'O('.es~o contra o PresJdente do Estado. Até hoje o Estad'o 
do Goyaz não. Levo ·l.emp'u para fazer a sua lei de. processo de · 
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I 
responsabilidade do chefe do r.xecutivo, de modo que alli, o 
'Chefe do Poder Ex11cuLivo póde commetter todas as arbitra
riedades, porque não ha quem, legalmente. o possa chamar 

:a conta. · .. 
Fóra do Estado ·de Goyaz. porém, nenhum outro deixou 

(!.c legislar a esse respeito. Q logo após a promulgal,lão .da lei 
·de responsabilidade do . Presidente da Republica, todos elles. 
·organizaram .as suas leis de processo, de' modo a não tornar 
i~responsavel o Chefe ·do Poder Executivo, como é do · re-
gímen. · · 

A lei do Estado de !lfatto Grosso muito se assemelha com 
:as leis dos outro~ Estados, especialmente· os de .l\linas Geraes • 
. s .. Paulo e Santà Calharina, · . . 

·O Sn. PnESJDE."'T!l - Lembro a V. Ex. que a hora do ex
·pediente está terminn;da. 

· O Sn. A. AzEnEno -- Si V. Ex.· mE> conceder !o minutos 
de tolerancia, desistirei de pedir prorogaciio de hora. 

' . . 
. O Sn. PRESIDENTE ..:.. PelO' Regimento não pó de deixar de 

haver a prorogação. . 
" 

~ O Sn. A. Azmnil_oó- V. Ex. sabe que sou obrigado a 
cumprir o Regimento. Requeiro. portanto, 30 minutos de 
prorogaoão. . · 

O Sn. PnEsJDENTil - Os senhores que. concedem a proro.
gac-ão requerida. queiram se levantar. (Pau,ça,) . 

· ·Foi concedida . V. Ex. pó de cbntiriuar . o seu. discurso. 
'"• I /• ' ., > • 

·' O Sn~ A. AZ)lREDo (continuando) -Agradeço ao.Senado a 
.. gentileza dispensada. . · . · 
· A Corist1tuicão do Estado de Matto Grosso. dizia eu, é 
-semelhante· ás de todos os Est!l!dos. Comina a perda do cargo, 
.o· que é natura!;.·porque se trata de uma qu11stão funccional. 
Além desta pena. estabelece que tambem se poderá decretar a 
~nhabilitação do .funccionarib para exercer o cargo de qualquer 
no· Estado. · . • .. . . . · 

. l,'l'este partitmlar ha perfeita semelhança com a lei pro
·cessual do Estado .de Minas .. G(Iraes. que consigna que o Pre-. 
-sídenbe' não só póde. nerder o cargo por sentença do Senado, 
eomo póde ficar inhabilitado, sendo que só . ha recurso dessa 
&ell'tr.n\)a do Srm::tdo •. para o proprio Sonnd'o. . 
· · No Estado de Pernambuco. as condições são .as mesmas; 
no de S. Paulo, tambem como· ntt de Santa Catharina, Piauhy. 
Sergipe e outros. · · · . · . 

No Estado do. R:ro de. Janeiro, como o Senado sabe~ foi 
revogada a primitiva lei. quando se tratou ·da reforma con
stitucional do Estado. ]l' o unico Estado em que se encontra 
a pena· de perda do mandato sem· a inhabilita'cão. Nos demais, 
Sr. Presidente; isso é commum. E assiin poderia -ser porque, 
<•bedecendo ao preceito constitucional do art. 63, que detrr
mina que ot, Estado~ se -.:regerão de accOrdo com. as leis e as 

..• 

• 
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Constituições .. quê organizarem, .respeitadas ~s preceitos· da:. 
Cons'tituição Federal e, estabelecendo esta a perda do lagar e· 
a inhabilitacão, si assim julgar 'conveniente o Senadó trans.,.. 
formado cm tribunal judiciaria, deviam os Estadps 'tarnbem. 
estabelecer nas suas Constituições e nas suas leis ·o 'irr~pe-1 chment, determinando a perda do. mandato, bem. como a inha;. .. 
bililacão para outra ·qualquer fúncção 'dentro do Estado. · 
Nos demais, Sr .. Presidente; isso é com!Jlum. E assim poderil\-~ 
ser porque, obedecendo ao. preceito cunstitucHmal· du art. -tl3, 
que determina que os ~stados se regerão de accOrdo. com as. 
leis e as Constituicões que orgamzar·em, respertados os pre
ceitos .da Constituição Federal e 'estabelecendo esta a peraa,. 
do togar é a inhabilitacão. ·si assim julgav~ .conveniente o Se
nado. t.rans~ormado em trihun'al Judlciario,: dev.iam os Esta
dos também estabelecer na suà .Coristítiiição e nas suas leis ~ 

- imp.eachmént, determinando a perda d0 mandato, bem como .. · 
a inhabilitacão para outra qualquer 'funccão dentro dO Es-
tadt;, . . . . . 

I . . . - ' . . 'r'"' . • . ' I 

. Sendo assim, .Sr. Presidente, pavece. alara que . a Assem- · 
lJI a c.-l Estado da Matt.o Grosso ag1rá dent!lo da ·constituí.:.. · 
~ão •. (!tn. 'ob~d.ionciá. á.s sua8 J.eis; pracessan~o o Presi
dente do Estado. E não será um caso ·n.ovo en.tre-nós. 

• , ', - ' ' - , ' , , ' ', • .. • - • ? I • ' ~ 

O Sn. LoPF:S GON('.o\LVES - Nem póde ser objecto de dil-· 
vida.. · · '

1 
· · . ·· .· ... , ·. · 

• O ~~· A. AzEnEDo - -~poia~p. NÓ Sena~Q. me.a~~ ba ujn 
de seus !Ilustres membros que lia soffreu o 1.mpeachment, nao ·.:" 
senda eUe ,Pvesidente .e tendo. apenas et."(erci<lo· al~m tempo,..·· · 
r.omo Vice;;Presidente, a admJDlstracão dO Estado. . · · 

.E' u. h osso illu$tre coUegn, Se]lado'r ~elo :Estado de 'ser., 
~;ipc. S. E~,. ~t;a Yi!!e-Presidente pp . . Estado 4e ·sergipe ~· ·· 
fOra á presi,!)enJ:ia even~ua.Impn~~ •. Retl:a~P do 'Governp, quando. 
já nein sique.r o podEma attlpgn~ a !er do E~tado, porque fm.,. · 
pliciwa a perda:.do mandato que S. Ex., não exercia; ·o .Pod'!lr
Legislativo do Estado .entendeu Pr.ocessp.r S. Ex . .: impondo· a. 
perda tW man().ato !}Qe, CO!llO. J·á. diss~, ~· ~X. nã.O mais. exerr,ja,. 
accrescentando a mcapac1dade QUe foi rgualmente· decretada, · 
J'!Cl~ leg:isla,~ri.ra.. . . . · ·. . , .. . ' ~ · · · 
· I.s8c ·acto do. Legislativo foi;· aliás, .. inoquo; porque o. i.F 
lu$tl:e l:.'~.nadqr não .o)stav:a: maia rl,q, e;x,ellcicio. da presidencia; 
S. Ex:.. n tinha. rleix;apo e, comu. n.ão.. era. Presiden~e ou G.CI,.,· 
vernnrlor de Sergipe, maR' sim Vice·President!), não podia ter· 
>Offrido, do Legislati\<:O- a sen:t.enca: r,ef.erida. Recorrendo, en
tr~t~.tn~fl, d'o' o.cto,do.''Legislati~!J· do S~\l Esta!lo. para o Su:p:rem~ 
Trlb\!lliJ:l FecjeJ;nl. este · egreg)O T~Ibunal; entendeu .que I\~U .. 
era caso de· revisão de processÇJ<, pC)rQl,i~ em, S!l · tratando' d~t 
uma ql.)e~tão politica, de um de1lcto. poht!co... ,· · 

o. SR •. LOPES GONÇALVES - Júlgado por um tribunai po..: 
litico. ', ·<· · .. 

·. 
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O ~Sn. A. A7.rmllll!} - •.. ,julgado por um tribunal poli~· 
tico, o Supremo Tribunal, entendeu em· sua alta sabedoria 
uão tomar conhecimento cfo' caso, ; . · · 

ó SR. LL1PEs G~'NOALVES - Perfeitamente: este. é o caso. 
O Sn. A. AzEREDO - . . . hão' acceitnndo, portanto; 

a revisiio que era proposta para que SC\ pudesse rest..<J.belecer 
~ ao. seu p'o'sto o il!ustre Senador, então ViM-Governador de 

Sergipll, O Supt)l\mO Tribunal Federai reconheceu, ahi, o di
reito do Legislativo do Estado de processar o· chefe d'd Poder 
Executivo. Mas ta;rde, a p.ropria Assembléa, que h:avia exer
cido tão singular impeachment contra o Sr. · Pereira Lobo, 
t•evogou o seu acto reintegrando S. Ex. no fO'OSo de todos os 
seus direi-tos civis e p&liticos no seu Estado. 
. .O ~1n. LOPES GON(;'.ALVES - Do tribunal logislativ'ú' não lm 
recurso para um •tribunal judiciaria. · . 

O Sn. A. A1.BREDO- Tambem, Sr. President.c, uma outra 
vo1 antes da:q:uella, quando era Presidente do Estado do Rio de · 
·Janeiro .o Sr, 1\lam•icio de Abreu; a Camara Municipal do Ni
theroy, tendo sido elei-ta o reconhecida pelo' poder compe.o, 
.tente, .c:ue então era a Relação do Estado, no· dia em que os 
seus membros iam tomar posse dos cargos de vernadores, o 
seu ed1ficio fOi. encontrado fechado, porque o Presidente do 
Estado' não reconhecia como legal essa C-amara. · · 
' O illustre . Sr. Dr: Fróes da Cruz, antigo . Deputado· 

.chefe do partido opposici.onista ao Governo do Estado, inten-
tou ,accão judiciaTia contra o Proesidente Mauricio de Abreu. 
O juiz federal,' integro, illustrado, conhecedor do direito, juris
consulto notavel, o ·Sr. Dr; Godofredo Cunha, admittiu a acção 
e iniciou o ·processo contra o Presidente. Este recorrera no 
Supreni.o Tribunal Fede~al impetrartdo o hab·eas-corpus. alle
gando ser incompetente o juiz que pretendia processal~o; e ' 
0 Supremo Tribunal Fede~!~ concedendo habeas-corpu.s, mais 
uma vez confirmou a doutrina estabelecida por aquel!e 
egregio Tribunal, declarando . que o ,juiz federal · não I?Odia 
ncceitar acção nem processar ~- Presidente do Estado do RIO de 
Janei.I'O, por um crime inteiramente polirtico, procedimento 
que: só cabia ao Legislativo do Estado. · 

De sorte que que "' Tribuna), .solemnemcnte firmou· a ,ju
risprudencia de que as questões politicas, que se 'referem a 

· funccões puUticas. ~SÓ !POdem ter solução nos tribunaes . po-
lif.icos. . 

Posso ainda citar um facto e neste, aliás. estive envolvid;,.. 
No G.overno do coronel Antonio Alvos do Barros •. no Estado 
de Matto Grosso. instauraram processo co~t~a tros. d~scm
lmrgadores da Relação do Estado o cunfii'a u JUlZ de direito da 
capital •. que tarobem estava naquelle· momento se!"'i!ldo na 
respectiva RelaÇão. D~ accOrdu com a lei- e a Constituição do 
Estado de Matto Grosso, os desembat·gadores são pr~ce~sados 

· pela Relaç1!0 do Estado. salvo .o •caso em qu.o a matoria ·dos 
s.- ,..,. ,. 7 
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'seus membros estiver . envolvida. no mesmo crime e. então· · 
cabe· á AssemJ;lléa do Estado dar a sua sentença e pr.ocede;:o 
á formação da culpa de nccôrdo com o · que entender de 
justiça. · . · .. • 
. · A Assembléa~ tin~a completado ou estav\( a· terminar'' 
,o procesf\O; o presidente da Relaç.ão. o desemb!\l'gadot• 
Franç~:<, o desembargador Maranhão e o desflmbargador 'l'rigo 

. de Loureiro, deram-me procuração para. juulo ao Supremu__. · 
. Tribunal Federal, d~:~t'endet·: os ileu~ direitos.' allegandu que 
eiles não podiam ser proc.essados pela Assemb!éa do Estado· 
porque elles, .os indiciados, não consLituiam a maiorià dos 
membros do Tribunal da Relação, uriico impedimento para 
que fossem julgados pelo proprio tribunál. · · · · · · 

E, -realmente, Sr.· Presidente, · o· 'l'dbunal· da Relação 
era composto de sete membros, e apenas tres. dos desembar
gadores estavam envolvidos· no processo e a Constituicão do 
determinando ·que os desembargadores devem ser processados 
pela propria E\elac.ão: salvo. o. caso da sua. maioria. 'estar .. iro
Estado detérminando ciue os desembargadores dévem ser pro., 
cessados· pela propria ·Relação, ·salvei o · casá· da sua maioria 
est~r imp.licada I;IO mesmo processo, o que não ~contecià;· não 
cabia portanto,. á Assembléa ·instaurar o refendo processOt-. 
Assim sendo, esses trés desembárgádores não podiam. ser . J;lrO
cessa.dos, pel!! Asse.mpléa lJ:s~ad.ual, e coin9 a lei do Estado de
termmava que· o JUIZ de 1d1re1to só póde ser processado pP.!a 
lleláC;ão, e coinci o Presidente ·dó ·Estado; para inutilizar· a 
Relação, tinha envolvido ccini os tres. desembargadores· o juiz 
de direito, erá claro que o Poder Legislativo· do · meu Estado 
não· podia processar os tres desembargadores· nem o juiz de 
direito, por qU:e os tres desembargadores não' ·re{l~esentàin ·a. 
maioria do tribuna1 e ci juiz de dir~ito riãci. podie, j arriá is ser 
procllssado pela Asserilbléa ·ao Estado. · · ·· · . · · · · · · · / 

·.·Assim. apres~ntáiido minhas razões ao Supremo Tribunal . 
Federal,· este· · r~si)lvel!;·. U:riaiümeinenté, ·'pela. à~núllacão · d~ 
PJOcesso porque -:-· e. s(\menle por issq os· qe~er!lbar~l!gores 
sao. sendo das attr1bmções da Assembléa processar o JUIZ de 
direito. Reconllelieu. entretanto, o Supremo· '!'ribunal· que á 
Assembléa p.olitica . cumpria. proc~ssar os . dese'mb~rgadores 
quando elles estivessem· eni sua' inaioria implicados no :mesmo deliéto. · · · · · · · · ·. . ··· · · · · ·· · ··: · ··· · . 

· · E' este ma.is u~ jujgado que ~acti~ica a. ju.risprud~nci;t 
do ~tlpremo,.'l'l'lbuna'J Federal em. ma teria de compelencla dO 
PQ~P.r. Legislativo, dos Estados, qu~ teeni; incontestavelmente;-·. 
o. d1re1to de estabelecer:.: o impeaah.ment e de· proçessar o seu 
.P~~~!<!_ent~, · .. · : · · · · · ,. · · · · · · , 

· O SR. LoPES GoNÇALVES! - E' uma competencia. consti-; · 
tucional. .. .. · · .. · · · · ' 

' ~ '.,. ' ' 

' o 'SR. A. AZÉREDO "'- Exactamente. '•Eu tenho. sr .. Pre" 
eide:r:Jte,' ·em apoio· destas doutrinas' a .opinião: dos mais notli\vei.e 

I 
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jurisconsultos do paiz. Eu po,1erei . mesmo citar diverso~ 
nomes. que mere~em os !lPPiausos de.s~a U!lsa; pqr IJXelllPIO: 
p. par(lc.er . d() emment·e ~enndor Ep1Lac10 P-essoa, quja capa-

. cidade JUrldiCa_ é _(lcinhecida .e admirada em no~so pa1z; .t.enho 
um parecer: do notavQI jur1stu. Sr. Clovis Bevilaqua; outro 
do Sr. Affonso Ce!S(), insuspeitissimo, porqu~: ri~o. ~1\ita[l!iO 
como nós na Republica, póde dar o s-eu ~;mrecer ·com a maior 

·· isencão, de animo, superioridade de espírito e com autoridade 
profissi.Qnal. . . ~ · . ·· · · 

0 SR. PIRES FERREIRA -·E moral. .. .. . . . ' . . 
O SR. A. AzEI\EQD-... e moral que não póqe. ser p()r nin

guem· contestada. . ' 

0 SR. LOPES GQI'i{C!I-LVES .,:... ]1' Ull1 jll~i~~onsull~ fntegro, 
O SR. A. AzEREDO- Tenho 0 notave'I parecer do ·sr. 

' Paulo de Lacerda, cujo nome todo ~ Senado e toda a Nação 
conhec:em; dELUm antigo Sei'\ador, óutra n()tabilidade, a quem 
·ninguem deixa de tributar a maior consideracãó, o ~r. ·Amaro 
Cavalcanti. (Apqiados.) ' · 1 • 

Eu· poderia \mesmo dizer que V. Ex,, por exemplo. Sr. 
Presidente; que é um jurista de nomeada; está 'de accôrdo 
commigo. · · . · 

Eu ppdia citar· caqa um dos' Srs .. Senadores, porque não 
acredito que haJa um só que possa. deixar de estar de nccôrdo 
commigo na •Questão do irnpeachrnent contra .os presidentes 
dê Es~ado. . .. , . .·. . 

O SR .. LoPES GoNçAr.vEs - Apoiado. " 
r o Sn.·A. AzEREDo -. NãO acredito. Sr. Presidente,' que 

.algum dos- meus nobres ·collegas ·possa, nesse part.icular, 
pensar de outra maneira, nem mesmo o :meu .i !lustre amigo, 
o Sr; Gonzaga Jayme, que é representante de Goyaz; Estado· 
onde não ,-existe lei· de responsabilidade. · 

0 ·SR. GONZAGA JAYME-Estou de accôrdo COI:Çl O impea.:. 
ehment; mas peço licença para fazer uma ponderação: não_ 
estou de accôrdo com a interdicção. · . . ·' . ' 

Q Sn. LOPES QONÇALVESI- E'· outra questão. 
O Sn .. A. AzmnEoo - Não t-ratei, Sr. Presidente., da iu

terdiéção. Disse - e agradece immensamente ·o aparte 
do meu illnstre ami!(O. __. foi que a Constituição do· meu Es-

. tacto' a e~tábeleceu. Disse mals cjue a Constituição de. Minas. 
Geraeá, a dé S. Paul'O, a 'de· ~Santa pa~lJarina; n 4e .~e~nam
buco. a do Pará .e do Amazonas, emf1m, a grande matoru~ das 
Constituições estadu~E!S es,tabeleceu a. intetdioção,, . E, ~om.o a 

. _ i~t·qrdic.clio. ~ã() {1S,t,~ e.st!l~l'lle.cid~ apenas. ~ns, Çons\Jtu\cõ!l~ es
tqquaes .. mas, na. pro.P.r~l1: C.o.ns~It'!-PCM ~~r~~o\.. e , · d~> ·m.o~ 
m~ito mais ~!.ar~.. 11orqqe ~ _lll~Is,IMn:o, !:111~~@~\ e11tabelec~~ · 
em suas eonstitulções pra:r.os IlhmJtados, o que a fo<lt:.:·:;l nao:. 

~ 

, ...... 

. ' 
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não prescrev.e, é .claro que a interdicção poderia ser admittid'a 
na Constituição de Matto G,rosso. . 

Sei bem 9.ue .muita gente póde ~nsidernr esta materia do 
dominio do dmeito substantivo, mas não é, Sr. Presidente; 
a opinião vencedora ·é que se trata de um instituto de direito 
constitucional .•• 

O Sn. I.oPES GoNÇALVI>S - Na esphera politica. 
O Sn. A. AzEnEDo - . ~.que escapa absolutar'mente á 

alçada do Codigo Penal, podendo, ,portanto, ser in traduzida 
nas Constituições estaduaes, tanto mais quanto. segundo a· 
opinião de eminentes jurisconsultos, entre os quaes Barbalho, 
Mfonso ·Celso c tantos outros, sem me referir a notaveis 
commentadores das. Constituições Americana o Argentina, ó 
da essencia do· regímen essa inhabilitação • 

Nã~o posso citar neste momento os. casos que tecm occorrido 
nos Estados Unidos, porque lá os Estados te em a sua· legis- , 
laoão especial e póde oada uni, isoladamente, ·legislar sobre di- . 
reito substantivo 1c exarar as penas que entender na sua le
gislação, .porque teem para isso a faculdade de, direito estabe-
lecida na propria Constituição 1Federal. · ' · 

Isto, porém, não é do nosso regímen. . 
:Na União Americana, cada Estado tem a sua legislação· 

osp~ci~l. o neste particular, Sr. Presidento, quem quer que 
procure conhecer essas leis, verificará que ellas '!Ião só de
terminam a •perda do cargo, como a inhabilitacão especial, 
sondo que' muitas vezes os governadores . perdem . o seu 
cargo, podendo ser ao mesmo tempo interdictado. Mas um go
vernador .qualquer .que perde o mandato 1l inlhabilitado para o 
exercício de qualquer outra funccão e ainda pódc ficar sujeito 
ás penas ·especiaes, de modo .que, depois· de respond~r perante 
o legislativo do Estado, responde perante o ,iudiciario pelos 
c_rimes commims que não podem ser considemdos crianes poli-

. t1cos, como aconteceu. ha poucos annos, cm 1913, uos Estados 
Unidos... ; · . . 

O SR.· LoPF.s GoNÇALVEs -.Com o goyornador d~ Nova 
York. \ 

o SR. A. AzEREDO - ••. com o governaaor de Nova York, 
que se viu privado de suas funccões, destituído do seu logar, 
processado pelo podal' legislativo de Albany c depois entregue 
(t justicn local. ~· · · 

'· . . ' o ,crime, Sr. !Presidente, não era desses que se podem con
siderar funooioh,al. Esse governador ~offrera as .alludidas 

.].Jenas pot· desvio do dinheiro do partido.. . . 
o Sn. LoPES Go'NCALVES - Pc1•feitamente. , I 

. . C) SR, A. AzEREDo -- . • . • e não-por. crime. que houvesse . 
:praticado no · exercício de suas . funcçõe.s, mas pot~que, prc
sidonto do dirootorio do seu partido no Estado de Nova York, 
dr:svftwn valores, quo -os seus amigos' e corrcligion~rios consi-

' ' 



/ 
' SI::SS};:o EM 13 ·oE SE'l'I::l\IBB.O DE 1016 . lOf 

de~·arnm ct•imc do ordem mornl, cm virtude do qual se viu 
privado do cargo c condomnado tt prisão. 

' :0 Sn.. A. AzEn.Eoo- Nos Estados Unidos temos muitos 
exemplos: o processo de Pawccl Clayton, governador do Es
tado da Arkansas, em 1871, por conluio c suborno; o processo 
de Harrison Heed, governador da Florida, em 1868, por falsi
dade e abuso de confianr.a; Oharles Robinson, governador do 
Estado de Kansas, em 1862; Henry C. Harmonth, governador 
do E~tado do Louisiania, em 1872, pot' tentativa de suborno 
ll. ~estão governamental; Albert Anes, governador do .Missis
. stpt, em 1876, processado por fraude c má conducta; Alexandcr 
K. Davis, vice-governador 'tambem do1 1\lississipi, em 1876, 
acousado de •haver vendido o perdão de um condemnado, na. 
ausencia do governador, embora guizesse resignar o cargo, foi' 

· condemnado, demittido e desclassificado; David Butlcr, gover
nador. do Estado de Nebraska, em 1871, processado por furto 
e suborno, foi condemnado; William H,' Holder, governador do 
Estado North Carolina, em 1870, foi condemnado, demittido 
e desclassificado, por má conducta no governo; e a~nda William 
Sulzer, governador do Estado de New York, recentecente em 
1913, · por conducta corrupta, altos crimes e in,iuncções foi 
julgado culpado, condemnado e destituído do· cargo. · 

Todos estes processos julgados por tribunaes políticos in
dependentemente da acção dos tribunaes judiciarias, perante 
os quaes responderam ainda os denunciados por crimes 
communs. 

iO mesmo não acontece na Republica "~rgentina, cuja 
Constituição é semelhante á nossa. Perante {)Ssa Constit.uicão 
h'oúve ainda c.ontroversia. durànte mqito tempo, em relação· 
ao ímpeachmcnt. para os 'governadores dos Estados. 
· Em :1.8•53 fi.cou assentado, por proposta do Deputado 

.1\fartinez, quo se estabeleceria •na federação o-direito de con
demnm· os governadores dos Estados e a lei seria feita pela 
União, respondendo os governadores perante o Senado Fe
deral. ·. Sete anos depois essa medida. combatida com granda 
esforço e brilho sómente pelo Deputado Gorostiaga, foi em. 
:1.860, na convenção de Buenos Aires, derogada absolutamente 
para se estabelecer o ·verdadeiro regímen da autonomia dos 
Estados, de modo a que as Camaras estaduaes pudessem pro
cessar o Presidente. ' 

Este facto encontra-se .em · Vedia, ·um grande e notavel 
coustJtucionalista . argentino, e ultimamente se aeha larga
mon!H estudatlo cm um dos livros recentemente publicados 
ua R~publica. At•gcntina por Ferrara. ' 

0 . SR, PRESIDENTE . - A hOra dO eXJiediente está finda., 
O SR. A. AzEREDO -'Sr. Presidente, V. Ex. mesmo está 

vendo que· não é um caso de facil nem de ligeira discussão· 
o de que estou tratando. Estou· fazendo considerações a 
respeito de um caso que interessa profundamente· ao meu Es
t!ldo, e, por estll razão, ser·oi o)lrigado a 0ocupar de novo !' 

• 
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- attençíto do Senado; pedindo aos meus illustres collegas quà 
\li e desculpem. . 

Eu estou aqui cumprindo o meu dever (apoidos) e si 
não fOra isso, Sr. Presidente, eu preferiria sinceramente ir 
para a minha casa, 1 tranquillamente, sem preoccupações po-

Aiticas, nem o dever de dizer da tribuna do Senado. aquillo 
que é preciso que se ·.diga· em relação ao Estado de Matto 
Grosso. Uio gr.osseiramente comprehendido pelos que o ex
ploram em certa imprensa desta capital. · . 

Não ·sou aqui, Sr. Presidente, um ·representante de Matto 
~rosso; sou simplesmente um· procurador da. minha terra 
como sempre .tenho dito. • . ~ · · . 

!O Sn.. iPIR.Es FERREIRA- Muito bem, · 
O SR.. A. AzER.EDO-... e ainda o disse .quando, em' mii. 

hora proclamado pelos dirl)ctorios politicas do meu Estado 
chefe politico do meu partido, eli resignei a primeira, a se
gUnda, a terceira vez, porque de.sej.ava · continuar . no papal 
de procurador do meu Estado. Ptni{Jue isto ·eu. serei, quer 
. queiram os meus amigos .de Matto Grosso, quer não queiram · 
os meus adversar i os. Continuarei a cumprir o meu dever como ' 
procurador do Estado de Matto Grosso. · ·r · 

0 SR.. PIRES FERREIRA- Isso muito O nobilita. 
o SR .. .A. AzEREDO-Era o ,que' tinha a dizer por !hoje, 

'(Muito bem; muito bem.,) 

ORDEM. DO DiA: .~ 

. . E' annunciada. a votação, em 3• d.iscussão, da prop~sição .da 
Camara dos Deputados n! 3, de 1916, que concede seis mezes 
de licença, em prorogação e sem vencimentos, a Alexandre. 
de Mello Cesar, praticante de i' . .classe da Administração• dos 
Correios de S. Paulo, e autoriza o··aoverno a mandar reverter 

. ao quadro dos inspectores . de saude dos: portos o Dr. João 
Lopes Machado, mediante nova inspeccã,o de saudil. . 

O Sr. Presidente- Compareceram á sessão 38 Srs. Se
nadores; entretanto, no recinto só se encontram 28 Srs. ·Se-
nadores.. , ... • · . . · 

Vou, pois,. mand01r .proceder á cbámada. 
/. . 

Procedendo-se â chamada, .verifica-se a ausencia dos 
Srs. Rego Monteiro, Indio .do Brazil, Abdias Neves, Ruy Bar
bosa, Jollo Luiz Alves, Leopoldo de Bulhões e Hercilio Luz (7) • 

. o·. lir'. Presi~ente- Responi:terâm á cha~ada ·,apenas 31 
Srs, Senadores. . . , . · 
· Não ha numero; ficam· adiadas as votações constantes da 

ordem· do dia •. · . r . , · . . ... ,: . . , _ 
• 

I 
/ 
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OPERAI;:ÕES DE REDESCONTOS PELO BANCO DO BRASU. 

2• discussão do pro,iecto do Senado~n. 12, de 1914, man
da'Qdo entrar em accôrdo com o Banco · do Brasil para que 
este amplie suas operações de resdesconto de papeis, de com
mercio e . effectue tllimbem descontos directos, médiante as 
condições que estabelece .. 

Adiada a votação. 

CREDITO DE 357:717$796, PARA A FACULDADE DE MEDICINA 
• 'DA B.\HIA. 

2• discussão 'dà proposição da.Camara dOS Deputados n. 42, 
de 1916, que autoriza a abrir, pelo Ministerio do Interior, o 
credito especial d~ 357 :717$796, para pagamento de despezas 
feitás com a acquisição de material de ensino, installações de 
apparelhos e reparos do, edifício da Faculdade de Medicina da 
Bahia. · · · 

Vem á mesa, é lida, apoiada e posta conjuntamente. eJ;n 
discussão com a . proposição a seguinte 

EMENDA SUBSTITUTlVA 

N, 16-. 1916 

No pensamento de conciliar com o parecer da Commissão 
de 'Finanças a proposição da Camara dos Deputados, ao envez 
de dizer-se: « negar assentimento á proposição legislativa:~~, 
diga-se: substituir pela seguinte'-a proposição da Camara: 
·. Art. to E' o Govern.o autorizaria a abrir, pelo Ministerio 
·do Interior, o credito· especial de 357 :717$706, para o fim de 
occorrer ao pagamento de despezas feitas pela administração 
da Faculdade de Medicina da Bahia, nos exercícios de 1913 
,e 1914, com reparos do .edifício; ·.installacõos de apparelhos e 
âcquisição de material par:r-·ensino, caso ,iulgue ou verifique 
quo as rendas provenientes de taxas e emolumentos da mesma 
faculdade! QãO bastem para prover, sem prejuízo .para o ser-

. viço publlco, ao mesmo pagamento.. . . . . . , · 
Art. 2.• .Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das. sessões, 13 de setembro de. 1916. -Pires Fer-

reira·.. · · ' · · · · 

o Sr .. Presidente . .:.._ Em virtude da·· emenda . apresentada, 
a discuss~o fica suspensa âfim de · ser ouvida a .. Commissão 
de Financás. · · · · 
· · Nada ·roais hav€ndo a tratar, vou levantar a sessão. 

Designo para ordem do dia da seguinte: 
' VotàW,o, em· 3" di~r:ussão, ·da proposição da Gamara dos'' 

Deputados n. 3, de .1916, que concede seis mezes de licença, .-

, ., 

... -
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envprorogaçi'fo e sem vencimentos, a Alexandre de :1\!cllo ·Cesar, 
Pl•àticantc de i" classe da Administração dos Corrc'ios de São 
Paulo, e autoriza o Governo a mandar reverter ao quadro dos 
inspectores de saudo dos portos o Dr. Joã.o Lopes Machado, 
mediante nova inspecção de saude (co.m parecer (avoravel da 
Commissão de Finanças); ' 

Votação, :em 3" discussão, da proposição da Gamara dos 
Deputados n. 35 de 1916, que abre, pelo Ministerio da Fa
zenda, o credito de 9:978$379, para pagamento do que é devi
do .\lo vice-almirante graduado, reformado. Herculano Alfredo 
Sampaio, em virtude de sentença judiciaria (com parecer ta- . 

. ?!OI'avel da Commissão de Fin·anças); · · .· . . 

Votação, em s• discussão, da proposição da Gamara dos 
Deputàdos n. 31, de 1916, que autoriza a conce~são de seis 
mezes de licença com o ordenado e em prorogação a D. Julia ,-, 

. Alvares da. Cunha, · telegraphista de 4• classe da ReparU~o 
Geral dos Telegraphos, para tratamento da· saude (com pa
l'ecer (avoravel da Oommtssão de Ftnanças); · 

I 'Votação; em 3" discussão, da propORiçãll da ·Camara dos 
Deputados n. 33, de 1916, que autoriza a concessão de um 
anno de licença, em prorogacão com abono da· diaria a que 
tem direito a Antonio Affonso Ferreira de Macedo, ajudante 
de 2' classe da Estrada de Ferrq Central do Brazil (com pa-
recer (avoravel da Commissão de Finanças); ·. 

Votação, cm 2• discusRão, do projecto do Senado n. 12, 
de .1914, ·mandando entrar·em accl"lrdo com o Banco do Brazil 
para que este amplie suas operações de redesconto de papeis 
de commercio e efrectue tambem descontos direc.tos, mediante 
as condições que estabelece (com parecer contrario da Com
missão de Finanças) ; . . . · · · · . . , 

J .. evanta-se a sessão ás 3 horas e 10 minutos. 
' . . ' ' 

•. 

1CtO• SESSÃO, EM H DE SETEMBRO DE 19.lll 

PRÉSIDENCIÀ DO SR. URBANO SANTOS, PRES. !DENTE . . ' 

,, · A' 1 hora da tarde abre-se a sessão, a que concorrem os 
Srs. A. Aze11edo, Pedro Bo.rges, Hercilio , Luz, IPereit'a Lobo, 
Lopes Gonçalves, Reuo Monteiro, Indio do Brazil, Lauro 
Soâré, Arthur Lemos, Costa ROdrigues, Mendes •.de Almeida, 
José Eu~llbio, Pires Ferreira, Francisco Sá, João Lyra, Eloy 
de Souza, Cunha P·edrOsa, Epitacio Pessoa, Dan tas. Barreto, 
G-omes Ribeiro, Domingos Vicllllte, Migu~l · d~ qarvalho,. 



E rico Colllho, · Ir'ineu Machado, Bu.~no do Paiva, Bernarcln 
Mon Loiro, AlfrMo Ellis, Gonr.aga. Jayme, ;r.osé Murtinho, 
Xavier da Silva, . GenerOso Marques, Abdon Baptista., Riva
davia Corrêa, Soar•cs dos Santos. e VicLorino Monteiro. (34). 

Deixam de comparecer com causn. ,justificada os .Srs. -
Metello, Silverio Nery, Francisco Sú, Thomar. Acci-oly, An
tonic. de So1:1r.a, Walflledo Leal, Rosa e Silva, Ribeiro . de 
BriUo, Ara ui o Góes, Raymundo de Miranrla, Si queira de 
Menezes, Gulihrme Campos, Ruy BarbOsa, Luiz Vianna, 
Jo&é Marcellino, JOão Luiz Alves, Lourenco Baptista(-, Alcin
do. Guanabara, Francisco Salles, Adolpho Gordo, J!;ugenio 
,Jardim, Leopoldo de Bulhões, Alencar Guimarães e Vidai 
Ramos (26), . 

E' lida, posta •em discussão e, sem debate, approvada. a 
acta da. sessão anterior.. · , 

O Sr. t • Secretario dá conta d() seguinte 

EXPEDIENTE 

Offícin .do Sr. Dr. Sá Vianna, · vice-presidente da Liga 
Brazi1eira. pelos Alliados, do têor sef:uinte: 

«A Liga Brazileira pelos Alliados tem a hOnra de soli
. citar do. respeitavel. Senado Federal· a nomeação de -uma 
commissão, para representai-o no grande . f,estival de do-

. mingo, ás 8 112 horas, no Theatro Municipal, organizado em 
•beneficio do I:T ospital Brazileir.o .em Paris, e . em fórma de 
·manifestação ao egregio brnzileiro conselheiro Ruy Barbosa. 
que acaba de ser honrado com o convite de visitar o terri
torio francez neste gravé momento, para · que possa mais 
tnrdc, perante a. historia, dar testemunha da generosidade o 
do respeito no direito e aos d'everos de humanidade que 
caracterizam os methOctos do guerra. daquella. grande nação. 
- rnteirado. . ' ' ' . . I . 

o· Sr. 4• Secretarlo (,çcrv!'lulO da 2•) procede á leitura 
dos seguin l.es · : . . 
~· 

PARECERES 

'N, 126- 191!1 

As razões expostas no parecer da Commissão de Policia., 
o. quem cabe a responsabilidade da direcção dos serviços in
ternos .do Senado. demonstram a necessidade das providen
cias que indica. Não é possível, com effeito, continuar a_ si
tuação em que ora se encontra o Jogar . de chefe da. redacção 
do:; çloba.te(!; e de"~P.dO ser dispen~ado do serviço o f:unccio-
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úarin que r.xerce aquelle'cargo, forna-se imprescindível o 
preenchimento deste. . · . 

· Nada, pois, tem a Commissão de Finanças que Oppor á 
' · proposta da Commissão de Policia, com a qual está de pleno 

uccOrdo. , · . _ 
Sala das Commissões, 13· de setembro de i!li6. - Victo

rino Monteiro.· Presidente. - Francisco Sá, Relator.~Erjco 
Coelho. - AI cindo Guanabara. - Alfredo Ellis. - João 

. \d.yra. vencido. - Bueno de Paiva. vencido. 

Sem faltar ao acatamento devido á digna Commissão de 
Policia. permitl o. me dissentir do seu pal't'rr.r n. i21; deste 

· anno, ora ~u.jeita ao voto da Commissiio de Firinn~as por tlP.Ii- · 
. beração do ·::enado, principalmente na parte referente. ao pre- · 

enchimento da vaf(a, que vac abt•ir com a dispensa il.P. servico 
conrNI idn. por trmpo indeterminad~ a'o cheta dá. redaccão de.· 

·debates, Sr. Julio Pimenlcl. .' · . 
Parece-me que, deda a imppssibiÍidadu de continuar o 

acl1tal fnnrrionnrio no r.xerrit•io do r.nrl!'~, ronforme está ve • 
rificado pelos documento~. offerecidos nelo pnlicit1nario, e pro. 
videnéias tomadas· pela Mesa, em vez de se lhe dar substituto, 
d!'ver·-se-hiu supnr·imir o Jogar, ou. nú caso de'jnll!'ar.~l>. ind•5. 
pensa~el a sua manntencão, aproveitar para elle -um do~ 
actuaes redactores.· Seria acto de eronomiil em ilinbas as by-
pothescs e tnmhnm de just11;a na segunda. · · 

C:omü 11cto de economia, a súpprcssão do Ioga r se impõe:· 
Ee-tá o Senarlo em vesperas de collnb'Orar !la feit.ura dos orça. 
mentos, c creio poder affirmar ser opinião vencedüra a de que, 
par·n combnler o dR(icit, devemos cogitar, antes de crear novos 
impostüs, qne o povo .só com sncrificio paLriotico, 'póde stip'
portar, de r.nrtn·r qunnlo po~si ;c! nn dcsnczn puhlica. E como· 
fazei-o na Vf:lrba pesEoaJ das . demais repartições .si. éqt ve~ 
de· diminuir ausmeritamos a da nossa secretaria: jusiamerite 
r.m um cnso rm .que· n diminuicão é po·~·;vel p .faril ·1 PatfeL 
tamente dispcnsavel parece.me que é o Jogar de· chefe de re
dacção de debates. como dispcnsavel 'foi até a data· 'da Eua 
creação, a 2P dll. deze'mbro de i9H, -pela indicacão n. 3, que 
nem si quer definiu-lhe as ~ttribui.cões. . _ .. . . 

. errado o cargo nnA ult_Jmos dtas de dezembro de. i9i4; Já 
em. Hl15, quando comecou a exercel.o o seu primeiro e actua I 
:runccionarro. entrou este _no güso de success·ivas licenças. con
forme o diz o proprio. párecer, não constando que, ti.vesse) 
substiti.r't0, Prde.~e nortanlt1 .. affirmar que as funcções de tal 
.cargo só pas~·ageirnmente foram exercidas, não :tendo sido sen" 
sivelmente notada a sua fa!fa. · 

Entretlinto. se ao Senndo · parecer .(lu e o Jogar deva ser 
. mantido. p~rque não tirar do i COrpo de redactores o respectivo. 
chefe. coi'r\o delle foi tir·ndo o actual ?. A dcspeza augmentàr'-. 
se~hia anr.nns com n diffr.reirca e.ntre os vencimentos de reda
ntor e chefe, dif:ferenca qüe podia muito bem ser WqJiii.ilaà.,: 

l 

\ 
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' ·Ainda ma iR: ~·i o corpo de redacciio de debnles deve ter 
um ch.eJ'e, npe~nr de não ter havido necessidade deite cm 
qunsi um qUarto de secu)o de seu funccionamentú,' e não ha 
conveniencia na promocão de. algum dos redactores. esse chefe 

. podia bem ser o vice-directúr ·da secretaria que não tem ou. 
tras funcções alóm das de substituir o director e urgariizar a 
synopse cio~. trabalhos do Senado. Isso se faria sem· augmento 
de despeza. ' . . ._ · · 

Parece-me, porém, que deve. ~·er supprimido o togar, evi" 
· tando-se mais um augmentü na verba do pessoal da Secretaria 
do Senado, que, em 1891 era de 85':000$, e hoje é de 271 :944$, 
alóm do quan Lo percebem os inactivos. . 

' . Já era -pensamento da, Commissão de Púlicia, de 191_4. 

\. 
supprimir divcr·sos cargos dispensaveis á medida que füssem 
vagando, lembrando suppressões que proporcionariam uma 
e.cunomia de 77 :304$000. · · · 
· .O meu v•lll! 11i111 dPslõa rless~ pcnsamentn; QUe foi motiva-
do pela c•ci8r Qllr. t'OiflP atr·avP•~nvll 11 paiz, criE·e que hojl:l .é 

·mais grave, mair seria, mais pr.ruen~. . 
. E' este o meu voto, 

'Snln das Commissões, i3 de setembr.o dé 1916. - Bueno 
' 'de Paiva. ' · 

:PARECÍER DA COMMISRÃO DE POLJclA N_. 121, DE l916; A QUE SE 
REFERE O PARECER SUPRA 

' 
I o chefe da rednccão .do~ clehatef! do Senado,. Sr. Julio 

Pimentel. riirigiu á r.nrnmi~síiro li~ Pnlir.ia. nm rrqnerhnE>nto, 
·datartn. rl" 25 dr maio do rorrrntP anno. perlind<l a ~nn dis
]JE\n~a rto pr!'Vico ·por h>mpo inr!Ptrrminncio, ·rón1 ·as vanta~ens 

'qllf' lhr ('ahem no ~exercício effertivn rtn ~eu caril'''· dispensa 
e~tn i!a Qual deco1rre ur11a -f!itnaciin' de innt•tividarfe rorr~~pnn
dente á ·que, se rrPa. para tl~ fnnr..oinnnrins acimiJIÍ8fraliVOS 

· qunnd(l ~ãn .in ll!:nrio~ · inca pa1e~ dP, r.ont nnarPm nn servi~o . 
. · Vnr- para rnai@ de um· nnno, ,, ·flinrrinnario E>m questão 
t~m epfaào no gnso rle Hllrcessi\'as Jiren~as, a pra?.os curt.os, 

· cctncrdidn~ pnr·n trntnmrnto ·de ~nn ~aude·, ptJr estn Commis
síío, a quPm (lll~ fazia ~rntir a rmpossibilldade em que se 
achnvn" rln trnhnlhnr as~idunrnenl_e. . · 

Ainrla naora. r·ec(lbP.!Icin o reqnerimeutb a· que acima al
Iude, Pnl.Pndeu ella--!omeniE>nte lirencial~tJ mais uma vez, na 
esperança de que. m!•lhornndo, pudesse elle continuar no 

. d!'.~PrnpPnho rlE> sna. funccl\Ps... ·· 
· Em principin riC> n1e~. anrinnte, P•lrtlm, volt(Íu '"'8Quelle 

fnnrrinnnrio n ini stir pt>lo rfp~pn~hn da ~na PPI iciin ·de mnio. 
E~nrninnndo. ~ntfio, ll docnrn(lnln que a• in~tMH!, verifiel'u a. 
Conrrnis~ão tr·ntnr-~e- dr. nm attestndo firmado por· d·,n~ fa
cultátivos e no qual .se awrma que_ (t.l Sr. Julio Pim~nLel 

-
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' ('Stá soffrendo de schlerose dos cordões p'Osteriores da medula:, 
molestia que o impossibilita de trabalhai'~. . 

· Nã<l se satisfazendo com esse attestado apenas,. embora 
lhe mereçam respeito e. acatamento cs nomes que o firmam, 
a Commissão deliberou recorrer á opinião de tres medicos 
com assento no Senado e confiou aos Senadores Drs. Alfredo 
Ellis •. Tostl Murtinhn e Erico Coelho a incumllencia de sub
metterem a exame medico o autor do requerimento, afim de 
esclarecerem P·Or esse modo a mesma Commissão, OI'ien
tando-a para com seguran~a opinar no caso. 

Tendo se escusado o Sr. ·semador Erico Coelho. por mo
ovos que e:x~oz verbalmente ao Sr. 1" Secretario, aqueUe~,o 
dous outroR Senadores, feito o exame d'o peticiomario, fir· 
maram o seguinte attestado, .Que se acha~ annexo á petição: 

"A commissão de Senadores medicos, abaixo assí· 
guada, em ·cumprimento do ·despacho dadn pela Mesa 

. ao requerimetJto dp Sr. Julio Pimental, ch.efe da redacção 
dos .debates do SeJaado, attesta ter exammado.o pacien
te.· verificado, com os recursos ·aconselhados· pela pro
pedeutica clinica, tratar-se, de· facto, de um organismo 
em condicões pathologicas precarias. Assim, a mesma 
commissão está de aocôrdo com o \diàgnostic<i firmado' 
no' attestado medico que instrua a petição. , ' 

. A' vista desses dous attestados mediéos, aos· quaes mão 
podia negar fé, especialmente ao . segurado, entemdeu a Com· "' 
missão que só lhe cumpria submetter á apreciação do Se
nado o l'equerimento de que se trata, opinando pelo ·seu 
deferimento. · · · . · 

E como lhe cumpre tambem, si. de aocôrdo oom o seu 
parecer,· deliberar esta Oamara; propor-lhe . a nomPaciio de 
um substituto· para aquelle funccionarin no cargo que então ·· · 
ficará vago, dá-se ella pressa em fazei-o, indicando desde· 
Jogo o St• •• Toão Lopes Ferreira· Filho.·. . . 

Pema a Commissão que o passado já longo deste digmo 
brazileiro. que tem desempPtJhado, com distincção e compe· · 
tencia, elevadas e honrosas funccões publicas, a dispensa de 
fundanieatat· desenvolvídamente a sua indíMçl!o .. 

Ass1m c'omcluindo. é e lia de parecer·· e propõe: 
i •, ·que seja dispemsndo do servioo por t~tr:JPO · lnde~ermi· · 

nado, com as vantagens de que gosa no· exerci CIO effectivo de 
seu cargo, o chefe da redacção dos debates do Senado, Sr. 
Julio Pimental;· · ' · · . ' 

2•. que. para substituil-o definit.ivam~nte messe · cargo, 
se,ia nomeado o Sr; João Lopes .Ferre1rn Ftlho. · · · 

.Saià.: das Commissões. 3'1 de· aA"osto de 1916. '- Anto11,io 
Azeredo. Prpsirlente. - Pedro A unustn Boroes,. 1• Secret nr10. 
·- José Maria lifetelln. 2• ~OOrPtnJ•io. - José Joaqulm · Pe
reira j,Q~o, 4 • Seçr~tD.l'!O; ..,... A imprimir.. . . .. .• . ,. , ....... ; 

• 



Slii:ii:i,tO Jil'vl J,.\ J>E SE'I'Eli.!DIIO úll HJ1li . f00 

N. 127 -101ü 

A· Commissão de Ju$tiCa e Legislação, ultendendo a que 
a emenda substitutiva, apresentada Gm 3' discussão pelo 
S1•. Senador Mendes de Almeida,. ·não aUera a essencia do 
vr.oj!)cto substitutivo apresentado em 2' discussão pela Com
missão e sómente visa estabelecer uniformidade de redacção 
entre este e o que concedeu iguaes vantageos á Escola Su
perior de Commercio desta Capital. é de parecer que a rn~sma 
seja approvada. · . . 

. · De facto, em se tratando de institutos congenr.re~. com 
os mesmos intuitos - que são preparar os candidai,t)s á pro
fissiio commercial com os conhecimentos technicos i~dispen
saveis aos que se destinam a essa carreira. é indiscutível· 
a conveniencia de ser. unifot'ffi() a redaccão das leis que lhos 
outorgam. o caracter de instituto de utilidade publlca. 

·Por sua vez, tambem, esta Commissão, tendo tomado co,
nhecimenúo de uma representat:ão que a Camara Municipal 
de Santos dirigiu ao Senado. soJic.itando seja modificado o · 
titulei da Academia de Commercio de Santos para o de Escola 
de-oommercio José Bomtacio, apresenta áquella .. emenda a se
guinte 

: Sub-emenda: 
Onde se diz: «Academia de Commercio de Santos~. diga

se:. Escola de Oommercio José Bo.nitacto. 
:Sala das· Commissões, 19 do setembro· de/ 1910.- EpUacio 

Pessoa, Presidente.- Gonzaga Jayma, Relatot•.-R·iiJeiro Gon-
çalves.-. Francisco Salles .-Raymundo de Miranda. '·-

EMENDA SUBSTJTUTIVA DO PROJECTO DO SllN.~DO N. 10, Dll 19iG, 
· A QUE SE RE~'EREM O PARECER E A. SlJB•EMENDA SUPRA 

Artigo ullÍco. São considerad'lls instituições de utilidade 
pu~lica a Academia de Commercio de Santos e ·a ::Jlscola dtJ 
Commercio Bento Quirino. em Campinas, emquanto manti

, verem e executarem o programmn de ensino· nos moldes es
tabelecidos no decreto n. ~ .339. de 9 de janeiro· de 1905·. Os 

· diplomas que conferirem em•errarão presumpciio de habili
taQão para o exercício daR funcções r.ommerciaes a que se 
destinam;· desde que seja instituída nos cursos a fiscalização 
official; revogadas as disposições em contrario. 

( 

·. Sala das sessões. 4 de setembto de .i9l6, .:._ Mendes de 
'Al< 'd '' • • • ,. ;IIU:! a.-"~. 1mpr1mtr. 

N. i::lS-:1916 

Em requerimento de H do corrente mez,' :que o :nr .• Tero
nymo Baptista Pereira Sobrinbo dirigiu ao Sr. Presidente 
desta . Commissiio, pediu clle rnto fossem · submettidos á sua . ' ' . . 

'., ' 
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apreciação os documentos que elle apresentava (parecer do 
Sr. ·'Dr. consultor geral da Republica e caQta do· i:lr. Dr. z• 
procurador da Hepublica dirigida 'á Com missão de· Finanças· 
da Camara dos Deputados); referentes ao m·edilo que o-senhor 
Presidente da Republica pediu ao Congresso, para seu,.m~ga
menLo, etn virttlde de senteiica judiciaria. Esses documentos 

·estudados conjuntamente com o decreto n. 9.142; de 27 de 
novembro ,de 1911, alteram, de facto, o aspecto jurídico da 
questão, levando ao espírito da Commissão de Legislação e 
Justiça a convicção de que deve -ser concedido, em sua inte
gridade, o credito solicitado pelo Pode!' Executivb. 

A Camara dos Deputados, .interpretando o acc6rdão do 
Supremo Tribunal, de 11 de' julho de 1914, entendeu· que · 
este sómente condemnava a Fazenda Nacional, a '«assegurar 
ao appellante as vantagens do cargo de que fõra illegalmente 
privado até que fosse reintegrado ou nomeado para cargo 
equivalente~. · ist~ é, as vantagens do éãrgo de . desenlhi,sta. 
chefe ila Repartição Geral dos Telegraphos, . que eram · de 
700$ mensaes. Acontece; porém, que ·esse· cargo foi suppri.:. 
mido pelo decreto citado n. 9.142, de 1911, o .qual determina 
em seu art; 4.89, disposições transitorias, ·que o desenhista 
chefe passará a ser chefe de secção da Sub-directoria Te
chnica. Em virtude dessa alteracã.o, o funccionario que foi 
nomeado desenhista . chefe; na vaga aberta pela · demissão .do 
Dr. Baptista Pereira Sobrinho, passou a servir como chefe 

·de secção, com -GS vencimentos 'de ·1 :000$ por. niez. Ora; si 
não fõr~ á. demiss~o julg!lda illegal pelo P~der Judiciaria, .o 
iDr.. Baptista Pereua teria Pl\SSado a . serv1r ·como chefe de 
secção logo que se pôz' em execucãó o decreto citado, isto é, 
a 2 de janeiro ·de 1912 .. E'· obvio, portanto,· que. o Supremo 
Tribunal, assegurando as vantagens de que fõx:a. privado o 
Dr. Baptista Pereira, não podia ter o pensamento ·de· excluir, · 
as que decorrem do . cargo. de chefe de secção, · desde que o 
accesso de um para outro cargo era uma cousa inevitavel 
e certa, em vista da disposicão terminante qo>·art .. 489 do 
já citado decreto n. 9.142. Assj!p o entendeu:. o Poder Ex.:. 
ecutivo que, por decreto de 20 .de maio do·. anuo passádo, . 
nomeou o: ex-desenhista chefe, em. virtitde ·de· sentença ju.,. 

. didaria, para o cargo de chefe de secção . da Súb..,directoria 
· Technica e o director· geral dos Telegraphos que, por portaria 
. de' 2'1 do mesmo mez, o \lllandou addir, á sua rcpa'rticão, nesse 

. cargo. Para assim decidir; o Ministerió da Vjação. !llando.u · 
ouvir o Sr. consultor geral da Republica, ·que opmou em · . 
seu par'ecer qud devi~m ser asseguradas ao .pr. Jerqnymo, · 
Baptista Pereira SobrmhQ as V:antagens. do cargo de · dese
nhista até 2 de janeiro de 1912, quando foi supprimidQ este 

·cargo, e, dahi em deante, as de chefe de .secção, em ·virtude · 
do art. /189 do decreto n.' 9.142;de 27 de novembro de 19U •. 

As palavras do nccórdão ·c assegurar as · vantagens· do 
cargo· de que fôra Hlegalmente. priv!lqo, até q~e seja rein
t~grado ou nomeado para car~o: .eQ)ltvalente ~· ·gerBm a qq~
v.Icção de. que cabem ao Dr .. Bapt1sta Pereu>a ·as vantagens .. . ' ' . 

' 
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de um o outro cargo, successivamenLe, porque, supprimido 
um, o respectivo 1'unccionario deveria ser, por forca de lei, 
nomeado ou promovido para o outro o :Em vista dessas pon
deraoões a Commjssão de Justiça e Legislação é .de parecer 
que seja emendada -a proposição da Camat·a dos Deputados, 
·para o· fim do ser concedido ao Governo o (lfedHo solicitado 

--..de 68:312$6800 · 
i 

Sala das Commissões, -13 de setem.br.o de ·191Go-_ Epitat:io 
Pessoa; PresidenLeo---, Gonzaaa Jay'T/l,e, Relat6ro-Ribeiro Gon
çalveso-F'I·ancisco Salles.-Raymu7'ulo de Jlli!•anda.-A' Cam
.misssão .de !Finanças. 

N.:l.~9-1916·. 

Consta da exposição do. Sr. :Ministro da ,J!'azenda, . dirigida o 
ao sr:. Prosideúte da R<[Julllica. tlile a VPL'tJa, § 37. :;_paloa . 
pagamento dos· addidos. -dos diverso.s ministerios +do· art. 103, 
áa lei u. 3.0tl9, de 8 de jtLJIOJl'u dt> cot•rr:ule ann11, I()( ounlem-· 
piada com a impiwtancia de 4 .1J!i11 :OlW$, muutandu,. entre-

o t.antu. as dP~p~zas já a.úturizaJa~, por COI.\I.a iJils~a verba, a 
il. 725: 8.61 $0~7. . o • • • -

1'':!1(~S dado~ ~xistent.es no 'rhesonro Na(:io.nàl veril'ica-se 
ser ainda necessaria a import!wcía de 3.; 060 :i!li$724. para 
occorrer ao pagamento Ms addidos, até ao fim, do corrente. 
exercício, assim discrimir.adus: 

Ministerio da Viação .. : . . ; ... o ........••. 
M!"'!st.er~o d!l, .A:gri.cultl,lr~ . ,·, .. , ... ;, . .. ~:; -
Mm1sterto da Mar1uha ................... .. 
Mini::íterió da .Fazenda ................... .. 

1 .1 0.6 :849$666 
1. 015: 253$i58 

773:'7i3$5li0 
164:92ll$800 

a.oao:'7!1($724 

DÍduziâo dessa. importancia. o saJdd jú. calculado, redu
zerri-,se á sqrnma rle 2. 78ti:ti58$751'. as deRlW7.a,; de tal natu-
reza. à' verificar-se alP.rn ela dotacãn· flrcam~ntar.ia. . 

· . · · Não oecdo;· pi•ro3m. aut'lrizl!çãt~ para anl'ir urn eredíto 
supph!menlar -para attende1• áquella~ de~per.a~. snlir.íta prn
videnoias no sentido de ser obtida do Congresso Nacional essa. 

· au toriz::u;ã.o. · 
De ar,côrdo com a exposicão. o ~~·. Presidento da R~pa- .. 

blica dirigiu à 22 de .Julho do anno corrente ~1ma mensai-(Pm' 
a'o Congresso Nacional, solictlandt> a net!essarla llutori~acãn 

. para a abertura po alludid() ~r~.dito de 2. 786 :658$7~1, papel. 
'l'~ndo em vrst.a a ~xpos1cao e a 111~'n~agr.rn !IC!Hlra men .. 

cionadas .. a outra Casa rlo Congresso Clll\C:ed.eu.· o credi~. em 
quesl.ãii• piir via fia prasent.P proposic;~o._ · . . 
· · A Conimíssão de Fin. ucas· dcl Senad(), ~~a.m}IJ,~n_do. ll<_j>r.Q-o 
posição, é de parecer que elt~ seja app1~ovada, atbf:!ntas as _!:IZões 
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' 
ndduzidas pelo Poder Executivo e ao voto da 
Deputados. 

Camara dos ' 

Sala das CommisRões. 13 de ·~elembro de ·19t(i. - Vir.to
rhlo M ontci1•o, Presidente.,..;.. Joã·o Ly1•a .- F'1'arw~co S(í.
E rir: o Coelho.- Alcinclo Guanabara.-. BtW1W d~: Pa·iva. -. Al·
frcdo gzzis ~ 

l?l\OPOS!ÇÃO DA CAMAll,\ DOS DEPUTAD.OS, N, ld, DE 1916; Í\ QUE 
SE 1\EFERE O PARllCER SUPRA 

O Congresso Nacional resolve: 
•, Art. i. o E' o Poder Executivo autorizado a abril', pelo 

Ministorio da Pazendn, o credito de 2. 71SG :G58$751, SUJl[llc-. 
montar á verba 37" do art. ,:103, da lei n. 3.089, de 8 de 
janeiro de 1916, para pagamento dos funccionarios. addidos 
em lodos os ministerios, durante 0 actual exercício. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em c.ontrario . 
. Camara dos Deputados, 21 de agosto de 1916. ·- Astol-: 

1Jho Dutra Nlcac'io, Presidente. - Antonic José d'(J, Costa· Ri
beiro. 1 o Secretario. - /'ttVenal Lamc;"tine de Faria, 2° Secre-

. tarlO. -A imprimir. · 

.. N. 130 -1916 · 

A. Commissãu de Finanças tendo •examinado a pt.oposição 
da Camara dos Deputados, n; 50, deste ann(}, autorizando a 
abertura, p,elo Mini~terio da Fazenda, do credito especial· de . 
2:395$1.60. para. pagamento do que ~ ievido a Pedro Rcidrí
:;tlCS de Carvalho, 3" ~SCl'ipturario do Thesouro Nacional. ve
rificou que tal credito foi. solicitado por mensagem para 
cumprimPnto de sen:t.enca judiciaria. passado em ,iulgaflo. 

Nestas· condições, 8 a Commissão de parecer que· seja 
npprovada a ~roposícão. · ·! ·· · , 

. Sala das Commissões. 13 de setembro de 1916. - Victo-. 
1•1no 3fnntetra. Presidente. - Alcindo Guannhara, Relator . ..-
13uen0 de Paiva. - João Lyra. "-Alfredo Ellis. -Francisco 
Sá. - Erico Coelho. . . 

PfiOPDS!ÇÃO DA CAMARA DuS DEPUTADOS N. 50, DE :19:16, •A QUE 'SE 
REFERE o ~A~E"f.lt St'PRA 

. . \ 

·~ 

O Congraaso Nacional resolve: 
Art. ·1.• E' o Puder .lDx~cntiv!'! autorizado a ahrir.- pelo Mi

nisterio ria Fazenda. ,, credito e~pe11ial de 2 :~9!'i$160, 'Para 
drr.orrer a11 nngamento do~ venr.imAntos ao a• eRcr·iptnrario do· 

_· Thcsouro Nacional, addido, em virtude. de sentenca judiciaria, · 
·. 

I 

'· ' 
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' H3 
( . 
.. Pedro llodrigues de Cat•valho, no período de 22 de .julho n 31. 
d~ dozcmbru de :1913. . 

Mt. 2.•.'Revogam-se as disposições em CU'lltrario. 
, Gamara· <\os Deputagos. 2 de setembro de 1916~ - JOão 
~ espuc1o da A. breu e S't~va .. r> residente em exercício. - An
tamo José da ·COsta R~bewa, 1• Secretario; - João David 

· .. P.emetta, 2• Secretario interino. -A imprimir. 

· N. i3i -1916 

A pr()pUsicão da Gamara dOs Deputados n. 52. de 1916. 
autoriza a abertura dc. creditu extraordinario de 1. 000:000$. 
pelo Ministerio da Marmha, de accôrdo com a solicitação do 
Poder Executivo, em mensagem de 8 de ,iunbo passado. 
acum)lanhada da exposição de igual data. que lhe fôra apre~ 
sentada pelo titular daquella pasta. 

Nessa exposição, Mm a qual se manifesta de accôrdo o 
Sr. Presidente da Republica, diz o Sr. Ministro da Marinha 
que. ao iniciar-se a guerra europea, fôra aberto, em virtude 
do autvrizacão legislativa, o credito · extraordinario de 
1.. 000:000$ . po.ra fazer face aos compromissos oriundos da ., 
neut.ralidade do Brazil. 

São decorridos . dous annos e estão esgutados os recursos 
facultados por aquelle credito, tornando-se imprescindível, a 
juizo dc. Guverno, a concessão de novos meios para ser man. 
tida a mesma conduota por parte do paíz, ·em relação á con. 
flagraçãu dc. velho mundo. · 

O enorme dispendio do combustível indispensavel á fr~ 
quente movimentação dos navios de guerra entre vs diversos 
portos da Republica e o seu· estado de permanente vJgilanoia, 
quando nelles estacionndos, diz a citada exposição não póde 
ser attendido pela verba destinada a combustível. que· era de 
:1..500:000$ em 1914 e f~i reduzida a 1.000:000$ nos orça
mentos em 1915 e 1916, coincidindo com essa reduccão o en~ 
carecimento do carvão que, em 1914, ·custava~ 29$ a tollleladJa. 
pas~ando a c1,1star 62:$ em .1915 e 86$ no começo deste anno, 
submdo depo1s a 120$000. . · 

Além dessa. outras razões são indicadas. justil'icativas do 
pedido do Governo, como a elevação dos p·recos dos lubrifi~ 
oantes ·e. sobresalentes em geral, e a necessidade do estabelc~ 
·'cimento de bases milHares nas ilhas da Trindade. e. M· Fer
nando de Noronha, para cuja despeza são precisos ce·rca do 
200:000$000. . . . . 

'fratando-se do exigencias inadiaveis do servico ,publiCO 
que, por serem anorma~s, pão se. achall! prev!sta~nns dot~
I'Ões orço.mentarias attl'JbuTdas ·ao··,custew ordm~rTo da admi~ 
tustração a Commissão de Financas. em harmonia com o voto 
da Camnra. é do parecer que soja facilitada ao Governo ·a au~ 

s.- Vol. v .. ' I s 
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torizacão pedida; e, consequentemente, que seja approvada a 
pruposição a que vem de referir-se. , 

Sala das Commissões, 13 de _setembro de 1916. - ViCto
rino Monteiro. fl.+'esidente. - Joã,; Lyra Relator. - BMno de·· 
Paiva.- Alfredo Ellis. -FranciSco Sá. - Erico Coelho. .-

PROPOSIQÃu DA CAMARA DÓS DEPUTADOS N. 52, DE 1916, i• QUE SE . ' 
REFERE O PARECEI\ SUPRA . ' 

O Congresso Nacional resolve : 
. Art. 1.• E .. u Poder Executivo autorizado à ao rir, pelo Ml
nisterio da Marinha o credito extraordinar1o de l.OOt.i :UOO$ 
para occorrer. ao pagamento•das ti;,sp~zas resultantes. da Iria
nu tenção da neutralidade da Republica, em race da conflagra
çãu europi\a, e d'O' estabelecimento at bases· mil1tal'e~ nas ilhas 
da Trindade e de Fernando de NL.rouha. ···" · 

Art. 2.•--Revogam-se .as dispos1c~s. em !lon~rario • 
. \ · Camara dos Deputados, 2 de setembro de 1916. - JrJáo 

.Vespucio de Abreu e. Silv.a, Prtlside(\te. ern exer1:.·~.iu. ;-- An
f()nto José da. Costa Rtbetro, t• SecrPtarm. - JOãó David Per
n~tta, 2• Secretario interino. -A imprimir. 

·' . . ) 

. ' . '! '. ' N. 11132 -19{6 

· · ·A' Com missão de Finanças foi pr_esente. para emittir pa
recer, a pr~posicão da Camara dO$ D~putados n. 58, deste 
anno. autorizando a abertura. pelo M1mster1o da Fazenda,. do 
·cl'edito especial de 200:000$ supplementar á verba 5' - Apo-
scntadus - do orçamento da Fazenda: - . · 
. Tal credito foi pedido por men8agem, á vista da Informa

cão do !Sr. Ministro da Fazenda que o vutado na 1mportancia 
dtl 100:000$ para.as despezas la a!inea b da vtlrba 5' está es
gotadv. havendo no The~ouro processos re~olvidus cuja · des-
p~za attingirá a, 50mma rle fiO :000$000· . ' 

. Obset·va o mesmo titular· que as dflsp~zas dessa nnturAza. 
'· . teem orçado; na média. em 300:000$ em cada exerciclo, de onde 

a necessidade do .Congresso Nacional concHdt!r um credito de . 
200:000$. supplementar áquella verba; para ucror.rP.r aú pa
gamento das novas aposentadorias cujos proceBIOS ·já eatiu 
resolvidos e daquellas que se forem ultimando nesse exer-

. ~icio. . . 
Nestas condições á vista de taes documentos. é a Commls

são de Finanças de· parecer que seja approvada a prO'Ilusicrio. 
Sala das Commissões. t3 de setembro de 1916. - Vlct.;_ 

rino 'Monteiro, Presidente: - Alcmdo Guanabara. Relator. \ 
B1teno de Paiva. - Alf,•ed0 EUis. - JofJo Lvra. -Francisco 
Sá. - Erico C,;elho. , . . . . .• ' 

. ' -•··· • ' ' " ' ' ' .,.,_, ,. • I 

.. 
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PfiOPOSICÃO DA CA,'M'ARA DOS DEP'I'.:'ADÚS N, 58, DE 19:1.6, A QUE SE 
. REFERE O t>AfiECEfl SUP.RA 

O Congresso Nacional resolve·:· 
. " . · :Artigo u:.ico. E' ú Poder Ex-ecutivo autorizado a abrir, 

pelo M ini.~terio da Fazenda. o credito de ~oo :000$, ~upple· 
mentar á vet·ba 5" do ot·cament.o da l.o'azenda, da lei n. ::1.089, 
de ~ de 1aneiro de 1916; revogadas as dispúsições em con· 
trar1o. • 

' ' 
Gamara dos Deputados. 4 de setembro de t916. - Astot

'Phq Dutra Nicar:zo, Presidente. ~ Antonio JoSé da CoBta lU .. 
be,ro, :1.• Secretario. - João David Pemetta. 2• Secretario 
interino., -A imprimir. · 

N, 133 :.:_ :1.9t6 

. . • C, , ' • , I 

,J;. Camara dos Deputadt1s . tendo em consideração a men
sagem do Sr.· Presidente da RepJblica que soUe1tou auto
rizacão pa1'a a abeL·tura do credito e~pelllal de ,71:Jt!:l!OO$, para 
pagamento doe. Jurul! de apolicel! emittldal! par·a coul!t!'uccão de 
estradal! de r erro. appruvou, nes.::-e sentido, .a prestlnte pro
posição ora l!Ubmehida ao estudü do deuad". 

Esta Commi~são, examinando os papeis annexos ao projecta. 
verificou que o pediM de credit.o especial eol~citado ttlm a se. 
guinte. origem •. couforme consta da seguinte e:xpo.sioAo do' sr~. 
Ministro da Jfazenda: . ·. · · · . ' 

Sr. Presidente da Republica - Por decretó' n. U. 953, de 
16. de fevereiro llltlmo, 'roi aberto o credito supplemeutar de 
665:5117$500, . para pagamento do Juros das apollces · emittidas 
no 1• e ~· semestl'es ,dú annu pas-sado. pot• conta dai!, aut<mza. • 
cões condl.antes da t•elacão que f'az part.e deste procesuo. 

Acontece. porém. qhe a referida relação' om1ttiu' d' paga
mento dos jurd's Nferentes á emissão de t5. 764 apotice~ para 
construccão 'de estradas de ferr·o •. feita em 1914, conforme au
torização dada pelo decre'to n. lt. 1188, da 28 de ag.Jsto do 
me.;mo anno, juros esses que Eot~l}em á áomma de 788:200$000. 

·Nilo ''pode dd' mais este minísterio. abrir um credito sun
plementar r: esse .sentido. faz.se · pre..tiso 'llue o Congre..'"6Q Na~ 
cional dê a competente autor'•acllo para a abertura de um 
credita extr .. ordir. rio na impt .anela de 788:200$, para oc~ 
correr ao alludido pngamento • 

.. , ' I - , 

Rio dt! ·Jane~o. 11 de julho de iiiUI., - 1048 Pftdid 011· · 
·zouera.,, · . . . · ' · _. 
~ •• O • o O ... ,. M 0• ' 

' 
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' ' Esta Commissão. á vista da 'alludida mensagem e demais 
documentos sujeitos ao seu exame. é de parecer ,que seja ap. 
provada a Droposieãl1. · ·· · · 

Sala das Commissões. 13 de scLembro de :19:16. - Victó" 
t•ino Monteiro, Presidente. - Alcindo Guanabara, Relator. - · 
Bu .no de Paiva. -Alfredo Ellis. - loíio Lyra. - F.l•anr::Jsc,o 
Sd, - Erico Coelho. 

Pnor>osiç.\o DA M'!.\rARA nos DEJ?U'~Anos tN, 59, DE i9i6, w .Q'QE d!l 
RE.Filnl~ O PAI\EOE!l SUPM 

O Congress: Nacional resolve: 1 

Art. 1.• E' o Puder Executivo autorizado a abrir, pelo 
Ministerio da F~~enda, o credit er.pecial do 788:200$, para. 
pagamento 'e iu ';; de apolicer omittida~ em 1914. .pal'<l 
construcc!io de estradas de ferrd'. . 

:Art. _2,• Rev'lgam.se 3!1 leis e disposições em contrario •. · 
· Gamara dos Deputados, 4 de setembro de.1916. - Astol. 

pho Dutra Nicacio, Presidente. - ·Antonii:l José da Costa Ri• 
IJei.J•o, t• Secretario. - Ji:lão Davicl Pernetta, 2• Secretario 
interiao,, --.•.-\ imprimir, 

O Sr. Presidente - A' Mesa ·ao Senado a Liga Brazileíra 
pelos alliad~s dirigiu um convite solicitando que esta corpo
racão se faca ·representar. no festival de domingo proximo ás 
oito e meia horas da noite. nó. Theatro. Municipal, em béne. 
ficio do ijospital Brazileiro· em Paris,. e em fórma de manifes
tação ao egre~io brazileiro Senador Ruy Barbosa. .. 

Os senhores tllle approvam seja nomeada uma commissão 
pa'f:'a representar o Senado neste festival, queiram manifes
tar-se. (Pausa;) 

Foi appr~ado. · . 
_ Nomeio para essa. commissúo QS Srs. Senadores Alfredo 

Elhs, Gonzaga Jayme e Ribeirõ Gonçalves. , 
Continúa a hora do expediente, Tem a palavt·a. o Sr, Se• 

nador A. Azeredo. , · . · · 

O Sr. A. Azoredo '""\"''Sr. Presidente, não me sem !.indo llern, 
por ter passado mal a I!')Oi.te, não poderei como era meu dese.io 
continuar hó,io o mou discurso· sobro a situaÇão e a attitude I · 
da Assembléa Degislativa do Esta,do de.· Matto Grosso. Ha, 
riorúm, um assumpto. inadiu.vol 'CJUO mo obt•iga. u. occUPllil' u. 
tribuna por ·alguns momentos : 6 1nais uin_ desmentido ao que 
publicou um dos diarios desta Capital, não; sei mesmo qual- é, 
pois .h a . .iornaes, Sr. Presidente, 1que tenho a fortuna de não 
ler. ·A,migos, porém, 1me communicaram que um· .. desses, com
montando o meu discurso •OU antes aggredindo-me, a proposito 
do ·que aqui referi de tlnlll questão do terras intentada pe~Q. 

'.:1: 

,, 

• 
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. :filho do dictador paraguayo Henruque Solano Lopez, &dulterava 
completalmente os factos, 1lhegando até a negar ,a minha inter
venoão no pleito judici-ario, como advogado de' Matto Grosso, 

Só a má fé, o 'o'di() A o despeito porJ.em pretender con-
testar a~· minhas affirmacões a esse .respei•to. . 

Quando, Sr, Presidente, referi o nome de um .11Iustre 
membr·' desta Casa. advogado de Solano Lopez. nãO' tive 

· a>bsolutamente intuito de ferir S. ·Ex., mas o fiz com o intuito 
de me justificar e mesmo para testemunhar a minha inter
venção no pleito. Recordo-me até que nem citara o nome 
do eminente Sr. Ruy Barbosa, pois pensava e penso que o 
notava! jurista estava no seu direito de acceitar o patrocinio 
de •qualquer ca)lsa, no exercicio da. sua ·profissão, sem por 
isso incorrer na censura de quem ·Quer .que seja. Não podia, 
pois, ter atacado o Sr. Ruy Barbosa e o . Senado viu perfei
tamente ·que eu mão tinha semelhante intenção. 

O SR, JosÉ M;URTtNHo - E' verdade. 
O SR. A. AzEREDO - Limitei-me a dizer que S. Ex. ti. 

nha sido advogad'ó' de Solano LOpez contra o meu Ee!Jado. 
mas seria incapaz de attribuir a S .. Ex. o desejo de assalto · 
ás terras de· Matto Grosso. como perfidamente ·insinua a t:al 
fó1ha. . 

Es~a folha disse mais: que eu · n~ tinha sido advog.ado 
do Estado de M·atto Grosso e é isso, ptt>ihcipalmente. que 
quer'CI' provar. lendo aõ Senado a procuração do Presidente 
do Estado de Matto Grosso, que era então o Dr. Antonio 
Corrê a da Costa. irmãú' do cot'Onel Pedro' Celestino Corrêa 
da Costn, que aindO:· h<>ntem. pelo «Jornal do Commercio:., 
con'le'stava uma prop'ó'sição que daqui avancei, e que hon
tem mesmo demonstrei. á evidencia, que quem tinha razão 
era eu e não S. Ex., nem o seu digno irmão. ·· 

E~a folha, Sr. Presidente. affirma que eu não fui 
adv'ó'gado do Estado de Matto Grosso, e sim da companhia 
Matte Laranjeira. · · · . 

Não é verdade. Nunca fui advogado da Colt!panhia Matte 
Laranjeira, e ás vezes que tenho plei-teado no Supremo Tri
bunal questões do .m.cri Estado o tenho feiLo' pol' devcre9 do 
ordem, politica, e não por outro qualquer interesse; . 

Quanto á minha intervenção no. feito, consta dos autosdo 
Supremo Tribunal Federal a procuração que vo'u ler ao SE,l
nado. !) consta tambem da mensagem do Sr. Dr. Anton1o 
Corrêa da Costa. que tenho em mãos, p'ela qual se verifica 
que o governo do Estado de Matto. Grosso me confiara a mii
são de ·defender os seus interesses junto á Justiça Federal, 
não só perante o Juizo Fed·eral do Rio de Janeiro, como 
no Supremo Tribunal: . 

Eis aqui a cópia da procuração, extrahida 110ntem dos 
autos no Supremo Tribuna:!: . . . 

·«Antonio Corrêa da Costa, Presidente do Estado de 
M!ltto Gross!), ~~·· 11oweio e constituo meu procura-

... , 
... 
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dor o Sr. Antonio Francisco de Azeredo, advogà.ôo re
sidente na- Capital Fedel'al, especialmente para re
presentar-'me perante os tribuna ... s da União na acr;ão 
que move Henrique Solano Lopez contra· a Companhia 
l\Iatte Laranjeira e a União reivindicando terras pu
blicas arrendadas á mesma companhia. que nomeou e 
chamou á autoria o Estado de Matto Grosso como legi
timo proprietarin das mesmas te['ras. Outorgo para 
esse 1'im todos us poderes conl'eridos em direito ao dito 
meu representante, inclusive o de substabelecer esta 
procuração quando julgar conveniente .. Cuyabá. ilr. de 
maio de 1897. - A~tonio Corrêa da Costa.:~> 

Na mensagem ·apresentada . á Assembléa do Estado de 
/ .Matto Grosso em f de fevereiro de 1898, escrevia o Sr. An

tonio Corrêa da Costa: 

\ 

. ·. 

\ . ,_..-

cOutra questão. como as precedentes. de hhportan
cia para o Estado. é .a que iniciou · ·perante o juiz 
seccional do ))istricto Federal o Sr. Henrique Sol ano 
Lopez, como filho e cessionario rle madame Elisa Alice 
Linch, intentando uma acção ordinaria l~ontra a União 
e a Companhia Mátte Laranjeira. com o fim de rei
vindicar o territorio comprehendido entre os rios 
Ivinheima; Paraná ·e Igatemy e a serra do Amanbahy, 
territorio. esse que. ·segundo allegou o mesmo Lopes, 
sua mãe obtivera a titulo de compra do gover.no do 

· Paraguay a 6 de novembro de 1865, pelo que pedia 
mais que ·fossem as- supplir.ndas condemnacla8 a resti

. tuir-lh'o. indemnizando o valor dos fructos percebidos, 
damnos e prejuízos pela sua indebita occupação.:. 

Quer dizer que' esta reclamação era de tal ordem qu~ 
Solano Lo!)€z pretendia rehaver ao Estado de Matto Grosso 
,todas as vantagens ·dessas. terras desde a data da sua· compra 
ao governo .do Paraguay, em 1865. 

cComo sabPis. o territorio a que se refere esta 
questã() está arrPndado peJo Estado á C.ompanhia Matta 
Laranie'ira, que explora OR. herval's nelle ·existentes. 
Compareéendo naquelle .juizo 'o representante da com
panhia, declBTou que esta não possuía em seu proprio 
nome o territorio reivindicado. sendo apenas simples 
arrendataria por contracto com o governo de . Matto 

. Grosso; celebrado a 2 de agosto dE> i894, e que por
tanto não pOdia. no intuitn de afastar rle si a acção 
com todàs Rs suas consequencias. deixar de nomear e 
chamar á autori3 o dito F.stadn, com quem, nos termos 
da Ord. L. a•. Ttt. 45 fi 10; devia ccwrer a acção. 

A' vista de taes razões. Asp~rlin o .Juiw ::;t>c.cional 
qo Districto Federal, a requerhnenLo do supplican~, . . . . . 

I 

) . 
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c~rta precataria ao deste Estado, afim de que fosse 
C!tado o 't•epresent.ante de sua Fazenda, .para ver. ra
tificar e proseguir a refertda accão, citação'· essa que 
acceitei. nomeando meu procurador para representar o 
Estado perante aquelle juizo o Exmo. Sr. SenadOl' 
Antonio Azeredo, advogado residente na Capital Fe-
deral. · 

Posteriormente a estes factos consta-me que~ 
pelo fundamento de versar a questão sobre bens im
moveis. aqui situados julgou-se incompetente o fôro 
do Districto Federal para tomar. cónbecimento da· 
causa, que provavelmente sera ventilada perante o 
Juizo Seccional do Estarlo "' ' . 

Depois desta leitura, creio que ninguem de boa fé, ho
nestamente poderá affirmar que nü-o fui eu o advogado do 
Estado d~ ~latto Grosso, no referido pleit<J em que era autor 
SolaM Lopez. . · · . . 

Es~a. folha, como sempre faz, sem numca ter 1ito n ver
dade. ·prin••ipalmente em relação á minha pe11son .. transfer

' mou as suas cnlumnas em verdadeiro pelourinho. procurando 
diffamar a todo . o mundo, com . excepção talvez daquelles· 
que I h A fornPcein recursos. • 

· : Continuando a sua perfida err.preitada, entendeu declarar 
'que eu nunca fô~a advogado do Estado. mas. sim da compa
nhia e .que o eminente Senador pela Bahia tambem nunca 
fôra advogado de Solano Lopez. e creio até que citou como 
advogado deste o Sr. Silva Costa quando dAvia t.er citado o 
Dr·. C11~ta Nt>lto, que posteriormente partiu para Matto Grosso, 
na defesa dos interesses de SolaRo Lopez, já então associado 

· á Antonio MAclil'is. . 
A questão foi iniciada aqui.· não· em 1 de agosto, como 

disse esse jornal, maA no dia 17 de julho,. como ·consta dos 
autos do Supremo Tribunal. Foi iniciada perante ·o Juiz 

· FedAral. R~t.e. rl~~par.handu a . petioãn inidal mandou citar . 
a .Crimpnnhia Matte-Lar·an.ieir,, por·:pu~ :t acção havia sido 
'prnpo~ta contra ~~~ta llOmpanhia í' r.ontJ•a a {Tnião em COlll
jnnt.o e .nem· rle ontra maneira podAria ser própos~n mo Juizo 
Feder·al uma aecão rle' reivindicaQão de terras Situadas no 
Estado de 1\fatto Grosso. 

Citada a Companhia Matto-Laranjeira, e presente a União 
pelo procurador resppr.tivo, a cumpanhia altegou que não era 
parte na ac~cão. noü1 era simpl~s .ai·rendataria do im?tovel, e 
chamou o Estado á autoria. O JUtz, como lhe cumprta, man
dou r.itar o 'Est.adn de Mntto Grosso por precatoria. Cumprida 
As ta. o PrAsidt>nte do F.stado me constituiu seu advogado. 
Pt~rante o .Tuizo FedAral apresentei uma excepção «declina
tot•ia forin, porqn11 Antendia que o pleito só poderia ser p~o
'cessndo pelo .Tuizn Secdonal de Matto Grosso. fôro do ur .. 
!TI Ovei reivindican!io, 1 • i 
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O digno juiz federal, que era incontestavelmente um 
·homem de grande merecimento, rejeitou a excepção e deste 
despacho interpuz o recurso de aggravo para o Supremo Tri~ 
'bunal Federal. Neste termo da acção deu~se, novamente. Sr. 
Presidente •. a intervencão do eminemte Senador Ruy Bar
bosa, que foi quem ·redigiu a coNtra miau ta do aggravo. como 
advogado do aggravado Solano Lopez. ' 

O recurso interposto pelo Estado de Matto Grosso foi 
provido unanimemente e o Supremo Tribunal Federal deter~ 
minou que os autos do feito fossem remettidos ao juiz com
petente - secção de Matto Grosso. 

Ahi pleiteou os interesses do Estado de Matto Grosso o 
Dr. Arnaldo Novis, e a acção foi julgada improcedente. com 
appellação dos autores para o Supremo Tribunal. 

Neste novo recurso, modificada a administração de Matto 
Grosso. o então Presidemte, coromel Alves de Barros. nomeou 
seus procuradores os Srs. Senador Metello e Deputado Be- · 
nedicto de Souza. 

E' evidente que eu não posso estar fantasiando; estou . 
referindo actos .iudiciarios que -c.onstam dos autos 1que se a~ham 
no Supremo Tl'ibunwl, o que, ainda ·hontcm foram m!llnuseados 
por amigos meus. · . 

De sorte. Sr. ~residente, que a affirmativa de que o · 
eminente Sr. SeJlador Ruy Barbosa havia sido advogado de 
Solano Lopez contra o Estado de Matto Grosso ·é uma ver
dade indiscutível, assim como ninguem poderá contestar que 
tenha sido eu o advogado do Estado nesta questão de terras 
que tamto interessa v a o seu J:!atrirr.onio. . -

Quando me referi. repito, 'ao Sr. Senador· Ruy Barbosa. 
SlÜO o fiz com o imtuito de ferir de leve siquer S. gx,, como 
esse 'jornal perversamente procurou fazer acreditar. reedi·• 
tando as maiores louvaminhas a S. Ex., esse. mesmo jornal. 
cu,io redaçtor, em uma outra· folhazinha que se publicava por 
ahi. á tarde. disse do Sr. Ruy Barbosa as mesmas cousas que 
hoje diz de mim. 

Era isto o que tinha a dizer por hoje.· {Muito bem: 
muito bem.) 

ORDEM DO DIA 

VOTAÇÕES 

O Sr. Presidente - Visivelmente não ha. numero nci re.:. 
cinto. A lista da porta accusa a presença de 34 Srs. Senado-
res. Va'e proceder-se á chamada. ' 

' ' . 

Procede-se á chamada. 

O Sr. Presidente - Já ha numero no recintO. Va,e pro
ceder-se á votacão das matarias constantes da ordem do dia .. 

-
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Votação, em 3" discussão, do. proposição do. Camara dos· 
Deputados n. 3, de 1916, que concede seis mezes de Jicencn, 
em prorogacão e sem vencimentos, lt Alexandre de M~Jlo Cesar, 
·praticante de 1 • classe da Administração dos Correios de São 
Paulo, e autoriza o Governo a mandar reverter ao quadro dos 
inspectores de saude dos portos o Dr. João Lopes Machado, 
mediante nova inspecção ·de snude. 

' 
Approvada; vae ser submettida á sancção. 

Vótnoão, em 3" discussão, da proposiÓão da Co.mara dos 
. Deputados n. 35, de 1916, que abre, pelo Ministerio da .Fa

zenda, o credito de 9:978$379, para pagamento do que é devi
do ao vice-almirante graduado, reformado, Herculano Alfredo 
Sampaio, em virtude de sentenc.1 judiciaria. . . 

Approvada; vae ser submcttida á· sanccão. 

Votação, em 3" discussão, da propos•icão do. Cnma~:a do~ r 
Deputados n. 31, de 1916, que autor1za ~ concessão de seis 
mezes de' licença com o ordenado e em prorogação a D. Julia 
Alvares do. Cunha, telegraphista de 4• classe da Repartição 
Geral dos Telegraphos, pam tratamento. de saude. 

Approvada; vae ser submettido. á sanccão. 
' ' . ' 

Votação, em 3" discussão, da proposição do. Camo.ra dos 
Dcputo.dos n. 33, de 1916, que autoriza a concessão de um 
anuo de licenoa, em prorogação, com abono da diaria a que 
tem direito, a Antonio Affonso Ferreira de Macedo, ajudante 
de 2• classe da Estrada de Ferro Central do Brazi!. 

Approvada;. vae ser submettida á sancoão. 

O Sr. Dantas Barreto - Sr. Presidente, trata-se neste 
projecto da concessão de um anno de licença em prorogaçoo 
a um empregado da Estrada de Ferro, com u. respectiva diaria 
a que tem direito, segundo o. parecer da illustre Commissão 
de Finanças. Eu não comprehendo bem como se póde dar 
uma licença tão prolongada a U!Jl diarista, que, segundo a lei, 
desde que cessa de trabalhar, deixa tambem de receber. • • . 

O SR. PRESIDENTE - V. Ex. permitta que o interrompa.
A discussão deste projecto está encerrada e mesmo já foi an-
nunciada pela Mesa sua votação.. . i 

0 SR. DANTAS BARRETO - Então, V. Ex. me ·perdôe. 
Desisto da palavra. ,. 

O SR. VrcrrORINO 1\IONTEIRO - Agdra Ignez 6 morta. 

Votação, em 2• discussão, do projecto do Senado n. 12, 
de 1914 mandando entrar em accõrdo com o .Banco do Brazil 
para qu'e este amplie suas operações de redesconto ele papeis 

,. 
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de commercici e effectue tambem descontos directos, mediante 
as comücõ~s que e~tabelece. · · 

Rejeitado. 

O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar, vou- le
vantar a sessão. 

I 

Designo para ordem do dia da seguinte: 

Trabalhos. de: Commissões. 

Levan~-se a sessão ás 2 horas e 15 minutos, 

ACTA' DA REUNUO EM 15 DE SETEMBRO DE 1916. 

PRESID&!';CIA Do SR, PEDRO BORGES, 1 ~ SECRETAlUO 

A' 1 hora da tarde acham-se presentes os Srs. Pedro 
Borges. Lopes Gonçalves. Rego Monteiro, ·Pires Ferreira. Joitv 
L~ra, Qantas Barretu1 Miguel de Carvalho. Erico Coelho, 
Francisco Salles, Bueno de Paiva. Bernardo Monteiro. Alfredo 
Ellis, José Murtinho, Xavier da Silva, Generoso Marques, Ri
vadavia Currêa e Soares dbs Santos (17). 

Deixam de comparecer com causa justificada os Srs. A. 
Azeredo. Metello, Hercilio Lu11- 1 Pereira Lobo, Silverio Nery, 
Indio do Brazil, Lauro Sodré, :Arthur Lemos, Cvsta RodriS'IJes, 
!\fendes de Almeida, José Euzebio, Abdias Neves Ribeiro· Gon. 
calves. Francisco Sá, Thomaz Accioly .Antonio de Suuza .• Eloy 
dE' Souza. Cunha. Pedrosa, Epitacio Pessoa. Walfredo Leal, 
Rusa e Silva. Ribeiro. de Britto, Araujo Góes Raymundo de 
1\lil'anda, Gomes Ribeiro. Siqueira de Menezes, Guilherme 
Campos. Ruy Barbosa, Luiz Vianna, José Marcellino. Domin •. 
gos Vicénte João Luiz Alves. Lourenco Baptista. Irineu Ma
cl•ado. Alcindo Guanabara, Adolph0 Gordo,. Eugenio Jardim, 
Gonzaga Jayme. Leopoldo de Bulhões; Alencar Guimarães, Vi. 
dai Ramos. Abdun Baptista e Victorino Monteiro (43). 

O 'sr. João Lyra. (.rupplente, servindo de 1 Secretario) dá 
conta do seguinte ·. 

/ 
EXPEDIENTE 

. ·' Offici0 do Sn Ministru da Fazenda, transmittindo a men-
sàgein com que o Sr. ·Presidente da,Republica presta infor. 

· mações contParias á p.roposicão da · •Camara dos Deputados 
n. 54, de i 91·4, que assegura aos estafetl!.s dos Tele.graJ?h.os~ 

-4 / 
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cuja classe foi extincta pela lei n. 2 .. 355, de 3:1: de dezembro 
de 1910, o direito de accesso.- AI) Sr. Senador 1Pires Fer
rei.ra . 

. O Sr. Generoso Marques (supplentc, servindo de .2' Secre. 
ta1•1o) declara que nãu, ha pareceres. · 

O Sr. Presidente - Tendo comparecido apenas 17 Srs. 
S.enadores, não pode hoje haver sessão. · 

. Designo parn. ord<Jm do dia da seguinte: 
2" discussã,o da propos.icão çla Camara· dOs Deputados 

n: 41, de 1916, que abre, pelo Ministerio da Fazenda, o cre
funccionarios addidos -em todos os ministerios durante o 
actual exerci cio (cvm parecer favoravel da. Gommissão rle 
]í'1.~anças) ; , . 

2" discussão da proposição da Camara dos Deputados 
n. 50, de 1916, que abre, pelo Ministerio da Fazenda, .o cre
dlto de 2·:395$160, para pagamento de vencimentos a Pedro 
Rodrigues de Carvalho, 3' escripturario do Thesouru Nacional, 
addido em virtude de sentença judiciaria (com pm•eccr (avo
r·avet da Gommissão de FinanÇas) ; 

2" · discussão da proposição da. . Camara· dos' Deputados 
n. 52, de 1916, que abre, pelo Ministerio da Marinha, o cre
àito extraoi·dinariu de 1. 000:000$, para pagamento das despe-

. "'as resultante·s da manutenção da neutralidade dtt Brazil na 
conflagração. eurupéa e do estabelecimento de. bases militares 
nas ilhas da Trindade e Fernando de Noronha (c()m parecer 
(avoravél da Gommissão de Finanças) ; 

- . 2" discussão da proposição dn., Camaro. dos· Deputados 
, n: 58, de i 91 G .. que abre, pelo Ministerio da Fazenda, u cre
dito de 200 :000$. supplementar á ,verba 5" - Apose.ntqdo.s :
clr.• urcamento vigente (com parecer favaravel ela .Comm1ssao 
d1: Finanças); . · \ . ' 

2• -discussão da proposicão da Camara dOs Deputados 
n. 59, de 1916, que abre, pelo l\Iinisterio da Fazenda, <> cre
dito especial de 788 :200$, para pagamento de juros de apoli
ces emittidas para a ·. construccão de estradas de ferro 
(corn parecer f'!voravel da Gomm'tssã0 de Jí'inançrliS):. 

'· 

101." SESSÃO, EM 16 DE SETEl\IBRD.DE 1916 

PRESIDENCIA DO SR. URBANO SANTOS, PRÉSIDENTE 

. A' i hora da tarde abre-se a s.essão, a ique ·concorrem, os 
Sril. A. Azeredo, Pedro' Borges, Metello, Hercilio L~z, Pere;ra 
I.oho, IncHo d.o Brazil, Arthur Lemos, J.osé Euseb!O, Abd1as 

í 
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Neves, Pires ·Ferreira, ;Ribeiro Gonçalves, Francisco Sú, João 
Lyra, Eloy de Souza, Cui!lha Pedrosa, Eptncio l)cssoa, Hosa o 
Silva, Ribeiro de Brito, Arauj.o Gócs, Gomes Hibeiro, Domin
gos Vicente, Miguel de Carvalho, Erico Coelho, Bueno de Paiva, 
Alfredo Ellis, Gonzaga Jayme, ·Leopoldo de Bullhões, José Mur
tinho, Generoso Mri11ques, Abdon Baptista, Hivadavia Corrêa e 
Victorino Monteiro (31) • · 

Deixam d'e comparecer com causa jusUficada os •Srs. Lo
pes Gonçalves, Hego Monteiro, Silvoro Nery, iLauro 1S.Odré, 
Costa Rodrigues, Mendes de Almeida, 'l'homaz Accioly, Antonio · 
de Souza, Walfredo Leal,· Dan tas Barreto, ·Raymundo de Mi-· 
mnda, Siqueira de Menezes, ·Guilherme Campos, :Ruy Barbosa, 
Luiz Vianna, J.osé Marcellino João Ll.iiz Alves, Lourenço Ba
ptista, Irineu. Machado, Alcindo Guana:bara, l!'ranciseo Salles, 
Bernardo Monteiro, Adolpho Gordo, Eugenio Jardim, Xavier da 
Silva, Alencar Guimarães, Vida! Ramos e Soares dos San
tos (29) • 

·São lidas, postas, em dis·cussão e, sem debate, approvadas 
as àctas da sessão ,anterior e da reunião do dia 15. 

O Sr ... i • Seoretario dá conta. do seguinte 

IEXIPEDIEN''.l1E 

Reprcsel!tação dos. Srs. José Klascher rwander ~ outros, 
.industriaes de cerveja de baixa fermentacão do. Brasil, ·ex

. pondo a situaÇão em que se encontra essa industria, onerada 
. do impostos, em virtude dos •quaes elia paga ao paiz 2G,04 o/ó, 

de sua renda ,bruta e a impossibilidade cm que se encontra de 
comportar qualquer novo augmento de imposto de consumo, 
Jledindo não ser alterado. a tributaoão actual -A Commissr1o 
de Finanças. · 

' . . . 
O Sr. 2• Secretario procedo í1 leitura ld.o seguinte 

PARECER 

N, 13~-191<1 
\/ 

.. , 
" 

~· · Commissão de •Marinha o 'Guerra foi presente para 
emittir seu parecer o projecto do 1Senado n. IM, de HH5, quo 
concede aos reservistas das sociedades do tiro do paiz o direito 
de preferencia, em igualdade do "COndições, para o preenchi
mento dos cargos publi-cos; resalvfrd;as as preferencias jú pre-
vistas em lei. · 

Esta Commissão não vô inconvenienciil no. adopção deste 
projecto, não só porque el!e poderá· servir de estimulo ú. mo
cidade, cujo preparo milítt~r se procura tornar efficiente, como 

. ' 
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Lam!Jcm .Porque nenllmma de suas disposições viL•(t ferir ou 
prejudicar aquelles .que tenham direitos garanLidos cm leis 
anteriores, pelo que é de parecer a Commissüo ,que o Senado 
lho dô o seu assentimento. 

Sala das Commjssões, 14 ·de setembro de :1916 -Pil·es 
Ji'c1"1'e'ira, Presi•dente.- Soa1•es dos Smhtos, Relator .-·.4.. Jndio 

, ·do Brazil.-Lau1·o SodrrJ.-F. liferules de Almeida vencido 
t.le accõrdo· com _o parcer da Com missão do Gonstitui(Íão e Di
plomacia.- A' Commissf1o de Justiça e Legislação. 

O Sr. Generoso Marques- Sr. Presidente, os jornaes da 
manhã inser_iram a infausta notieia do fallecimento, nesta 
Capital do illustro cidadão l~ernando Machado• de Simas, que 
dignamente represrmtou o Estado do Paran(t na Constituinte. 

li't•rnando Simas foi o fundador do primeiro .iornal repu
blicano que se publicou no meu Estado·, «0 Livre Paraná», cm: 
et:,ias columnas combateu pelos seus idéacs com o maximo 
VJgOJ'., mas ao mesmo tempo com a ulevacão c nobreza. propria 
dos jr.>rnnl is Las que desta proi'issüo :fazem um· apostolado. 

O, Sn. ALFmmo Er.r.1 s ~ AP,oiado. 

. O Sn. GENEnoso MARQUJ~s - Scientista de valor, foi ulti
mamente. distinguido pelo Governo da Republica com a no

. menção paJ•a. o cargo. de naturalista do Jardim Bota.nico, •cargo 
que exercnu até a sua ultima hora. · -

O Sn. ALFI,lEDo ELLIS ....... E com bastante· proficiencia. 

O SR. GENERoso MARQUES-No Paraná, onde elle. se fez 
estimar pelo seu caracter adamantino. . • · 

' 

' O S~l. ALFREDO ELLIS - Muito bem. 

· O S~t. GllNilnoso i\IAnQulls - ... pelo seu talénto de escól 
c pelas suas virtudes civicns e privadas (apoiado) a noticia do 
set1 fallecirnento está esta hora repercutindo dolorosamente. 

o· Senado, onde existem muitos dos seus companheiros d;J 
propaganda c· de representaoão narJuella assembléu não mo 
recusnrú. o· voto de peznr que lhe. -solicito;, Toquerendo quo; 
na :-~ctn •dos nossos trabalhos ·de ho,Je se consigne um voto ele 
pczat• pelo fnllecimento do lJenemoriLo republicano. (Muito 
b ' • . e·rn.,. · : . 

O SR. INDIO no BRASIL- E' uma homenagem justissima. •. 
(Muito bc.m; apoiados.) 

O Sr. Pl'esidente- O Senado acaba de ouvir o requcri-
menot vrrbalmente formulado pelo Sr. Gener·oso Mm·ques. 

Os Srs. que o approvam, queiram levantar-se (Pausa.) 
·1,.oi ·apJ?rovado. . . · 

' Se1:1á inserido o voto 'de peznr •. .. ·-·· 

'.'i 
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ORDEM DO DIA 

CRIWJ1'0 DE 2. 786:658$751 PARA PAGAMEN'!'O DH ADDÍDOS 

2" discussão da proposição da Gamara dos Deputados' 
n. 41, de 1916, que abre, pelo Ministerio da Fazenda, O· cre
dito ~uppl.ementar de 2. 786:658$751, pw·a pagamento' dus 
funccJOnarJus addidus em· todos .. os. ministerios durante o 
actual exercício. · ' 

Vem tí Mesa ·e é lida a seguinte 
' ' ··'\ 

',./ EMENDA .. · 
Ao art. i': 

A' palavra - «MinisteriOS» . - accrescente-se o segliinte: 
«e dos lentes em disponibilidade da Escola Superior de 

Agricultura e da Escola Média da Bahia, aproveiLados pelo 
decreto n. 12. 012, de 29 de marco de 1916.~. . 

O mais como esttí. 
iSa1a das sessões, 16 de setembro de 19·16.- Victorino Mon

teiro.-Bueno de· Paiva.-João Lyra,-Erico Coelno,:_Az
tredo Ell-is.-L. de Bulhões.-Francisco Sá: 

, I . 
· O Sr. Presidente - Na fórma 1 do 1,\egimento· a emenda 

..--· não suspr,nde a di~cussão por ser da Commissão de Finanças. 
i\cliada a votac~o •. " 

CREDITO DE 2:395$160 AO MINISTERIO DA FAZENDA 
' ' 

- k 
2• discussão· da proposição. da Gamara dOs Deputados 

n. 50, de 1916; que abre. pelo Ministerio da Fazenda, o cre
dito de 2:395$160 para· pagamento de vencimentos a· P·edro 

· Rodrigues de Carvalbo, 3' escr:pturario do Thesouro Nacio-
nal. addiçlo, em virtude de sentença judiciaria, , 

Ad\ada a votação. · ' 

' . 

CREDITO DE :1..000:00,0$ PARA O MINISTERJO DA MAIUNHA 

2• discussão da ·proposição da Camara- dos Delluta.dos · 
n. 52, de 1916. que abre, pelo Ministerio da Marinha. o cre
dito extraordinario de 1.000:000$ para pagamento das despe
zas. resultantes da. manutenção da neutralidade do Brazil na 
conflágra~o européa e do estabelecimento de base8 militares 
nas ilhas da Trindade e Fernando de Noronha • 

- \ 
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ó Sr. Miguel de Carvalho ( ') - Sr, Presidente;· esta 
pro·posi()ão, vinda da Camara dos Deputados, .e que teve pa
recer favoravel da illustre Commissão de Finanças. não está 
bem clara para meu estudo. · · 

'!'rata-se de um credito extraordinario. Mas, da exposi
cão que aqui tenho, constante do proprio parecer da illustrada 
.Commissão, resalta a confusão entre· o que é serviço extra
•Ordinar.o e o que é servico propriamente commum. 

Si V. Ex.. Sr. Presidente, quizer ter a bondade de 'me 
.&companhar na leitura a que. vou proceder deste. par~cer, terá 
occasião de ver qu~ tenho razão me externando por esse modo. 

l «0 enorme ctispendio indispensavel á frequente mo· 
viment.acão dos navios de guerra entre. os diversos por
tos da Republica e o seu estado de permanente vigilan· 
cia, quando nelles estacionados, diz a citada exposição. 
não póde ser attendido pela vel'ba destinada a combusti-

. vel, que era de 1. 500 contos. em 1914. e foi reduzida a 
i.OOO contos, em 19·15 e 1916, coincidindo com essa. 
reducção o encarecimento do carvão que·. em 1914. 
custava 29$ a tonelada, passando a custar. 62$ em 1915 
e 86$ no com eco deste anilo, sub.ndo depois a 120~·J!OO. » 

Pareee-me que, deante üestes termos precisos. . pelo 
menos. uma pa1•te dessas despezas resulta da. elev~o dOI 
preço do combustivel, bem como dos lubrificantes • 

. O SR. JosÉ EUSEBIO - E da reduccão da verba. 
· O ·SR.· MI'OUEL DE CARVALHJ) - Ora. tendo sido a verba de 

mil e quinhent(ls cõntos reduzida. para· 1915 e 1916, a mil 
contos, e .tendo sub:do. nos termos da gradação apresentada 
em parecer, o custo do carvão e dos lubrificantes. parece-me 
que não pódt:l ser con11iderado como . mataria extraordinaria. 

, acruillo que resulta da insuffic encia das verbas._ e da Elle-
vação do preço para o serviço ordinario. . 

· Ha, por· conseguinte-perdôem-me os illustres membros 
da Commissão r uma approximacão eritr,e o q.ue se despend~u 
a mais pelo serviço ordinario e 0 que se- torna necessa.r1o 
aespender, :(6ra das previsões. peJos serviços da· manutenç-ão 
da nossa neutralidade. · · , · 

Não é tanto uma nuga esta consideração que faço .e que 
não tem· outro fim sinão esclarecer o assumpto. pois .estão a 
batei· :\8 portas os orçamentos. Comprehende-se que. si 
··hO'Uve insufficiencia de. verbas para despeza ordinar1a, pre-
ciso é saber qual essa differenQa. afim de, no novo orçamento. 
darmos uma dota~;ão superior á que vem desde 1915 e 1916. 

N·ão tenho outras cons deraoões a fazer sinão estas que 
podem ser elucidadas. por algum collega da Commi88ãú de Fi· 
nancas. \ 

( •) Este discurso não foi !'evliSito pelo orador • 

. • 
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Penso não . ser prudente cotltinuarmos este i·egimcn pe
rigoso de enganarmos a nós mesmos, Si para determinado 
servi·ço as dota·oões são rusufficientes, si a pratica mostrou 
essa i'nlta durante dous annos consecutivos, si as ·previsõ.es 
tambem nos indicam que a situação se vae aggt'avar, llOr·que 
não parece que as · condiçõe•s da guerra em cjue se acha a 
Europa sejam modif.i'cadas até o fim. do anno. a Commissão 
de Finanças, cada um de nós ficaria habilitado rrão só com 
ralação a esta. como a oubt·as verbas •. a fazer dotru,:;ões ra-:-
cionaes. · 

Julgo preferível esse regímen de se considel'ar as cousas 
como são, o cóm franq:ueza dizel-as :l. União, pedindo-lho 
mesmo um sacr·ificio. do que organizarmos orc.amentos que 
rulsiJlut.amente 1111lo •satlis:faz.em as noc.essidades comniuns i; 
muito nienos a8 extraordinarias. 

Esse facto C['ia contra o corpo que delibertt o conlra o 
corpo que· .executa a suspeiç•ão de não haver conveniente 
cuidado na gestão dos negocias publicas. . 

A opinião: nacional, natura_Jmente irritav.e•l na situação do 
apcrturas, erguer-se-h a contra os que votam c contra os •que · 
executam o que é deliberado. 

Ha tambem ne~·te parecer uma outra consideração {Jue 
me pn:rece dever ser esclarecida : . \ 

«Além dessa, outras razões são indicadas, justificativas 
do pedido dü Governo, como a elevação dos preços dos lubri. 
ficantes e s.abresalentes em geral e a necessidade de um esta
belecimento de bases militares 'nas ilhas da Trindade e de 
Fernando de Noronha, para cuja desl).eza são precisos cerca 
de duzentos contos.» 
. Parece-me - nãü. está bem claro -· que esta de~·peza. 

já foi feita e que é necessario dinheiro para attender aos ser~ 
viços. · 

O _Senado, Sr. Presidente. é passivei que ·eu esle.i a enga
nado .. tem o dever de rlsc~lizttr o modo por que· os din~reiros 
publico~, são distribuídos, Esta comprehensão, que d·eve ser 
permanente, com mais cuidadü, deve ser observada nci momen
to :que atravessamos c que ó cheio de difficuldades. 

As nossas. condições. ó interessa!). te dizeL', não .<:·ão bum 
conhecidas, isto é, os 1•ecursus de que necessitamos. não são 
bem co.nhecidos porque bem connecida não é ainda. a nosstt 
situaoão com referencia ao misso. debi~o. aos no~·sos encargos. 

·. :Mas o facto ó este.:, o BraziJ ó um organismo que tem: 
sido submellido a sangrias constantes inintel'l'uptas: 

E JlOr que tem S·id.IJ sangrado e . tem sido aventada . n. 
sangrid>? . 

Nas altas [•egiões, qu0 cu não posso aLtingir pela. insui'fi. 
ciencia dos meus recursos mentaes (não apoiados), e onde .<:·l~ 
labOra nesta atmo<•phera mirifica das finanças, os grandes 
recurso~, que podem ser considg~ados productos n.lchimlstus, 

- . 
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que vJião salvat· o. puiz, nestas re.g·íões. pelo menos até agora, , 
não se tem encontrado outra cousa sinão a applicaoão da dou
trina do cura,· do. jovem dOnloJ•;mdo, de que J'alla .M'o'liere, no 
seu «Doente Il,l!aginario»: pu1·gare et saignare, e si o mal não 
apresenta condições ;favoraveis, a medicina passa a ser: repu.r. 
gare et resatgnare. 

Ora, o yue até aqui· se L1lm tt·azido ao conhecimento desta 
esphera inferior em que eu respiro é a nova tributacão, e 
dá.se com o nossú o·rganismo social esta situação intere::-sante 
(virando-se para o Sr. Senador Ertco Coelkó), o nobre collega 
me de::eulpará entrar POr esse assumpto... , 

O Sa. Eruco COELHô - Com muito prazer ouvirei a V. Ex. 
que póde perlustrar vantajó'same.nte todo elle. 

. . O SH. MIGuru. DE CARVALHO - ... Um cii·m·gião compre-
heildendo que ó melhor systema de curativo é a san!,Tla, 'lan~a 
a mão do bisturi e D·l'Ocura ferir um determinado ponto; a 
par~e do corpo, que tinha sido escolhida reclam~ e prQtesta: 
aqu1 não, procure outro Jogar para sangrar. O c1rurgião pr<f
cura·. então um outro ponto, e ahi vem o mesmú protesto. 
Por que? Porque já não ha Jogar que já não tenha sido san· 
grado. · , 

Este no~-so paiz, Sr. Presídent~ •. me faz lembrar a figura 
symbOlica de S. Bartholomeu, que cômo V. Ex. sape, escor
chado vivo. lá está no cóu, traz~ndo. no ·braço. á guisa 
de sobretudo, a pelle de todo o corpo, que lhe foi tirada em 
vida. . · 

Essa é a situaçãó' da nossa terra Sr. Presidente. · 
Eu não quero que ~e me diga que deixo de cumprir com· 

os meus deveres de 8e.nador, tão bem quanto os meus collegas 
é é por iSEoQ que venM' fazer estas considerações que V. Ex •. 
ha de desculpar si são um tanto extensas, mas tratando-se de 
mar, nem sempre é possível chegar-se ao portu immediata
mente. 

· Approximava-me eu das ilhas da Trindade e Fernando de 
Noronha e tambem me approximava dos 200 contos que são 
precisl1s para o estall'elecimento de bases militares. Bases mi· 
litares ~u presumo já·estarein eetabelecidas. 

O' ~lt. JoÃO I.YRA - De accOrdo com a autorização le- · 
gislativd. 

O En. MIGUEL DE CARVALHO - Como acaba de dizer o n·o
bre representante do Rio Grande do Norte. essas bases milita
res já Gstão estahelecidas de accflrdO com a autorização legis
lativa.; Ficaria, pois. muHo' agradecido si me dissessem que 
é que. tem sido feito qUanto a bases militares em Fernando 
de Noronha. · 

O Sa. Jo.~o LY!IA - Explicarei a V. Ex; 
O j':n, MIGUEL Dl!: CARvALHO - Faço a pergunta com rela

ção á .:tha .Fernando de Noronha· porque, quantO' á da ·Trin. 
~~v 9 ,. 

( '' 
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, dadP posso dizer alguma cousa a respeito, pois nas minh.as 
horas -r.r· lazer me o'coupo com muito agrado em' ler noticias 
dos jCil'uaes. LI, ha algum tempo, não me lembro em que jor
nàl """": J!~O prova que não tinha propo'sHo de acompanhar com 
animo nntipathico a "6ipedição á Trindade - que partiu daqui 
um navio de guerra afim de dar inicio ao estabelecimento 
depsn base. Si me nll:d falha a memoria creio que ·O navio an
dou· trn~ ou quatro' dias no redor da ilha, sem' en-contrar togar·· 
proprio para desembarque. isto é, a nossa corporacão. admi· 
nistrau>.'a especial, que Msse caso deve ser o Estado Maior da 
.Armada, não sabia, ari partir uma expedioão que ia eslabele~ 
· cer base~ militares em uma ilha. o togar. onde devia se fazer, 
o dt>sernbarque. Affirmo a V. Ex. que li isto. 

O i:lR. Earc:O CoJU.Ho - E eu tambem. . 
· O !:'a; INDJo Do BRAZIL - Mas V. Ex. tambem devia . ter 

lido que o desembarque nãlo 1 pôde ser effectuado em vil'tude 
do mã~> tempo. . . ., ' 

O SR. Mrauro.. 011: CARvALHo - o· nosso Estado M@.ior deve 
saber t•nde, em um ponto estrategico que se vae procurar 
gual'necer, se deve desembarcar com bom e máo tempo, · 

O r~n .. INmo DO BRA2IL - 1\Ia~ isto é elementar. porque as · 
cartas dn 'ilha da Trindade silo 1ão ·completas que qualquer 
guarda-marinha · sabe · · dizer immediatamente onde poderá 
desembarcar fl(lm bom e máo tempo, Não é preciso, portan.~o, 
que h&Ja a este respeito uma. ordem do ·amnde Estado Mato'r 
Naval. : . ·· · 1 · · · . -

· O ~n. 1\frauEL DE· CARVALliO - Eu est.aria. como se .diz, 
batendc em uma . porta onde nli.o devêra bater, 'Venho agora 
em de~esa do ·commandante desse navio, cujo nome nli.o sei-, 
·nem d:J commnndante nem do navio, ." · · 

SI u~ no9sos mappas s~ de ·tal natureza que um guarda
rnarinhn·oom bom ou máo tempo sabe onde deve desembarcar. 
'o co'rnmandant.e desse navio não tinha as habilit.aoões de um 
guarda·marinha porque levou tres oil .. quatro dias em torna 
da ilha sem pooer Pffeotuar o desembarque. 

·' . o ~n. INmo DO BR\\ZIL....: Mas v. Ex. se esquece de que 
ha lo'g:n·es onrle com máo tempo é impossível desembarcar •. 
por fatta de abrigo, ·. · · . . . 

O SRL Mrr.ullL TJE'CA'RVALHo - Éu estou respondendo ao· 
qun V. Ex. mil disse. Um guRrda-marinha pbe; com bom 
ou mói) tempb, ondo deve desembarcar ••• 

o SnL Il\'n!O DO BRAZIL - Sem duvida, deante. das cartas.' 
' ' 0 ba, MlOt'P:l. DE CARVAl.liO - Vim em defesa dO. com-

mand:l.lte dizendo que. si elle não desembarcou, é porque 8'9 
planta~ e os mappns não são perfeitos . 

. 0 ~R. INDIO Dri BMZIL ,..... PerdOe-me. 0 00!0 é que, Si el!e 
nã.o desemba~oou. é porque ria ilha . da Trindade niiC! h a abrt• 

· gos em ocoas1lio de mão tempo, Este é que é o mo'tiVO •. 

• 

.. 



SESSJ:O EM iõ. DE SETEMBRO' DE i!li6 

- 0 Sn. MIGTJEr. DE CARVALHO- Ora, muito bem. V, Ex.~ 
oomprehende que eu não venho di'scutir a eompetencia pro~ 
i'issional deste . ou daquelle official. Estou apenas apurandP 
'em que foram empregados duzentos contos de réis ·em bases 
militares na ilha da Trindade e na de Fernando de Noronha • 

.. Quanto ã de. Fernando de Noronha f'IU deolarei quo do 
nada sabia ·e V. Ex. (di'I"'(Jindo·sc ao Sr •. João Lyra) mo 
prometteu e&elarooer, · 

O Sn. JoÃo LYRA _. Esclarecer quanto ii autorizacãv lo"' ' 
gislativa. - · - · 

0 SR, MIGUEú DE CARVALHO - Agora, quanto á ilha da: 
Trindade diS'Be eu que podia dar alguns esclarecimentos ao ; 
.Senado provindos do que eu tinha lido nos jornaes, e come
cei a historiar a viagem até o momento em qile a nossa ma-" 
rínbagem, -durante tres dias, ficou sem saber onde desem~ 
barcar, Findo esse prazo, intentou~se fazer o ·desembarque 
.de pecas nooessarias á ínstallacão do serviço de telegraphia 
sem :fio~ -Esta tentativa não deu reS'Illtado. As pecas que 
'eram levadas, como elementos essenciaes, para se fazer a 
base de operações, tambem não puderam desembarcar. AI~ 
gumas até, dizem os jornaes, 'ficaram estragada& e tudo vol~ 
tou para o Ro de Janeiro. Digo mal; .tudo não voltou, assjm 
como tambem me ia esquecendo de dizer alguma cousa do que 
tinha sabido. . · . - · . 

Eu imaginava que quando se trata de uma expedição do 
caracter puramente militar, para estabelecimento de bases . 
militares, que devem resguardar o nosso territorio, só of-

. ficiaes das forças . armadas poderiam fazer parte das · expedi
oões,_ porque eu comprehendia que. de. um descuido; ·de ·uma. 
verificação do que se ia fazer pode'ria resultar a annullacão 

· de tQdo o esforce e de toda a despeza, desde qutl á mercê de 
paisanos, que iam a bordo ficasse o conhecimento do que se 
1a fazer. · . • . · 

Lembro-me que· dizia- o jornal: h'inha sido uma viaGem 
agradabilissima~. 1 

·· . llil primeira· occasião em que se tiveram de reunir mili
tares e civis para jantar, havia 42 pessoas á mesa. Isto me 
traz á lembrança essas cparties ·de plalsir. que a Companhia 
Cantareira :faz na nossa babia, com pic·nics. a. bordo •. Mas os 
outros são feitos á custa dos dinheiros publicos. · 

Partiu uma cómmissão civil para estudai' sciencias na"' 
turaes, sem que parecesse o momento adequado para tal fim, 
Partiu tarnbem· o grande pioneiro da ilha da Trindade, um 

. pharmaceuitco, que possue a planta daquella •• ; 
·o SR. INnro Do BRAzir. - D!lquelles thesouros. (RisOs.)' 
0 SR, MIGUEú DE CARVALHO - , , ; clrcumscripção, aonde 

-se encontram thesouros soterrado;_ · tllo valiows talvez como 
os que estilo, aqui, no m~rro do Liastello. .CRi,os~). . 

·f 

'· 
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'.r()do esse pessoal foi mantido a bordo, durante não me 
lembro quantos dia~:~ - emfim, áté o regr:esso. Estabeleceu-se 
a base de seguranoa, naquella parte do territorio nacional 
com um ,official e 12 S()ldados. ' .. 
· Não sei quanto S() gastou com isso, mas li tambem re.:. 
ceutemente que, ha quatro ou cinco dias, partiu novamente 
um navio para levar alimentos, soccorros e não sei o que 
mais para a ilha. 

Não ·entendendo de coisas Iiavaes .. , 
. ,.. I • 

O SR. lNDio DO BRA.ZIL - Não é isso o que está demon
stl·ando. 

0 SR.. MIGUEL DE' ÜARVALHO - • • • inal -entendendo do 
dinheiro que, nickel a : nickel, é contado· para formar esses 
milhares de conto&, não se levará a mal que ew queira sa
ber como é que foram gastoS' 200 contos para o estabeleci
mento de bases militares, que se exprime com a permanen
cia de 12 marinheiros e um official numa ilha. Si o numero 
não influe para a segurança do nosso territorio, bastaria que 
se fizesse alli o mesmo que· se faz em qualquer .. pharol -
bastaria o pbaroleiro e o seu ajudante, e mais nada . 

. · O que protege e'. ampara um estabelecimento desses, tão 
Jongiilquo, é a occupação, é o prestigio da nossa bandeira, .é 
saber-se_ ·que aquel!e canto de terra pertence ao BraziL: 
(Pausa.) . 

· Sr. :presidente, eu aproveito a opportunidade que me dá 
a discussão desse credito, para dizer a V. Ex. alguma cousa 

· com referencia á minha pessoa, d'ora avante. . 
Os casos particulares não· devem ser trazidos ao Senado. 

Bem sei. Mas, não quer•o me colloear mal. · . 
Nós vivemos ainda muito proximos do passado regimen 

e, apezar de todo& os esforços, não nos conseguimos libertar 
da preoceupacão de que ·Ó Congresso, o Senado e a Camara, 
devem estar sempre ·em hal'Jilonia com os administradores re
pt·esentantes do· Executivo, ·sob pena de ser considerado em 
campo adverso. ' · .. 

. 1 O regímen actual não comporta situação dessa ol'dem, nem 
que a attitude de cada qual de nós seja comprehendida como 
:uma manif~·tação de antipatbia a este IJu aquelle correligio- . 
nario. Nós vimos todos da cellula.matm-;. tomos esoolhidos 
pela vontade do .pavo; somos todos seus a:epresentantes, quer 
como chefes do Poder· Executivo, quer como merllbro do· Pó'
der Legislativo. Por isso. sem ofi'en.·a a ninguem, devemos; to
dos trabalhar, CO!Jaborar sincera e ·patriOticamente no bem 
da causa publica. Esta não é porém a· comprehensão tJ:Ue se 
tem actualmente. A cl)mprebensão que está· predominando. 
é ,a seguinte: só é amigo do Poder Executivo ·em todas as 
suas rami:Cicações aquelle que sempre diz amen aos actos 
ãaquelle poder. Si o Senador ou Deputado diz: dist'llng6, é um 
cas~ de sus~eic~o, de obser:vacão;. mas, .sa diZ,;. nego, jsso .~n-, 
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· tão· é tido como um discolo, mú individuo perigoso e que 
nenhuma consideração merece. 

O SR: ERICO CüELHO- E' um mulsumano. 
0 SR. VICTORINO MONTEIRO - Neste l)Onto. não. apoiado .. 

porque OE· opposicionistas obteem tudo ,quanto quê!' em·. 
0 SR. ERICO COELHO - E'· o caso. 
UM Sn. SENADO H. - Apoiado. 
O SR. VICTORINo MÜNTEIRO - A.t.é cadeiras de represen. 

tantes da: Nação e Ues obteem. 
. 0 SR, MIGUEL DE CARVALHO - Mas, Sr. Presidente, vamos 

encarar o caso como elle deve sér encarado. Si não é livre · 
a cada um de nós dizer, na tlliservancia das boas regras da 
cortezia c do regímen parlamentar, o módo por que· pensa. s1 
não é livre fazer observações que, ao meno:;. mostrem que 
aqui acompanhamó's tudo quanto se faz. com interesse me
lhor é - pelo menos eu penso assim - deixM de compárecer 
ao Senado. . ' 

O SR. BuENo DE PAIVA ·- Parece-me qu~ o Poder Exe
cutivo nãü pensa em desaccôrdo com V. Ex., pelo meno~ nii.o 

. praticou acto algum que isE·o indique. . . 
O SR. Mraum. DE ·aARVAUiO· - En não fa.llo do Poder Exe-

cutivo· ... 
10. SR, BUENO DE PAIVA- A quem se referr V. Ex. rnt.ão? 
O Sn. l\liGUEr, DE CARVAr,HO- A.todos n6!!. 
,UM Sn. SENADOR - E' opposição .... 
0 SR. BUENO DE PAIVA - Perfeitamente, lllllil Oppi'i~ição: 

oppo8icfio a quem ? a outro. Poder·? 
. O SR. 1\fiGUEr, DE CARVAJ,Ho -. Eu acabei de dizer: a todo~ 
aquelles que fazem part~ da ndministraçã,i publica; nppello 

, para as notas tnchigrapbiCJas. 
O SR. BuENo DE PAIVA - E eu venho perguntar a V. Ex. 

O P?der ExeCJutivo pensâ de modo diver:::o ? Ou p<1r outra. 
mamfestou, pôr actos. pensn,r de modos diVersos? 

0 .SR;. MIGUEJ, DE CARVAI,HO- Perdão; eu não·me estou: 
referindo ao Chefe da Nacão estou me referindo ao viciõ da 
nossa· adminisfrncão, 11e.Jn ReÀ'Jmd'a vez npoello parn. as notll$ 
tnchigraphiCJas. · 

O SR. VrcTI5R!No MoNTEIRo - Fàna em these. 

0 SR. MIGUEL DE. CARVALHO -· Quanto ao Sr. Presidente 
da Re.publiCJa, no dia em que divergisse· de S. ~., nAo sel'ia 
digno de sentar-me nasta cadei~R, :·i al}ui" n~o Vlesse dizei-O.:· 

. 
I 

' I 

!.~. 



-· 

4\N.NAES 00 •!!!!NADO · 

Já uma vez V. Ex. me fez rememorar este casó: tendo 
eu daqui me manifestada em sentido diverso do que queria o 
F.:-.e.cutivo, tive muito pezar em ouvir uma pes'soa a quem 
prezo dizer-me: Isto foi uma manifestação de i'l'anca oppo-
sioiiu, uma prova de má vontade contra o Governo. · 

0 SR. BUENO DE PAIVA ...- Perfeitamente, V .Ex:. falia em 
.these. . · · . 

O SR. 1\IraUE:r, DE CARVALHo - Quero .dizer que no' nosso 
ambiente politico a situação herdada do velho regímen é esta, 

· povque outrora, nós sabemos, os membros· do Executivo, salvo 
· a pessoa do munarcha, eram delega.dos do partido que tinha 
maioria nas Casas do Congresso. 

Portanto, as manifesta.cões feitas no sentido de criticar os 
' actos dus ministros, eram tidas, e nem podiam deixar de ser, 
oomo opposioão áquelles que governavam. . . , · 

!\Ias, entre nós, que temos a mesma origem, que· vimos do 
:voto pu pular, nusso dever é esforçarmo-nos pelo bem publico., 

O Presidente da Republica escolhe os seus delegados, nada. 
tendo que vêr, nem com partidos. riem com situações. Nós po
d<.mos, portanto, apreciar actus praticados pelo director do, 
Saude Publica, pelo fiscal de vehiculos, ou pelo ministro de 
Eetado, sem que essa nossa divergencia implique opposlção 
rnvssa ao Governo. ' 

. 0 Sn. ERICo COELHO - Muito bem. i 
' ' -O S!\; MIGUEL DE CARVALHo - Eu estou pedindo esclareci~ 

mentos. . 
0 Sn, BUENO DE PAIVA.- Perfeitamente. '\j. Ex:. está se 

referindo ao viciv do regímen. · ·· 1 • -

O SR. MIGUEL DE CARVALHO - 'Sim. senhor. Já eXJI)uz a 
V. Ex. o que commiso occorreu ·,e que mo maguou funda~ 
mente. . .. 

1 
. 

· · O Sa. BuENo DE PArvA - Mas, esse incidente occorreu com 
:um Senador, · ' · 

O Sn. 1\IIGUEL DE CARVALHo - Sim, senhu-r. 
· Porventura nlio pusso divergir deste ou daquelle lado, sem 

o desejo de. :fazet• opposicão ? · · 
UMA voz .:.,. Perfeitamente·. 
O ~. MIGUEL DE CAnVAT.HO - Estou pedindo esclarecimen

to~ á Commissão de Finanças, sem querer cvm isso fazer op, 
[lOsicão á mesma Coinmissãu. . 

0 SR, VICTORINO 1\IoNTEIRO - Âll)(>iado. 
. \ ' 

0 SR. 1\IIGUEL DE CARVALHO - Nltv tenho motiVOS para. me 
sepllrar :fundamentalmente· da ·Cummiss!!o.. · 
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Trazendo, como tragD, no conhecimento da Casa ~stne du· 
vidas. pedindo que a Commissão me esclareça a respeito penso 
estar exercendo um direito. · ' 

· Nii.u me P•lsso conformar com o dispendio de dezenas uu 
centenas de contos. que por tal fórma não nóde ter a minha 

. a.pprovactto, puis n partida de uma expediclio maritima. cuja. 
expressfto militar implica o a·proveitamento de t2 marinheiros 
e um ufflclal, não póde absolutamente .custar too ou 200 .con
tos. E. digo. - t.OO ou 200 cont.os - poroue nlio sei quanto 
custou a .excursão â ilha de Fernando Noronha.. . 
· . O pedido de credito n!l:o estd em tcrmoA claros. O Governo 

nãu tem que nos trazer esclarecimentos mínimos porque Isso 
envolve ,uma _quest!lo de conf~anca reclnroca entre pessoas que 
consegutrnm. pelos seus serviçOs e· pela cunsideracão publica, 
ucru.par os cargos que occupam. o as funccões que nós exerce
mos; mas entre Isto e vir um pedidu de credito desacompa
nhado de esclarecimentos aue o Justifiquem, e a!Gm de tudo 
confu~o. h a uma ... grande differença. . 

· "P~nso que o Mini•stro não· nos deve dizer quantas libras 
de lubrificantes,· quantos kilús de estvpa ou quantas toneladas 
d11 carv!ío se ~ast.aram nessas viagens: mas deve nos dir.er em 
que foi que consi·stiu esse servi c o extraordinari o de gnnrda á 
nossa neutralidade. por fórma que nos satisfaça. O ·Ministro 
puderia di?.er: este credito é para cobrir as desper.ns extrnor
dmarlas feitas em taes e taes vinA"Ans, onde a guarilloão 'peroe-• 
beu em ouro, porque o navio sahiu fóra das aguas territoriaes . 

. O SR. TNillo oo BRAzJL - Nã~ apdiado. De porto a porto. 
narlonal n!ío ha vencimentos em ouro. · · I , 

. Q SR. 1\f!OUJ!I, 011:· CARVALHO - Mas é ist1.1 mesmo que eS" 
· .tou dizendo. Note V.· Ex., que ac~.bo de dizer - porque u 

navio sahiu fóra dll agua a terrltoriaes. . . 
Isto nos viria mostrar a razão de ser do credito e bnblll• 

t.ar-nos para. quando fossemus inaniridos sobre o que temos 
falto para manter n nossa neutrnlfdnde, responder: fizemos 
uma estacllo na,•a1"nn Pará e outra no Rio Grande ~o Sul; 
tivemos em movlmPntaçl!o .. constante taes e taas cournçados, 
:fizemos Isto e aqul\lo, , 
' o SR. Jo.~o LYJM - Consta do relataria do sr. Ministro. 

i:! a· ·Marinha. · · · . 
o Sn: MrauEr, DE CARVAT,Ho- Refiro-me ao parecer. Não 

ouern can(.l'llr a attenolio do nobre Senador pelo Rio Grande 
do Norte. 

Para não se dizAr que não fica· bem ao Ministro, nem n: 
'ri6s. é ner.essnrio consiA'!lar nessas verbas extraordinnrias os • 
serviços q11e deviam correr pela verba ordinaria, pOraue. ·ainda 
umn vez repito. r. de grande vantag11m p-ara a administraciio 
publica e para n6s, que temos de votar, saber quanto roal.,. 
mente é preciso para attender ás despezas publicas.. ' 
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Sr. Presidente, .iá fnllei mais do que devia. (Não apoia
rios.) 

0 SR. ERICO COELHO - Fallou mui !A> bem. 
0 Sn. MIGUEL DE CARVALHo - Procurei, nesta opportuni

dade o seguindo as linhas que tracei á minha orientação nesta 
·Casa, dizer que pr-direi esclarecimentos á Commissão. para 
todos os creditos que, depois do meu exame. não me parece
rem claramente destinados. Si os. esclarecimentos não forem 
sufficientes, não darei o meu voto, por esta razão do cum
primento do. meu dever de representante da Nação e só por 
esta razão. (Muito bem. i · 

Estabelecida .Jesta tbese, esta pi eliminar, ninguem po
dr.rá enchergar ·na divergencia que eu tenho com qualquer 
Commissão, ninguem poderá enchergar na negativa que eu 
fizer do meu voto a este ou áquelle credito, o proposilo de 
desconsiderar a r.st.fl ou aquelle. de mostrar a minha antipa
thia por . tal ou tal funccionario, cousa que absohitamente 
não é compativel com a minha personalidade. (Apotados.) , 
Foi isto o que eu quiz dizer, mais do que outra qualquer 
cousa. . ' I 

As necessidades publicas teem de ser attendidas e, con
seguiiJ,temente os interesses publicos tambem terão de sof
frer. Na ~inc.eridade. na dedica(lão, na elevação com que se 
.estudam as verdadeiras necessidades e o modo por que devem 
ser attendidas, está o nosso dever, porque, si as . rendas não 
forem sufficientes para acudir ·ao que o Poder Legislativo 
julga indispensavel. então comprehende-se que· se procure. 
tirar mais nlgumaa gottas dB sangue desse organismo prorun-· 
damente anemico e depauperado. · · 

Não posst1o os estudos nem os conhecimentos especiaes· 
dessa sciencia tão difficil que se chaina - finanças - mas 
posst~o. permitta-me V. Ex.- dizer, uma qualidade -.. o co
nhecimento pleno e seguro da minha. insuffieiencia. (Não 
apotados.) · . 

Quero cumprir o meu ~ev.er de Senador. e não podendo . 
attin!!'ir a região maravilhosa dos pr.iv1legiados, ainda assim 
procuro contribuir com o meu esforço para não ter de re
nunciar o mandato, limitando-me ao terra a terra da minha 
vida domestica. . 

E inço esta referencia de vida domestica porque. é, sub. 
este ponto de vista que encaro os negocios publicos. Na mi
nha casa eu tenho a nocão exacta da despeza mensal e annU'al. 
Ha Jl'asto~ que podem Aer eliminados, ha despezas que fatal-
mente tenm de ser feifas. · 

E' assim que considero, felizmente para mim, sem fazer 
praca nem o~bedal dn quem procura conauistar o titulo· de 

' doutor pm sriencia finnnceira, a maneira de examinar os or
r.aml'lntos. E si r~'!llmP-nte as despezas reduzidas não forem 
bastantes p'!lra serem cobertas pela receita, naturalmente te-. 
remos de r!lcorrcr, não .como lendo os ,jornaes vejo que se 
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• 
pef!Sa fazer. mas como se deve fazer, isto é, não pedir ao povo 
mtus do que\ se precisa para fazer face ás despe~as indispen
s~veis, não. pedir de mais, porque, pedir de mais, com oa. faci
l!dacle que temos de gastar. é exigir um sacrifício do contri
buinte para se pôr· dinheiro fóra. 

Si são precisos 30. · 110 mil contos de réis que os impos
tos sejam estabelecidos dentro, de uma proporção que, atten
dendo aos serviços publicos, não se,jam demasiado sacrifiicio 
pura o povo. ; . 

· Estas considerações, Sr. Presidente, como V. Ex. está 
vendo e os meus collegas, · que teem ttdo a bondade de me 
prestar atten~ão, não feitas ao correr do pensamento, . sem 
preocctlpoação de fórma litteraria, porque. na minha idade, 
não se tem mais e.ssa velleidade. 

Por esta razão, peço ·aos meus nobres collegas que se não 
esqueçam do meu modo de pensar: procuro ser um fiel 
executor do mandato que me foi dado pêlo corpo eleitoral do 
Estado do Rio de Janeiro, sendo' inexoravel com tudo qU"anto 
fôr despeza desner.essaria, com.. tudo quanto , fOr possível de 
reducção; não terei consideração nenhuma nem de or<Jem po
litica nem de ordem pessoal; serei o cumpridor do que dieta 
a minha honra. como acontece u cada um dos meus illustres 
collegas, e si depois de tudo 'isso feito, ainda se achar que eu 
sou um dysculo porque quero o bem publico (não ap()'lados), 
eu· sahirei muito satisfeitõ •com esta classificação que me 
se,ioa dada. porque, pelo menos, terei conseguido com esta 
minha altitude que sou digno comoanheiro dos meus illustres 
collegas. pois tenho bastante independencia e altivez para 
cumprir o meu dever. (.Muito bem; muito bem .. l · 

O Sr. João Lyra- Sr. Presidente, acudindo ao appello do 
do 1honrado Senador; pelo Rio de .Janeiro, venho, como Relator 
do parecer que está em discussão, dar as explicações que S. Ex. 
dese,ia, no sentido ile exercitar conscientemente o seu direito 
d.e voto. · · '· · , 

S. Ex;, analysando o parecer da Oommissão, comecou por 
.: . impug_nar a denominação de- credito· extra9rdinario- pat:e

cendo-lhe que devia ser dada de preferencia a de -.cred1to 
supplementar- a.o que consta da· proposição em debate. 

O Sn. MIGUEL DE CAnVALHO-'V. Ex. me desculpe! Ha 
despezas na autorização proposta. que são referentes a cre- · 
ditos supplementares e ha d.espezas referentes a credites ex
tra.ordinarios.. Fiz a impug_nação por se acharem 'essas des-
pezas juntas. · . · 

O SR. JoÃo LYRA-:E:xplicarei a V. Ex. e penso que 
conseguirei convencei-o de que se não trata, no pro,iecto em 
questão, de nenhum credito 'que razoavelmente possa ser con
siderado como supplementação a qualquel' das verbas do or-. 
çamento. · · 

V. Ex. leu··apenas uma parte do parecer, ou não prestou 
attençlio a.o periodo seguinte, que e;x;plica perfeitamente a· 

··~r 
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razão que ha para ser denominado credito extraordinario em 
vez de credito supplementar, o que constitue o projecto que 
disoutimos. / 

· O parecer da Commissão, explicando povquo se esgotara a 
autorização de 1. 000 contos de réis anteriormente concedida 
para occorrer ás despezas com a neutralidade do Brasil, du
rante a oonflagracão eucpéa, lembrou ·que essé serviço não 
poderia oorrer por nenhuma verba do orçamento, ou que este 
não supportaria attendel-o, .mesmo em parte,. porquanto a do
tacão em .que seria possível contemplai-o fOra reduzida de 
1. 500 contos a 1. 000 oontos, exactamente quando o carvão 
subira.-violentamente de 26$ a 120$000. Trata-se de uma des
.peza evidentemente extraordinaria, anormal, que não p6de ser 
custeada por nenhuma verba ordinaria, porque estas, apezar 
das medidas de rigorosa eoonomia adoptadas pelo· Governo, 
poderão com muita oautela ser. apenas suffioientes para o ser .. · 
viço ordinario. · . · .. 

EiS o ·que diz a Commissão: 

c Tratando-se de exige no ias inadiaveis do serviço. 
publico rque, por serem anormaes, nlio se acham pre
vistas nas dotacões orcamentarias attribuidas ao custeio 
ordinario da administração .•. ) 

'Vê-se, pois, que, si a Comm'issão alludiu á elevação do 
preço do carvão dizendo. que essa elevacão coincidira eoni a 
diminuição d.a verba orçamentaria, quiz accimtuar apenas, 
conforme já deolarei, que, a despeito dos esforços empregados 
pelo G·overno para ver ' si era possi-yel evitar o oredito ex:- . 

. traordinario, não foi possível conseguil-o. . 
Si não fosse a elevação 'do . preço do carvão, é bem pro

vava! que se não houvesse esgotado .a autorização legislativa 
anteriormente concedida ao Governo para abrir o· credito de 
1. 000 contos de réis-. · · · 

. Disse o honrado Senador pelo,Rio <le Janeiro, fazendo com 
habilidade e muito subtilmente . uma· accusacão ao Govel'llo, ·· 
que a despeza a que se refere a exposição do Sr. Ministro da 
Marinha, relativa a bases militares em Trindade e Fernando 
de Noronha, fOra feita sem autorização legislativa. Fbi esse o· 
ponto sobre o qual prometti dar· esolarecimentos a S. E;f, 

0 .SR. MIGUEL DE CARVALHO- Perdão; eu não disse isso. 
· 0 SR. JoÃo LYRA- Não apprehendi então o pensamento 

de V. Ex., quando .declarou que o credito era agora sollolta·do 
para o pa,:ramento de despeza ,lã effàotuado. Foi o servico da 
neutralidade crua tornou necessario o estabelecimento de bases · 
militares em Fernando de Noronha e Trindade, e as despezas 
já feitas correram por conta da alludida verba .ele 1.000 
contos, arcando mais ou menos em 200 contos. Portanto a 
despeza foi realizada legalmente, isto é, dentro da autorização 
previa aoncedidada pelo Poder Legislativo ao Poder Ex:eoutivG.•J 

' 
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Deduz-se . ainda das palavras do nobre Senador pelo RiG 
de Janeiro,· cujo zelo pelo interesse publico deve ser applau
dido por todos nós, principalmente pela Cominissão de Fi
nanças, pois esta sente-se satisfeita todas as yezes .. que vê 
os seus pareceres e os seus actos bem discutidos no p!enario; 
deduz-se ainda das palavras do nobr~ .. Senador, repito, que 
S. Ex. pretendeu mesmo offerecer enseJo para que o assum
pto fosse bem esclarecido e para •que ficasse mellior salientada 
a correcção da Commissão e do GovcrJJo,· que deseja · igual
mente o rig.oroso exame de todas as suas deliberações. · . 

Para .completo esclarecimento de ·S. E.."\:., eu lerei ao 
ISenódo a detalhada exposição do Sr. Ministro, mesmo porque 
é .bem provava! quo os Srs. Senadores tenham agora, depois 
do discurso do nobre representante do Rio de Janeiro, maior 
interesses cm coruhecel.:.a, "' · 

. Acredito que o nobre Senador se satisfará com as ex-
1 plioacões dadas nesse documento pelo Sr. Ministro, explica

cões cotn as quaes se conformou o honrado Sr. Presidente da 
Republica, na mensagem que 'dirigiu ao Congresso. ' 

íDiz o Sr. Ministro da Marinha: 
·. «A attitude neutral assumida pelo Brasil em face da; 

actual guerra européa, impondo-lhe a· dever de manter estri
ctamente os principias consagrados pelo Direito Internacional 
Publico, ppescriptos jú . em diversos decretos do Poder Exe
cutivo, veiu trazer ao Departamento. da Marinha· onerosos en- · 
cargos, gravando de modo consideravel o seu exíguo orca-
mentô com os dispendios dahi decorrentes. · 

Por essa razão, logo ao iniciar-se a guerra européa, foi 
aberto, com autorização legislativa, ci credito extraordinario 
de mil contos· de réis (1:.000 :000$000) ·para fazer face v.os 
compromissos oriundos da mesma neutralidade. 

!Decorridos, porém, quasi dous annos de . guerra sem ser 
passivei previsão· quanto· v.o seu termino, e já estando esgo
tados os recursos concedidos por ruquelle credito, imprescin
dível se torna a concessão de novos meios que permittam ·ao 
Governo brasileiro continuar a manutenção da mesma conducta 
neutral. . . 

Justifica-se a absoluta necessidade de novos recursos 
com o enorme dispendio de combustível que exige a frequente 
movimentação dos navios de guerra entre os diversos portos 
do paiz e o seu estado de permanente vigilancia, .quando nelles 
estacionados. A verba « Combustível » fixada · para o exer
cício· de 1914 as·cendeu· a mil e quinhentos contos de .réis 
(1.500:000$000) c a sua reduccão para o exercício de i9i5 a 
1.9'16 a mil contos de réis (1.000:000$000), por si só autori
zaria o reforço pedido, maximé · attendondo-se á elevação con
tinua nos preços do· rnaterial,~tal como o carvão ·que, custando 
a tonelada 26$ em 1~14 passou a custar 621$, em 1915 e 86$ 

· no começo do anno vigente, elevando.:se o seu preco na época 
.actual a 120$, correspondendo, . portanto, a um augmentor de 
,300.% em menos de do'Js annos •. , 
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Sem credito cxtraordinn.rio seria impossível à · Marinha.. 
attender ao supprimento de combustível porque a par desse' 
consideravel augmento soft'reu ·n. verba grande reduccli.o·. . . 

Além dessa despeza principal; •ha outras, embora de menor 
vulto, que tambem concorrem para gravar o exíguo orçamento, 
como as de lubrificantes e sobresalentes em geral, ·cuj.os preços, 
depois de iniciada a guerra, se elevaram consideravelmente . 

. Além disso o estabelecimento de bases militares nas ilhas 
da Trindade e Ferriando de Noronha, exigjdo pelas actuaes cír
cumstancias, ainda que realizado com grande economia,. de
manda recursos pecuniarios, avaliados em Mrca. de réis 
200:000$000. -

A simples exposição desses factos evidencia a. situação 
dificultosa em que se encont,ra a administração naval, obri
gada ao cumprimento de deveres imperiosos, sem as dotações · 
orçamentarias correspondentes. · 

Tenho por. iso a honra de p1:1opor-'VC1s a solitação ao 
Congresso Nacional da concessão do credito extraordinario de 
mil contos de réis (L 000 :000$000), afim de attender ás des
pezas com a movimentação da esquadra em serviços da neu
trálidade, taes como as de combustível, lubrificantes e sobre
salentes, e vantagens de ajudas de custo e melhoria de rancho, .. 
inclusive as obras necessarias aos estabelecimentos de base;J 
militares nas ilhas da Trindad.e e Fernando de Noronha:.. 

Ora, · dessa exposição se conclue que a solicital}ão do Go- · 
verno não 'é de uma supplementacão de verba para serviços · 
ordinarios. 10 ·que elle deseja é autorização para um credito 
de mil contos, que servirá em mais de um exercício e será 
utilizado exclusivamente no serviço anormal e extraordinario 
da neutralidade; e o que accentuou foi .que a exiguidade da 
verba orçamentaria concernente a ·combustíveis avigora os. 
fundamentos do appello que é. dirigido ao Congresso. 

O nobre representante do ,Rio de Janeiro disse tambem, 
condemnando os nossos orçamentos, que elles deviam · repre
sentar a verdade, que nel!es devia ser fixado a despeza effe.,. 
ctiva imprescindive~. . · · 

Outro não tem sido o pensamento do Relator do orçamento. 
· da Marinha':·· 

Ainda o anno passado, no pai·ecer que tive oooasião de 
apresentar aos ineus illu.stres collegas d!t Commissilo de Fi-' · 
nanças, declarei .que devíamos ser absolutamente t•igorosos . 
na fixação da, despeza. dotando convenientemente todas as 
verbas, afim de serem. evitados os creditos supplcmentares, os 

·.:orçamentos extra-orçamentarios; e. com satisfacão declaro ao ' 
., ·· 'f:lem1do, ·que foi tão previdente a· Commissão de Finanças que 

dur.ante a vigencia do orçamento então elaborado ha apenas 
está solicitação de credito, amda assim:. de 'um ·credito extra
ordinario, de um· cred~to exigido por serviços anorma:es; ,que 
não podiam; pelo me'!\ o;; razoavelmente,, ... ser previstos pelo 
orçamento. ,, . 

O · orçamento fixa a despeza para -os encargos conhecidos .. 
Nós não podíamo~ o anuo passado imaginar que se prolongasse . 

, 
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·a g·uor•ra t!Uropéa, que a auloriz:.u;ão eoncedioda em l!Jl .í para 
ser utilizada no custeio do :;ervil)o Je neutralidade desapparc
.ccsse, I}OJUo dcsapparcceu, em virtude das razões expostas. 

Observo, entretanto, com satisfação que o meu nobre col
rega não condemna o credito de mil contos. A ·divergencia ·de 
S. Ex. é exclusivamenle quanto á denominaçfto -credito sup
.plementar- em vez de- credito extraordinario. 

. 0 SR. MIGUEL DI" CARVALHO- V. Ex. me perdoe: Como 
for·am applicados esses 200 contos? · · · 

O .SR. JoÃo LYRA-E:ll:plicarei a V. !11'X. listo é, eu não 
poderei e;xplicar ao nobre representante pelo Rio de Janeiro ... 

0 Sa. •MIGUEL DE CARVALHo-Foi O que dese.iel . 
. o SR. JoÃo LYRA - ... a applicação minuéiosa da im.por-

tanclll de 200 contos, mas responderei. . . . 
0 ·SR. MIGUEL DE CARVALHO -•São 12 · o.fficiaes e um . Offi

cial. .. 
:0 ·SR. JoÃo LYRA - ... a .S. Ex. na parte em .que faz 

babeis censuras ao Governo por não ter · enviado uma de
monstração .mais ou menos minuciosa ou um relatorio dos 
serviços feitos. Os ar:tos do Governo em relacão á neutrali~ 
dade constam minuciosamente do relatorio do Sr. Ministro da 
IMarinha. Quanto á applic.ação dos mil contos de r1lis, do cre
dito extraordinario esgotado, eu lembrarei ao meu illustre 
collega que ao Tribunal de Contas· cumpre a fiscalização ri
gorosa dos documentos relativos ás despezas feitas. Não é ao. 
Senado ,que compete o exame desses documentos.- . · 

O SR. MIGUEL DE CAIWALHo-JP:Or .que não? Era justificar · 
a despeza. · 

· .O SR. JoÃo LYM-Seria uma innovação ,das. praxes par~ 
lamentares e as normas administrativas adoptadas que, estão 
em harmonia eom as prescripções constitucionaes, não deter~. 
minam ao .Governo enviar, com exposições semelhantes, as 
coD,tas com recibo das imp.ortancias despendidas. . • · 

0 SR. MIGUEL DE OOVALHO- Não .quero iSSO• -!las ta a pa
lavra· do Ministro, .declarando o quanto se gastou nisto ou 
naquillo porque não é poss.ivel admittir-se. que haja um Mi
nistro que venha illudir o Seuado ·com informações falsas. 

O ,sa. JoÃo LYRA- Por mais respeitavel .que seja a pa
lavra do Ministro, acredHo que. não poderá ser mais va:. 
liosa para o Senado do que as decisões do Tribunal dfl Contas. : 
iEsses pagamentos não podiam ser feitos pelo Thesour.o serp 
que fossem registrados por aCIUelle Tribunal e elle não re-. 
gistraria a despeza sem examinar detidamente as contas apre
sentadas. 1Além de verificar as contas. ~le examina si as des
pezas foram· e.ffectuadas de''accôrdo com· as autorizações legaes; 

· Si o nobre Seníi:dor pelo Rio de Janeiro deseja algumas · 
~armações particularCIS sobre as .despezas feitas com a. neu-: 
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tralidade, estou certo de que o Governo ministrará. ·todos ·os 
esclarecimentos precisos.· Quanto, porém, .á exigencia de .um 
relatorio dos trabalhos feitos, de uma demons-tração minu~ 
ciosa, arithmeti.ca .•• 

0 SR. MIGUEL. :OE CARV.\LHQ....,Não e:Dgi isso. 
O SR. JoÃo LYRA-Foi o que c~mprethendi das1 palavras· 

do nobre Senador. . · 
0 SR~ MIGUEL DE CARVALHO-Foi infeliz. 
O SR. JoÃo L'l"RA- Quanto ao relatnrio justificativo da 

üespe~a, penso, portanto, /que é absolutamente di$pensavel, 
em v1sta do exame a que foram submettidas as contas no 
Tribunal c~mpetente. · . 

Terminoü o illustre representante do Rio de Janeiro fa
zendo considerações de ordem geral e 'accentua.ndo que, nas 
questões de caracter financeiro, agirá no Senado com toda a 
independencia, manifestando a sua O'Pinião livremente, sem se 
preoccupar com o facto de ser ou não ser agradavel ás auto
ridades attingidas pelo procedimento de S. Ex ... 

·0 SR. MIGUEL DE CARVALHo-Estendi essas palavras 3 
todos os collegas. · · . ~ 

. O SR. JoÃo LYR..\-Louvo a attitude de S •. Ex. e penso 
que não ba nenhum motivo para esquecermos <le que sempr,e 
deve ser essa a conducta de todos os membros do Senado. 

E~ possível que affinidades politieas em· questões méra
mente partidarias levem os 'homens que são investidos de 
altas· fu. nccões publi~a~, decorrent. e~ fio voto p~pul!lr, a set• 
tolerantes . em benef1c1o da colleetlv~dade parbd311'Ia a que. 
pertençam, se·~ que disso' resulte desprestigio á au.toridade 
que exercem. · · 

Mas, em um momooto como este, -tratando-se e:Xclusiva
mente de que.stões de ordem financeira, não se jus~ificaria 
o repr.esentante da Nação que,. por consideraoão de 11ualquer 
ordem, .calasse a. sua opinião (apoiados), maximé vendo':'se. 
que o Governo deseja mesmo ouvir, conhecer o pensamento 
de todos os representantes !fu. Nacão, bem como de todos os 
competentes sobre a mater1a que constitue neste momento, 
nesta pbase de excepcional gravidade, ·o alvo tle .todas as 
discussões de todas as conjecturas- a questão financeira. · 

Lembro, confirmando esta asserção, o .facto de baver o 
sr·~ Presidente da Republica provocado o · debate, que tem 
sido brilhante e extenso, em torno do·equilibrio orcamentario. 

Noticiam os jornaes de 'h~e haver. sido resolvido em 
reunião de bnntem, no Palacio ·do Cattete, a que estiveram 
presentes os representantes das Commissões de Finanças das 
duas Casas do Congresso, quaes ·as medidas para ser obtido 
o equilíbrio do proximo orçamento. A orientaeão adoptada 
denota a preoccupacão de conciliar inteiramente todos os al-. 
yitres suggeridos pelos homens que ~arte mais activa tomaram· 
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no debatê, e em favor da qual orientação o Governo deliberou 
interessar-se, perante os seus amigos do Parlamentl}. 

O que se deduz .claramente dessa inf.ormacão· da imprensa 
é que o· Sr. Presidente da Republica não teve a preoccupacão 
de manter opiniões individuaes, nem de dar preferencia a esro 
ou áquelle financista. · 

A preoccupação de S. Ex:, foi estudar devidamente os 
alvitres aconselhados peios mais competentes, para escolher 
os de .efficiencía mais provava!, e tanto é assim que se maní· 
!estou afinal por uma solução que nada mais traduz do quo 
uma combinação de todas as idéas aproveitaveis. 

Quanto, Sr. Presidente, ás referencias ·do meu illustre 
collega. e presado amigo1 Sr. Miguel de Carvalho, represen
tante do Estado do Rio ae .Janeiro, sobre o exito que tiveram 
as providencias dadas pelo Sr. Ministro da llbrinha, em relacli.o 
às bases militares das ilhas de Fernando de Noronha e. Trio- · 
dade, francamente declaro a S; ~. que não poderei;· que 
não me sinto habilitado a dar informações minuciosas. Nem 
mesmo,. confiand.o, como é jus.to fazei-o, na' capacidade pro
fissional do illustre ·homem de Esta-do que dirige a pasta da. 

···Marinha, eu me. aventuraria a contrariar a orientação que 
S •.. Ex. manteve sobre as providencias adoptadas, natural
mente ouvindo os seus mais graduados companheiros de classe, 
aquelles que lihe podiam, neste particular, offerecer esc!are· 
cimentos mais seguros e mais concludentes. · 

/ Não acompanharei o illustre Senador pelo Estado do Rio 
de Janeiro nas longas considerações de ordem politica expan
didas por S. Ex. Não ine julgo autorizado para tanto e a 
minha posição, neste momento é de simples ·informante. Já de..:. 
clarei as razões por que a Commissão de Finanças considerou 

· o credito . extraordinario em vez de considerai-o supplementar 
conforme opina S. Ex. · ' 
.. O SR. MIGUEL DE CAnvAr.Ho-Peço a palavra.· 

O SR. JoÃo LYM- O credito solicitado é· para despezas 
. erlraordinarias, que não foram prevista~. no orçamento, exa
ctamente porque o orçamento não poderm prever o duração 
da guerra européa, causa fundamental da e:x~s:el):cia a que pre
cisamos attender a custa de ·qualquer sacrif!CIO, e, portanto, 
si a verba anteriormente concedida era sufficiente ou · cl!o ao 
custeio da despeza a que se destinava. 

Além disso, tratando-se de serviços extraórdinarios, não 
poderiam ser adstrictos á verba orQamentaria, '1110 foi nota- . 
velmente reduzidà, e é attribuida ao custeio de dispendios 

• imprescindíveis já oonbecidos. · 
Sr. Presidente, o no·bre Senador pelo Estado .do Rio de 

Janeiro acaba de pedir novamente a. palavra. Não posso saber 
se S. Ex. adduzirá razões novas ás que já foram arguidas, 
obrigando-me deste modo o voltar á tribuna.. . 

Assim, pensando ·ter cumprido o meu dever com as in- · 
formações Já ministradas sentar-me-•hei, aguardando que 
S, Ex. novamente se manifeste, para voltar a occupar-mc do 

:'· .'! 

., ' 
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.assumpto, si necessario fór. Estarei sempre pr'ompto · á dar 
os esclarecimentos c informações que de mim dependerem
e sempre o farei com satisfação, desde que precise justificar · 
os meus actos ou que possa ter ensejo de demonstrar· conside
ração aos meus nobres collegas. (MuUo bem; muito bem. O 
omdot é cumprimentado pelos Seruiiim•es presentes.) 
. ' 

. O Sr. Miguel de Carvalho (·)~ p~azer de ouvi~, seguida-· 
.mente, o nobre Relator da Commtssao Impedru-me ae esclare
cer, com apartes, alguns conceitos por S. Ex. enunciados e qúe 
.~to reproduzem exactamente aquillo que eu, pe~ m-enos. quiz 

1 ·....,er. . 
· E' possível que me tivesse expreiSSadu, mal; e só por essa 
razão é que, em fórma muito rapida.. vou concretizar aquillo 
que quiz dizer, já que, ao· que IP&.rece, fui infeliz na minha 
exposição. · 

O SRi, Jo!o LYRA -E' possível tambem que não tenha 
comprehendido. bem. . . 

0 SR. MIGUEL DE 0ARVALli'0 - Sou de opinião, que toda a 
impurtancia do credito não· deve ser considerada como sup
plementar. O que disse e repitu·, é que parte desses mil contos . 
pertence evidentemente ao serviço extraordinario. pertcn-· 
oendo uma outra parte ao serviço ordinario. . · 

Portanto, si as considerações feitas no parecer fundam-se 
nistu, tudo nos leva a crêr que tem havido · excesso contta a 
previsão orçamentaria. · 

O SR.. João LYM- Não hOuve excesso. 
· . 0 SR~ MIGUEL DE CARVALHO - 0 que eu disse, Sr. Pvesi
dente, - e repito mais uma vez para melhor comprehensão do 
meu pensamento· - é que parte dessa i'inpurtancia era ev.i
dentemente ·materia justificativa de um credito extraordina
ri::.. devendo ser· outra parte credito supplementar, e isto de . 
a.ccôrdo com as proprias considerações ap;résentadas. 
. ··O SR. JoÃo LYRA- V. Ex;, dá licença para um aparte ? 
: . . O SR .. :MIGUEL DE CARvALHo - Pois não. 
· · O SR .• ToÃo L'l'liA - Não ha necessidade · de a·Jteracão na 
. verba JlbrqUe a previ~ílQ orÇ!Imenta~ia não roi e~cedida, . 
· O intuito do Relator da Comm1ssão 1'01 salientar que SI 
não fosse essa circumstancia extraordinaria - elevaçl.o de 
p_reoo - .as despeza~ não seriam talvez. superiores ao credito 
votado. . · 

O Sa. MIGUEL DE CARVALHo -·v. :Ex~ n:.e. sàt~afaz com 
essa explicação. O credito é, portanto, extraordmar1o. 

' ' 

( •) . Este discurso não i'oi yevisto pelo orador. 

··.·· 
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O ~n. ~o.lo LYilA - Perfeitamente. 
O Srt. Mroum. DE CAnv,u.no - Gastaram-se 800 contos 

com os.~o serviço, pois torn:wu-se necessario asseg·urar a nossa 
nculrnlJdadc. · 

N~o acho demasiado,. O que eu desejava e 'desejo é ser es
elaroCJdo sobre a manerrn por que foram applicados os 200 
conl.os restantes, nas bases milit:.u·es elas ilhas dn Trindade e 
de Fernando de Noronbn, pois não sei o que ali i foi feito. 
Ahi noto deficiencia nas informuçõeA, pois que cllas njí.o 

. dizem si alli foram levantadas trincheiras. si paru alli foram 
conduzidos canhiíes, si qual'tcis fot•an:. cons[ruidos. que jus
tifiquem esses 200 contos, p.orquo o que se diz transporte de 
matcriaf;IS, navegação,. tudo isso cmre, ou deve correr. pela 
vet'IJa dos SOO contos, isto é, pela verba destinada á .manu
tenção dn nossa ne11t.rnlidade. 

A propria Commissão, no seu parecer, naturalmente cal
cado nas informações do Ministro, é que nos diz qne esses 
200 contos são destinados ás bases militares. Eu então tinha 
curiosidade de saber o que sr tinha feito nessas duas ilhas. 
que comprovasse esse di-::;pendio de 200 r.ontos ... 

Não precisava, nem pam isso, nem púra o credito. a ux
. hi!Jição de contas com recibo. sob estampilhas e com toda a 

solemnidade, não. - · 
Eu não seria Ministro cm um regimon om que o Poder 

Legislativo .exigisse que eu, afim de justificar os actos admi
nistmtivos por m!m praticados, fosse até esse ponto. 

O Sn. JoÃo . LYRA :.._ Nem nós precisaremos fazer. 
· · O Sn. 1\IIGUEL DE CARVALHO - Pareceu-me que V. Ex •. 

queria emprestar-mo esse pensamento. 
O Sil. Jo:i.o LYRA - Eu comprchendi assim a intcncãCJ 

de V. Ex. 
O SR. 1\fioimi:. DE CARVALHo - S!Jria o desconhecimento 

das noções elementares do regímen administrativo. ' 
. O SR. JoÃo LYRA - V. Ex. désculpará ter interpretado 

desse modo. 
· ' O· SR. :MrouEL DE CARVALHO - Sei que ao Tribunal tl13 

Contas cabe a consignação das despezns nas re.spectivas vcr
lJns. sei que. perante· e !I c, esses documentos teem do S'er apre-

• sentados para a .iusti:ficacão da snhida dos dinM·ros . d~6_ 
· cofres pub1icós. Para. nós, CJUe sabemos que taes paP.ei,s J' 
trnnRitaram pelo Tribunal de Contas. b.asta que o !l.hn stro 
diglt que gastou desta ou daqueJia manerra. i\fa~. dah1 a nuo 
termos conhecimento do que se gasta, do Que se faz, vae umt1 
differen()a. :~~ne uma distanc.'a muito grande. 

O SR. Jo.í\.o LYRA - Niio cont·esto esse direito. a V. E:i.. 
Disse até que o Governo se adeantaria a. dar as inform~ões 
clesd'O que v. Ex. as solicita8se. . 

S.- Vo1. V i O 

/ 
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O SR. MIGUEL DE C'.ARVALHo - ,Nli.o exigi, como V.' Ex. 
entendeu ou pareceu ouvir, a exhibh;ão dos recibos. O que 
disse, ou pelo menos quiz dizer, por~:~ue parece"-i:ne . ·que ·a 

· minha palavra já não corresponde bem á minha .déa · (não 
apoiados) o que não admira, á vista da minha idade. 

· O SR. JoÃo LYRA - E' admirave! que V. Ex. ainda ra
ciocine tão' bem: Imagine-se quando era mais moço. · ·· · 

. . ' J . ' . ) • •· • ~ . ' ' 

0 SR. MIGUEL DE CARVALHO - 0· que eu diss~ fúi que a 
exhib'ção de ·contas com recibos· absolutamente não é ca-
bível. · · · · · · ·' ' · . 

· Não· nos fornecerem dados ou esclarécimlintos que nos 
venham indicar ou, porque não dizer;· apreciar o esforço e o 
trabalho do' próprio M'nistro e dos sel1s auxiliares, é o que 
não me parece conveniente em bem ,do proprio Ministro .. . ·.· '· . . .·, 

O SR. J'oÃo LYRA- Não é fornecer; não foram solicitados. 
• ·-: . . ' ! . • . : •. ,, ·, ';. : .•.. ' • 

0. SR. MIGUEL DE CARVALHO - 0 parecer da Commissão 
Qíz que gastamos 20Q contos com as bases militares na i~a 
da· Trindade e na de Fernando de Noronha. Em que cons•s
t~m essas. bases militares ? Que se fez ? V. Ex: não poderá 
dizei-o. . · · · · .. 
... Presumo como V. Ex. que se fez muita cousa, porque 
2\lO co'ntos na ilba da Tr·indade, onde tudo é caro, sempr<e- são 
alguma cousa. Na 1lha de Fer.nando de Noronl_la, não. se ·fez 
ria da. ·· · · · · · · . ·· - · · '· · · · . · 

Eram estas as informações que eu ·desejava ter,.., mesmo 
porque, 'COmo· V.' 'Ex;; sou membro dO Jnslituto Historico e 
Geog!'aphico· do Brazil. ··(Muito· bem; mutto bem.). · ·' 

Adiada a vc.i~,ção: . ' .. 
' •... ,, . .. 

CREDITO DE 200:000$000 PARA APOSENTADOS· 
--~·-,_:-.... ·•• ·• · .• -~·•.'l.• ,;,, .:._;' :'! .. \.· \:'·-/ ... · . .-. •... . 

2' di~cussão ,. da proposicão da Camara dos Deputados 
. n. 58, de',1.9i6, que· abre, ·pelo Ministerio da Fazenda, ·a ·credito 

de 200 :.000$, supplementar ·â verba 5'-Aposentados""'- do or-
çamento v.igente. ! · 
'' I ' ",. • • ,, 

Adiada a votacio,. 
' ·' .,, ,,, ., • -,H I· .'~~-. 

~E1>1!~ ~E '{8~ :~og~~~~ P.~~~ ~~~~~~~~~o-~~ JURl)B ~E,'AP()]"ICE8 
' 

2~ -discussão da p~l)posic:ão da Camara dos De-putados 
n. 5\l, de. t9.16, q~~ abr~.'·p~lo, ·Minister.iô' 'da .Fazenda, o·~re:. 
dito especial de 788. :20.Q$, Plll'l'l P.âsamento de JUJ:os de apohces 
~mitti~~s P~r~ ~ c?\~sLr~~~~P. ~~ ~str~?~H~ f~JW: · ·· .. 

Adiada a votaçlto. 
' .... ·•' 

I 
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· . O Sr. Presidente- Nada mais havendo a tratar, vou le-
vantar á sessão. · 

Designo para ordem do dia da. seguinte: 

Votação, em 2" discussão, da proposição da Gamara do! 
Deputados n. 41, de 1916, que abre, pelo Ministerio da :Fa
zenda, o credito• supplementar de 2;786:658$751, para paga
mento dos funccionarios addidos em todo os 'ministêrios du
r.ante o actual exercício (corm parecer tavoravel' e emenda· da 
Comm·issão de P.inanças) ; · · . · · · · · · · · · · · · · 
'" : I ' 1 '• ''' ' ' 
... Yotacão, em 2" discussão, da proposição ·da Gamara dos 

IDeputa;dos n. 50, de 1916, .que abre· pelo Ministei'io da: Fa!. 
zenda, o credito de 2 :3Q5$160, para 'pagamento dé vencimentos 
a Pedro Rodtigues ·ode ·carvalho, s• esripturario do '!'besouro 
:J'iaoicinal, addido em 'vir'Lude de sentença 'judiciaJ•ia (com: pa~ 
'l'ecer f'a:vora'Vel' da Oommissão de FinanÇas); · · . · · · · · · . .·. 

/ 

Votação, em 2" discussão, da propos1cao da Gamara;. dos 
D(:lputados n. 52; de 1M6, que· abre, pl)lo Ministerio da Ma
rinhá, o credito extraordiilario ·de 1. 000 :000$, para pagamento 
das d~spezas ·"resultantes da manutencã9 da neutralidade ·do 
Brasil· mi coriflagracão européa ·e dó estabelecimento' de base~ 
militares nas ilhas da Tririi:Ütde e FernanQo ·de l'loronha (com 
pii!'ecier '(avorà·vel da Commissão de ]i'inanÇàs); · · · ,, " ". . - ',.. . . ' ·-'•. .. ' . ' ' .. 

Votação em 2• discussão, da p_ropos1cao da Gamara dos 
Deputados n. 58, de. 1911,i, ·que abre, pelo. Ministeriô da Fe

.,.zendà, o credito. de 200:000$, supplementar á verba 5" ..:..Apo
sentados-· do orçamento vigente (com parecer favoravel da 
Commissão -de Finanças); ,. · · · · . '.. . . 

V.otacão, em 2" discussão, da proposic'ão . da Gamara dos 
Deputados n. 59, de J916, 'que abre pelo Ministerio da Fa
zenda; o credito especial de 788 :200~\ para pagamento de 'juros 
de apolices emittidas .para a construccão de estraâas de ferro 
:(i:om'parecer fa·vo!'avel· da Comrnissão ·ae .Finanças)·; · 

. ' ' ' 

· Discussão unica do parecer da Commissão de Po~icia, 
n, 121, de 1916, opinan,do ·pelo '·deferimento do requerimento 
em que o Sr. Julio Pimental, chefe da redacção dos debates 
do Senado pede dispen~a 'do serviço· !?OF tempo indet~rmin~do, \ 
e propondo a nomeacao do Sr.. J o ao Lopes Fer.reH·a Filho · 
para preencher o Jogar v.ago com a 'referida dispensa '(com. 
par•ecer (avoravel da de FinanÇas e. voto vencido do S1'. Bueno 
de Paiva). · . . 

' Levanta"-se a sessão ·ás 2 horas e 45 minuto!!. 
, ' , , 1, '' I ;• J ' , r I ' I':. • I J • .,•' 

' ; 
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ÜS A:\:>AES DO SJ::NAllÓ 

102" SES~~,\.0, EM 18 DE 'SE'r'EMBHO DE HJlli. 

PHESJ.DENCIA DO SR. URBANO SANTOS, Pl\llSIDENTE 

. A, 1 hora da tardo abre-se a sessão, á que concorrem os 
Srs. A. Azeredo, Pedro· Borges, Mctello, Hercilio Luz, Pereira 
Lobo, Lopes Gonçalves,. Rego Monteiro, Indio do Brazil, Lauro 
Sodré, Arthur Lemos, Costa Rodrigues, Mendes de Almeida, 
Pires Ferreira, rube.iro Goncalve~, Francisco Sá, João Lyra, 
Eloy de Souza, Cunha Pedrosa, Walfredo Leal, Dantas Barreto, 
Gomes Ribeiro, !Domingos Vicente, Miguel de Carvallho, Erko 
Coelho, Irineu Machado, Alcindo ·Guanabara, Francisco 6a\les, 
Bueno de Paiva, Bernardo Monteiro, Alf~edo Ellis, Leopoldo de 
Bul'hões. José Murtinho, Xavier da Silva, Generoso Marques, 
Abdon Baptista, Rivadavia Corrca, Soares dos Sanntos e Vi
cwrino Monteiro (38) • . 

Deixam de comparecer com causa justificada os Srs. Sil
verío Nery, José Euzebi.o, Abdias Neves, 'Dhomaz Accioly, An
tonio de Souza, Epitacio Pessoa, Rosa e Silva, Ribeiro de Britto, 
Araujo Góes, Raymundo de .Miranda, Siqucira de Menezes, Gui
lherme Campos, Ruy Barbosa, Luiz Víanna, José 1\farceilino, 
,João .Luiz Alves, Lourenço Baptista, Adolp'110 Gordo, Eugenio 
Jardim, .1Gonzaga Jayme, Alencar GuimarãesO .e Vida! Ra-
mos (22) • .. . . 

E' lida, posta em discussão c, sem debate, approvada a 
. acta. da sessão anterior. • . , 

O Sr. i • Secretario dá conta do seguinte 

· EXPEDIEN•I1E 
Officios: 
Do Sl'. t• Secretario do. Co.mat•o. dos DcpuLados, rcmettendo 

:~ seguinLc . · . , 

N. 60:-1916 

·~o Congresso Nnciono.l decreta·: 

DAS ELEIÇÕES \ 

. Art. 1.• A· eleição para Deputados e Senadores ao Con
gresso Nacional se realizará · no primeiro domingo de feve
reiro. finda a legislatura anterior, .Por . surrragio directo dos 
ele.ítor~s •. · · 

• 

... 
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Art. 2." ,<\. eleição para Piresidentc c VÍce-Presidcntc 
da Republica será feit.a no dia 1 de março do ultimo ·anno dO 
período presidencial, por suffragio directo da Nação e maiO
ria .absoluta de votos, votando o eleitor em um nome para 
Presidente e em outro para Vice-Presidente, escriptos em 
cedulas diversas. · · 

Paragrapho unico No caso de vasa ·da presidencia ou 
viéc-presidencia, não havendo decorrido dous annos do pe
ríodo presidencial, a eleição para o preenchimento da vaga 
se effectuará dentro de tres mezes depois de aberta. 

Art. 3.• A eleição comecará ás 9 horas da manhã e pro
seguiJ'á sem nenhuma interrupção at~ a conclusão dos ;tra-
balhos. · · 

Art. ~.· A eleição será por escrulinio secreto, sendo per,.. 
mittido. ao eleitor votar a descoberto sómente no caso pre-
visto no· art. 18. · 

'Art. 5.• Pnra a eleição de Deputados, os Estados da 
União e o Districto Federnl serão divididos em districtos 
eleitoraes de cinco Deputados, attondondo-se na diyisão, 
quanto possível, ás respectivàs populações, de modo que cada 
districto tenha população equivalente, respeitando-se igual
mente a contiguidade do terriLorio e a integridade dos mu- · 
nicipios.. · • 

· § 1.• Os Estados que derem sete Deputados, ou menos, 
constituirão um só districto eleitoral. 

§ 2'.~ Quando o numero de Deputados não fôr divisível 
;por cinco,· j.untar-se-ha a fracção, quando de um, ao districto 
da capit.al ~o Estado, e, quando de dous, ao •. primeiro e se-
gundo d1strwt.os. · · . 

. § 3.·· Gada eleitor votará em tres nomes nos Estados, cuja 
repr:Csentacão constar apenas· de quatro Deputados; em qua
tro ·nos districtos de cinco; em cinco nos de seis e em seis 
nos de sete. ·· 

Art. 6.• .Na eleicão geral da Camara, ou. quando 9 nl!
mero de vagas a preencher no distr1ctd fôr de dous ou mats 
Deputados. o eleitor poderá accumu lar todos os seus votos 
ou parte dclles em um só candidato, escrevendo o nome dO 
mesmo tant.ns vezes quantos ,os votos. que lhe quizer dar. 

§ 1.• No. caso do eleitor escrever um só nome, só um 
:voto será contado no nome esrripto. 

§ 2.• Si a· cedula contiver maior num13ro de votos do que 
os de que póde dispôr o eleitor, serão apurados sómente, na 

· .ord~m da . pollocncão, os nomes precédentemente escripfos até 
se completar o numero legal, desprezando-se os excedentes. 

Art.. 7 .• A eleição de Senadores será f~ita por Estado, 
votando o eleitor em um só nome para substituir o Senador, 
cujo mandaf.o houver terminado, 

Paragl'apho unico. Si houver mais de uma vnga a pre
onrher nn me~mn ·or.cn9ii'io votará o eleitor em cedula sepa• 
rad~ para o preenchimento de cada uma dellas, . 

':· . . 

' ·~ : 
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DO PROCRSSO ELEITORAL 

Art.. 8:• A eleir.fio se fará...nn séde dos munic!p1os e dos 
districtos de pnz ou sub-divisões .indiciarias creadns pelas 
Constituiç!)es ou leis estaduaes, qualQuer qu~ seja a sua de
nominar-ão~ perante as mesas · or~Ianizadas. de accõrdo ·com 
·esta lei, havendo na. séde de crida mimicinio. tantas mesas 
eleitoraes qttantos ·forem os tabelliães e officines 'ctó Re~istro 
Civil. e na ilfi cadá rlistricio de paz ou sub.:.divisão .íridiéiaria 
apecnns rimá e devendo todas ellas funccioriar nos edifícios que 
forem desi!iriados pelos ,juizes de direito, preferidos os edi" 
fi cios publicos, onde houver. · 
· Nas <iaP.it.áes dos Estados funccionnrão tantas mesas 

qúaíit.os forein os serveÍituarios de justiça ne!las existentes. 
No Districto Federal. haverá 30 m~srÍs eleitoraes distri- . 

btiidás pelos seguintes districtos municipaes: ' ' ' . 
(iavea; 11ma; CÓnacnbana. uma; LÍlgM, duas; Gloria, duns; 

S; José; duas; Candel!iria, uma,; ~anto Antonio e Sarita Thé
re:ia. uma; Sacralm!lnlo. uma; Sant,'Anna. e Gambon; uma; 
Santa .. Rita; duns; ilha do Governador e ilhá dri Pacjúetá, 
uma; Espírito Santo uma: S. Christovão; uma; Engenho Ve.;; . 
lh.o,. Mçlnrahy .. e Ti,i~JCa, duns; Engenho Novo e, 1\feyer. dt!ns; 
Inhaúma, duas; JraJá. duas; .. )nr.arépnguá, . uma; Guaratiba, 
uma;,Campo Grande.·duns e . .Santa Cruz, uma. .. ,· . 

Estas. n1esas funccionarão em edifícios nubliros federnes 
ou municipaes_.que serão designados pelo .juiz federal da 2• 
Var11. .· · . . · . · 1; 

Parâgrailhd · unico. Uma vi>z .. desig!Írid9s, ser-Vfrão .esses 
loctie~ para tlidas ris ehiii.iões feitas na,1 vigencja desta lê i, 
:ri li o ribdendd sP.r mudâdos sihão. no caso' de ruina do edificio 

· ou .alteração da sua. nature.1.a. 86 podendo ·n rimdànca ser 
feita até i 5 . dias, antes da eleicli.o e após verificação do fact.o' 
peiisoaJmente feita peld juiz. . · \ · . · . , 

··, . • • ,- , . .:J•'"' •• '. '' • ~- ·• '··~ .~. • ... 
Art; 9.• As mesas serão conshtmdns: . 
Nós. municiplOs. que. forem' séde di> .. comarca; 'pelo ,iulz 

d~ direito; conio presidente,. pelo. nresid~nte dn Cnmnrn Mu
nicipnl e pelo i• SÍJppl~nf.e dO Sllb~tituto d10 juiz fcd~rnl; nos 
:municípios .Que forem s1>de de termo da comarca; pelo .iniz 
mtiiiir.ipal; preparndnr oii diRtrictaJ. r.nnforrrie n dennminacão 
qitl.' tiver; r.omo presidP.ntc, pelo. presidenté dn Cnmnrn Mim'!~ 
c.i.pltl e pelo 1• supvlente do substituto do .iuiz federal: 'nos 
domais · m.unicipi,o•s, ·onde não, houver juiz .. pelo 1• supplente 
dô ~übatitiit.o do .ii1iz ft>derill. como ·presirlente. Pfll·o urr.si:. 
d~nte da Carriarii Müriiéinal. Tnt~ndorir.in .nit 1 ChnRfllho. Mími
cin~l e. ~?F. )lrn .~lrHor da, séd~..flo m1inifjpiq, ~esit;nriqo, prlo 
jJji?, .. de ,d!xettq d.n Q()mnrr.a ~ ~ue pert~neer .() m,nmclp~o: nas 
demais secções da ,sede da comarca e nas .outras secçoes dos 
distríctos de pai de to'dos os niuníéipicis cíúe compu~erem a \ ' . ' 
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comarca, por tres eleitores, sendo um··aesignado· pcJ.o juiz de 
direito e dons indicaàos cm officios differentes ao referido 
juiz p~los eleitores da secção, cujas firn;ms_ deverão ser re~ 
oonl'lec!(las,. até . quar.enta, dias .. antes qn. realização d(l eleição, 
cabendo a pres1denc1a ao eleitor designado pelo juiz de di-
reito. ·· · 

Recebidos os officios, serão os mesmos abertos pelo juiz 
de direito em audienuia publica, na qual novos offiéios po

. derão ser apresentados e. assignado aos interessndus, eleito.; 
re~ . de cada secção, o prazo de 24 horas. para offerecererii 

. as · reclamàcões · que p•oi'ventura tiverem.; findo este pra210 -o 
juiz de direito delibet•ará sabre t.aes reclamações e sendci irii-. 
prucedentes, considerará mesarios de cada secçi!o os dous que 
forem apresentados por maior numero de eleitores,. cürri
prindo-Jhe, oi.Jtrosim,. trinta dias pelo menos antes da elei
c~o .• , commu!licar. a .. cada ,um dos eleitores escolhidps, por of.
fl c.Io en'\iado sob regist~o. a sua escolha par!t membro .da 
mesa. fazendo igual communicac;ão aos eleitores pur elle de~ 

· signados. . . . . . · . . . . . . . . 
Em caso de empate entre os apresentàdos_por afficio dcis 

eleitore.s, o juiz escolherá um. delles. . . · ... 
. ..Nenhuin eleitôr poderá ass'Lgnar mais. que um officio 

para· a indicaÇão de mesarios; caso o faça, .será consideradà 
de !le!lhum effeitu a sua assignatrira rio~ referidos officios. 
. Tanto ás designações de mesarios feitas pelo juiz de di~ 

reito C•Omo· as indic:ú;ões fe'itas pelos eleitores,' deverão 
constar dei pr.otocono de audiencias dei referido juiz. -

! § 1.~ Nas comarcas onde houver. mais de Úm jttiz .de di~ 
rei to exercerá .tudas as funcções que lhe . cabem pJr esta lei 
o juiz de direi to. mais antigo. / . . · . 

. § 2.• -No's Estados em que o juiz de .. direito _fOr substi
tliido nas stlas funcçõés em parte pelo jlii'l de direito da co-

. niarca visinha e em parte pelo liuiz municipal. preparador 
Ott districtal, será este a· presidente da mesa elitural, caben
do ao sim substií.utó presidir a' mesa eleitoral no município' 
ohde:. exercer elle as· suas funccões judiciarias. . • 
. . .~ 3:~ . Ciüando, úin inunicipio P.êrwncente a uni dis~~~c~o 
eleitóral fizer parti! de comarca pertencentP, a outro dJstri
ciu,, .cabei'á, .. ào .. iuiz d~ .d~reito da corriarca. 11:·. que estivêr 
amwtri o ,referido. mumcipw; .e que fizer pnrt.e do. mesmo 
districto elêitornl. f.azer a de!!ijmação dos, ~l_ef~Q.r.es e o tnbcl~ 
liãn ou of.ficial do !'egistro .civil a que .se refere ci § 6•; bem 
OO!flO cumprir · as determinações . do art; 11, § i• • . . . · . 

· · § 4;• . No .Dist.rictô . Federai. .às . ine~ns s~rii:> constituJdas 
pt>los .iuizE's de direito dns varas .. r.ive1s, . r.rJmmn.es,, da pro~ 
vedorin, de orpbãus, pretere~ do·ci':el e r.rime e '[lOr dous 
eleitores dn ·respectiva ser~fio, s~rvmrlo ÔP. spr.retann. ?. es7 
crivão do .iuiz que a presidir, e funcciqn~rão so~ a presJde~
!)ia dos ,iuizes e p11etores; na falta destes servirá de pres1-

I 
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dente o eleitor que tiver s'ido apresentado por maior numcr.o 
de cleiLoros da secção. 

Os cleil•.lrcs, que deverem servir de mesarios, scrilo apre
s~nt.ados cm officio. por elei-tores da respectiva seccwo. cujas 
fil'mas serão reconhecidas, ao presidente da mesa eleito
ra! quarenta dias antes da eleiçã.o, observando-se em tudo o 
dispogto no arf.. g•. . ) . 

§ 5.• As mesas do 1• distrilcto eleitural··serão presididas: 
a da Gav~a. pelo pretor da 2• Pretoria Cível; a de Copaca
bann, pelo pretor da 1' Pretoria Civel; a i" da Lagôa, pelo 
juiz da 1• Vara Cível; a 2• da Lagôa, pelo juiz da 2• V1ra. 
dc1 Orphãos; ·a 1.' da Gloria, pelo jUiz da 1• Vara dil Orphãos; 
a 2' da GJ.oria, pelo jui.z da P1•ovedoria; a 1• de S. José,, 
pelo jUi·z da 5" Vara Cível; a 2' de S. Jos61 pelo juiz da .6" 
Vara Cível; a da Candelaria, pelo ;juiz da 3" Vara Civel; a 1 • 
de Santa Rita, pelo juiz da 2• Vara. Cível; a 2• de Santa Rita, 
pelo juiz da 4• Vara Cível; a de Santo Antonio e Santa The.., 
reza, pelo juiz da 4' Pretoria Civel; a do Sacramento, pelo 
pretm• da 3• Pretoria Cível; a de :::ant: Anna e Gambôa, pelD 
pr·ctor da ti• Pretoria Cível .c · a das llhas do Governador e 
Paquetú, pelo pretor da 6' Pret01•ia Cível. J\s mesas do 2" 
districto eleitoral serão presididas: a do Espírito Santo. pelo 
pretor da G• Jlretoria Cr!rninal; a de. R. Christovão, pelo 
pretor ·da 5' Pretoria Crnninal: a ·1• do Engenho Velho. An
aarahy c Ti1iuca, pelo juiz da à• Vara Criminal; a 2• do En
g€'nho Velho, Andarahy e Tijuca, pelo juiz da 6• Vara Cri
minal; a 1' dn Engenho Novo e Meyer pelo juiz da i" Vara 
Oriminal; a 2' do )!;ngenho '1\ovo e Meyer. pelo juiz da 4• 
Vara Criminal; a 1• ne Inhauma, pelo juiz da 2' Vara Criminal;. 
a 2' de · Tnbaunm, pelo pretor da 4• Pretot•ia Criminal; 
a 1• do It·aj á, pelo pretllr da 3' Pretoria Criminal; a 2• de 
Iraj{t, pel·o pretor da 2' Pretoria CrimJ.nal; a de Jacarépaguâ 
pelo pretor da 7' Pretoria Cível; a 1' de Campo Grande, pelo 
pretor da 8' Pretoria Cível;· a 2' de Campo Grande. pelo 
pretor da 7• Pr~loria Criminal;· a de Guaratiba, pelo pretor 
da 1• P-retoria Criminal e a de Santa Cruz, pelo juiz da ti' 
Vara Criminal. Os eleitores serão distribuídos pelas seccões, 
de accôrdo cum suas resldencias. os do 1 o districto, pelo. juiz 
da 1• Vara Civrl e os do 2• districlo, pelo da 2' Vnra C1vcl. 

~ 6. o Fará parte de cada inP.sn .1:omo SCI:t'etaJ•io,. .ainda. 
qnc est.e,ia suspenso do exerciciu, um tabr.Jlião ou offiCtal ·do 
reg:stro civil desig-nado pelo juiz do direito da comarca a que 
pertencer o município. . · 

Nos município~ onde não houver tabellião ou official do 
registro ,civil sert\ designado um d·o·s escrivãcs do paz. e, na 
falta destes. será dosi,:mndo um escrivão ad soe, o qual exer
cerá ns fnnccõ•'s do tnhr.lliíio para os effeitt\S desta lei. 

·Art. !O. No raso de fnlln do ,juiz rio dir·eito ou do juiz 
municipal, preparador ou distrirtnl, ser;i ellc suhstituido, na 
presid~ncia dn mesa pelo. t• suplente do substituto do Juiz 

I 
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federal fl na falta do 1• supplcntc, nos municipio.s que não 
'- forr.m Si1de dr. comarca ou de termo será este substituído 

pelo presidente da Camarn Municipal.' . 
. . Nas dema:s secções eleitorae0 o presidente será substi
tutdo p~lo mesario que houver sido apresentado por maior 
numero de eleitores. · 

Art. 11. Noventa dias pelo .menos antes do dia designado 
para a oleioão, ·serão entregues ao juiz federal nos Estados 
pelas delegacias fiscaes, e ao juiz ·federal da 2• V'llra pefa 
Secretaria do Inter.ior, no Districto Federal, os livros necessa
rios para a eleição. 

Estes livros serão abertos, numerados, rubricados e· en
cerrodos ·pelo referido juiz federal, e enviados sob registro 
aos ,iuixcs de direito das comarcas dos Estados. 60 dias pelo 
menos antes do dia des:gnado pura a eleição e em numeru 
sufficiento para a distribuição de· duus delles por cada mesa 
de secção eleitoral da comarca, obS~ervado o disposto no ar-
tigo 9• § 3". · 

NÓ Districto Federal serão remettidos dous livros a cada 
um dos juizes, presidentes das. mesas eleitor-aes. devendo ser 
feita a remessa vinte dias antes da eleição. 

§ 1. • O juiz de direao, Jogo que os receba, rubri~ará todas 
as folhas dos livros destinados á eleição e remctterú pelo 
Correio, .sob registro, a tempo de serem rácebidos antes do 
dia da eleio;ão, dous a ·cada um ·dos tabelliãcs o off:ciaes do 
registro civil designados para servirem de secretarias das 
mesas eledtoraes nos diversos mun:cipios doa comarca. 

. ~ 2. • ü escl'ivão do juiz federal perceberá a gratificação 
de 200 réis por cada termo de abertura e de encerramento, 
que lançar nos livros destinados ao serviço eleitoral. 

, Art. 12. Trlnta dias antes da eleição o juiz de direito 
designará os eleitorAs que deverão. servir coma mesarios .nas 
diversas s~ccõr.s eleitor•aes, fazendo no mesmo ·dia. publiC'llr 
p(.'lla imprensa na séde da comarca e •. na falta de lmpr·ensa, 
por edital àffixado na Camaru Municipal da referida séde . e 
· · Paragra])llO unico. Recebida pelo presidente da mesa el~l
tores ·designados, fa?.endll igua Jment.e, pOt• officio rem~tttdo 
sob rcl!istrc,, n respectiva commnnicnção ao presidr.nte do. 
mesa rlrilornl r nns e!ritorrq rlr.sh:mnrlos pnra mesarios. 

Pnmgrapho unico. Recebida pelo presidente da mesa elei
toral a ~.ommunicnrão do juiz de direito, fará elle puhlicoar 
pela imprensa, si houvfll', ou por edital nffixndo na Camara 
Munir.ipal. no proro rle 21 horas. tí nome do eleitor designado 
para fazer parte da' mesa eleitoral. • 

flom a me-smn antecPdrncin serão drsitmndós pelo juiz 
dG direito da r.omarroa os ·tabelliües e officines do reglstro 
civil, que dev~rão se1·vi1• como secretarias das mesas eleito
rnrs. rlnndn-lhr.s immedlnt.n · communinncão,. soh rr.:;:-ish•a. da 
designação feita· bem como ao presidente da mesa eleitoral. 

Art. 1 s. Dez dias antes do desil!nndo pnra a 11leição. o 
presidente da mesa .. convocm·ú os demais mesarios por edital 

•, I, 

:' 

,' ..... 



ANNAES DO SENADO ' 

puhl'r.aclo pAln imprensa, si hmiver, ou affixado\ no erJ.ificir 
da Camara Municipal e nos outros designados para nelles ae 
realizar a elekão. 
. Independente· de tal convocacão, deverão comnareMr os 
referidos mesarios no dia designado para a eleição salvo o 
caso de forca maior. , · ' . ' . ., . 

~'~ ., 

. Art. U. Rl.'unidtls dous mesarios, pelo menos, no edificio 
dr.stinado para nP.IIr. funr.rionar a mrsa eleitnr"lll. ás· 9 horas . 

. do .dia marcado pnra a r.IP.icão e o tabelliiio ou Mficial do re~ 
gi~tro rivil. drflimmrlo. fará este aprr.sP.nlacão d!.!s livros re
mettidos peJ.. ,íuiz rle dirrito. lavrando-se nos mPsmos imme~ 
diatamente a acta da installac.ão da mesa, que será ·assignada 
pelos mesarios pre~Anles. · · 1 

1 

·, Art. 15. TnRiallo::~rla a mesa e antes de iniciarto o tra-
halhn. de rrrAhimPntn r!aq r.rrlnlas. officinrá a. mesa an juiz 
ferlrral commlÍnienndQ a sun in~t.alla<;>ãtl. devAndo srr este 
officio "!ss_itrharlo pnr lo'l~n~' os m~mhros da mesn. rPr.nnheci~ 
das aR fnmas pPlo tahelltão onde houver, e, na ~nn !'nlfn, pelo 
official ilo r·egistro civil m.i serventuariv de .iuslicn. que ser~ 
vir de SP~rPtario 1\ r~>rnrftirlo no. mesmo dia sob registro pela 
agencia do Correio mais proxima. · 
-, Art. 16. Prl'ante a' mrRa rPunirla nnrler:\ carla r.o::~ndirlato , 
arre~Ant.nr 11m fiqrnl. rrnP drvArá sPr eleitor elo rli~trirtn elei- ·~ 
toral ,nu do E~IAr!O. r.onfnrirJP se tratar rle Pleicão de nopu-' ;! 
tarlos ou Sen'llrlorr~ e Presirlr.ntr. e Vicê-Presidr.nte da Repu
blica por offirin rliri!l'ido ao presidente da mesa, reconhecida 
ii firma por officinl rl~=~ fÃ puhlir.a. 

JIÍ-na!· dirritn .as•iste n r.o::~da A.TUPO r!e r.incornta PleitorPs 
da ~rrriío. drvPndcl o nffirio sPr· por todos assill'T!arln. reco~ 
nhecirlas as firmas e in~h·n1rln com documrnto rrne prllvr se
rrm eleitorr.s. nfio .rnMnrln ne~te cnM rer.nhir n nomeação de ' 

. fiscal P.m inrlividnn rrue niin sA.i'<l eleitor da ~Pcc§o. , 
· Parl!lri'anho unicn. NP.nlmm eleitor pnrlm"á àsoil!'nnr maie 
de um ó·rfi!'.io r. si o fizer,, n§o serã o seu nome cOntemplado 
em nenhnm tiellet~. · · ' 

Ai-t. 17. AnuràrlÍlR n~ nfricin~ dr anresPnfa~!lo cln~ fis- · 
c~P.s. terá 1\omPcii n. trnhnlhn de recebimento das cedulas dos 
eJeitnrP.S l'!llP r,nirjparP.I'P.rPrn • . 
,. . J_ 1.' Ant~s dP cnmecndo O. rere}limerito dÀ~ cedul!!Í!, O 

.. pr,~sidr~te da. mP~Ii mostrará ao eleJJorarln ~ ,urna, qne de:
" verá se ar~ar ~bre a mesa, para que ver1f1que estar .~ 

mellrna vasu1. · : . 
Esta urna terá duas chaves. ficando. uma ~ob n guarda 

dí:i presidente é outra do tabellião ou serventuar1o que. servir 
de secretario. . ·. . . . ., 

. ~ 2. • o . ~er.retarin da IJÍI'.~ll lavrará em sr.JnJida. nnA dous 
llvros a acta de cnmer.o dn rlr.ir,ão. n I!UOl sArá n.~signodn rm 
arribb.s os. Ih;-r'os por cada eleitor, antes de depositar na urna 
a sua cedula. · 
. ' 
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' . ' 
. ~-- 3. NenH:im eleitor ser:'t adrriittido à votar sem. préviu. 

oxhibir,ão (lo seu titulo. o (Jua] srrá rubricado pela mesa, n[i() 
lhe podendo. ser recusado o voto. si o fizer . 
.. · .. Si ·a me~a tiver, justos motivos para suspeitar da iden

tidade- do. eleitor; tomará o seu voto em separado e reterá o 
titulo apresentado, enviando-o com a cedula á junta apura-
dora das eleições na cápital. · 

': ~. 4.~ E' vedada a as~igmtturà, -.por Outrem, do nome_ d~ 
·el€\Itor na acta a que. se refere o ~ 2°• sob qualquer pretexto, 
d~vendo ser considerado ausente ó eleitor que não puder aS:. 
signar: · 

. , ~ •. 5 ... 0 O, voto. -.cio. eleitô{será .. e~cripto em cedula éollocada. 
em envolucro fechado e serii dishnctiVO algum, podendo ser · 
im.ílressa é í:líivendd trazer a indicação da eleição de que se. 
tratar. . .. . ' *. 6. o b fiscal, qÜe. fõf êleitor de düd-o municipio, dis-

. triÇ,to, ~e P.~~ .. O], secção.-~Iêitoral: .x~t~râ. i:l~?e cstiv.er e,_xe~~ 
c.endo as funcçoes de fiscal, exhiblrii:lo; porem; o seu titulo 
dê eleitor, . · 
. ~ 7> ~.- ~inda a yôtÜÇãcJ, )i ~~cré,iârip,' P.fosegÜind_o, na ~s:

cri,ptura da acta, nesta declarará O numero de, eleitOr.es· que 
yqtar~~:irl.;ii i.los. ciiie ,C!_eixarâ~. a~. pi:impai'ecéi:, procedendo-se 
em seguida á apuraçao das cedulas. . . . . 

• .. ~ .s;o Abl'>rta. a, urna em Pl'eseriêà ,do· eleitorado, e .de.lla 
retiradaS; ase~dulas,.,.serão ~.s. mesmas !,'~_unidas. ~!O maços de 
50 .. d_epOis de separadas_ as qué. se .r:e~erem .. á. eleicao_ de Depu
t~dos ,e as ,qu~ se referem á, el~tçã<i. de .. Se.nador, sendo conre~ 
r:.~do ,em , segmda o numero total das mi.'Bmas com o numero 
de eleitores que cómpareêerem. . . ' · * 9; o T~_:~rminadâ êsta. verificaçãó ê distritn:tido o tràba
lho- entre os mesarios, terá com eco a apuraÇão dás. cedtilàs: 
.l~ndo o .. presidente em vpz, .. alta o~ ,nomes .. d,as .. ran.didatos vo- .... 

- tadqs, para J:!ep_utados .. _depois .do . que submetterá a cedula ao 
exame ~_o~ f1scaes. e dem.l!iS mesariqs; .. .. .. . · . . . . ; de· 
. A apuração dos· votos .Para Senador,,s~rá . ..feJta <depois 

· fmda a . apuração das cedulas para Deputados. . . 
. ,,- ~ _id; /i. c.edtila q~e niÍôJi.~er i·otúlo. ~erá ,apurad~. ~CI.-.:cepto 

· no .caso de. na me~rna occas1ao;. se proceder á eleiçao para 
Jl)ais pe um cargo e. de. ilàda eleitor vdtà.r com inais de uma 
cooula. · · -·· i · 

· . .§ ú ... serão aí:lbrá<làs em separado iis céi:!ullls ciue. con-
t!xer'em alteraç~es.. ~b.r falià.)liic:i;\lêiltô. oií s~,PP~11ssã~ .. de s9~ 

.. })renomes ou appelhdo dô eitlndão votado, de mopo que nao· 
se, possa .. verificarque, se· refere claramente .. a individuo de
tertniiiiido; Taes. cedulils. serão rubricadas pelá mesa e re
riiettidiis (t ji.uita nj:Jurndéihi da ctipital. > 

~, 12. Não serão àpurâdas às ceclüias. 
. . 'dy . cjuandô Cdlitivereni i:iomi{ riscàdo ·e stibstHuido ou rião 

,~~~;. ' 
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b) quand~, procedendo-se_ a mais d!J u.ma c~elcão conju~
tamente, contiverem declaraçao contrarm a do rotulo ou nao 
hohver indicação no involucro; 

c) quando se . en,ontrar mais de umà dentro de. um 
mesmo involucro, quer estejam escriptas cm pape.! separado, 
quer no mesmo involucro; 

~ 13. Terminada a apuração. o secre.tario continuará a 
Javrár a neta, consignando-se nella o numero das c·edulas 

. apuradas, o numero de votos obtidos por cada candidaato, o 
nm:nero de codulas apuradas em separado com os nomes dos 
votados, o numero de c.edu!as não apuradas, com a dr.signa
ção dos motivos, tudo, emfim, quanto occorrcr no pr!Jceàso 
do npuraçãó e. durante a eleição. Esta acta sr.rá . assignada 
pelos mesa~ios e fiscae,s. declarando-se m seguida ás assi
gnaturas si algum . fisGai se recusou a isto. se!!do esta qecla
racão tnmbr.m ass1gnada pela mesa, reconhecidas ·as ·firmas 
dos mesnrios, fiscaes e ele.itores que comparecerem pelo offi
ninl de fé publiea, que servir de secretario da mesa. O resul
tado da apuração será immediatnmente publicado e.m edital 
affixado no edificio em que se tiver rralizado a eleição, e pela 
imprensa, si· houver, entregando-se aos fiscaes, mr.diante re
cibo, um boletim com o referi<lo resultadO,! assignado pela 
mr.sa, reconhecidas ns firmas dos mesarios- pelo serventuario 
l]llC servir de secretario. · . ') 
. Concluídos os ·trabalhos, . serão os dous livros remettidos 
no pi•esidente da junta apuradora na Capital do Estado e no 
Districtll Federal, acompanhndrls de um officio da mesa sob 
registro. no dia immediato ao . da terminação dos trabalhOs,: 
devendo o presidente da Junta Apuradora, .. termimidos os 
seus trabalhos. remetter um dos livros · tí Secretaria do Se
nado e outro á da Camara dos Deputados, acompanhados de 
officio sob registro. · · 

~ U. A acta da eleicão, bem como a da installacão da 
mesa eleitoral, será transcripta no livro de . notas ou no do 
Jjegistro civil pelo tabellião ou official do registro que ser.vir 
de secretario da mesa. · .. ' .. 

· § 15. Tratando-se. do preenchimento de vaga de Depu-· 
tado ou Senador. ns actas . s~rão lavradas em cadernos rubri
cados pelo juiz de direito e pela ·ml'sa. com termo de abertura 
e encerramento, as 'quaes serão assignadas pelos mesarios e· 
fiscaes que o. quizerem fazer, sendo um remettido ao Senado 
O'.l tí Camara. ~ngundo a eleição de que se tratar, e outro ao 
presidente da .Junta Apui•adora na ·capital do Estado ou no 

. ~isl-ricto. Fcderal, acompanhados arr.-bos de ornei o, sob re
gistro. . , . . , 

A acta da eleição e a da instnllaoão da mesa serão tnm
.bcm trans.~riptas no. ).ivro de nota~ ou no do r~gistro civil 
pelo t.abelhao ou offwwl q11e. servir de secrl'tario da mrsa. 

Arl. 18. No coso de não haver eleição 'em qualquer secção 
· eleitornl qos lll'lnicipios qne coinpõem a comarca, por falta de 
compareCJmenf,o de dous mesarios; por não terern sido indi· 

• 

• 
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eados ou por ·o~tro qualq~er J~:.otivo, .poderão ?S. eloitorps .lia 
referida secção, durante o1to dm~, requerer ao ,JUIZ de dn·otLo, 
cm pelieão instt"Jida com os Litulos· de eleitores, que ~cjam 
tomados· os seus votos cm curtorio pelo tabellião que für dc
sigmtdo. J~sta petição só poderít ser indeferida, ei os tilulos 
dos elet.iorcs estiverem rubricados pela mesa perante a qual 
tiverem elles votado, segundo o disposto no art .. 17, § 3". 

De'ferida a petição, será lavrado o Lerriw no livro de 
notas, indicando os eleitores os seus candidatos. . 

. Este termo serít assignado por todos os eleitores e pelo 
j'liz de direito cm ultimo Jogar. 

No Districto F~doral o requerimento deverú ser apre
sentado ao juiz ou pretor, a quem .couber a presidencia da 
n:<Csa da secção eleitoral a que pertencerem os eleitores. 

Paragrapho uni c o. Pelo tabellião que lavrar o lermo 
serão no mesmo dia extra h idas tres cópias do mesmo, as 
q'laes, assignadas igualmente pelos eleitores c pelo juiz de 
direito, serão enviadas no. prazo de 24 horas pelo juiz de 
direito, sob registro, uma ao presidente da Junta Apuradora, 
uma ao Senado, outra ít Gamara. . . · 

Quando a eleição l'ôr para preenchimento de vagu, bas
tarú qüe seja rcmettida ~tma cópia do tet·mo ao 'Senado ou ú. 
Gamara, conl'orrr..e se tratar, de eleicão de Senador ou Depu
tado c outra ao presidente da .. r unta Apuradora na capital do 
Estado ou no Districto Federal. · . · 

,\:rt. 19. E' garantido 'ao· eleitor, ao !'iscai c no candidato 
o direito .de offerecer protesto cscripto quanto ao· processo 
eleitoral, devendo tal protesto ser. trarrscripto na acta. . 

Art. 20. O j'liz de direito dividirá. a comarca em tantas 
secções quantas. foJ•em as mesas eleitoraes, quer na sua séde, 
.quer nas dos districtos de paz, distribuindo os eleitores, com 
a possiyeJ igualdade, pelas diversas secções, cabendo-lhes o 
direito de 're'c!amar, si outra fr}t• a sua residencia; e mandar(t 
extrahir por cópia a lista de eleitores de cada secção, em 
ordem· alr.hnbeti(la, l.'emettendo-u ao·. presidente da respectiva 
mesa eleitoral, 30 dias pelo menos antes da eleição, depois 
c.lo u ter n•Jmerndo, rubricado, datado c assignado,. afim de 
por ella ser feit.a a chamada dos eleitores. 

Esta chamada será filita por um dos mesarios designado 
pelo presidente, votando os eleitores pela ordem da chamada 
e fazenrlo-o depois desto terminada, porém antes do prosegui~ 
mento 'da redacção da acta os que tiverem chegado depois de 
chamado 0 seu nome. 

, ·Na falta da lista de chamada, os elritoros serão adn:·it
t.idos a votar, mediante a exhibicão. do titulo, que ficará 1'11-, 
t.ido e só será entregue depois de lavrada a a·cta, no mesmo· 
dia o.u no dia seg'linte ao da eleicão; . 

Art. 2'1. Ao Pl'CSidente da mesa cumpre, do nccôrdo c o~ 
os mesnrios, resolver ns qnestões que se suscitarem. regular 
. a P.olicia. no recinto, prender os que commetterem crime, :f'à· 

' . . . 

\ 
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zer lavrar o respccl.ivo aut.o, ren:.ettr.ndo ·immediatamenLe com 
o mesmo a'.lto Q delinquente ú autoridade· competente. 
· Art. 22. E' prohibido a preseiicà de força publica dentro 

do edifício ou nas s~1as irr.mediações .durante <> processo da 
eleição. · · · · • · . · · · · · · ·· 
· · Art. · 23. Não h a incompat.ipidade para os membros da 

mesa que preside' as eleições nem 'para os membros da· Junta 
Apuradora da CapitaL' · · ·· · · · · 

DA APURA\)ÃO G~RAL DAS ELEIÇÕES 

Art. 24. A apu~ação geral da eleição de Deputados, Sena
dores, Presidente e Vi ce-presidente da· Republica, ·será feita 
na capital do Estado c no Pisti'icto Federal. .~ 
· · ArL 25. A Juula...-Ap•.trtidm~a· compôr~se-ha do juiz 1 fe
deral, :como presidente, do seu SUbRtitut<>' e dO representant& 
do Ministerio Publico·,iunto ao Tribunal Superior· de .Justiça: 
No Districto Federal servirá ·o juiz federal 'da 2• Vara. · · ·· 

Paragrapho unico. Sei•virá 'dê'•'secretario ·da j'.lnta . o .. es
crivão do juiz f~deral e, no caso· de haver mais de ·um, o que 
pelo juiz fôr designado~ 'sendo ·substituído o ·juiz federal na 
Pl'esülc'nCin;··no"ciiso' de '!alta, pelo se'.! substituto. · ··· · 
· Art. 26.· NtC falta de dol)s mesarios; ou dos que, como 

substitutos,· f!stiverein no exercicip ''de· suas ·runccões, não· se 
procederá ú apuraçã.o da eleiçáó'; ·• · · , ... · · · · ·· · ·. · · 

J\.I't. 27. A ,junta devera· rounir-se para a apuração da 
·eleição ordinaria de Depuíat.los ~ Simadorós' no dia 5 de março. 
á>. 11 p,oras, no edjficij:(Jii C~m~r~· M!ln!Cipal, çlevençlo ·es~ar 
conclmda a apuracao no pra~o d~ c1nco dms, salvo o caso ·pre
\•fsto no 11rL 30, § i•. · '" · ···. ' · · · · ·' ·· ·· ··· · 

· · AI't. 28'; O ·presidente. da junta convocará, · com antece
dencia. de. cinco dhis; os membros da 'j'.lntà; .. ilnnunciando· :na. 
mesma 'occasião por 'edital, ''r'eprocluzido pehi impr~ÍlSU'," O dia, 
~1gfJãt. hora. em Hue · ~om~car~~ ~ftrabalhqS, .~e· ~):lura.ç~~ ·da 
· · '··Paragraph0 unico.. Independente de co·nv.ocacão, os mem-

. ~ros' da .iunta: deveí•ão comparecer· no·· dia, "logar·'e' hora·· des
ignados .nesta lei; para· o' ·com·ec'o' dós trabalho~. :sendo rel~
vados da pena sórr.oente os quê provarem devidamente''o mo
tivo de" forçn· maior q1le 'impediu. o' se•J' comparecimento:· 
- · · AI't. 29. As ·sessões d:i' jünta" serão ··pu)>liciis; ··sendo per
. mittido · aos _can~idatbs 01-1" seus· procurad~r!'ís· ter assento' na 
mesa pnrn fiscalizar· a· apuraoão. · · · '· ., '· ·" · ·· ' ' ' ·· · · ··' ·· ·· 

· Art. 30. A apuracão só pnderá ser feita pelos livros 
respectivos. rcmeftidos ·'[Jelnli 'niesíis' eleitorae~"'de' caifa muni
cípio do' Estado ou por cad11 m·esa do'llistricto Federal.· '.·. 
"' t 1 ' i • • , • · • I. q,o 1 ... ,r, •· : • '··'•' • • ' • : ! ·' • 1 

. A 1. • No caso de h~~~rem sidftr~m~f·~id~s !lP JV~.sid!lA~ 
•da J~ll!~a :\PUfad~:a ma1s d~ "dqus hvr()s :referen.t!l.11 á q~esma 
seccao, a~;Junta suspend<lrá ·a :ipuracão desta· eletcao, devendo 
o prêsid~nte !mmediatain·en'te '·nome~ .. i:ló\.ts. tabélliãeà/ q.ue · 

, (t • •'•' >" , ••·'-·{·"''' 'dH" · \l'o > ,,,•.t,IJ,, "I • ' •"~ I.'•"•"' ~·· , 

.. . .. . ... . . . .. .. ' ( 
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J:irocerlerão ao exame da firma do juiz federal, lançada nos 
termoR dr. abertura e encerramento do~ livros e ao exame 
comparfitivo· das firmas dos mcsarios consLant~s do officio a 
que sr. refere o art. 15. ; 

§ 2. o O laudo dos peritOs deverá ser dado no prazo de 
24 hnras, devendo a junta apurar a eleição que por el!es for 
considerada verdadeira, -cm viafa da aulhenticidadle da.s 
firmas. · 

No caso de divergencia dos peritOs não será. apurada a 
· eleicão. 

. § · 3. o Não será apurada a dei cão lançada em livro que 
não tenha ~ido aberto, encerrado,-ríumr.rado e rubricado' pelo 
jujz reocraJ; rubricado pelo juiz de direitO, OU dO qual CODS
tr:m actas que não tenh~m· sido. assignadas pel~s eleitores que 
votaram e pelos .m~sarl()s. · : · · · 

Em nenhum outro caso e sob qualquer pretexto deixará 
a .iun'ta de apurar a eleicão. 

Na falta de livros r'el'er'enteR á eleição de qualqu1 'I' secção 
e si houver o juiz de dir,cito da comarca enviado ao presi
dente da junta apuradora· a cópia da eJeicão vealizada em 
car·torio. por eHa será i' e i ta a apuração. 

Si tiverem sido remettidos á juuta os livros referentes á 
eleição de urna seccão e Lambem a cópia . da mesma eleição 
realizada em. cartorio, a junta determinará que se proceàa 
ao exame comparativo das firmas doo juiz de direito, ou de 
quem presidiu a respectiva mesa,dos i:nesarios e dos eleitores, 
nos termn~ 'do § 'f• d-eSte artigo. Si ambas as ele:çõe:. í'ol'em 
consideradas verdadeiras por terem rlel'las votado eJeitor'llS 
differet?tes, s~rá apura,da a eleição feita p-erante a mesa da 
respectl v a ~eccão. , 1 1 .J·d 1 

Art. 31. Installada a junta no dia designado no. art. · 27, 
dará e !la começo aos trabalhOs, depois de lavr·ada a' acta de 
installacão nó livro abaixo indicado, 11elà apuração do i o dis
tricto -eleitoral, observando~se a oraein numerica em: relação 
áos demo is. · ·· · · ' ·· .. · 

.... Paragrapho unico. Terminados os trabnlhoR da junta no 
fim cte cutJa dia ás 16 horb, ser·á. lavrada pelo secretario da 
mesa em livro aberto, numerado, encerrado e· rubr.cado pelo 
pr·csidcnle da juuta, ·uma actaí /que por. lOdQs os mesarios 
s-erá a$signnda e da quà.l consLarão as eleições apuradas, as 
·que não o ·foram com indicação dos motivos e o numero de 
votos· obtídn por cada candidato. · · · · · · 
· ·O l•esnltúôa do~ trabalhos de cada dia será publicado no 
dia immedjato 'P.m · etlit.al pela imprensa ou àffixndo no ·1ógar 
ila' npuracão;. dn · qun.J constarão todas· as" indicações · acima 
mencionada a. 

·Ao~ ·candidatos ou seus procuradorefl serüo dados bOle
tins assignados' pela mesa, reconhecidas' as firin·a·!l · peJ~· ~s
crivão ·que servir de secretario, após a t8'l'minacã'o da apu-
~·ação e'm cada dia. · · ' ' 

\ 
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Art. 32. Concluída a apuração das eleicões, lavrar-se-ha 
a acta geral da apuraçüo, contendo a votação total, mencio
nadas as eleições apuradas, as que não o for'am, as represen
tâções, recla~·a.ções _9u prol~stos apr·csenlados. 

Em segUida seruo pub·hcados por ed.tal os nomes dos 
cidad;Ios votados, na ordem nurnerioa dos votos roccbidos. 

. Paragra;phó u.nico. Da acta geral àtrahir-se-hão as 
cópias necessarias, as quaes, ,depois dJ assignadas pela ,junta.; 
reconhecidas as firmas pelo escrivão que servir de· secreta
rio, serão remettidas: uma a cada uma das Secretarias da 
C:1mara e rlo Senado o uma a cada um dos eleitos para lhes 
servir de diploma. . 

Quando impressas serão as cópias concerto da~. e assi
gnadas pelos membros da junta, reconhecidas ·as ··firmas pelo 
scrctari o. 

· Art. 33. No caso .de preenchimento d-e vaga de Deputado 
ou Senador, a junta se reunirá· ~o dias depois daquelle em 
que se houv·er realizado a -eleição. 

' DA Jli,EÓIDILIDADE 

Art. 34. São .condições de ·ulegibilidade: 
1) Para o Congresso Nacional: 
1", estar na posse dos direitos de cidadão brnzileiro e set~ 

alistuvel como el~itor; · 
2•, para a Camara dos Deputados ter mais de quatro 

annos de cidadão brazileiro e para o' Senado mais de seis 
-anuas e s~r maio·r de 35 annos de idad-e. 

2) Para Presidente e V ice-Presidente da Rcimblica: 
1•, ser brazileiro nato; 
2•, estar no exercício dos direitos 
s•, ser maior de 35 annos. ' . 

politicos; 

Art. 35. A. inel~gihilidudç de~erinina n n~m~ade dos 
votos que recahm'lm sobre os CJdadaos que nella mc1dam para 
o effeiLo de considerar-se ·eleito o immediato em votos, salvo 
o disposto no artigo seguinte. 

Art. 30. O immediato em votos ao iúeJ.er;ivel só pnderá. 
ser reconht•cido, si obtiver mais de metade dOS votos dados 
ao inelegivel; no caso contrario proceder-s-~-ha li no':a 
eleicão, ·'para a qual considerar-se-ha p·roros·ada a ineler;J-
bilidade. '· . , . 

Paragrapho unico. No calculo daque!le quociente elot-. 
tora! só serão cOlll'P:Utados os votos htlgados yalidos. . 

' ' 

} 
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Art. 37. São inelegiveis para o Congresso Nacional: 
1 ", em todo o territorio da Republica: 

f • ' 

Uf 

. a) o Presidente. c Vice-Presid~nte d.a Republica, os Gú
vernador.es ou Presidentes o os Vwe-Governadores ou Vice
Presidentes dos Estados; 

b) os Ministros de Estudo, os directores das respectivas . 
secretarias ·e os do Thesouro Nacional; 

c) os•ministros, directores c -repr-esentantes d(J ministerio 
publico no Tribunal de Contas; · 

d) os -chefe~ e sub-chefes do Es•tado-Maior do Exercito -e 
da Armada; . 

c) os rriagis trados l'ederaes e os membros do ministerio 
publico federal; 

J') os :funccíonarios administrativos í'ederaes · demissiveis 
independentemente de sentença judicial: 

· u) os presidentes e directores de banco, companhia so
ciedade ou empre?.a que gose dos s-eguintes favores do' Go-
verno Federal: · , 
, -t•; garantia de juros por subvenção; 

2•, privilegio para a emissão de notas ao portad<.r com 
lastro em ouro ou nã.a.; ' 

3•, isençãv ou reducção do imposto, ou taxas :federaes, 
concedidas em lei ou contracto; . 

. /1•, contractos de tarifas ou conces&ão de ·terrenos; 
5", privilegio de ·zona ou navegação. 

· ·u. Nos respectivos Estados, equiparados a estes o DiS-
tricto Federal : · 

a) os parentes consanguíneos ou affins, nos primeiro e 
segundo grilos dos Governadores ou Presidentes dos Estados, 
ainda que cllés estejam fóm do exercieio ·· do .carg:o· pol' 
occasião da ·eleição, c até soeis mezes antes deli a, salvo. si 
hoúver,em exel'cido o mandato legislativo na legislatura · an
terior á eleição dos r·eferidos Governadres, ou o estiverem 
exercendo ao tempo de!la; · ' 

b) os parentes consanguif!eos ou ~ffins nos mesmos gráos, 
. dos Vice-Governadores ou Vrce-Presidentes dos Estados que · 
·tenham exe·rcido o governo nos seis mezes anteriores ã ·eleição, 
salvo i a excepção mencionada na lettra anterior; · 

c) os magist.rados. estaduaes e os membros do ministerio 
dos Estados; · · 

d) o·s chefe·s de in&pecoão permanente militar; 
e) os funccionarios investidos. qe. qualqu~~ pommando de. 

forcas de terra ou de mar, ·poliCia ou millcia, não com7 
prehendidos os officiaes da Guarda Nacional; · . . 

() os funccionarios administ!·;.lt!v~s · e&taduaes demissivel.s, 
independentemente de sentenoa JUdicial. .. 

· III. Em qualquer Estado e no Districto Federal, os pa:. 
rentes consanguíneos e affins do .Presidente e Vice-P:oosi.;. 

s,-Vol. v 
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' dento da· Republica, nos primeiro e segundo grãos, atê seis 
meZ€s depois da cessação das respectivas funcções, salvo a 

, excepção constante do n. II, lettra a. 
IV. N~W ·respectivas circumscripcões as autoridades po-

Iiciaes. . · · . · · 
Art. 38 .. São inelegiveis para os cargos de Presidé!Íte o 

.V:ice"presidente da Republica: . 
a) o Presidentt>, para o período presidencial seguinte; 
b) o V ice-Presidente que exercer a pre&idencia no ul

timo anno do período presidencial, para o período seguinte, 
e o que estiver exercendo ·por occasião da eleição, entenden
do-se por ultimo anno do período presidencial aquelle em 
que a vaga se der, contando-se até 90 dias depois da mesma 
vaga; · · 

e) ·os Ministros de Estado ou os que o tiverem sido até 
:1.80 dias antes da eleicão; , , 

· d) os pa::entes consanguíneos e affins nos primeiro e 
. 'segundo grãos do Presidente e Vice-Presidente que, se achar 

em exercício no momento da ele·ição ou que o tenha deixado 
até seis me:r.es antes. · . · . · · · ·. 
. Art. 39 .. Salvo os casos já previstos nos artigos ante-:: 
riores, as causas de inelegibilidade permanecem, quando o 
exercício do cargo ou t'uncção publica preceder á. eleição _,. 
de seis mezes, nas hypotheoos · das alineas a, b e c, do n. I, 
e dedres mezes nas das alíneas d, c, f ·e (], do n. I, ·e c, d e· f, 

' do n. II, e nas do n. IV, do art .. 37. 
Paragrapbo unico. Considera-se cessado o exercício· d.'o 

·· cargo ou funccão publica pela terminação do .mandato ele
ctivo, exoneração, aposentadoria; inactividade, ',jubilação ou 
disponibilidade. · 

DAS NULLIDADES 

· Art. 40. Só podem ser annuUadas as eleições nos casos 
expressamente Pl'CVÍ§tOs nesta lei: J 

4-rt. U. Sií.o nullas. as eleições: 
t•, quando realizadas perante mesas constituídas por modo / 1 

diverso do prescripto em .lei; I 
2•, .-quando realizadas em dia e lagar. diversos dos le-

galmente designados; · . .~ · ' 
3"Jquando os livros em que forem lavradas as actas não 

·. estivel'em 'rubricados pelo juill federal e pelo juiz de direito 
~ · e não contiverem termos de abertura e encerramento assi-

gnados pelo primeiro; . · . ._) . 
~ ·~ 4", · quando S(J fi1.er por aHstamento clandestino uu fmu-

dulento· · · ·· . 
· 5•, 'quando as actas não estiverem devidamente assigna-

. das pelos eleitores e pelos mesarios;- ' r ' . 
. . 

• 
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li'·, ouando h'IJ'uvor prova evidente de recusa d<.> fiscaes 
aproscntâdos pelos candidatos ou. por um grupo de eleitores; 

7', quando houver prova ele fraude que altero 'ó' resul-
tado' da eleição. . · · 

Art. 42. A camnra ou ~ Senado mandará proceder a nova 
~ eleição sempre que no' reconhecimento deo poderes d'e seus 

mambriJ~, annullar, ·P•Ol' qualquer fundamento, mais de me~ 
tade dos votos do candidato diplomado, deduzidcls do calcular 
lOS · vot(lll de duplicatas. desprezadas por- imp'o'ssibilidade de 
;vt~r.ificacão da legitimidade de uma das actas •J 

\ 

DAS VAGAS 

:-\rt. '43. O .cidadão eleito Deputado ou Senador póde, 
.depQis de rec'ônhecido, renunciar o seu mandato. 
· Dat·-se.-ha por comprovada a renuncia, quando o Gover

. n:tdor ·do Estado e o Ministrd do ln~erior della tiverem co
llh{ecimento por· oommunicaçã,o da ~Iesa da respectiva Ca
mnra, a que tenha o representante enviado a sua renuncia. 

Aberta a vaga pela renuncia ou pdr fallecimento do re
prE's•entante, será ella ,preenchida no 'prazo ma."tim0 de tres 
mezes, :Jantados- do .dia da renuncia ou mb'rte, sendo desiS'!la
d.o '' dia para 'a nova e~eicilio :t>elo .'Ministro do Interior, 
si o Governador do Estad'd niie> o tiver feito n0 v.razo de 30 
'dias da data da renuncia ou do· fallecimento . 

.lu·t. 44. O ·prazo para o preenchimento das vagas aber"' 
tas no, Senad'd e na '()amara ~m virtude de acceitacão por 
parte i:le qualquer dos seus membros de cargos, cuja incpm
patibilidade com o mandato fó'r Qu estiv~r prescripta •em 
lei, contar~se-ha, no caso de •haver data designada para ·a 
p\)sse do eleito ou nomeadd para taes cargos, doesta data; e; 
na hypoth~se contraria, do dia de sua posse ~u investidura, 
~nd<•pendente sempre,,.de qualquer cO'mmunicação,. 

DA INCOMPATIBILIDADJ!l 

, ,k\rt. 45. Durante as sessões o mandato legislativo ó in
compativel com ll· exorcicio. de outra qualquer íunccão pu

.. blica, t:oneiderandó'-:se como renuncia do mandatoO semelhante 
exercício .depois de· reconhecido o 'DeputadO' ou Senador. 

Art. 46. ·Não se c.cmprehende na disposição do artigo 
lmtlf>l'ÍO!' O desempenho de missões diplomaticas, commissúcs 
ou commandos militares, desde que preceda licença da Ca- -.. 
mara ·a qu·e pertencer o· representante .._da Nac~. e, indo-' 
.pendente de tal Hconca, nos casos de guerra ou naqu•clles ilm 
.Que a honra ou Integridade da Nação se achem ·cmpenhatlas •: 

DOS DISTRICTOS ELillTORAllS· 

. :Art. 47. O tor1·ito1'io do. Republica <I!os Estados Unido's 
i:Io Bra?.il fica dividido em districtos eleitoraes pela se6Uinte 
tórnun 

. : 
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I 
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T. ~.:onsl.iluirão um ;;(o disLricLo el·eiL'tlral os Estados do 
A•mlZOiltis, Parú, i\olaranhão, :Piauhy, l1io Grande do. NOrte, 
'.Paruh)~ha, Alagoas, Serg·ipe, Espírito Santli, Paran;í., Santa 
Cat.lwnnu, Gú'yaz ·~ . l\Itttto Grosso. 

TI. O Estado do Ceará JOt·maJ•t't. dou,; disLrictus ,,[eil'u't'ttes: 

-

§ .I • o O· prjmeü!o' dislricto se lJOU)JJOrá dos seguintes mu. 1:1 
ni.c.ipios: Forta~eza, · Porangaba, .ftedem.p(;ii!o, PacaLuha, Ara. 
coyaba, Maranguape, Cascavel, Aquiraz; Beberibe: Mecejam., 
:Soure, :3. João. de Uruberetama, . Pentecoste, Gúara.ny, Sãl:í '•• 
FranciSl'li, ttapipoca, S. Bento da Amontada, Paracurú, Tra .. 
hir.r, Aracahú, Camocim, .G•ranja, Sant'Anna; Palma; Massa-
pé, Murooca, Sobral, Santa Quiteria; Entre Rio's, Tamboril, 
Ipú, Ipueiras, Camp0 Grande, Ibiapina, S. Benedicto, ~ian. 
guá, Viçosa, Independencia, Cratheús, Canindé e Caridade. * 2. o O se~ndo districto se comporá dps seguintes mu
nicípiOs: Iguatú, Jardim, Pó'rteiras

1 
Brejo dos Santos, ,\lila

gres; Baribalhli, Crato, Missão· V e ha, AuliOra, Lavras, Icó·, 
~aré, Saboeiro,' Sant'.Anna do Cariry, Quixadá, S.,·l\latheut>, 
Tauhá, Arneiroz, VarZJea Alegre, Pereiro, BeD,iamin Constant, 
Senador P'Omt>eu, Pedra Branca, Bo~ Viagem, Quexeramp. · 
ibün, Qaixadá, Jaguaribe-miriin, LimOeiro, Cani.pos Sal!es, 
Umary, Morada Nova, S. Bernardo das Russas, União·; .Ara
caty, ·Cachoeira, Ria,e;bo .do Sangue, ~aturité,· Mulungú1 Có'ité; 
]>acoty •e Iracema. 

. ' . 
· .II. O Estado · de Pernambuco fOrmará tres districtos 

eleitoraes: 
* ·1. • o o pl·imeil'O d!istricto se dó'mporá dos seguintes mu

nicipws: Recife, Bom Jardim, Goyanna, Iguarassú, ítainbé; 
Jaboatão, .Limoeiro, N.aza11eth, Olinda, Pá,<l d'Alho~ São' Lou-
renço e Timbaúba. 1 

· * 2." O segundo districto se comporá: d'Cis seg'llintes mu~ 
Dicipios : Caruarú, Agua Preta, Altinhp, Amaragy , Barreiros-, 
Bezerro'; Bonito, Brejo, Cab'd, • Escada, GameHeira, Gloria., 
Gravat:L Ipojuca; Palmares; Pane!las; Quipapá, Rio For. 
mo.~GI. Serinhaem, Taquaretinga e Victoria. · . 
. § 3.' O terceiro district'ó' se comporá dos ~eguintes mu
nic·ipios: - Pesqueira, :Aguas Bel!as, ; Alagoa de Baixo, Bel
monte: Boa Vista, Bom Conselho, Buigue, Cabrorá, · Canbo
tinlíd, Correntes, Floves, Floresta, Garanhúns, Granito, In
gazeira; LeopOldina, Ouricury, 'Pedra; Petrolina, Sa.lgueirjo; 
S. Jo;é do Egypto,. S. Bento, Taearatú, Triump'ho, 9'i.!la 
Bella e Novo Exú.. · · 

III. O Estad'ó' dn Bahia ~ormar:á quatró districtos .eleito. 
raes: r · 

Os 'díst.riclos 8•~ IJI.IllWOl'Ü.O dos seguintes muniriipios : 
.Primeiro districto - Capital (S. Salvador)., Ala~oinllas, 

Abmntes. Hapnricn, .1\lnUn, de S. Joílo; Pojuctt o Sant'Atma 
do .Catú.. ·· ..... · 

• 



: Segundo dist.Illcto - Qa;}hoeir!lc,. ~atuhype; :A.inargosa1,1 

!Areia, Alcobar;.a., Affonso Penna (Conceição do Almeida) '• 
Barra do Rio de Contas, Belmonte., Barcellos; Cruz das AI .. 
. mas, Castro Alves (Curralinho), Canavieiras, caravellas'1, 
Cayrú Camamú, Ilhéos; lgrapiunl, Itabuna. Jaguaribe, Je
quiriçá .Tequié; Maragogipe, Marahü,. Monte Cruzeiro •. fta-
zaríith,' Nova Boipeba, Port.o Seguro; Prad~, S. FeliX:, Santo 
Amaro, S. 'Gonçalo dos Campos, S. Felippe; Santo Antonto 
de Jesus., S. Miguel, S. .Tosé d!e• Poroo Alegre; Santarem, 

' Santa Cruz, Taperoá, Trancoso. Una, Villa de S. F.rancisco. 
·Valença, Villa Verde, Viçosa e· Vil! a d(l Nova: Lage. . 

Terceiro d!istricto - Bomfim (Villa Nova), Abbadta 
· (Cepa Forte) , Amparo, A.racy (Raso) , BarracãO',, Baixa Gran
de, Cicero Dantas ·(Bom Conselho)';- Conceição do Coitá, Co
ração de Maria, C:umbe; Campo Formos~. Curaçá (Capim 

, Grosso), Camisão; Coride;. Capliva'l'Y, Entre Ri~~. ·Feira de 
Sant'AnnÍl., Geremoabo, Inhambuque, ,Irará (Purific~ão)'• 
Itapicurú, Itaberaba, .Toazeiro, Jacobina, Monte Alegre. Monte 
Santo, Mundo Novo; Morro do ChapéQ, Orob6, Pombal. Pa~ 
trocinio do· Coité. Riachão do Jacuhype., Santo Antonio <fos 
Queimados; Saude Serrinha., Santo Antonio da Gloria, Sento 

·Sé, Soure, Tucano.', Villa Rica e Wag~~er. 
' Quarto districto - Barra do R!c~ Grandie, Andarahy,, An
. gical, Bom ;resus do Rio de Contas,, Bom Jesus dos Meiras 1 
Bom .Jesus da Lapa, BrotaR de Macahubas, Barreiras; Boa 
Nova. (Poções), Conquista (Victoria) . Caitité, Condeüba,, 
Cb:ique-rChique, Carinhanha, correntína,, Campo Largo·, Gua:~ 
rany, Gamei! eira do Assuru{t, Ituassú,, Jooaracy', Jusslape. 
Leno6es, .Monte AHo, 1\Iaracás, Minas do llio de Contas·, Ma

·ca'hl\bns. ·Oliveira. dos Bretifnhos. Pilão Arcado. paramirlm 
_(Agua. Quente), Remanso, Rio Branco (UruM). Riacho . da: 

C.asa Nova, Rincho ode Sant.'Anna:, Remedios., S. .Toão do Pa
raguassú. Sarita M:.trioa da Victoria, Sant'Anna dos Brejos, 
Santa Rita do Rio .Preto, Dr. Seabra ('CainpeRtre)., Umbura-
nas e Villn Bella. ,rJas Palmeiras. · 

IV. O Estado do Rio de Janeiro formn.r(t tres districtos 
flleit.ones: 

•· I 

§ 1. • O primeiJ·o dístricto comprehender{t os municípios 
seguint.es: Nitheroy, S. Gonçalo, :.\{aricá, ItaborahY'. Saqua-
rema. Rio Bonito, Araruama. S. Pedro da Aldeia'. Cà.bo Frio. 

, Barra de S. João, Capívacy. Sant'Anna de .Tapubyba Magé; 
Tgunssli. Petropolis, Thr.rcznpoliR, Novn F,ribur.go é Bom
jardim.· · 
· · ~ 2. • O segundo •d:ist.ricto terá. pm· séde a. cidade de Cam
pos . c comprehenderá os municip~os seguintes: Campos, SãO 
.João da Bnrrn, Ma!laM, S. FranCisco de Paula, Santa Maria: 
Magdalena, S. Sebastião do Alto, Cántagallo, Itaocára São 

· 'J"íde!is·, Santo Ant.onip rlP. Padun, Monte Ver,!l~ 1'\ rtaperuna.
1 
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§ 3. • O terceiro dístrícto eon(pÍ'ehenderá os ·munieipios 
segumtes: J;larra do Piraby, Barra Mansa. RezendeÍ Pirahy • 
Rio ·CJaro·, Angra dos Reis. Paraty, Mangaratyba; taguahYil 
S .• Toilo Marcos·, Vassouras. Valene;a, Santa Tbereza; Parahyba 
do Sul, Su:pucnia, Sumidouro; Duas Barras e Carmo. 

V .. >o Estado de Minàs · Geracs formará seLe· districtos 
oleiLoJ'aes. * 1." O pl'lmciro distriet.o comprehonderá os munictpios 
segumles: BeUo HorizonLc Santa QuHcria., Bomi'Jm,. Pará; 
Jlit.àn,:;uy, Snbart\; Vílla Nova de Lima CactM, Santa Barbara. 
Jtabíra,, Fe.rros; S. Miguel de Guanhães · Serro·~ Concetção. 
Curvello, Sete Lagoas, Santa r"u1Ja do Rio 'ctas Valhas, Itaún~t, 
Diamantin:t, Antonio Dias Abaixo; ·contagem, Villa. PequY.~ . 
iVllJa Hio P.iracicaba, Villa Paraopeba e Plrapora. 

§ 2. o O segundo districto compre !renderá os municípios 
seg\)mtes: r.eopoldina, Juiz de Fóra, Rio Preto, Lima Dun.rte·, 
Rio Novo, Mar de Hespanha, Guarartl,, S. João Nepomucena~ 
UM; Rio Branco, Cntaguazes, S. José de Além Parahyba:, São_ 
Paulo do !\l~.;riahé, S. l\'lanoel, Caran·gola,, Viçosa e Palma.. . . 

~ 3. ~ O terceiro distrícto comprehénderá os municípios 
seguintes: Barbacena, Pãlmyra, Pomba, Pi~anga:,, Ponte .Nova. 
!Abre Campo, S. Domi·ngos do Prata, Alvmopolls, Marmnna, 
Ouro Preto, Queluz., Entre Rios, Oliveira Alto Rio Doce, Pra
dos, Tiradentes, 1\lanhuassú, Cn.ratínga,'. Villa Mercês, Villa 
Guarany, Rio Casca. Passa Tempo, Claudio, Rio Espera, La-
gOa Dourada', Rellende Costa. Rio José Pedro, S. Manoel do 
Mo tum e Aymorés. . · 

... · § 4. o O quarto districto comprehender'á. os municípios 
seguinte!!: J,avras, S. João d'El-Rey; Bom Successo, Itapece;
rica. Formiga, Bambuhy, Piumhy, Campo Bello, Dores· da Boa 
Esperança:, Tres Pontas, Alfenas ·Carmo do Rio Claro; Vargi
nha, TI'es ·Coraoões do Rio Ve!'de, Aguas Virtuosas, Campos 
Gerne( Ayuruoca. Turvo, Silvestre Fer:raz. Ba(lpendy, Caamr-
bú; V11Ja. Nepomuceno., Perdõe~. Divinopolís, Eloy Mendes; 
Cambuqmra:, Conceição do Rio ·verde •e Villa:Gomes.: 

§ 5. • O quinto districto comprehenderá os seguintes mu ... 
nicipios : Pouso Alegre Passa Quatro, Pouso Alto., Christina/j 
Pedra Branca. Itajubá.' Varsem Grande, .Santa Rita de Sapu ... 
caby, Santo Antonio d'o Machado, Ouro Fino.,. Jacutinga, São 
.Tosó .do ·Paraizo. Cnmbucy Jaguacy, •Caldas, Pocos de Caldas,· 
Carncol. Cabo Verde, Santà Rita da Extrema,, VIrgínia, Maria 
da Fé. Villa Braz. Paras-• .lnssú, .Campestre; S. José dos Bote.:. 
lhos, Silvíanopolis. Campanha e S. Gonçalo do Snpucaby. 

§ 6. •. O sexto d·istric~o comprehenderá os munlclpios se
~uirites: Uberaba.,, Monte Sant~. Mur.ambmh~) ·,auara~esc~ 
.TacuhY, S. Sebastr!to do Pn.raizo, Passos, Santa Rita de Ca.s-:' 
sin, V.illa Nova de Rezende, Sacramento., Arax'á, Ubera.bin~a.; 

. •. 
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' 
Fruta!, Prata, Villa Platina·; MonLe Alcgrt~, Araguary Es-
trella do Sul, Monte Carmello, · Patrocínio, Carmo do Parana. 
hy~n. Dures do Indayá, Abaeté, Patos, Paracatú, · Santo An
t?mq do Montç Arc~bUl'í\'0, f;Juaxupé, Conquista. Ituyutaba, 
S. (,ol.hardu, V1l!a Jouo Pmhmo, Abbadia do Bom Sticcesso e · 
Bom Despnchlf. 

§ 7. • O ,!!C Limo diatrict.o compi·ehcndcrá o~ mumcip!OS 
se_gumtes: Grao_ Mogol, Arn~sunhy, Boa Vista do Tremenda!, 
RJ_o Pardo, _Salm!ls, .Tanual'Ja, S. Francisco, Montes Claros; 
VJ!la Bt·az!lia, Mmas Novas, Theopfli!O Ottoni, Peçanha, São 
João Bapbsta! Bocayuva1 S .. Migu~I de Jequitínhonha, FOJ::· 
tuler.a, _s. .Jo110 Evangel!.'lta, Capellmha e Inconfidencia. 

VI. O Estado de S, Paulo formará quatro districtos ele1-
tora~s. .• . · 1 

§ 1. • i o Districtu: - S. Paulo cotia, Guarulhos Ita .. 
pecirica, Juquery, Botucatít, Parnahyba, Santo Amaro' São 
Bernardo, Santos,·· São Vicente, Jtanhaen,- Iguape, Carianéa, 

- Xiririca, Ipor:1ngu, Apiahy, São Roque Aracariguama, Una, 
Piedada, Sorocaba, Campo Largo, Tieié, Tatuhy, Guarehy; 
l)oreirnsl. RIO Bonito, Itapetininga, Angatuba São Miguel· Ar
chanj{), ~arapuhr. Pilar, Capão Bonito, Faxina, Bom Successo, 
Jttarnré, Itnberá, Riheirã't) Branco, Santo Antonio da Boa Vista,, 
Itnpot•anga, Anhemby São Manoel Àvar6. Itatinga, Santa Bar:. 
hÍlra do Rio Pardo, 'Espírito Santo do' Turvo, São Pedro do 
•rurvo, Ag11dos l'l'aurt\ Lencóes, Campos Novos do Parana• 
pnnema, Monte Aleb"l'C, Pira,iú Fartura, Santa Cruz' do Rio 
Pardo, Atibnin, Nnznreth. Currnlinho, Cachoeira, Ribeira, Pi
ratiningit, Pennapolis, Pira,inhy, . Ipuassú, Platina e Salto· 
Grande doiParanapanema. ·· * 2. o 

12" Di~tricto: - Campinas .. Tundiahy, Itatiba, Bra- , 
~ gnncá, Pimcaia. Snlto, Indaiatuba, Cabreuva. lttí; Monte Mór, ' 

Capivnry Porto Feliz. Pirnclcaba,· Rio das Pedras, São Pedro, 
gnnta Barbara, Limeira, Arnrns, I~eme. Santa Çruz da Con
ceielio. Pirassinungn · Pm·to Ferren·a, Santa Rita do ~as~n. 
Quatro, Descnlvndo, 'Rio Claro, · Annapolis; São Carlos .. RI):le!· · 
rão Bonito Bon Esperancn, Brotas, Dous Corregos, Mmeiros, 
.TnM, Pederneiras, São J.oão da Bocaina, Bariry, Ibitinga., 
Itapolis, Araraquarn, 1\~attão, .'l'nquaritinr::a. Japoticabal, Mo~-
tr. Alto, Bebedour<l, Pttoangue1rns. Barretos, 8ao .José do Rt10 
Preto, Barra . Bonita, Bica de Pedra, Monte Azul o San .a 
Adelia. , , , 

~ 3. • 3• Districto: -· Ribeirão Preta, Amparo, Pedrei~a, 
Sorrn Negra, Socoorru, Mogy-Mirim Mogy·Guassú, Espir1to . 
Santo do Pinhnl, J1.npira Palmeiras,' Casa Branca, Tambahú, 
Silo Joliu da Boa Vista, 'süo José do Rio Pardo, São !'im·ão, · 
CtlaVInhos Sertilozlnho Caiurú, Santo Ant!lnio dn Alergl'll, Ca .. 
conde, Mocócn. Batataês. J-ardinopo11s, Franca, Orlandia; Pa .. 
troclnio do Snpucally, 1 Ituverava, Ignrapava, Santa Rosa e 
Brodowski.. I · • 

···. 

, 
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. . § 11., o 4• Districtn: - Guaratinguetá, Santa Iz'abel Iga
l'~tá, Mogy das Clru~es, Guararema, Sallesopolis, Sãtl Sebastião 
J!lla Bella, paraguatatuba, Ubatuba, . São Luiz do Parahy.: 
tmga, Nactlvidad~. Parahybuna, Lagomha Redempção Jam-· 
beiro, Santa. Branca, Jac.arehy, São José 'dos Campos' Caca~ 
pava, Buqmra, Taubaté, Tremembé, Pindamonhangaba São 
Bento do Sapucahy, Cunha Lorenoa, Piquete Cachoeira' Sil
veiras, J~tahy, Cruzeiro, Plnheirus, Queluz, 'Areas, SãÓ José 
do Barreiro e Bananal. · . . . 

VII. O Estado do Rio Grande ilo Sul formará tres distri
ctos eleitoraes. 

~ 1. o O · prim~irr, districto terá plJr séde a cidade de 
Porto Alegre e se comporá dos seguintes municípios: Porto 
A.Jegre, Viamão, Gravatahy, S .. :C.eopoldo, Taquara, S. · Fran
CISCo de Paula, Santo Antomo da Patrulha Conceição dv 
Arroio, Torres Alfredo Chaves Antonio Prado, Bento Gon
çalves, Garibaidi, çaxias,_ Cahy; M?ntenegro; Triumphu, Es
trella, Lageado, Guapore, 1 Venancw Ayres, '!laquary, Santo 
Amaro e Encantado .. 

· § 2. o O· segunda distr icttJ terá por séde a cidade de Cruz 
Alta. e .se comporá dos seguintes municípios: Cruz Alta, Julio 
de Castilhos, Soanta 1\faria, Cachoeira, Rio Pardo, Santa Cruz, 
Soledade, Passo Fundo, Palmeira, Quarahy, SanttJ Angelo, 
S. I,uiz, S. Borja Itaquy, qruguayana, Alegrete, S. Fran
cisco de Assis, S.' Thiago do Boqueirão; S. Vicente Lagôa 
Vm·melha, Vaccaria, Ipihi e Bom Jesus. · 

§ 3. o O terceiro districto terá ptlr séde oa cidade de Pe
lotas' e 1se comporá. dOs seguintes municípios: Pelotas Rio 
G:ande, S. José do Norte,·· fasuarãó, ·Arroio . Gr!!nde. Sa.nta 
Vlctoria do Palmar, Cangussu. S. Lourenco, P1ratmy, Caclm
binhas, Herval,l Boagé, D. Pedrito, Livramento. Rosario; S~o 
Jeronymo, S. Gabriel,. Lavras, Oacapava, S. Sapé, Encruzi
lhada, S . .Toão de Camaquam e Dôres de Camoaquam. 

VIII. O Districto Federal ·formará dous districtos elei-
toraes. -

§ 1. o O 1• di-stricto se comporá dos districtos municipll:es · 
da Gavêa, Copoacabana, Lagôa Gloria, S. José, Candelar1a; · 
Santa Ritn, ilha do Governador e ilha de Paquetá, Sacra
mento, Santo Antonio, Sanfla Thereza Sant'Anna e Gambôa. 
· § 2. • O 2• districto se comporá' dos districtos munici~ 
paes do Espírito Santo, S. Chri•stovão, Engenho Velho,· An
darahy e Ti,iuca, Engenho Novo e Meyer, Inhaúm_a, Iraj~. Ja-

. carépaguá, Campo Grande, Santa Cruz e Guaratlba.. · 
IX. Os municípios que forem '(jl'eados posteriormente 

pertencl'lrão ao distr1cto doaquelle ou daquelles de que :forem 
desmembrados. 

Si se compuzerem de territorios pertencentes a dous ou 
mais districtos. farãô parte daquelles em que se oachar a séde 

. municipal. 

'I 

' 
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Art. 48. Além dos definidos no COdigo Penal, serão con

siderados crimes contra o livre exercício dos direitos politi
cas os f34tos mencionados nos artigos seguintes: 

At·t. 49 .. Deixar qualquer dos membros da mesa. de ru
bricar os boletins da eleição dados aos fiscae.s. 

Pena: de. dous a seis mezes de prisão. 
- Art. 50 A fraude de qualquer natureza praticada pela 
mesa eleitoral ou junta apuradora da eleição será punida oom 
~ seguinte: ' 

Pena : de seis mezes a um anno. 
· Paragrapho unico. A falsificação de actas eleitoraes será 

punida com o dobra da pena estatlelecida neste artigt>, ficando 
isento de qualquer pena t> membro da mesa eleitoral ou ,iunta 
apuradora que contra a fraude protestar no acto de ser ella 
praticada. 

Art. 51. . De;ixar t> funccionario federal de denunciar, 
promov~r ou dar andamento ao proce.sso por crimes definidos 
nesta le1. · 

' ' . 
Pena : suspensão dos direitos ponticos por dous a quatro 

annos o perda do emprego com inhabilitaçãt> para outro pelo 
mesmo tempo. 
' ' 

Art. 52. O cidadão que usar de titulo falso ou alheio 
para vótar. · 

Pena.:. prisão por dous a quatro mezes. 
Art. 53. Deixar' o mesario ou o tabellião de comparecer 

:no 'din. da eleição ou da apuração, sem causa justificada; 
abandonar o serviço on deixar de cumprir dentro dos prazos 
estabelecidos os deveres que lhe são 'impostos. 

· Pena: dous a seis mezes de prisão. 
I . . 

Art. 54. Deixar qualquer funccionario de dar certidões 
a. que é obrigado pela presente lei. 
, Pena : um a tres mezes de prisão:· 

· ·· Art. 55.· Todas as vezes que a Camara ou o Senado, na 
verificação e reconhecimento de· poderes dos seus membros, 
Julgar nullos ou não apurar, por vicias e. fraudes, documen
tos ou actas . elditorae.s, remetterá, por intermedio da respe
ctiva mesa, as mesmas actas e documentos á competente au
toridade,. para que; pelos meios Jegaes, se torne effectiva a. 
responsa},Jilidade dos que, para taes fraudes e vicias houve-
rem concorrido . · 

· Art. 56. Os crimes definidos nesta lei e de 'igual na tu
. reza do Codigo /Penal serão de acção publica, cabendo dar a 

·.;:. 

' ' 
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denuncia nas comarcas das ,capitaes dOs Estados aos pro.cura
dores da Republica perante o juiz seccional, e nas dema1s aos 

· ajudantes ds mesmos procuradores perante os supplentes do 
substituto do juiz federal. . · · 

, § 1. o A denúncia por tacs · crimes poderá ser igualmente. 
dada· por:mtc as autorid::tdc.s competentes por cinco eleitores 
cm uma só petição, . · . r * 2. o O processo correrá perante a Justiça Federal e "~ 
fórm·a será a estabelecida na legislaçã9 vigente para os cri
mes de responsabilidade dos funccionarios publicos, compe ... 
!.indo originariamente a'o Supremo Tribunal, quando o cu!· 
pado for·o Governador ou o Presidente do Estado. · 

~ 3.• As penas serão augmcntadas de um terço quanda 
os àimes forem commettidos •por funcoionar~os publicos. 

DISPOSIÇÕES Ol!:RAES 

Art. 57. Em cada um dos municípios em que se dividi ... 
rem os Estados haverá tre>~ sU;pplentes do substituto do jui2j 
federal e um ajudante do procurador da Republica. 

Art. 5R. O Governo Federal creará. agencias do Correio 
nas sédes dos municípios que ainda não as tiverem e provi
denciará. como :fôr melhOr, autorizada para ~sto a. despeza 
necessar'ia, sobre os livros· a que se refere esta lei, para que 
sejam os me.smos distribuídos com a prévia a.ntecedcncia pe
Jas delegacias fiscaes. 

Art. 59. E' considerado constrangimento illegal, salvo o 
caso de flagrante delicto, a prisão ou detenÇão pessoal do 
lffiernbrOS da mesa elr.itoral desde que eRtejam eónstituidas 
até a terminação dos trabalhOs, e bem assim a prisão ou de
tencão pessoal do e leitot• desde cinco dias antes até cinco 
dias depois da eleic.ão. · · . · 

Art. 60. Fica o Governo .autorir.ado ~ fazer por ·colnta 
da União todas as despezas necessarins á execuoiio de.sta lei, 
abrindo para isto o credite> extraordinario que fôr preciso, 

Arf. 61. Os requerimentos e documento·s para fins elei-
toraes serão isentos de selle> e de quaesquer direitos, sendo 
gratuito· o reconhcimento de :firma. 

Art. 62. O trabalho eleitoral prefere a ~qualquer outr-o 
serviço publico. • . . . · 

Art. 63. As mesas rla Camara e' do Senado teem compe
. tencia para se dirigir aos Governadores de>s Estados e mais 
autoridade~ . administrativas e .ludiciarias federaes . ou esta,.. 
duaes, sohCJf.ando qualquer informação ou documento rei'e-
t•ente á materia eleitoral. · · · 

Art. 61í. As mesas eleitoraes te.em compete.ncia, para.· la
vrar auto de flagrante delicto contra o cidadão que votar OUI 
tentar vota_r com titulo que nfio lhe pertencer. a pat•a appre
hender o t1tulo suspeito, devendo Uvrar-se solto, independen~ 
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'de fiança, o delinquente, lOgo que estiver lavrado o auto, que 
·mes de responsabilidade :dos funccionarios publicos, !]Ompe~ 
tente. 

Art. 65. Todos os livros. destinados ao ·serviço eleitoral 
serão assignalados com o carimbo elas reparti(Íões que os ex-
pedirem. · 

Art, 66. Fica o. Governo autorizado a expedir as instru"' 
cJçõe.s necessarias á execucllo desta lei. · 

Art. 67. Ficam revogadas as leis n. 1. 269, · de 15 de no"' 
vembro de 1904; n. 1.425, de 27 de novembro de 1905; nu

. mero· 2. 594, de H de julho de 1911 e mais disposições cm 
contrario. 

Camat•a dos Deputados, 1G de setemhro de '101.6.-JotiO 
Vespucío de Abreu. e Silva, Presidente em exercicio.-A-n.:. 
tonio JfJsé da Costa R·ibciro, 1" Secretario.- João David Pe1·- · 
nctta, 2" Secretario. interino.- Fiea sobre a mesa para ser 
incluida '.em,, ordem do dia, opportunamente . 

. , Do mesmo senhor, restituindo um autographo da reso-. 
lucão do Congresso Nacional, sanccionada, 'que autoriza a aber

' tura do uedito de 32:105$080 para pagamento do que é de,::: 
vido ao eoronGI João ,pires Branco, em virtude de s.entenr:a 
judiciaria·:- Archive-se. 

Requerimento do Sr. ·capitão do fragata, reformado, Al
varo Teixeira dos Santos Tmbassahy, director do Gabinete de 
Tdentificaoão da Armada, pedindo rever~ão ao servico activo 
no Corpo de Sãude da Marinha.- A's Commissões de Marinha 
e Guerra e do Finanças.· 1 ·. 

O Sr. 2" Secretario declara que ni1o lla pareceres. 

O Sr. Alfredo Ellis -Sr. Presidente, venho á tribuna 
para communicar a V. Ex. e á Casa que a Commissão :no-· 
meada para ·representar o Senado no. festival organizado pela 
Liga dos Alliados e!Ti homenagem no nos~o eminente collega, · · 

. o Sr. Senador Ruy Barbosa tl em beneficio do Hospital Bm
sileiro da Cruz Vermelha om Paris, desempenhou-se da missão 
que lhe í'oi confiada por ·v. E\x. · 

' ' . 
O Sr. Presidente--:.~ l\lesa fica Inteirada. 

!ORDEM . DO DIA 

· Votacüo, em 2d discussão, da proposição da Gamara do!i 
Deputados n. ltf, de 1916, que abre, pelo Ministerio da Fa
zenda, o credito supplem~ntar de 2. 786 :658$7·51, para pagà
menLo dos· i'unccionarios ade! idos cm todos os ministerios du
rante o actual exercício. 

' 
.Approvada. 

. •' 

' . _, 

.. 
I 

,.. ~ 
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E' egualmente· approvada a seguinte 
•'' 

EMENDA 
Ao art. 1•: 
A' palavra- ~ l\finisterios » - accrescente-se o seguinte: 

. . ' ' 
. . «e dos lentes em disponibilidade da Escola Superior de 

Agricultura e da. Escola i\Iédía da Bahia, aproveitados pelo 
·;:lecreto n. 12.0l2, de 29 de mar()o de 1916». 

O mais como está. 

O Sr. Pires Ferreira (pela· ordem), requer; e o Senado 
concede, dispensa do interstício pàra a s· discussão, afim de 
.entrar a proposição na ordem do dia da sessão seguinte. 

Votação, em 2• discussão, da proposição da Camara dos 
... Deputados. n. 58, de :1916, 1que abre, pelo Ministerio da Fa

zenda. o credito de 2 :395$160, para pagamento de vencimentoS' 
a lPedro Rodrigues de ·Carvalho, 3" escripturario 'do Thesouro 
·Nacional, addido em virt.ude de sentença ,judiciaria. · 

Ap-provada. · 

. Votação, em 2• discussão, da proposição .da Ca.mara dos 
Deputados n. 52, de 19l 6,. 1que abre, pelo Ministerio da Ma
rinha o credito extraor.dinario de 1.000.:000$, para pagamento 
·das despezas resultantes da manutenção da neutralidade . do 
Brasil na conflagração européa e do estabelecimento de bases 
militares nas ilhas da Trindadr; e Fernando de Noronha. 

Ap'provàda. 

O Sr. Pires Ferseira (pela Oi•dem), requer, .e o Senado 
concede, dispensa de interstiiliO para 3' discussão, afim de 
.entrar na ordem do dia da, sessão seguinte. · '. 

Votação, em 2" discussão, ·da proposição da Camara dos 
·Deputados n. 68, de 1916, que abre, pelo M'inisterio da ·Fa~ 
zenda. ·O credito de 200:000$, supplementar á verba 5'- Apo~ 
sentados- do orçamento vigente. · . 

Approvada. 

O Sr. Pires Ferreira (pela orde·m), requer e o se·nado 
concede, dispensá. de interstício tpara que a proposição fi,gure 
na ordem do dia da primeira sessão. · · 

Votação, em 1" discussão, da proposiçã-o da ·Ca.mara dos 
Deputados 1n. '59, dé .1916; oque abre pelo Ministerio da Fa
zenda o credito especial de 788 ::200$, para pagamento de· juros, 
de apolices emittidas para n r.onstrucção de estradas de ferro •!! 
. Approvada. .. . 

REDACÇÃO DOS DÉBATES 

Discussãl' unica do parceer da ,Qommissi'lo de .Policia; nu
mero 121, de l916, -opinando pelo. deferimento do r~queri-
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ruenlo em que o Sr. ,f,ulio Pirnoulol, chefe da t•cdacoão Liu,; 
debates do Senado pede dispensa do se1'Vico por tempo inde
terminado, e propondo a nomeação do Sr. João Lopes Ferreira 
FHho para preenc!WJ' (J Jogar vago com a rei'cridu dispensa. 

O Sr. Mendes de Almeida- Sr . .P1·esidenLe, para evitat· 
as declarações escriptas de voto, começo declarando que votei 
contra todos os ·credílos rque augmentam de certa í'órma a 
despeza nacional, sem Pl'Oveito immediato; e, como mo com-

. prometti, perante o Senado, a Jiscalízar, ou impedir, tanto 
quanto possível, a approvaç[o de medidas que redundem em 

, augmento de despeza, sou obrigado a discutir o parecer da 
· respeitava! ·Commissão de Policia, uombinado com o da .não 

menos respeitavel Commissão de Finanças, em relação ao :pre
. enchimento' de uma vaga, aberta com a possível dispensa, por 
tempo Indeterminado, do chefe dos redactores dos nossos de-
bates. · 

Sr. PresidenLc, combato o parecer po~que, em primeiro 
logal', 'não ha necessidade . de ausmentar, com ~ duplicação de 
pagamento, a despeza que se faz com a Redacçao dos Debates. 
Esse servioo no Senado é, como todos conhecem, perfeitamente . 
~xecutado pelo pessoal .que o está elaborando. . . 
. .Porque, p()IS, ausmentar a despeza, quando nosso dever e 
reduzir a verba destinada á Secretaria do Senado, que não se 
póde· justificar perante a opiniã:o publica, tranqui!lamente, em 
mo~enLo diffieil como o que atravessamos? 

0 ;Sn. VICTORINP MON'l'EIRO- Apoiado. 

:0 Sn. MENDES DE JALJVIEIDA- Provado como está~, Sr. <Pre
sidente, que os. actuaes -redactores elos debates são· pessoas 
competentes, porque, si o não fossem, a ~Iesa já teria rprovi
denciado sobre a sua destituição, chega-se ú conclusão de qu(l 
bastaria designar um desses redactores para chefiar esses ser
.viço, ma.-..:imé .no momento em 1que tt todos devemos recorrer 
no sentido de maiores sacrif'icios, afim de que o Thesouro 
·fique hnhilitaclo, tanto quanto possível, a fazer face a todos 
os seus compromissos. · . 

Si estivessemos atravessando uma época de abastança, não 
teria âuvida, Sr . .'Presidente, em votar esse parecer tque opina 
pela Mmeacão de tão r:miinente cavalheiro. Mas,, de duas uma: 
ou nós estamos- cm -circunstancias ap&rtadas; ou não, e então· 

· pe,Ia necessidade _urgentíssima· dessa tsubstitui~ão, seja ella 
lfetta. .. · · · 
. Que atravessamos um ·período de. aguda, crise. creio que 
não haverá um só Senador que o ponha em. duvida. · 

E' de tal modo agudo e premente o perwdo que· atraves- · 
•gamos, Sr. .Presidente, que o nosso dever é diminuir, o mais 
possível, as despezas .publicas, sacrificando mesmo miria()js 
de. p~ssoas privadas de seus car.gos e sobrec~rregando os. C_!>l).
tribumtes com o augmento dos impostos e:mtentes, sacriflCl(}: 
a que, estou <Jerto, . ninsuem s~ recusará, tanto é certo que-até.; 
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os excluídos pela ·constituicão, ante 'ar calamitosa quadra que 
atravessamos, veem voluntariamente oi'ferecer. o seu obulo. 

E po))(jue, Sr. Presidente, nessas condicões, havemos nós 
de augmentar, ·sem nenhuma razão que o jusUfique, a .dos-, 
:peza de nossa Secretaria'? . 
· Hespeito muito a digna Commissão de Policia desta Casa; 
. estou mesmo convencido de que esse parecer foi lavrado sol! 
as melhores intencões; mas, evidentemente, já é enorme a 
de~peza da Nação, o que nos leva a, tendo isto em attencão,. 
pelo menos, não augmentar a da Secretaria do Senado.' 

Haverá porventUl·a, necessidade urgente do provimento 
desse los:ar? . . . . 

Ninguem o dirá,, Sr. Presidente. 
Não póde á essa Commissão ser confiada. a um dos actuaes 

l'edactot•es dos debates? ~ . . . ·· 
.. Sem duvida. nenhuma, tanto mais quanto, si os actuaes 
srto dignos dessa. promoção, a um delles, ao roais antigo ou 
árL]Uelle que mais serviços tenha, deve caber essa designação; 
si, pelo contrario, são máos, á l\lesa cabe destituil-os; jámais, 
porém, propor o augmento da despeza. 

Nestes termos, Sr. Prllsidente, aó parecer da; illusLr& Com-
missão de Policia apresento a seguinte emenda: < 

Onde convier : .. 
"Supprima-se um dos Jogares' de redactor do debates, 

sendo o scrvico feito sob a direcção de um delles, designado 
pela 1\Iesa. ~ ·· 

Penso ter cumprido o meu dever, embora com muito pezar 
o fi~c~se, tratando-se de nomear pessoa de tão notaria com- , 
petenc1a.. · , . ·. . ; 

' ' .· Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta conjunctamente em 
discussão com o parecer, a seguinte .. 

EMENDA 

Oude convier: 
. .· "Seja supprimido um Jogar de redactor dos debates, ca~ 

bendo a direcção desse serviço a um· dos actuaes, dc.signado · 
·pela Mesa.~ · : . 

Sala das sessões, 18. de setembro de i916 • .:...F.'Mendes de 1 

Almeida. · · . · . . 
• r 

O Sr. Pedro Borges- Sr. Presidente, sendo um dos si:
~natario~ do parecer em discu~são, ,íulgo~me no dever de, 
~:~obro ollo, d:u· 1escla.i·Mimentos, embora cm termos muito 
lnteves. · 

O honrado Senador pelo Maranhão e o Senado sabom quo 
as cxigencias do so1•vico da Secretaria corrom oxclusivamoutu 
p,ela- resp,ansabilidadP. da. Commissão d~ !Policia,,-~-

\ • 
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' 
O funccionario a que se rcfcl'c o parecer foi ,julgado iu-. 

capaz de todo c qualquer sorviQo, por quatro distinctos fa
cultativ.os. 

Sn. J\IENDts DE AL:111EID,\ -1.<\ essa resolução eu não me 
opponho. · · 

O Sn. PEDRO Bomms-Que parece ao nobre Senador pelo 
Maranhão que a ·Commissão do Policia devesse i'azer? 

·0 Sn. l\{llNDES DE ALMEIDA- 0 •QUe eu peço. 
'0 Sn. PEDRO BORGES- •Quer V. Ex. que se exija tra-

balho de um funccionario incapaz de o fazer? 
10 Sn. 1\IENDES DE ALMEIDA - Não me oppuz a isso. 
O Sn. PEDRO BoRGES- Seria uma grave injustiça ... · 
O Sn. J'I'IENDES DE ALMEIDA- Apoiado. 

. ' 
. O Sn. PEDRO BoRGES-.. ; si não fosse uma injustificavel 

crueldade. Assim appe!lo ·para o sentimento de justiça do Se
nado. Elle que dê o seu voto como lhe parecer melhor . 
. (Muito bem; mttito bem.) . . 

' ' 
O Sr. Victorino Monteiro (*)-Sr. Presidente, depois das 

palavras do illustre 1!. Secretario, cu estaria dispensado ·de 
adduzir qualquer consideracão sobre o assumpto. 

· i\Ias, <Jomo a Commissiió de Finanças f.oi ouvida, devo 
explicar os motivos por que clla, em sua maioria, .deu- o pa-

. recer nas condições em que elle se acha. · 
l\binifestaram-se a favor desse parecer, quatro illustres 

Senadores, e ~ontra, dous. O Presidente da Com missão- deixou 
de votar por!)ue a maioria, i'avoravel ao parecer, era clara
mente manifesta. 

O illustro Sr .. Senador Francisco Sá, respondendo ao bri-
. lhante voto em separado do Sr. Senador por Minas Geraos, 
declarou 'que a Commissão apenas tinha de se manifestar rela
tivamente li. parto financeira, porque quanto á •parte do u~i
lidade ou de necessidade para a Secretaria do Senado, nada 

' podia. dizer, porque visto como o .orgüo competente, indiscuti
velmente, seria· a Commissão de Policia. 

Nessas condições, ·a Commissão de Finanças, em sua maio~ 
ria votou pelo parecer. · . 

iO SR. BUENO DE 'PAIVA- No meu voto, cogitei unica-
mente da parte financeira. · 

O Sn. VJCJTORINO Mowrmno- Ape!lo, SI~. Presidente, para 
o· illustre Senador pelo 1\laranhão, que tanto honra o seu Bs
tado, não &ó pela sua alta capacidade, <Jomo pelos servicos que 
,iá tem prestado, embora nove! republicano. Appello para S. Ex., 
tem um nome tradicional na historia parlamentar deste paiz, 

· · ,(*) Este :discuvso niío. for ~·evLsLo P.clo oraldor.:. 
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lembrando ·Úue embora S. Ex. esteja na intimidade papal, não 
' pódo desvendar os mossos pensamentos, nem transpor os li

mites da nossa consciencia. 
u ::!enado votal'á como cntnuder, nu. certeza de que a Com

missão de Policia poderia ler preenchido. o Jogar . nomeand~ 
pam o earr;o de chefe a quern ,julgasse mais competente. 

Não podia ·ser o mais antigo : tinha de ser o Dr. João Lopes, 
velho parlamentar, cheio de serviços á Republica, c que já 
foi Presidente da Camara dos Deputados. 

0 SR. A. AZEREDO E OU'l'ROS Sns. · SENt\UORES- Apoiado.· 
O SR. BUENO DE PAIVA- .A!bsolutamente 1não está em jogo 

a pessoa do Dr. João Lopes. 
O Sn. LD!>ES GoNÇALVES- Não se estão discutindo pes

soas. A questão deve ser impessoal. 
0 Sn. VICTOIUNO MONTEIHO -· Absolutamente não estou dis

cutindo pessoas. Era exactamente isto .que eu ia dizer, isto é, 
que a questão de personalidade não devia ter sido trazida á 
discussão e que seria, portanto, mais natural desde que era 
necessario o preenchimento do Jogar de chefe de redactores 
de .dellaLes, que elle fosse l'fliLo opportunarnente ·pela Mesa corno 
melhor entendesse. Mas, si estivesse em cancurrencia o nome 
:do Dr. João !Lopes, naturalmente clle se imporia. 

Quanto. ,á questão pessoal, o humilde .. orador a e lia não 
se referiu. A proposta da commissão de policia é •que indica 
o nome do Dr. João Lopes. . 1 

O Sr. Mendes de Almeida- Sr. Presidente, · si bem . que 
tivesse fallado claro e bem dernoradarnente tivessem sido pro
feridas todas as minhas palavras, vejo que não fui bem com-
prehendido. · 

Eu não disse absolutamente que se não devesse dar ao 
funeci<Onario doente a IC!Uasi aposentadoria que propoz a Com
missão de Policia. O Senado ouviu-me e as notas tachygra-
phicas ahi estão para o mostrar. · 

Por consequencia, nesse ponto, ·a respOílta do nob1·e Se
nador pelo Ceará, nosso digno 1 • Secretario, :l'oi absolutamente · 

· inutil; porqui. · nfto ataquei a. deliberação da· Comrnissã<O de 
Policia. · . . 

O 1que disse foi que se ia erear um novo cargo ... 
O SR.' FRANCisco SÃ- Não apoiado; não se crê!t <:argo 

novo, preenche-se urna vaga. 
1 

O SR. i'llENDI~s DE Ar.M:EUJA - ••• e que, .portanto, •se ia au-
smentar. a despeza. , 

0 SR. BUENO DE PAJVA-V·. Ex. pr.opoz à suppressão do. 
lotrar .. · · 

O SR .. 1\h:.NDES DE .'\fLMEIDA~- Eu proJ?uz a suppressão dQ 
!og~r por mut1l, aJ?enas Isso. Nao puz em ,Jogo a personalidade 
md1cada, po:que s1 9 Senado :votar _que se não deV'e supprimir. 

. ' 

I 
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este cargo, votarei pelo nome proposto, no .parecer da !Com
missão de Polieia, para preencrimento do logar~ de Redactor de 
Debates. 

O 1que eu disse l'oi, apenas, que não conviuha ao Thesouro 
Nacional mais essa despeza, is.to ú, a despeza de dous dire
ctores do serviço de Redacção dos , Debates; . um declarado em 
disponibilidade por tempo indeterminado, e outro indicado 
para occupar esse cargo. 

Disse· que, sendo tão distinctos os actuaes redactores dos 
debates, inutil era o preenchimento do cargo de chefe que es
tava vago pela disponibilidade do Sr. Julio Pimento!, podendo ...
a 1\Iesa, a seu juizo, incumbir .desse servico qualquer· do,s re-
dactores. · . . 

Foi isso o que disse. Não ataquei, não fui cruel, nem 
terrivel e máo, discutindo o parecer. Pedi apenas que se não 
augmentasse a dêspeza ·com mais a1guns contos para que se 
não dissesse ;que uma das Casas do Congresso não sabia zelar 
pelos dinheiros publicas, em uma ,questão da propria eco-
nomia interna, . · 

Não entrei •na consciencia dos Srs. Senadores ••.•. 
:0 SR.· VIC'!'ORINO MONTEIRO- Não entrou e nem .podia. 
0 SR. MENDES DE ALMEIDA-E V. Ex. que teve a bon

dade de me fazer referencias elogiosas deve fazer-me a justica 
de reconhecer o meu modo since!'O · de entender as cousas •. 

· .V. Ex., Sr. Presidente, pó de me dizer quanto ganlla o 
l'edactor-chefc dos Debates? . ' 

10 SR. ~1\'. :o\zEREDO-..,Um con~o de réis. 
0 SR. MENDES ·DE ALMEIDA- Portanto, são mais doze 

cantos de despeza na .Secretaria do Senado, ·onde se devem 
fazer mais eórtes, · . . 

' Estou, portanto, Sr, ·Presidente, cumprindo o meu dever 
conforme ·promettr ao iniciarem-se os trabalho este · anno" 
.(;lluito bem.) 

O Sr, . .Antonio Azeredo h-Sr, Pr•esidente, quem fali ou 
no 1110me da pessoa indicada pela 1\fesa para substituir o Sr,, 
Julio Pimento! na direcção da Redacção dos Debates, .foi '0 hu
milde orador. Eu o fiz muito naturalmente, pois está inscripto 
o seu nome no parecer· apresentado pela Gommissão de \l?,olicia. 

:A acceitacíio da indicação ou da emenda apresentada pelo 
honrado Senador pelo 1\fara•nhíio, inplicaria na rejeição da in
dicação da 1\fesa, onde está inscripto o nome do antigo Presi

. dente .da Camara dos Deputados. 
· '0 SR. !\fENDES DE :ALMEIDA- Para que votar? a Mesa de-

libera. I) está tudo acabado. · · 
O SR.· ~. i\.zEREDO _,Não póde haver esse tão grande in· 

teresse em .relação a de'spezas. - . 

• ·(•) Este discurso não foi r{lvisto pelo orador. 
11.- Vol, V ; 18 
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O SR•. ·.MENDES DE L.U.:M:lliDA-il?or que não? 
O Sn. A. AZERE'IJO- Porque ,no an:no passado o Senado 

votou, com o applauso do honrado Senador •Pelo Maranhão,· a. 
creacão dos logares de supplentes da Redacção dos iDebaLes. 

0 SR. MENDES DE ALMEIDA- Não sonhor. Esses lagares 
i'oram creados contra o meu voto. 

o SR. A. AzEREDO- Na ·Gamara dos Srs o Deputados, o 
co1·po da Rédaccão dos Debates é muito maior do iCJUe o . do 
Senado... . 

ó Sn. ALFREDO ELus- E cpm vencimentos muito maiores. 
O SR. A. AzEltEDO - ... e como o director da Redacção dos 

Debates da 'Camara ,ganha muito mais do que o director dos 
trabalhos da Redacção dos Debates do Senado, não vejo mo
tivo para ser eliminado o Jogar •que até hoje tem sido consi
derado de tnecessidade .vara o serviço desta Casa. 

O SR. BUENO D·E PAIVA-Esse togar foi creado ha dous 
annos. • 

' 
O Sn. "\:, AZEREDO- Perdão, não é assim, V. Ex. está 

enganàdo. Ha dous annos o que se fez i'oi augmental- os ven
cimentos do director da Redacção dos Debates em 200 mil réis 
mcnsaes. Não foi .creado o Jogar, pois .ia era elle·redactor. 
Ha muito tempo que os redactores de debates são em numero 
de quatro. Não é de af;'ora. Apenas o Senado ·creou, com uma 
pequena gratificacão, o serviço de chefe da Redaecão .dos De
bates, coll2o existe . na Gamara dos Deputados, com os ven·ci
mento's, nao de 1:000$, mas de 1:250$000. · 

Portanto, não ficarão . dous directo~es da Redàccão dos 
iDebates, como disse o honrado SenadOl' pelo Maranhão .. Ficara 

1 
um sú, ·porque o aposentado não pó de vir. aqui trabalhar, 

O Sn. MENDES DE • .U.:M:EliDA- A ·questão não é de discussão, 
é de despeza, como V. Ex. bem comprehende. . · · 

· O SI\. A .• -\ZEREDO- Mas quem discutiu foi V. Ex. Eu 
apenas estou justificando o motivo por que, em parte fallei 
que a rejeição feriria o antigo Presidente da Camara dos Depu

. tados ... 
0 SR. ALFREDO ELLts-Apoiado. , 

. O SR. A. lAZEREDO - ... uma vez,· que a a\f•esa indicou seu 
nome para substitutt> do Sr. :Pimentel. . . 

, ·O Sn. 1!\I:.IEU. MACHADO-· A questão é simples: póde-se 
iazer o serv1ct> com menor 'l)essoal? Parece-me que não. Não 
se deve, portanto, supprimir Jogares. · 

O SR. }JlDON BAP'l'IBTA -V. E.'C. poderá .informar-me 
!(dirioindo-se ao. orador) quantos annos de servico. tem o Sr. 
Julio Pimentel? · 
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i !O sa ,· ~. í\zEREDO - Não sei. '. ' J 
!Assim, pois, o que o Senado vae fazer ..•. 
O Sn. MENDES DE ALMErDA- V. Ex:. deve dizer:· si fizer. 
O SR. A. ~-I.ZEREDo-Foi V. Ex:. 1quem disse que o Senado 

vae fazer. O que o Senado vae fazer não é uma ·cousa extra~ 
ordinaria. · ' . 

0 SR. MENDES DE ALMEIDA- Vae fazer, 'Dão. Vae tratar, 
vae votar. Isso. não é fazer. O 1que eu lamento profundamente 
ó que se faca uma questão pessoal. · 
' O SR. A. AzEREDo -A Mesa indicou, Sr. Presidente, o 
nome· do Sr. Dr. João Lopes por entender que seus llerviç.os 
prestados á Republica durante longos annos, como represen~ 
tante da Nação, ·como Presidente da Gamara. dos Deputados, 
como Presidente da Commissão de Finanças, bem mereciam 

, esse sacrifício ..• 
0 SR. ALFREDO ELLIS - A:poiado. . ' ' 10 SR. L<\:, AzEniloo - ... si é sacrifício que se vae fazer, 

dando~se-lhe a direcção da redacção dos debates do Senado, 
para a qual a sua competencia é indiscutível, como bem acaba 
do reconhecer o honrado Senador. · · · 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem.) 
' ' ' 

O Sr. Francisco Sá (*)-Sr. 'Presidente, o procedimento 
da Commissão de Finanças no caso em debate já foi perfeita 
o brilhantemente justificado pelo seu illustre Presiden·te. Mas 
tão vivamente insiste o honrado Senador pelo Maranhão na 
questão de augmento de despeza,1que o parecer da Commissão 
de Policia envolveria que, Relator .da opinião da Commissão 
de Financas, sou · obrigado a dar uma . explicacão em breves 
palavras. _, · 

Quanto ã attitude do honrado Senador, eu a comprehoodo 
e a applaudo. S. Ex. comecou o seu discurso com a declaração 
de que 'bavia votf1do contra todos os creditas constantes da 
ordem do dia, o que quer dizer que, para elle, toda a despeza 
é um crime. · · 

0 Sa. MENDES DE ALMEIDA- Os creditas que augmentam 
despeza. · 

O Sa. FRANCISCÔ SÁ- Todo credito augmenta despeza.-
0 honrado Senador vota contra despezas que se destinem 

. :mesmo a satisfazer compromissos e a preencher a insuffi-
ciencia de verbas orçamentarias; ·~ I' 

E'·uma doutrina di·gna de louvor, porque ella se basea na 
convicção da infallibilidade da previsãO legislativa. 

' Eu· não tenho essa convicção, não creio na infallibilidade . 
da previsão legislativa. Sou surprehendido muitas :vezes pela 

" ; (O Est.~ discurso não .foi r~visto !P.elo orador. · ··· 

' ,, 
' 

\ 
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necessidade de dcspczas pal'a ns 1quaeH o Senado é obrigado a 
votar credites cxtra-or(iumentarios. 

O Sn.: MENDEs DE AL~IEID,\- Quando é obrigado, eu con- 1 

curdo.: 
.o sn.· FnANCisco ·SA-No .caso um questão, a Commissão 

do l~inancas se c·ncontrou deantc de uma proposta da Com
mis~üo de Policia par·a licenciamento de um funccionario desla 
Ca~a c para preenchimento á vaga que resultaria desse impe
dimento., 

O Sn •. l!ÜNEU ~~ACHADO- Materia privaLiva da >Commissão 
de Jlolicií!.: . · , 

O SR. ·M·ENDES DE 'ALMEIDA-Então o Senado não :P.I'eci· 
sava votar o; 

O Sn. FMNCisl::o DE SÁ -Eu bem sei que Jtenhuma das 
Gornmissõe.s desta Casa é obrigada a dar o seu voto ao ·parecer 
de . qualquet• outra Commissão, assim como nada póde res
Lringir a liberdade de todos ·os Srs .; Senadores de votat·em 
<:ada caso segundo o seu juizo l[lessoal. Esta apreciacão, porém, 

. não se p6de applicar .perfeitamente ao assumpto de que se 
~rata. . · · 

.A! Commissüo de' ,Policia pr•.opoz medidas ,que ella julga 
uccessarias ao servico interno da Casa. Elia tem a respon
sabilidade na direcção desse serviço. Recebeu 'para isso missão 
da nossa confiança •.• ,, , ... 

, O SR.; i\IENDES DE ALMEIDA-· E a tem integralmente,. 
' I 

O SR.; FRANCisco SA - •• , c, por conseguinte, parece-me 
IC)Ue recusar-lhe as medidas 1que reclama ó, de certa fói·ma, 
cercar-lhe a accil:o e diminuir-lhe a autoridade. 

Si, entretanto, de faeto, a Commissão de Policia ·se hou
vesse por tal fórma divorciado· do sentimento geral da Nacão 
e entendesse que não se deveria cuidar da situaoão financeira 
e que deveríamos atirar-nos desassombradamente no augmento 
das despezas publicas, ahi todo .o dissentimento seria .para nós, 
·não só um direito, mas um dever restricto. . 

'Mas, Sr" Presidente, eu 111ão sei •COmo do preenchimento 
de uma vaga cm uma das secções da .sect·etaria desta Casa se 
possam tirar os re!Jeios de um desequilibrio nos orcamimtos., 
Não se trata ·de erear· um emprego novo, não se erea um novo 
servico. O ernp.rego ,iá. existia, o .Senado reconheceu a neces
sidade desse Jogar, tanto que o creou, e parece-me que não 
se. poderia· comprehender um corpo de redacl}ão de debates 
aem um chefe, sem •umr centro de coordenação, de direcção 
desse serviço.. · 

Na Camam. dos Deputados l1a até deus chefes: além do 
chefe da redacção de debates, .'ha -o superintendente •. 

Pot•tanto, não se tr•ata da ereacão, de um emprego novo., 
O Sn .. MENDES DE :ALMEIDA -!Por essa theoria não po• 

diurnos suppt:imir dÇ?P.e.~a aiSUt·rn!), .c.om~ ~~m!l~ :fo~tQ .• , .: , . 
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0 SR.~ IRINEU MACHADO__. Quando o cal'go for necés'sario 
ao. serviço publico é dif!icil supprill!il-o.. /. 

:0 Sn. !FRANCISco SÁ....., De sorte que este emprego só teria 
necessidade emquanto ern provido pelo funccionario .que vae 
soL' licenciado. 

Bastou que elle se retirasse para se reconhecer e. se ar
firmar a des·neces.sidade do seu cargo. 

0 SÍt •. MENDES DE :ALMEIDA - V, Ex. faz bem em de
fender o caso. Note, porém, o que venho dizehdo. 

O Sn. FMNOISCo S.\-Estou cumprindo o meu dever.: 
Sou, tanto quanto o nobre Senador, contrario a prodigalidade, 
a :mgmento da despeza publica. · 

0 SR. MENDES DE L<\LMEIDA- ~-\ugmentou um, cargo. 
O Sn. FRANCISCO S.\- Não tenho competencia para au-

gmentar despezas. . 
O SR. ImNEU 'MACHADO - jNão se augmentou nada .. 
O ~R. :VICTORINO i\fONTEIRO- Está, oo parecer •. 
o Sn •. IRINEU •i\f<ACHADO- Augmentàm-se as despezas com 

os inactivos. 'Mas esta não resulta deste caso, resulta das leis 
que lhes dão garantiàs. 

0 SR. MENDES DE ALMEIDA- Gosto de ·OUVir· a theoria do 
nobre Senador. Applical-a-hei a questões futuras.· 

· O Sn. FRANCisco S . .\- 'A suppressão de ~cargos é uma me
dida aconselhavcl, depois, porém, . que se demonstre nãü só- . 
mente a necessidade de diminuir a despeza, como tambem não 
resultar da h i desorganizaoão do serviço. · . . 

Ora, o juiz da necessidade dos servioos inte!1llos da :casa 
é a Commis.são de Policia. As indicacões por ella feitas devem · 
merecer os applausos dos Senadores e os teem merecido mesmo 
daquelles ·que· combatem o parecer. 

Harmonizando, ·pois, o pensamento do Senado de não au
gmentar a dospeza publica e o dever de acatar as indicações 
da ~commissão de Policia, {)reio que a Commissão de Financas 
procedeu perfeitamente dando seu assen•timento á proposta da 
Mesa. Ofuito bf!m: m1tito bem. Apoiados,) . 

• 
O Sr. L~pes Gonçalves · ( •)- Sr. tP1.'esidente, esta questão . 

está. collocada no tererno C]a confiança. E' uma questi'io :l'c
chndn. A Mesa, que é uma delegação do Senado ... 

0 Sn. VIC1'0RINO MONTEIRO- iN'üo apoiado; não 'é uma . 
flUMlão fechada. . 

VARIOS :Sns·. SENADORES- Muito bem, 

,(*) Este discurso não foi revisto pelo orador. ~· 

'·. 
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O Sn. !LOPES GoNÇALVEs-Perdão; vou explicar-me.· 
:Ainda bem um orador· não se explica, e começam· .os apartes 
de todos os lados. (Risos.) • 

O Sn. · 'VICTORINO MoN.TEIRO- V. Ex. diz que é uma 
questão fechada... . 

0 SR. LOPES GONÇALVES- Vou mostrar 1q11e é, pois que 
.v. Ex. conhece .o que são essas 'Questões no Parlamento. Vou 
dizer porque. · . . 

O empregado da redacção dos debates, Sr. Julio Pimentel, 
requereu .que ficasse em disponibilidade até tratamento de sua 
saude. :A Commissão de Policia, tomando conhecimento desse 
requerimento, não só o deferiu como foi mais adenate; propoz 
lo'go para preencher ·O Jogar,· durante o impedimento, o Sr. 
João Lopes. · . 

Si se tratasse de fazer a biographia do Sr. João Lope~, -
eu não poderia fazei-a sem os maiores elogios, porque S. S., 
é, incontestavelment.e digno da consideração publica do Brasil. 
Mas devo dizer .do !Senado que é um máo :veso trazer a dis-
cussão para o terreno pessoal. . -

·Mas digo rque a questão é facada pelo seguinte: · a Com
missão de Policia é uma Commissão delegada pelo Senado; 
ella propoz a nomeação, achou conveniente que fosse logo no
meado o substituto do Sr. Julio Pimental e, para esse fim, 
indicou- e o indicou muito bem no meu modo de entender
o nome do Sr. João Lopes Ferreira. Si o Senado 'lião approvar 

· a indicação da Commissão de Policia, tém ou não implicita-
mente retirado a sua confiança á mesma? · 

VARIOS SRS. SENADORES - Não; não apoiado. 
O SR. I.oPEs GoNçALvEs_-Tem. . · 

1 
E' preciso notar qúe a Commissão de il?olicia é u·ma Com-

. missão de natureza muito diversa das demais Commissões per
manentes. E' a Commissão que dirige os trabal'hos da Casã, 
é a Commissão directora dos nossos serviços internos. Si" o 
Senado, por este ou aquelle. motivo, por esta ou aquella ordem 
de oonsideracões, entender rejeitar uma proposta da. Mesa, isto 
é, da·-•Commissão de Policia, tem, ipso facto, retirado a con-
fiança que nella deposita (núo apoiados) • · 

E' o ineu modo de entender. . . . 
·Por consequencia, Sr. Presidente, não me achando ani

mado de intuitos de oppressão, limito-me a, dizer o seguinte:! 
·Continuando a merecer a minha plena confianca a Com

missão de Policia do Senado, e apenas dependendo do Senado · 
a acceitação da sua proposta, entendo .que o seu acto deve ser 
por mim apprnvado, sem entrar l!la questão da erlinceão de 
cargos, da situação .financeira e outros. 

Disse muito bem -o nobre Senador, affirmando que é uma 
dupla despeza em um s6 cargo. Entretanto, repito, oolloco a 
questão no terreno da confiança e não posso deixal' de ap_~ 
[lrovar esta indicação da Mesa do Senado., 

• 
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O Sr. Soares dos Santos - Sr. Presidente, eu estava dis
posto a dar o meu voto -nesta questão, sem manifestar-me da 
tribuna. Entretanto, a opinião do meu illustre collega repre
sentante do Amazonas leva-me a dar algumas ex-plicações ao 
Senado. Em primeiro Jogar, porq,ue não eomprehendo questões 
do confiança no regímen politico que adoptamos; em segundo 
Jogar, p011que, Sr. Presidente, tendo sido .iá investido das 
responsabilidades de director de trabalhos da outra Casa do 
Congresso, nunca julguei a minha autoridade diminuída nem 
desrespeitada, · nUiquillo" que lhe dissesse respeito a questões 
desta ordem. · · 

O SR. ImNEU MACHADO..:._ Isso é ponto de vista pessoal, 
unicamente. . · 

0 Sn. SOARES DOS SAN'l'OS- Na questão de que se trata, 
S1·. .Presidente, ve.i o imJ?licadas duas üutras questões: pri
meira, a aposentadoria de um funccianario que se diz invali
dado; segunda, a nomeacão de quem o deva substitui!'. 
· ::Jão, portanto, duas ·questões distinctas. Quanto á pri
meira, si o funccionario se acha invalidado, é um direito que 
lhe assiste, o repouso, e, por: consequencia, faz jús a uma 
tença, um pagamento .que, pelo Regimento da Casa, implica em 
vorucimentos ínte:;racs. 

0 SR. TlllNJlU MACHADO -Esta CÍI'çumsta!lcía é que au
gmenta a despeza, não a nomeação. 

O Sn. SoAnlls nos SANTOS -O funccionarlõ que vie:r-sub
stituir. o apo.sontado, como c.héfo da redacção dos debates, terá 
dil·eitos a vencimentos equivalentes aos do 1'unccionarío que 
vae deixar o serviço; h a, portanto, uma duplicata de venci-
mentos. . .-

. Debatendo a questão, perguntaria á Mesa si ha necessi
dade absoluta desta substituição? 

· . Quando nas funcções de l>x·esidente da outra Casa do Con
·gresso, u·m caso ídentico ao actual se me deparou: Por quaes
quer circumstancias, o chefe da redacção dos debates achou-se 
repe1;1tinamente invalidado para o serviço, em vista de ter de 
sujeitar-se a uma operação, uma operação do catarata. De
pendia, portanto, unicamente, de fazer essa operaçã~ e voltar, 
si o. quizesse, ao serví~10 'da Gamara. · 

Eu procurei dar-lhe uma licença, não por tempo inde
terminado, mas d(lsignando Para o substituir tempol'ariamente 
um i'unccional'io da secretaria, o tqual, sem_augmento de ven- , 
cimen:tos, desempenhou aquella funccão. O funccionario li- · 
conciado, terminado o tempo da licença que lhe fôra .concedida, 
e tendo já feito. a operação, apresentou-se, assumindo nova
mente as funcoões de seu cargo. Não houve, portanto, au-

J gmento de despeza. 
Pergunto ou, ,portanto, si, na circumstanoia ·presente, 'ltiio 

· 'havert\ pos'sibilidade dt> proceder em identicas condições. De
sejo que a Mesa mo expJi.que si, na hypothese de que se trata, 
dcsso i'unccionario, que tem nece.ssidade dQ sahir, urgoal)13, qe 
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·ser substituído, 'Si não é possível, dada a i;iremencia das cir• 
·cumstancias fina'nceiras em que se encontra o paiz, dar um 
~xemplo edificante, prorogando o prazo· da licença e deixarmos 
· que esse 1'unc.cionario continue· licenciado, sendo· ;substituído 
por .outro, temporariamente, como eu Já fiz na outra Casa do 
Congresso. • 

O Sn.· METELLo-tPondero a V. Ex. que esse funecio
:nario durante um anno já teve diversas licenças para trata
mento de saude, sem comt.udo conseguir melhoras. 

O Sn. SoARES nos SAN'ros- Nesse easo, requeria a V. Ex. 
que submettesse a votação o parecer por partes, isto é, a pri
meira, que manda seja considerado em disponibilidade o func• 
cionario Julio Pimento!, e a segunda, que nomeia o substituto 
desse funccionario. 

E' este' o requerimento 'QUe eu faria :'i Mesa. 

O Sr.· Rego Monteiro ('")-· Sr. ·l?residente, niío pretendia 
tomar parte neste debate, para limitar-me ao voto symbolico.· 
ilofas. á vista da calorosa discussão que o parecer da Commissão 
de Policia está levantando e em attenção á opinião emittida 
pelo nobre Senador representante do Amazonas, declarando que 
Re trata de uma •questão fechada, porque no fundo o que e.~iste 
tí um voto de confiança ou de desconfiança {t Mesa, sou obri
gado a, antecipadamente, justificar o meu voto, o que passo 
a fazei-o enf teymos claros e incisivos. . · 

Comecarei pm· declarar que a leitura do voto em separado 
do nobre Senador por ·Minas Geraes me impressionou de tal 
modo que conquistou desde' logo a minha adhesão, o que fiz 
sentir a Y •• Ex. em uma ;rapida palestra que tivem9s.· Agora, 
deante da opinião do honrado Senador por Amazonas. sinto-me 
como· que coagido em dar o meu voto em favor ·do opareeer 
firmado opelo honrado Senador .por Minas Geraes, porque pa-
recer•(! a muitos ICJUC ó minha intenoüo :ferir á Mesa. . 

Impressionou-me, Sr. Presidente, o voto em separado do · 
honrado Senador .por 1\{inas Ge.raes, porque delle consta de · 
modo evidente a inutilidade do cargo. • • · 

'O Sn. DANTMI BARRETO-Então está ,justificado, 
. O Sn.· REGO MONTEIRo-... em cujo exercício foi empos

sado em 19U o funccionario em questão. 
10ra, si o voto em separado demonstrou á evidencia a 

tnu~flidade d<? cargo e si está provado tambem que o func.cio
nariO a ser dispensado desde que ne!lc foi empossado tem per- . 

· manecido em successivas 1icencas, sem que por isso o sorvico 
se tenha resentido, pois .que ninguem contestar(t que a reda
cção dos debates tem. J'unccionado com toda a regularidade,. 
segue-se, Sr. Presidente, que esse prccnchime>n.to não é tão 

:(•)' Este discurso não foi reyisl<J pelo· orador • 

. . 
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neoiissario 1que devamos fechar a questão, creando implicita
mente mais um gravame nas nossas finanças.· (Apoiados.) 

Trata-se. de um orgão sem funcoão, ou de um novo orgão 
para funcção antiga, qqe era exercida por antigo orgão. Os 
~erviços até aqui, como antes da crcaoão desse cargo eram 
prestados satisfactoriamente, de modo que podemos ·C01nsiderar 
sup(lrfluo esse car.go. cargo, Sr. Presidente, •que foi creado 
sem t.er esphera de acção determinada pelo ·proprio acto que 
o creou. 

O SR. , METELLO- V. Ex. · está em equivoco: aempre 
· houve ·quatro redactores, sendo que em 1911! a Mesa arvorou 

um delles em chefe. · 
UMA voz- ·Com augmento de vencimentos, sem fazor 

cousa alguma. 
O Sa. 'i\IETm.w....!.. Não h a cargo novo. 
O Sa. RIBEIRO GONÇAWES - O orador eRtú se referindo no 

chefe e não aos redactores dos debates. 
O SR. REGO MoNTEIRO-Ora, assim sendo, Sr. 'Presidente, 

póde desapparecer perfeitamente esse cargo do nosso apparelho 
burocratico cconomizando-Re a verba ·que ·irá consumir, ·CJue é 
de .certo modo .respeitavel e· nós devemos attender tambem ás 
condições afflictívas.·em que .se acham as nossas fina>nças. Basta 
esta consideração vara que todos votemos contra a segunda 
parte do parecer. Eu voto pela emenda do .Sr. Senador pelo 
Maranhão. sem •que isso denote n~nhuma desconsiderarão ti 
Mesa. (Mnito bem.; mnito b111n.) • 

O Sr. Pedx:~ Borges (*) -~cudindo ao appello do nobre 
Senador pelo R10 G.rande do Sul, rlevo declarar a S. Ex. que 
o funccionario a que se refere o parecer foi julgado, ha mai~ 
de um anno, absolutamente incapaz de todo e qualquer serviço, 
por soffrer de molostia incuravel, na opinião 'de quatro dis~ 
tiln.ctos facultativos, entre os ljuaes dous nossos honrados coi-
legas. ' · 
· A Mesa julga qut- o Jogar deve ser preenchido .. 

O' Sn. LOPES GúNCALVES- Por tempoJ indeterminado? 
· O Sn. IRINEU 1\!'AcHADO- Si o serviço não puder Rcr feito, 
n quem pedir contas siniio ;'í. Mesa? Elln, portanto, informa, no 
caso, techn icamente. 

'O Sn. Mwt:mr; Dll CARVAU-TO- /\ Mesa deve pedir recursos 
no Senado. . , ' 

o Sn. IRINE!J ilfACHADO--L<\! Mesa diz que não p6dn r:ker 
o snrvico sem um .determinado numero de funccionarios. . 

O SR, PEDilO BORGES- Julgo quo os nobre~ Senadores não 
prot.edem rnni~ t.nmnr n pnlnvrn ~obre o parecer; por consn- · 

:c·) Este discurso nllo foi revisto pelo orador.! 
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guinte, peço a V. Ex., Sr. Presidente, que consulte o Senado 
si concede urgencia para que o parecer em discussão seja iro
mediatamente •votado -independente de novo julgamento por 
parte da Commissão de ·Policia. (Muito bcrn; rnuito bern.) · 

O Sr. Presidente-. Pelo Regimento. a emenda apresen
tada pelo Sr. 'Senador Mendes de Almeida seria submettida ao 

. estudo da Commissão de Policia para interpor parecer. · 
O Sr. Senador Pedro Borges, porém, requer urgencia para 

a sua discussão, juntamente com a do parecer, independente 
da opinião da Commissão de Policia. 

Os senhores .que concedem a urgencia requerida, queiram 
levantar-se. (Pausa.) · 

Foi concedida. Continúa a discussão. 

O Sr. Miguel de Carvalho (*)-·Sr'. Presidente, eu taro
bem não pretendia, como o nobre Senador pelo Amazonas, ·o 
Sr. Dr. Rego Monteiro, me manifestar sobre este assumpto, 
vindo agora á tribuna. Reservava-me para a occasião do voto 
em separado, esperando que o seu digno signatario, com mais 

- desenvolv~nto, o apresentasse ao Senado, afim de •que eu 
pudes~e manifestar o meu modo de votar. Apezar do quanto 
está dito no voto ter sido bastante para me levar a acompa
nhai-o, o ,modo, porém, por que tem sido encaminhada· a dis
cussão, traz-me á tribuna e especialmente depois da manifes
tação feita pelo Sr. Senador pelo Amazonas, cuJo nome peço 
licença para declinar, o 1;;r. Lopes Gonoalves, ·eu não com
prehendo que seja um ·caso de. confiança este parecer. 

O SR. LOPES GONÇALVES- Não ha duvida que é, 
•O SR. 1\fTGUEL DE ·CARVALHO- V. Ex. tem 'opinião con

traria tí minha, e vou dar as razões por que penso desse modo, 
A 'Commissão de Policia é a Mesa do .Selnado. Como eu a 

ima,:rino é a corporificação deste ramo do ,congresso Nacional. 
'A ena todo o meu apoio, toda a minha disposicão de auxiliai-a, · 
não digo de presti·gial-a pollqtic de mim não lhe póde vir. 
prestigio .... 

O SR. [.OPES GoNÇALVES- Não apoiado. · 
. ' 10 SR, MIGUEL DE CARVALHO - ..• em tudo Q'üanto, dentro 

das linhas da. representaç~o e~terna. e. da di.reccão interna Aos 
nosso~ trabalhos deli à e~tJVel' depend~n.te. ?.T 

Si o acto de que so truta fosse exclusivamente da Mesa, 
Ri toda .a responsabilidade lhe ficasse, eu. educado nos moldes 
ela· velha escola •que sempre timbrou em prestigiar aquelles 
que escolhemos para nos dirigir, emquanto merecerem a nossa 
confiança, desde que estivesse, pot• qua1quer circumstancia ex
traordinaria em desaccôrdo com a sua comprehensüo directora, 
afast.ar-me-hia, retirar-me-h ia. • 

:c·r Este discurso não fcd revit;tG pelo orado~ •. 

I 

• 
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· ·Mas, ·em vez de ser um caso de responsabilidade directa e 
pessoal da 1Coromissão de Policia, trata-se de um caso cuja 
. .responsabilidade recahe inteira sobre os Srs. Senadores porque 
são elles que votam, approvando o parecer. Tive, então, de 
ponderar a questão e ver se devia estar de accôrdo com os 
meus collegas •Que dirigem ·OS trabalhos, com os ·quaes sou 
solidaria inteiramente, ou se devia acompanhar o voto em 
·separado do íllustre · representante de Minas, o' Sr. Bueno de 
(Paiva. 

Ainda antehontcm, V. Ex .. Sr. Presidente, teve a· bou
dade, e o Senado a paciencia, de me ouvir. Não sou homem 
de dous dizeres. Disse antehontcm que não havia consideração ' 
de ordem nenhuma, ,quer pessoal quer p'olitica que me fizesse 
votar um augmento de despeza ou uma reducção quando o 
m_eu estudo me mostrasse qu~ este a.ugmertto ou esta reducr;ão 
nuo pudessem ter Jogar. · 

E' •nestas condições em que me acho. Não ·discuto, o pa
recer da Commissão de .Polic'ia porque me julgo pequeno, 
fraco. . . ·; 

0 SR. LOPES GONÇALVJlS- Não apoiado. 
10 iSR. MIGUEL DE CARVALHO-... na manifestação da Com

missão de Finanças. 
cu noto o seguinte: -ouvi dizer que é do nosso Regimento, 
não sei se será da lei organica da secretaria, mas não posso dar 
a minha conformidade a essa deliberação que a Commissão de 
.Finanças acceitou, -dispensar, sem termo, um funccionario 
. nom todos os vencimentos 1 Ora, não· tenho noticia de que nas 
classes militares ou nas nlasses civis haja reforma. disponibi
lidade, ou aposentadoria com a percepção de gratificação por
que, gratificação é unica e excJusivam~nte pro labora. 

O Si\. FRANCISCO S.-\...:__ H a. aposentadorias com todos QS 
vencimentos. 

0 SR. VICTOMNO MONTEIRO- V. Ex. como Senador, podia 
saber que já foram aposentados dous í'unccionarios da Secre~ 
'tari.a desta (lusa com todos os vel)cimentos. 

O SR. MIGUEL DE CARVALHO- Não estou discutindo com 
os antecedentes; estou discutindo com aquillo que me parece 
ser a regra ,geral, isto é, que a aposentadoria, conforme o 
tempo de serviço, ·se fixa com as quotas correspondentes ao 
ordenado, mas qu,e a ,gratificação nnncn entra como elemento 
de aposentadoria. · 

O SR. VICTOR! NO JliiON'rEIRo- Mas 'V. Ex. sabe que não 
ha regra sem excepção. 

O SR. FRANCisco S . .\- Na magistratura ha aposentadoria 
con:t todos os vencimentos. · 

0 SR. MIOUEL DE CARVALHO - Si a aposentadoria é por, 
elícepção, entii,o permitta-se.-m~ diz.e):'_;, ~s i'uncoionarios d"' 

/ , 
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Scarelnl'Ül co.nstHuem uma classe privilegiada; sem haver. ne• 
nhuma razã·o. para isso.. · · 

Não. estou analyswndo o parecer, j estou transmittindo n 
VV. EEx. as impressões que mo deixaram o parecer da Com
missão dr. PoHcin c o parecer da. Commissão do Fínancas, bem 
assim. o. voto cm separado do Sr. Senador Bueno de Paiva.: 

I~' inutil enumerar as razões .que aconselham a. que l'le
,i:lmos ·prudentes no diRpendio dos dinheiros publicos, prove
nientes doa impostos, A consideração ·de que Sit trata de uma · 
C}uantia pequena, ·de uma quantia. insigníficant~. não póde ser 
bastante para tranquillizar a minha consciencia, porque os 
milhares de contos são feitos contnndo.-se ns unidades, as de
Y.cnas c as c~ntenas de milhares. 

Si o Senado cn t.cndc que IJ um caso de confiancn votar o 
que a ·Commissão de Policia propo1.; si todas as vezes <CJUO se 
ti\'m• uma questão dessa ordem, for ella fixada no campo li
mif.ado da confiança, parece inutil consultar os Senadores •. 
Seria-melhor que o Senado delegasse ·essa funccão de approvar 
ns pare!lel'es nas mãos da propria Commissão de Policia, pois 
ella nos merece inteira confiança. Desta forma a responsabili
rlndc ficaria unica c exclusivamente ·com a propl'ia Commissão. 
lWa não deve .ficar exclusivamente sobre o Senado, 'quc so vê 
levado, talvez, pela. eonsidcracão apresentada pelo nobre Se
nador, a votar contra aqui!lo que está em sua conscicncia, 
11ont.m aquíllo 11ue é desejado pela opinião publica, contra 
a.quillo que as necessidades clamorosas do m·ario aconselham., 

S1·. Presidente, o caso apenas tem impol'Lancia .po.rquc 
úsl.:í. envolvida a Commissão de Policia, que sempre respeitei. 
e continuo a respeitar. Em si, .iít foi dito, é uma 'questão de 
;;amenos, porque se trata ele uma quantia insignificante. der. 
ou doze ·contos de l'líis; mas V. Ex. v1i <QUe não é o alS:a·ri<Smo, 
ü a disposição em que o Senado se mostra encontrar ·de indif
fcrcnca pelas publicas necessidadcs. 

Esta j.ndifferenca, esta falta de dedicacão ao bem esta!'· 
geral com a app!icação de todas as nossas faculdades ·pessoaes, . 
não cabe só ao Senado. Na propria administração publica, nos 
ministerios, V. Ex. encontra essa mesma disposição de tole
rancia, de condescendencia, de favor, sobretudo tratando-sn do 
•wantias pequenas, como parecem sei' as dezenas de contos 
de réis. · . 

• Para que esta~ minhas palavras n:ão sejam tidas como vãs, 
se o ·que dizem os Ol!gãos de publicidade desta terra eJGprimom 
a verdade, cu vou dizer a V. Ex,, para mostrar que não es
tamos sós, quc me penalisou vet· o SI'. Presidenta da. Repu:
hlica. em uma das ultimas conferencias minísteríaos, depois 
de em antel'ior teJ:' recommendado e solicitado, vamos dizer 
até, dos seus companheiros de administrn~:-ão a maio!' eco
nomia ·na app!icacão dos dinheiros publicos, repito, tive o des
\Jrazer de ler que nessa 11ltima reunião, aP.pello.ndo S. Ex. 
para oR Ministros de Estado .. que de ha mmto oram dirigidos 
no senl ido de se poupar lis •ctespcnzs publicas, obteve esta 1•es-

~.; 
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posta: Sim. nú~ vamos Jevut· o;; pro,ieelos de oL'I}UilJelllo e fawt· 
uovas l'educções ., .. •J " · • •! 

Por·tanto, aquillo que Linha sido apresentado á. Gamara 
do~ Deputados, aquillo que o Presidente da llepublica Linha 
recommendado aos seus ministros, não havia -sido executado 
dentro das linhas da mais rigorosa economia, tanto assim que 
se promettia ao chefe da Natlão fazer uma revisão no sentido 
de reduzir as despezas c mesmo se chegou a dizer que com 
facilidade se poderia obter 13 .• 000 contos.. · 

10 Sn.· SoAREs DOS , SAN"I:OS- V. l:x. me vermitte um 
aparte? E' que os ministros contam com os or!)amentos pa
rallelos, que são os ·creditas supplementares, para a execução 

., do servi (lo; é ·que o Congresso não sabe fazer os orçamentos •. 
O Sn ·: MENDES DE L-\JLMEIDA- Apoiado • 

. :0 SR,• i\I!GUEL DE CARVALHO-Vê V,' Ex. que eu nüo pro
curo collocar mal o Senado. Não somos os u:nicos via.iores nesta 
estrada .publica de desinteresse pelos negocias da 1Patria. os 
pt•oprios chefes da superior administração não olham para os 
interesses dos contribuintes da forma que eu idealmente dc
sejâva que todos olbassemos. 

Disse mais talvez do que devera sobre o easo em questão, 
mas naturalmente V. Ex. me desculpará. Tratando de as
sumpto de despezas não podemos ,governar bastante· o nosso 
espirita no sentido de restringil-o ao campo limitado. do as
sumpto que ;se acha em debate. 

Ha casos que .evidentemente para os homeris. praticas são 
conhecidos c .cuja .solução tambem é .esperada. ·O meu intuito 
não é o de procurar convencer os ,meus illustres coJ.Jegas. Estou 
,justificando o meu voto e, ao mesmo tempo,. ·estranhando que 
esta questão tivesse acalorado alguns dos meus nobres coi
legas. 

Sr·. •Presidente, occoN'e-me uma phrase do .S'h·akespeare :· 
mucl~ ado about noth·inu. ·Muito barulropara coisa nenhuma.: 

Esta é a eomprehensão que temos da defesa dos dinhekos 
·publicps. , (Muit~ bem; rmruito bem.) . , 

E' encerrada a discussão. 

O Sr. Mendes' de Almeida '(pela ordem)-· Sr. ··P·residentc, 
. não deve preceder a esta IVOtaA;ão a do ·requerimento do Sr. Se
nador pelo Rio Grande do Sul ou a da minha emenda? 

O Sr. Presidente -0 l'equerimento do Sr. Senador pelo 
Uio Grande do Sul é desnecessario· pelo Regimento. 

'Vou, pois, submetter· a votos a primeira conclusiío do 
parecer que diz: 

· c 1•, que ·seja dispensado do servico por· tempo indeter
minado, com as vantagens de que :gosa no exercício ef!ectivo 
de seu cargo, .o .chefe da •redaccão dos debates do Senado, 
Sr• ;: JUlio Pimentel., · · · 

- ~P.l'Qva.~a .. J · • 
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·o Sr. Presidente,_.... W segunda conclu'são o Sr. ISeiia'dor, 
ll\Iendes de Almeida propoz a seguinte emenda, que não podo 
deixar do ser considerada como um substitutivo. · · · 

~ Onde convier: 
I 

1Seja supprimido um logar de redactor dos debates, .ca
bendo a direccão desse serviço a um dos actuaes, designado 
pela-/Mesa.~ 

· Salvo reclamacão ·em 1ciontrat'io, :vou, na fórma do Regi
mento, submetter á vota,ção a emenda subsututiva.' 

E' rejeitada a emenda. 
Vem a Mesa e •@ lida a seguinte 

DECLARAÇÃO 

~ 

[)eclaro que votei contra o aug~m.ento de despeza :resul
tante da .approvacão do parecer n. 121, de 1916, embora con
sidere valioso o nome indicado. para redactor-chefe dos de
bates, não implicando o meu voto desconfianoa al;umra á digna 
Commissão de Policia.. · 

Sala das sessõ'es, 18 de setembro de 1(}16.-F. Mendes 
de. !Almeida. 

•Vem a Mesa e ·é lida a seguinte 

DECLARAÇÃO 

' --

. Faco identica declaração de voto. 
· Sala das sessões, 18 de setembr.o de 191'6. -Miguel de, 

Çomvalho. · 
' 

O Sr. Soares dos Santos (pela ordem)-IPede que· o 
Sr. Presidente faca constar da acta ter :votado a favor da 
emenda do Sr. Mendes de Almeida., · 

o Sr. Presidente -V. Ex. terw a bondade ~e ma:ndar 
por escripto sua .declaração. 

Nem a Mesa e é lida a seguinte . 

~ECLARAÇÃO 

Declar·o ter votado a ravor da emenda do .Sr. Mendes de 
!Almeida, mandando supprimir um logar de redactor dos de
bates, :vago com a dispensa do funccionario Julio Pimental, 
chefe desse serviçO. ·· -·-

Sala das sessões, 18 de setembro de i9iB.~Soa~e~ doi, 
Santos, 

• 
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• --' () Sr. Presidente- .Vou submetLer a votos a segunda con
·olusão do parecer que .diz: . . 

·c: 2•, que, para substituil-o definitivamente nesse cargo, 
.seja nom1lado o Sr. J-oão Lopes l<'crrcira Filho.» 

Appr:ovada unanimemente. 
~ \ 

T • O Sr. Presidente- Estando esgotada a ordem do dia vou 
levantar a sessão. 

Designo· para ardem do dia da seguinte 
3" discussão da proposição da Gamara dos Deputados 

n. 41, de 1916, que abre, pelo Ministerio da Fazenda, o credito 
supplementar de 2. 786:658$751, para !Pagamento dos funccio
rio& addidos em todos os minísterios durante ll· actual exercício 
(corn 2Jarecer {a'V01'a·vel' e emenda da Commissão de Finanças 
ji.Í appr·ovada em .2" dtscussiW) ; · · 

3" discussiill· da proposição da Gamara dos Deputados 
n. 52, de 1916; que abre, pelo Ministerio da Marinha., o cre
dito cxtraordinario de 1. 000:000$, para ,pagamento das despe
.zas resultantes da manulencão do. neutralidade do Brazil na 
conl'lagracão européa e do estabelecimento de bases militares 
nas ilhas do. Trindade e l!'ernando de Nu~·onha ,(com .par·ecer~ 
{avor·avel da Cammissão de li'inanças) ; · 

3" discussão da proposição ·da Gamara ·dos Deputados 
n. 58, de 1916, que abre, pelo Ministerio da Fazenda; o cre
di.tú de 200 :000$·, supp!ementar á verba 5• - Apu,sentados -
do orçamento vigente (com par·ecer favoraveZ da OommiS.são 
d;: Finanças) ; ·· 

/ · Continuação da 3• discussão ·do pro~ecto do' Senado Di. 10, 
de i916, tornando extensivas á ·Academia de Oommercio de 
Santos e á Escola de Commercio- de Campinas, Estad"' de São ' 
Paulo, as dispoaioões da lei n •. 1. 339, de, 9 de janeiro de 1905, 
com as excepções que estabelece (com pa1•cce~· tavoravel da 
Oommissãú de Justi'ca e Leoislação ao substitutivo do Sr. 
Mendes de Almeida e o{terecendo sub.emenda) • 

· Levanta.:.se a sessão âs 2 horas e 50 minutos. 

( 

103' SESSÃO, Ell-l i9 DE SETEMBRO DE 1916 
~ ' 

Pl\ESIDENCIA DO SR. URBANO SANTOS, PRESIDENTE 
I 

'A' 1 hora -da tarde, abre-·se a sessão, a qu'e concorrem os · 
Srs .• o\!. Azeredo, Pedro Borges, IMetello, Hercilio Luz, Pereira 
Lobo, Rego ·Monteiro; Indio do iBrasil, Lauro Sodré, Arthur:· 
;Le,m,os,. Costa Rodri,gues, lllfiendes de :Almeida, José E~ebjo, 

\ 
I 

/ 
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'Abdias Neves, Pires (Fe.rreira, Ribeiro Goncalves, JJ'l•ancisco Sã, 
;João Lyra, Eloy 'de Souza, Cunha ,Pedrosa, Rosa e .Silva, D,a.ntas 
Bar,reio, Araujo ·Góes, Gomes ,Ribeiro, Miguel de ,carvalho, 
EI·ico Cooi:ho, c<\.<lcindo ·Guanabara, Bueno de Paiva, . Bernardo 
·.illontoiro, Alfredo Ellis, José 1\lurtinho, Xavier da Silva, Ge-. 
nm·oso Marques, Rivadavia Corrêa, iSo~res dos Santos e Victo
l'ino l\Ionteiro (35'). 

Deixam de compal'ecer com causa justificada os 1Srs. Lo
JlCS 1Goncalves, Silverio N cry, 'l'homa)l ·Accioly, Antonio de 
Souza, Epitaeio Pessoa, .wali'redo Leal, Ri,beiro de Brito, 
llaymundo de • 'Miranda, .Siqueira de .~rene)les, GuHhermc 
Campos, Ruy Barbosa, Luiz Vianna, José Marcellino, Domingos 
IV:icentc, João Luiz Alves, Lourenco Baptista, Irineu Machado, 
ffi'rancisco Salles, Adolpho Gordo, Eugenio Jardim, Gonzaga 
Jayme, Leopoldo de Bulhões, Alencar ,Guimarães, iVidal Ramos 
e Abdon !Baptista ,(25).. . , 

·. E' lida, Posta em discussão e, sem debate, .approvada á 
·a!:La da sessão anterior'·' 

O Sr. 1' !Secretario de!llara que não ha expedíénte. 

O Sr. 2' Secretario declara que não ha P\ll'ecercs. 

O Sr. A, Azeredo - St·. Presidente, no meu ultimo dis
curso demonstrei que a Assembléa do Estado do Matto Grosso tem 
a faculdade legal de exercer o impeachmcnt contra o respectivo Pre
sidente. Uma das folhas desta cidade, que tem pelo humilde orador 
sempre .a maior má vontade, entretanto, contestou que eu tivesse 
pareceres de jurisconsultos, em apoio da attitude da Assembléa; 
mesmo de um dos jurisconsultos, essa· imprensa verdadeira, citou o 

, nome-o do eminente Senador pelo Estado da Parahyba-que. affirmo 
Sr. Presidente, escreveu, a respeito do impeachment umparecor re
almente brilhante. 
. E para provar a gratuita aggressão desse jornal, lerei hoje (não 

era. ·essa a minha. intenção) os pareceres a. que me referi, demons
trando assim que· um homem de certa responsabilidade, que UJll 
Senador, qualquer que elle. seja, tendo afirmado, como af!lrmei, que 
possue ta.es pareceres, nllo podia ser posta em duvida. a sua palavra. 

Entretanto, devo dizer que isso nli.o me admira., ·porquanto· essa 
imprensa. mostra sempre a sua boa vontade e o seu amor pela verdade 
quando se' trata. do humilde orador. Pois um jornaleco se per
mittiu até a. a.ffirma.r que nesta C~tsa do Congt•esso, eu fôra. contestado 
pelo honrado Senador pelo Estado de Goyaz, quando assegurava que 
nenhum membro desta Casa-como de novo assseguro-poderá. pensar 
que não seja um direito do Poder LClgislativo dos Estados decretar o 
impeachment contra os presidentes e governad01·es 1... · 

E n!o Jlarou ahi o arrojo: essa tal Agencia. Americana, encam· · 
pando o que disse o jornaleco, entendeu transmittir para os Estados 
q~e, realmente, o meu illustre amigo, Senador pelo Estado de Goya~, 
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havia mo contestado om rolaç1Lo áo direito que cada parlamento es
tadual tom de exet•ccr o impcaahment contra o presidente ou o go
vernadPt''!. .. (Pausa.) 

Quando, Sr. Presidenta, fallei pela ultima vez a respeito dos acon
tecimentos do Estado de Matto Grosso, tratei do justificar a denuncia 
dada contm o general Caetano de Albnquorquo, demonstrando cla
ramente o direito indiscutivel da As.sembléa do men Estado cm pro
cessar o prosidonl.o de Matto · Grosso, que havia exllorbitado jâ, o 
continúa exllorbitando· no poder com o sacrificio dos interesses supe
!'Íorcs da minha torrra. 

Venho hoje tt·atar do outm face da questão: o habcas-ao1·pus Im
potrado pelo presidente do Estado, com a intenção elo .impedit· a conti-· 
nuaçlio do processo que.ja lho roi instaurado. 

Ct•eio que o Senado todo ji conhece as razões com que o advo
gado do presidente do Estado do Matto. Gl'Osso,.fundamcntou o pe
dido. Encontram-se, entre as mais sing-nlat•es, alguma.s que fazem 
rir o até suspeitai· elo bom senso do presidente ele lllatto Grosso. 

· EntJ'e ontras coisas diz o impett•anto que a Assembléa Hão o pódo 
processar, pot·que lhe é adversa; que são impedidos, para julgai-o neste 
processo, dons genros elo um dos membros do directoria do pat•tido 
republicano; que siLo igualmente incornpativeis os ricc-pt·osiclcntos do. 
Estado; emfim, Sl'. Pl'csiclcnte, al'guo uma séJ·ie do incompatibili
dades · V'Crclaclciramonte grotescas, que ninguom poderia tomat• a. 
seria, mesmo porque partem do illustre govel'flador do Estado do 
l\Iatto Grosso, quo, para usat• d;t sua anto-phrasc, no momot·avel 
discm·so pt·onunciado na outra Casa do Pal'lamento, é 1im pamclúxo 
vivo e ambulante, 

Folizmonto o que o presidente do Estado do Matto Gt·ossb pro-· 
tende justificat•, cm nada absolut<Lmontc <tpt•pvoita ao jnlgamento 
do rec'nrso, estando eu convencido de que .i ustiça. sm·á !'cita, vencendo 
a causa santa e o dit•oito dos meus concidaclftos, aUi·ontados pela vio
lencia o pela brutalidade claqucllo que actualmente dit•igc os altos eles-
tinos da minha torra. : 

O Sn. JosÉ lllunTrNno- Apoiado'. · 
O Sn. A. AzEmmo - O impe~tahmcnt, St'. Prosiclento, é, pelas 

nações que delle se ul.ilizam, empregado oxcltlsiv;tmonto nos casos 
politicas. Não é um instituto inglQr. como já disso lkyce, considerando 
que os Estados Unidos acloptat·am o impcaahmcnt, consagrando a 

· creaçlio ele dons dos seus Est;tclos, Virgínia .o Pensylv.ania se não mo 
falha a memoria; ollc nilo teve as suas ol'igons na liberal Inglaterra, 
onde todos os funcciouat•ios estão sujeitos ás penas estabelecidas 
em lois commnns. · . 

Foram aquolles Estados americanos. Que, cm pt·imeiro Ioga r, antes 
· mesmo da indopondencia elos Estados Unidos, osta)Jolccm•am o im
peaahment. A Hepublica Argentina, Sr. Presidente, por S!HL yez, 
adoptou o mesmo instituto politico, o poüco depois o Brazil, do um 
modo cat'ILcteristico, obedoconclo os princípios ela União Americana, 
mas modificando o sou processo. 

Os Estados Un:clos não esta.bolocemm regras, cm loi est~ccial,para 
o processo o .i ulg<tmonto elo Presidente; nós, na nossa Coustituiçrw, que 
é. uma lei especial, l'Ogulamos o caso. 

s.- Vol. v 13 
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' 

·' 



• 

,. 

t9i t.NNAE~ DO SENADO 

Os Est11dos do Bt·<Lzíl, respeitado o pt·ccoito r.on5titucíona1, al't.. G3, 
consagraram nas stms Const.ítit.uições, c respecl.ívamento nas leis pa.
ralle!as, (L responsabilidade do Pt•esidentc ou do Govemadot•, cxcop((<l.O 
feita. do do Goyaz, onde, ec;·ta.mcnto, n. ConsHtuinl:o, JlOL' motivos mo
menl.ancos do ordem política, deixou de considemr a !'('Sponsabílidade 
do H•n l'r·csiclente. . ' 

·Até hoje, Sr. Presidente, que me consto, r:osl.e particular nrw houve 
ainda cm nenhuma das Casas do Congresso, nem perante a .Just:ça Fe
clm·a.l, uma só manifest.ac;il.o contra a ConstituiçiLO dos Estados, nem 
contra a.s leis estabelecidas pelas sun.s Jcgislatums p<tra o processo do 
Presidente ou do Governador respectivo. E os actos, as decisões do 
Pode,r .luclicial'io, nesse sentido, toem sido, até hoje, uniformes. O Su
premo Tribnnal Federal n1io toma. conhecimento de ma.teria essencial
mente politica, entendendo que C$capa absolutamente á compe-
tencia do Poder .lnclicial'io. · 

Ha urna clivcrgencin., como já d!sse, ela ultima vez que occupei a 
attenção elo Senado. no caso de Matto Gt·ossb, divev~ncia entt·c o que 
se pmtica nos Estados b:·ar.iloit·os c nos Estados amel'icanog, Essa di
vcrgencia é mui-lo comprehensivol, pül·que Já, aos Estados a.utonomos 
c,ompote legislar sobre o direito subst:wtivo c, assim, a detcrminaçri.o 
cht pena é incontestavelmente da competencia das camat·a.s esta

. clnaes; entre nós, não, porque os Estados, de accôrdo com o arl. 34-
cla ConstittJiçilo, nfto podem legislar sobt•e dit•cito pená.l. . , . 

Lli, cada uma das Jogislaturas póde processar o Presidente elo. 
Estado, clecla:·anrlo a sua incapacidade, ,desclassificando-o mesmo, de 
sorte que a Uni1io nem a Suprema Cô1·to podem tomm· conhecimento 
do q·ue se passa dentro elo tet•ritorio do Estado. · 

Aqui dá-se o cont:·ayio cm relaçti.o ao direito substantivo, porque 
os Estados n1io podem legislar sobro dit•cito penal. O Poder Legislativo 
limita-se a estabelecer nnicamehta' a pena politica, a destituiç1io elo 
cargo, a perda elo mandato do pres:dente, podendo, . na opinião de 
muitos constitticionalistas, sm• decretada, na mesma occasifLo a inha.
bilitaçil.o pam exercer, dentro rio Estado, outra funcção publica, sendo 
de notat• ainda que algumas das Constituições marcam pmr.o para 
que este ou aquollo govo!'llador, condomnado á perda do mandato, 
possa, findo este tempo, exercer uma outra funcçáo electiva, ou não, 
dentro do proprio Estado. "' 

As nossas Constituições, om sua maioria, estabelecl:)m .não sómente 
a p(H'da do cat•go corno a intocdicçi\o para o. exercício de outra 
qualquer l'uncção: Isso dotcl'mina a Constituiçil.o do Estado do Rio. 
Grande do Sul, que é, incontostavolmcnte, aq11Clle que, em materia. 

·do penalidade, se avantaja aos domais Estados da União. 
·A Constituição do Es~ado do Rio Gmnde do Sttl estabelece não · 

sómcntc a pet·da elo cargo como a intet•dicção para o oxet•cieio de 
qualquer outm rnucção· c bem assim a multa pocunial'ia para os indi
viduas · que incorrm·om nas faltas P.revistas na mesma Constituição 
e na loi pt·ocess.ual do Es(ado. ' . ·, 

O Estado do S. Paulo, que na sua primeira'Constituiçllo.b.avia 
c~tabelecido só mente a perda do mandato, quando a rot'ot•mou cista
bolocou a loi do processo pal'a o impcachmcnt, tendo sido um ponto 
de longa discussão a ·interdicç1lo, polque os constitucionalistas alli 

, .. 
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entendiam· que ella não devia ser consignada . com a perda do man-
dato. · 

Em Minas G'c:·acs, n. Constituição estabelece, como no Estado de 
lllatto Grosso, a pm·c:a dú cat•gn e a írttcr·dicç[LO para o exercício de 
·qualquer outr·a l'uncçao, consignando ser Ít'!'ccorrivcl nas suas sen
tenças para outro" qualquer· poder, que não o do proprio Senado do 
Estado. , · 

O Estado do .Santil Cathal'ina ostn.bolcco igualmente, Sr, Presi
don te, a p01·da do cargo c a intm·dicção, como estabolocc o Estado 
do Piauby, na sua Constituição c nas suas leis cspeciacs. 

Os Estados do Espir·ito Santo, Porm:.mbuco, Babia, o ele V. Ex., 
Sr·. Pr;csidcnte, os elo Amazoua.s, Par·á, quasi todos, estabelecem 
como o . Estado d6 Matl.o Grosso, além da perda do cargo pelo im- . 
paachmant decretado pelo Poder· Legislativo respectivo, m.1is a inca
pacidade para o exercício de qualquer ouLro mandato. Este é um 
ponto de duvida pM'a algtms constitucionalistns bmzilciros,porquc entre 
os constitucionalistas cstmngeiros 11ão tenho cncorll.r·aclo restl'icção 
para se limitar exclusivamente á pot•da do cargo e nilo á intordicção 
para as J'uncçõcs do outro qualquer cargo, dnrantc um certo pc-

. riodo. 
O habaa.~-corpns que foi impctrado cm Matto Grosso, em favor 

do gonoml Caetano ele AlbuqucJ·quo, foi l'unclnmcntado cm uma pre
tendida inconstitucionalidade 'da lei de pr·ocesso elo Estado dó Matto 
Grosso. Sei que isso foi objecto ele consulta aqui no Hio o estou até 
habilitado a informar que o parecer do illnstrc Deputado por São 
Paulo, distincr.o atlvogr.do, DL·. Pr·udentc de i\lomes, opina pela 
inconstitucionalidade da-lei de i\la:tl o. Grosso, Sai, t.nm bem, que csl:e 
pa!'ocor· mol'eccu do eminente Sr. Scmclot· Huy Barbosa o seu 
«concordo". A esse pat•ecot·, embora rn ui to prestigiado, é licito 
fazer l'cstricções, · porque não !>ào cónhecidos os termos da con
sulta. 

E' possível que a sua doutr·ina seja a sã, a boa doutr·ina, o que as 
~ospostas aos quesitos consubstanciam toda a cssoncia do Dirojto Con
stitucional, UJas é possível tarnbom que não tenha applicaç1lo ao caso 
occur·rente • 

. Naturalmente, si foi porgunlredo si os Estildos podem ou nãO le
gislar sobt•c direito substantivo, a respos~a daquclle illust!'e jurista 
seria pela negativa. . . . 

Si não é esta a. formula da consultn·, não sei como teria cónsoguido 
aquelle jurista concluir pela incotlstitucionalidade da lei fundamental 
do J11atto Gr·osso, semelhante á. de todos os Estados da Federação. 

Pelo simples facto de cstatuit· a perda: do mandato· o a inbabili
tação para o exerçicio .de qualquer outra fmicção so podcl'ia conside
rar essa lf>l.i do Estado inconstitucional, q.uando í!_S outras Constituições, 
quando as outms leis cstaduacs se acham nas mesmas condições, sem 

-que até boje ninguem so lembrasse do vil• dizer quo um dos Estados 
·da União tem a sua Constituiç1lo, ou a sua lei de pr·occsso, cm desae<
{)0rdo com os pi'incipios•constitucionaes. da Republica? · 

Mas, dado o <'aso que se considerasse osso ponto da loi do Estado 
de 1\latto Grosso inconstitucional, isto é, o ponto cm que. considera a 
incap~cidade do Presidente do Estado para o· oxorcicio de qualquer 

• 
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outro cargo, depois da perda do que exerce, n1lo ~el"i11 bastnnte para. 
se considemt' inconstitucional toda a loi; um~ pario della é que po-
del'ia ser considerada incostitucional. ,, 

:\las este é· um ponto muit.o contt•ovorso, porque constituciona
listas cstrangcit•os dos mais notaveis considet•am a inhabilil;açliO· 
absoluta, conseqt1encia da perda do cat•go. Constitucion11listas nota veis 
consideram que a inllabilitaçito om concomil.ancia com a· perda do 
mandato não é absolutamente· inconstitucional e realmen'te não vejo
motiYo p:u·a se cousidct•at· inconstituciond a incapacid:Lde ou a inter
dicçilo para o exct·cicio do qualquer l'uncç1ío, uma voz que a logisi:L
tu·ra do Estado a~sim o determine. 

St·. Presidente, o art. 63 da Constituição Federal' diz que os Esta
dos se regeril.o pela Constitüiçilo c pela• leis quo adoptat•cm, respeita
dos os principias constituciomtes da UniiLc·. Mns, ando está o desres
peito a esses princípios, si n Constitttiçito Pcclernl estabelece a incapa
cidade, ao mesmo tempo que a perda do oat•go '! 

Demais, si o lcgisJatiYo pócle declM'at• as condições mediante as, 
quaes cada cidadão pódo aspirat• e;ta ou áquella t'tln,cçito, si é pcr
rutttido estabelecer qnc para ser jniz de dil'Cito careca o cidadil.o de· 
quatt·o,seis ou oito a unos elo exet•cicio da profisslo do advogado, si póde 
exigir folha cor.·icla, si póde exigir que o cidaclM tenll:L idoneidade 
moml, material e intellectual, por que razão não póde tambcm 
estabelecm· que para cet·tas t'uncçõcs dentt·o do Estado, o indi
viduo qnc l'oi pdvado de cxcrcct·. a sua supt·oma magistratum, 
que foi dostituido do logat· do go~el'llador, está impedido de cxet·cet• 
outt•a qualquct• fnncçfLO, dentro do Estado, pot· .um prazo de sois, oito. 
ou dez annos? · 

E, si este nlio fosso um pl'incipio pondm•avel, St•, Presidente, pOL' 
, que rar.ão as COitstituiçõcs•cloo Estados; em sua gt·ande ruaiol'ia, haviam 

', do consignat· a incapacidade como uma pcnna politica ao prosidento 
ou ao governadot• q 110 decahissc ·do sua confinnça? 

A legislação at·gentina, St·. Pt·osidente, é pet•t'eitamento scrne-"" 
!banto á nossa na parto constitucional, que se ret'ot•e principalmente -
á autonomia dos Estailos. · · 

Em i8ü0 foi discutida longame1yte no Congresso Argentino a fór
mula do pt·ocesso dos govel'lladores dos Estadm, pelo Congt•esso 011 

pelo Sennclo ela Hepublica. Depois de uma, gmnde discussão, esclare
cida pela'"<mpacidade do um deputado illustro, que era entlio o inl'or
mante, St·. Gorostiaga, ficoil estabelcci~o que o Senado da Hepublica · 
At•gontina jnlgal'ia os gOVOl'Ii<Ldores elos-Estados. Soto annos, pot•ém,. 
depois, na Convençrto de Buenos Ait·es, oste principio J'oi dot·ogado. 
Todos os Estados mandtLt'n.m, pot• intot•medio do; sous representantes, 
um protesto sotcmne, declarando que não podinm coriceber a autonomia 
dos Estados, tornando clopondcnto do Senado da União, o processo dos 
govel'lladoros t•espectivos. Pot• mna votação quasi unanime, o Congresso 
de Buenos A it·cs assentou que ao·logistativo estadual cabia o direito. 
de impõt• o impeachmcnt contra os govel'llatlot•os dos Estados .. 

Na Republica At·gontina é 'que so comprehonde bom o Direito em 
rolaç1lo á lçgislaçil.o su ustan ti v a. 

Lá. tamlJem, Sr. P1•osidentc, n1l0 pqdom os Estados legislar sobre 
o Direito Penal; mas isso não impediu que ficasse consignado, como 

( 
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no BJ·a~il, o direito do Poder Lcgi!ilativo estadual pt·ocessar c julgar os 
respecttvos Governadores, de accôt·do,com o que so estubolccett no 
'Congresso do Bucno,; A it•os om :l8GO. 

As Constituições dos Estados da Republico. Al'gcntina são muito 
-somolh:mtes ás Constitniçõcs dos Estados Ikaúlciros, como provarei com 
a leitura do algun,s artigos elo. ConstituiçrLO da , P1·ovincia ,de Buenos 
Ai!·es, que diz no artigo GO: , , · 

«E' da competencia exclusiva da Camara dos Deputados: 
,§ 2•, accusar perante o Senado o Govel'lladot• d:t Provincia. 

o seus Ministt·os, o vico-govemador c os membros da Supt•ema, 
Côt•to de Justiça» pot• delicio no desempenho das suas funcções, 
cm falta de cumpl'imento dos clevot·es dos seus c:u·gos. 

«Art. 73. E' attribuição cxclusivn do Senado julgar em 
juizo politico os <tccusados pela Camat•a dos Deputados, consti
tuindo-se pat·a isso em Tl'ibunal, prestando os seus mcmbí·os 
juramento.» · 

' «Art. 7~. A decisão do Senado, nest,es casos, nllo poderá 
ter antro ofl'eito slnão destituir o accusado e l.ambcm daclm·al-o 
inr:apa: para occuprtr out1·o do bonm ou remunerado da Pl'o-
vincia.» , 

10 
, «Art. 75. O que l'ô!' condemnado desta fót·ma fica t~m
bem sujeito á accusação o julgamento pet•ante os Tl'ibunaes 
o:dinarios.» 

Neste sentido dispõem as Constituições de Cordoba, arl.s. 49, 50, 
:56 e 57; Entt•e-Rios, at·ts. 72, 79 e-210; Cm·riontes, art. 33; Santa
Fé, arts. 44 e 56; Tncuman, art. 72; La Rioja, art. 52; Salta, at•t. 68, 
ns. 2 e 4", arts. 60, 76 a 78; San Juan, aL'ts. :!32 a i47; Santiago dcl 
Estot•o, arts, 23, 75 n. 2 e 82 n. :l; Jujuy, art, 89; Catamarca, arts. 3:! 
a 33, 37 a 41; San Luis, arts. 74 a 76. 

Entre nós, diz João Barbulho, o eminente commentador 
rla Constituição: · 
. u'llaspeitanclo os princípios constitucionaes da· União»
diz o a1•tigo o não «respeitada a Constituição l<'edot•al», isso in, 
'dica que as constituições dos Estados não são obrigadas a se
guil-a inteiramente á risca, a modela.l'Om-so completainonte 
por ena, sem divm•gir em alguns pontos, comtanto que não 

• sejam osscnciaes. E bem compt,ohendorão olles, no ot•ganir.a
rem os seus govemos, apartando-se cm alguma cousa de mo
delo federal (v. gt•, quanto á dnalidado das Camaras legisla~ 
tivas, adoptando a maioria dollos uma só assembléa quanto 
ao processo e julgamento do chofo do Estado).» 

Eis ahi, Sr. P1·osidento, estabelecidos os mesmos principias quo 
~o encontram nas Constituições ·o leis ostaduaes da Republica Ar
gentina. Nos commentarios de João Bat•balho so encontra larga 

. j ustificativn Jlara as considerações que venho fazendo. 

'· 
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O St·. Ruy Ba1·bosa, no pa.re~1· que doa ao Estado do Espirit(} 
Santo, escreveu o seguinte : . · . 

"Assim entendidos, os princípios fundamenta.cs da Unillo 
dividem as instituições consagradas na Constituição da. Repu
blica ·em tres classes, pt·ofundamcute clistinctas. A. primeira 
é a elas instituições fedot•aos que os Estados podem liVl'o
mente imitlll', ou não, nas St111S Constituições, nas suas leis. 
Taes a do systema bicamet•al na organi?.açli.o do Poder Legis
lativo, a das condições de responsabilidade o júlgamento do 
chefe do Poder Executivo, a selecção da magistl'atum· o d<L . 

. hiemrchia judiciaria e seu mecanismo, c muitas outrasn .. 
. . . 

O Sn. VrcmnrNo MoNTEmo- i\las não está om contradicçilo com 
o que deu agorà? · 

O Sn. A. AzEnEDO- Nilo sei, pot•qne n1lo'conhcr,o os. tct•mos dos 
quesitos apt•esentados ao St·. Dt·. Pt•ndonte de Moraes. Mas.. em 
rclnção aoS:. Ruy BarbosiL, silo mtlito conhecidas as irléas de S. Ex. 
neste assumpto e ningnem melhor, autoridade db que S. Ex.,· porque 
o illustt·c Senador ba.hiano é incontestavelmente .um gmnde consti-
tucioialistl!- bmzilcit·o. ' · 

. · Podcl'ia, St·. P1·esidente, lct· todo o parecor de S. Ex. a prop.osito · 
da questão do Amazonas, onde, luminosamcnto, demonstt•ou o dit•cito 
que assiste ao legislativo par;t pt•occssar o P1·esidente ou Governa
dO!' do Estado. S. Ex .. p:tm isto rol'cl'iu-se ·ao seu p,ropt•io caso no. 
Cong,·csso Nacional, declarando que havia sido eleito Presidente da 

\ Republica., que c:·a elegível e que; entt·otanto, o Congt•esso Nacio
nal h<ivia reconhecido e pl'oclamado Presidente da, Republica quem 
nrto havia sido eleito, nem ao,.menos· ora elegível ; mas quó et·a uma, . 
situação definitiva, n1io podendo absolutamente recot•t•er pat•a ouc 
tt·o poder qua.lquet· : julgava-se pt•ejudicado, mas sem dit•oito are
curso . 

. E' isto o que consta do pat•ecct· de S; Ex. elabot•ado a proposito 
da questão do Amàzonas. Este pa.t·ec!et· é muito extenso, .. ra?.ãQ pot• 
que nilo o leio, pedindo licettça. a V. Ex., St•. P:e>idente, para 
transcrever no meu discurso a parte relativa a osso ponto. . · 

Os 1':constitucionalistas, St·. Pt•csidonte, silo todos, sem excopçit(} 
de um S'O; pol·que nil.o me recot·do do um só nome de coristituciona-· 
lista que o tenha contra.t•iado, os constitttcionalistas silo todos accol'
des cm quo o Podo: Legislativo cstadunl pócle pt·oces~at• o ·Govet·na
dot• ou Pt•esidcnte do Estado, nilo ficando ~stP.s isentos dó 1~esponder 
pot·ante o Podet• Judiciat•io, pelos seus· crimes commnns. . : 

E$te pt•incipio teve a. consa.grar,ilo do voto unanime dó Congresso 
.Turidico Amet•ica.no de 1000, o m LiOt' -o mais autot•izado ~t·onuncia
rnonto douLt'in~t·io dos nossos. annaes .~uriqicos. E, Si'. I t~esidentll', 
p;u·oce que a dtscussilo da theso tão brtlhantemonte relatada pelo. 
notavol D1', Gabriel Luiz Ferreira obedeceu a pt·evisõos pai•a este caso 
do hoje, futuro t1to remoto, em que a questiLo surgiu integt·a· para os 
moldes daquella discussão momoravel. . · . 
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· .Refit·o-rne, S:·· Presiden'te, ú. these do irnpcachmcnt, cujo questio-
nariO et•a o segumte : . 

"O impeachment do P1:esldente da Republica é uma simples me
dida pomica?, 

" Neste r,aso póde a pena consistir, além da pm·da do cargo, na 
incapacidade para o cxel'deio de ~uaesqucr outro~ cargos politicas'?, 

.. "Deve responde!' a impectchment o Presidente que renunciou o 
cargo ~? )) \ 

O eminente relator, depois de analysar longamente o instituto, 
foz o estudo comparativo Clas Constituições estmngeim>, especialmonl.e 
da. amel'icaHa, para depois pt•onunciar a.s suas conclusões, que obti
VCJ'am a. appt·ovação unanimo do douto Congresso. 

Entl'e outt·os, ha uo ·trabalho do Dr. Gabl'iel Luiz Ferreira fm
gmentos que não resisto ao desejo de citar: 

"De todos os dispositivos conslitucionacs concernentes no im~ 
pcachment, nenhum tom levantado na Amarica elo Not•lo tantas que
stões como o que se rel'ot·e ú. penalidade, e destas apenas se acha 
resolvido pm· texto expresso do' lei nossa a que mais J'acil soluc;ão 
encontrava nos pl'incipios gcracs do dil'Oito. . 

Alludimos a questão de 'saber si a pena de destituiçiio do cal'go 
pódo Sel' applicada SÓ, 011 SÍ l'orc;osamente deve. se,• acompanhada da 
do intel'dicçiio pnt•a.' o oxot·cicio dt." outms l'uncçõcs· publicas, como· 
opinavam algnns, nfto obst;tnte o pi'Occdcnto lü·mado pela jurispm
doncia americana no julg;unento de .John Pikering, que !'ai dcstituido, 
sem sct· declarado inca par. para exercer outro ca1·go-V 01r Holst, 
Const. Law, pag. i62, n. /;(),, '-' 
I O e O o o o o O O O O O O o O I o o o O o I o O O o o o o o o 1 o o o o o 0 o o o o 1 o o o o o o o o o o o o O O O O O I O O 

"Com este intuito, l'al'emos seirtit· que ó ·impcachmcnt é uma 
instituic<ão de dil'oito constitucional e nrw de DrnErro PEN.U ... : cujo 
pt·ocosso é um pt·ocosso s1.ti gcnc1'is, que não se conl'undo com o pi·o
cegso jucliciat•io, pDL'quo deriva de outt·os l'undamcntos o visa fins 
muito dil•et·sos., · . , , , 

• «Os ,intuito~ constituciona,o~ do impcachmant consistem pt·incipal- · 
·"' .. mente na salvagua:·da dos intero~ses publicas contt·a os abuses elo 

·poder o pam isso basta a destituição elo cargo, ·racl.o que é commum 
no Clll'SD ordinario da aelministmÇão e pot• isso tom antes o ent•actct• 
do uma. pt·ovidencia utilir.avel pela pt·omptidão e efficacin dos seus 
eO'oitoselo.quo o de pena na aecopçiio juridica desta p<tlavra,, 

As concluSÕ(\S' do thcsc, app!'OVados unanimomento, l'ot•am as 
sogu in tes ; 

i", que o 'impcachmcnt do Pro~idonto da. RcpubliCit é uma simples 
medida J>OJ,JTTCA : 

· 2", que o Sanado, no caso do sentença condomnatoria, ·cloro 
limitar-se a impOl' conio pon;t a destituição do culpado ; I . 

3", que não pódo ser submctticlo a impaachmcnt o Presidenta qno 
renuncia o cargo., 

Ahi ostú., senhores, nosso notava! trabalho bem definido o direito 
do impcachment, como instituto l'OLll'JCO, destinado a corrigi!' os vicio~ 
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e reduzir o:; perigos das administrações. Instituição punitiva que se 
não confundo com o direito penal, cuja o:bita not•mal é determinada 
privativamente pela lei got•al emanada pri,yativamcnto ela União. 

Agem, outra !'nco da questão: os casos do impcachmcnt que en
volvem tambom cl'imcs communs. Podem o' tl'ibunaos judiciados pro· 
cessar o PJ•osidcnto <lbsolvido pelo podar politico'! 

E' este nm dos pontos mais delicados d:1 part;o constitnr.ional
. .'fado o Senado sabe que o tl'ibunal politico só tl'ILta. do caso, politica
i mente, c uma vez que o Pcesidente seja. absolvido, pal'ece, realmente 

que essa absolvição implica a rejeição d;1licença para que o Presidente 
possa set• pt•ocessaclo emqua.nto vigot•aJ' o sou mandato. . · 

A pat·to este caso, não vejo outro em que se possa excluit· da 
assembléa o direito do pi'ocessar o Governador do Estado ou desti
tnil-o do sou cargo, incapacitando-o, ou não, para qualquer outra 
funcçito. 

Tànto isso .é da indolc do nosso regimcn que, até hoje, o Poder 
Judiciaria, o tl'ibunal mais elevàdo do nosso paiz, não quiz· tomai' cm 
consideração esta. mataria, quando julga halwas-col'pus c as r·evisões 
criminaes. . . . 

Aproposito, vem exactamente a r.onveniencia, para justificar o 
que acabo de dizet', .a. loitum dos actos do Supremo 'fl'ibunal l'elati-
vamente ao .processo das assembléas dos Estados. , 

Citei tt·es casos camcterio:;ticos occorridos no Supremo Tl'ibunal. O 
~rimeil·o, em relaçil:o ao Estado do Hio de Janeil·o, pt·esidido então pelo 
:Sr. Mauricio de Abrou. O T!'ibunal concedeu o habeas-corpus solicitado, 
porque. o Pt•esidente estava sendo pt•ocessado pela iustiça federal no 
Estado. O segundo, em relação ao Estado de Sergipe, quando o nosso 
illustt•e collega, o S1·. Dr. Pereirà. Lobo perdeu o cargo de vice-governa
dor, e o tet•ceiro, em relação ao habeas-corpus pot• mim ,;olicitado ao 
Supremo Tribunal, quando fol'a.m ·pt·ocessados os membt•os da. Re
lação de Matto Gr·osso contra a. disposição expressa da constituição., 

N110 eitei um caso typico do Supt•emo T!'ibuna.l, o caso dà desti
tuição feita do nosso illustt·e collega Sr, DI'. Hibcil·o Gonçalves, que 
perdeu o seu lagar em virtude de uma sentença da· legislatut·a es-
tàctoal. , · 

O accórdam do Supremo Tribunal quanto ao illustre Senado!' pelo 
Piauhy, osta.belecau, incontestavelmente, uma jurisprudencia em rc-
laç1io ao legislativo cstadoal. , · 

I 

O Sr. Presidente- Lembro ao nobre Senador que a 
. bora do expediente está. finda. I 

O Sn. A. AzEnEoo ..:.._ Peço a Y. Ex., St·. Prosidonte, que corísulte 
o Senado se me concede meia hora. de pt•ot•ogação, pat•a q ne possa . 
terminar o meu· discurso. 

I . 
Consultado, o Senado a.pprova o requerimento do Sr. Senador 

A. Azeredo. 

O Sn. A. AzEnEDO (continuando)-St• .. Presidente, vou lêl' o accor
dam do Supremo 'l'!'ibuna.l que se rel'crc ao illustt•e Senadot• pelo 
Piauby. Limitarei a minha lcitll!'a á. parte mais interessante•' 

• 
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(U) 
Accordnm n. 104, do· H de outubro de 1805. 
«Vistos expostos e discutidos estes autos c revisito interposta 

- pelo D:· . .Toaquirn Ribeiro do modo como a Assernbléa LegisliLtira 
do Pin.nhy, dias depois do teL' revogado pOL' meio da lei n. 60, de 
120 do nbl'il do cot'L'Onte anno, a Jiconçil que lho havia concedido 
pela. lei n. 57, de i3.do julho de -1804: e cm cujo go>o so· achava 
cm ~fanáos ondo oxo·rcia a adrocacia o aecoitava a commiss'to 
do govemo do Amn.zomts,' del.hot•ou, sem likma c figura do jui?.o 
o. pelo litcto de conservat•-so ausente o pct.iciomtrio, vice-govot·
nadoL' do Estado, incouera na pena com minada no at•t. 33 da 
Constitniçito Jocitl, o logo nomeou-lhe sub>tiLuto. ainda que nito 
dccot'L'ido o p:·azo do 45 dhts mnt·cado no nrt. 87" da mcsmn 
Constituição pat•a que as leis ob:'iguem aos que, como rocorrcn- , 
tes._nii.o estiverem em Thera?.ina, no acto da publicaçii.o : 

tonsideJ•ando pt•eliminat•mente que não compotia, a nenhuma 
Camara Legislativa, attenta n divisão l'undamcntal dos poderes 
politicas, quando julgue, como Tl'ibunnl de .Jusl,iça o crime de 
responsabilidade que lhe são afl'cctos em p:•imei•:o g:i'áo, impor 
outras penas além ela ela pe1•da elo carao a ela ela incapur.ldaele de 
exarca1• qualquer outro ••• , 

E' o SupL'Omo Tribunal quem o ui?., E' o Supremo Tt•ibunal, por-
. tanto, que tornando conhocimonLo da revisão do St·. Ribcit•o Gonçalves 

que entendeu, firmando doutl'ina, que o Estado pórle, n1lo só condom
nar o governador a porda do mandato, como inh<tbilital-o para o oxor
-cicio dJl q ualqucr outra ftmcçilo. . . 

· «, •• isso som prejuizo da acção da justiça ordinaria contra 
o condemnado, como em rela<;ão á AssombléaLegishttiva do Piau
hy se oxpl'imo o at·t. 33 da lei local n. :16 do 9 do agosto do 1802, 
evidentemente não. é extensiva a elalibcraçõas de naturc:a tão e.v
cepcional a revisão creada pela Constituição da Ropubli~ no 
art. Si e pelo decreto n. 8~8, de H de outubro de 1890 no ar
tigo 9, alinea 3\ como recurso extt•aot•dinal'io contl'11 sentenças 
condPmnatol'ias profer:das definitivamente pbr juizes ou trilm
naes jud.iciarios ; e mesmo cabe a i·e1·isil.o de qualquet• delibe
ração logi'>lativa que, justa oi1 injusLamento, com regularidade 
ou sem ella, dada ,a vigencia do uma disposição constitucional, 
semelhante á do art. 33 pa1•agrapho terceiro <'lo Pacto J1oderativo, 
doclaJ'al' qué o governador ou vice-governadot· ausento do ter
ritoJ•io do. Estado, som consentimento do Congt•osso, perde o 
<'a1·go do pleno dil•uito, indopendentemont.o do pt·ocosso. pot·
qnanto, dessa ausoncia, não se·ctol'iva pena propriamente dit.a, 
mas tão sómimto a renuncia àas funcçõos, sem .que o facto so 
qualifique cl'imo, alias não previsto nem na citada loi n. 16, 
nem no art. 2:1:1, pat·agt'11pho t• do Codigo Penal, rostl'ictivo ao 
empregado que largar, ainda que tempot•ariamento, o oxercicio 
das funcçõos, sem prévia licença do suporioL' legitimo, entidade 
esta que nlto pódo o nem devo t•econhecer um chefe de Estado 

" 

• 
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ou seu ~ubstituto, donde ~o vê qno deliberações de tal especi& 
pert~ncem e.vclnsivamcnte ao dominia politico dq poder leaisla
tivo, dentro do qual é v~darlo .ao Poder .Jndicinrio intervir partt 
o fim de di!'CCI.amerlt.e os n.ttenrraL' e t•ovogaL·· 011 an!lnll~t·, 
mandando-o nrt ultima hypotl1ese que a Asscmbltla Lcg·Lsla!Lva. 
rcconsidol'O c ronove a sua decisão, ou contt·a o vencido, como
quCL' o ro!1Dt'ror1tc, rn:tntenha r,et·ta c detcl'minada pessoa no 
cm·go de governador ou vice-govcrnaclot·. 

O Supremo Tl'ibnnal. niLo tom<1, conllocimenl:o do presento. 
rcctll'?O por· julgar· como julga· n;io soL' ollc yo:·mit.ticl~ pela 
Constrllllr;ão da Hepublica o nem pela let or·gan.ca da .1ustrça da 
U niào-Cilstas e.v-cmtsa. · 

Strpromo Tribunal Focloral, H-10~180G-Aquino rlc Cast1:o, 
P .-:lmerico Lobo.- Pcreir1t Franco.- U. elo ,lmaritl.-Fer
nmul·• Osorio.-l'indahuba de Matto,~.-A. B1'1tsiliense, vencido 
po.· entender que este ::lupr·erno 'l'l'illUnal é con::pcto'nte pat•a 
couhecoL' da questão ~ Bomal'dino Fot'I'CÍL'<t- Lucio de J\len. 
dança -,-II .. elo E.>pil'ito Santo-~ Josó Jlygino .- J?ui pt•c>entc». . " . 

E' -incontcstavel que o Supremo Tdbunal firmou clôutrina com 
este aceórdam, -~!ais tardo, cm !8\Hl, cm J'Ciação ;i revisão requerida. 
polo ::lt•. Oliveit•a B:atldiio, o 'l'dbunal dccirliu a quostão, lavmudo o 
scguiutc accórdão : · · 

. ·-
«Vistos, expostos O· discutidos os prosQnto> autos do re.visão· 

ct•)miual, requerida pelo coronel !\Janool Presciliano elo OliveiL·a. 
VallaclfLQ cm !'a ror· do coronel José .Jo;tqnim Pereir,l J,.obo,· ex-
vice-pr'lsidento do Estado do Se,·gipe : , . ' 

Delles constn qne per.~nte a Ass:~mbléa Legislativa do Esta
elo do Sot•gipe roi poJa comn'ii,;siío do' .Justiça denuncindo o ca
pitão Peroit•a Lobo, vico-Jli'Osidonto do Estado n quo ,a Comrnis
siio especinl eloita par•a dar• parecer sobr·e a denuncia opinmt 
que t'os;;o e !la julgada objecto de rlolib~t'ar;iio. · 

Seguindo o· proces;;o seus' tol'mos, l'oi a denuncia julgada . 
. p:·ocedcnte pela Assemi)léa, que decretou a accnsnção elo vico

ppesiclonto e enviou o p'.'oco~so ao 'J'l'ibunal ~lixt), de ·que tratn. 
o at·t. 3!t ela Constituição para se p..ocoder na l'órrna damosmn. 
Constituic;ilo o da loi n .. u elo 23 de ,iulho ele -ISO~, 

·o Tr:ihunall\lixto coí'Klcmnou o vice-presidento cnpitã.o ba
charel .To~é .Joaquim Pot·oiL·a Lobo, por actos praticados no tem
po cm.quo ostove no govel'llo ;\ pet•da do ca:·go com iuh,tbilita-
•;li.o pat•a e:wr·cet• qualquer outl'o cuL·go estndoal. . . . . 
· Desl.a sontonr,;a se intO''[IOl. o presente L'ecur~o de rnvisão. 

N'o nxorr,icio da attribúiçilo que lhe é co.tlbl'ida pelo ltt't. 33 
da: Constituição, o Senado uiio -podo impot· outt•a.s penas· ·!llais 
que a pm•da do car·go c a incmpaciclade elo exor·cer q unlquer 
CIUtt•o, som prejuízo dn acçãO da justiça ordinar•ht ·contra o con-., 
demnaclo. · 

Esta disposição é rcpr•oduzida na Constituição de Sergipe. 

. . 
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· •Nos tcl'mos do al't. 81 da Constif.uic;ão da Republica, o.;; 
, pt•ocossos findos cm ma teria c!'imo, pàdeí·ão SOl' revistos pelo . 
Supi'Cmo Tl'ibun:tl Fcdct•al. 
. Nesta di>;posiçiLO não se podem cornpt•chendor pt•ocessos, 
como este, de rmtut•cza puramente politica om que só se pódo 
impo: a pena da porda do cargo com inhabilitaçiio pa.m exer-
ce!' qualquet• ontt·o. · _ , 

I) julgamento polit'co não tem outro objecto senão avel'i
guat• e resoll·ot• se o cmpregndo possue ou não. as condições 
r·equel'iclaR pat·n. continuat· no desempenho elas . suas funcc;õcs, 
não pódo estar· sujeito ás consequoncias da i;ovi<ilo ct•iminal, 

·: rcsot·vada pela Constituição pn.t•a sentenças condemnatol'ias 
prot'el'idas defini ti varnen te pot· tr·i bu nacs .i udicial'ios. 

Não cabendo, pol'tanto, o julgamento polltico, o recurso 
de revisão par:a osto Tl'il>tlltal por l'o:ça do disposto nos ar·rs. a!l 
11, 3 e 81 da Const.itnição, do al't. !l paragr·a.pho 3" do decreto 
111. 81;8, de H do outubro de 1800 c do art. ;1, ela lei n. 2:.!-1 de 

, 20 do novembro de 180/r, não tomam conhecimento da ro
visilo e condomnam o rccot·rcnte nas custas. 

S~pt~cmo Tl'ibunal Fcdet•a!, 22 rle julho de 1800.-..tquino e ' 
Castro, pr•esidento.-/'i;n c Almcida.-C. de Cnrvallw.-Pin
dnltybn de Mattno~.-- Macedo Soare.~;-.Toão Pedro.-Luci o de 
Jllumlonçrt,-1lmlrd Cavalcnnte.- Mrwoct Mura11lro.- Amarico 
Lobo.-TJ. do /~S]Ji·rito Santo, · vcncido.-Pereim Pranco.-./oão. 
Barbalho. Fui J~rosonte.\:Jiibciro ·de Alnwit/11.>> 

• • ' \ fie 

Há um outro accórclão rela ti v o a um cnso do Estndo de ~lntto 
G:•osso, cm :l OOL · 

E' este o accót•diio: j .. 
«Vistos, relatados o di~cutidos estes autos de habcns-corpw; 

preventivo, em que tfimpctl'an~e o SenadO!' Antonio Azet•cdo 
em l'ávor• d.o,; pac entes .João Martins França, Antonio Fernan
des Tr·igo de Louceiro o Jgnacio Maranhão Hocbn. Vieira, p:·esi
dento e rlcsemba.:·gadores da .relação de Cuyabá c ele .José 
Patilino ele Albuquor·quc, jui7. do di:eito,. Jll'OCcssarlos pela 
As;;e~Jén Legislativa do Estado de ~latto Gro>so, por cl'ime de 
jl:•cirat•icaQilo por doiHtnci:L pe:·anto cllcs aprosentáda pelo cn
genheir:o .José Leite Pcroit•a Gomes. Foi dispensado o co,mpare-
cirnento elos pacientes. -

. Pela Constituic;iLO rlo Estadq do Matto. Grosso, art, 28, a 
relação er·a cornpost:t do C:nco membros, sendo este ·numel'O 
clcvarlo a sete pela lei u. ~\lli, do 1 do abril do 1808, at·t. 1•. 

· · Nos crimes cornrnuns de t•esponsabilidaclo, os clesembm·ga
clo!'es .r·asp~nclem pct·anl.o o Tr·illmHLJ da Rclaçào o só quando a 
n.et;ii.o er minai ó intentada contt·a todos os rnembr·os dei Tr·[bunal 
da. Rolaçil.o, ou a maiqria delles, o processo o j ulgamcn to tem 
Jogar perante a Asscmblóa · Logisl.ltiva, que so convor·te em 
Triliunal de .Justiça, procedendo em cont'OI'midado elas' leis 
vigentes,· !icanclo salvo aos réos, no cas:l do condcmnaçi\0, o di-

·-· 

'. 
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reito de requerer a revisão de seu processo pelo Supremo 
Tribunal Federal, na l'ó:·rna do at•t. 81 da Costituição da llupu
blica (Constituiçito do Estado ele Matto Grosso, art. 32). 

A Asscmbléa Legislativa só e competente para· processar c 
julgar os desembargadores no cnso unico e pt·ovisl.o no citado.• 
at•t. :12 ; nesse p;•occsso e julgamento ella so converte em . 
Tl'ibtiiHtl do Just:ça, e pt•ocode· em cqnl'ot·midarle elas leis 
\'iguntcs, neste cctso não prof'ere um julamrwnto politico, como é 
o processo instaw·aclo contra o Presiden/e do Estado nos te1•mos 
do al't. !!!7 da Constituição, e· po1• isso .o Supremo 'l'ribunal Fe
deral mais de uma va: tem decidido 1uio tomar conhaciment.o do 
ped.do ria revisão das santrmçrtw conrlemnatoria.~ proferidrts palas 
assembltias dos Estaclos nos ,íulaamantos politicas. 

Diverso é o caso pt•esento cm quo a assombléa funcciona 
(]Orno mero tribunal do justiça, impondo penas combinadas e 
crimes communs e não simplesmente as do suspensão e perda 
docal'go. . . 

E' um Tribunal, c.omo a Relação, que apenas deixa de co
nhecer do procegso e julgat• cs dcsembargadot•cs, quando i1os 
tm·mos do Constituiçiío a acção cl'iminnl é intentada .contra 
todos os membros do Tt•ibunal 011 a·maiot•ia dellcs pat•a evitar 
a anomalia do serem ellcs .i ulgados pelos juizes do direito, seus 
in.'eriot•cs na ordem h'et•a•·rhica. · 

E é a prop:·ia Constitniçilo do Estado que reconheceu que . 
no exerci cio dessa funcção a assem bléa sw converte cm Tt·i
bunal de .Jusl:il(a, e que fica salvo, no caso/ele ·condmnnação, o 
t•ecut•so de revisão' pelo Supremo Tribunal Fedot•al. . 

. Incontesta vol é, pol'tanto, a compotencia deste Tribunal 
pat·a conhecer do habeas-co1·pu.~ impotrado om favor dos ;pa
cientes processados por um Tt•ibúnal incompetente por falta de 
requisito espacial oxigido pelo art. 32 da Constituil(ão'~ ac- ' 
(]Ot·rlam, portanto, conceder a ordem elo habaas-corpus para 
que cessem cm todo~ os i'Ous atreito; ó constt•angimento illcgal, 
do que estilo amcal(ados os paciel)t.es pela manifesta 'incompe
tencia da assombléa legislativa .pat•a o processo contra ellos 
instaurado. 

' \ ·~ 

Custas ex-causa, ., 
Supremo Trilmnal Federal, 23 de abril · do HlOL 

Aquino e Castro, presidente. - Piza c Almeida. - Pindahyba 
·de .Uattos, - Be1'nardino Ferreira. - João Pedro. - II. do Es
pirita Santo.- João B111·ba!ho.-:- André Cavalcante.- Pereira 
Franco. . · , 

· Além destes accordilos, Sr. Pt·esidente, ha o do Amazonas em 
··olat;ào ao Sr. Si,Poixoto, vioe-govot·nador do Estado, que nào pude 
obter, mas que opina no mesroo sentido om rclaçilo á jurisprudoucia 
<lo Supremo Tribunal Federal. ' . 
· 1\lelhor do que eu, disse o cminonto Senador pela Pat·ahyba, no 
I uminoso parecer quo to roi occasiiLO de let• 110 Slmado; H a ou tJ•os, mas 
que se rol'et•om'a Gamaras Municipaes. Em todos clles., iporém, ~stá. 

.. 
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completamente firmo a juJ•ispt•udoncia do Supremo Tribunn:l Federai, 
não podendo cu, portanto, act·cciitar que o recurso ele que lança mão 
c~ctualmen to o presiclon te .elo Estado elo illatto Grosso poss;t aprovcit;u·, 
porquanto o direito da Assernblua elo Estado ao impeachment é indis
cutivcl, 

O Sn. Vrcrom:;o Mo.wmrno--0 qno me sut·prchenclc é que os povos 
Jo Amarante so não .ton!Htm revoltado contt·a a sentença. 

O Sn. Rmmno Go:I'ÇALVES- Não se rel·olta.t•am contt·a a sentença 
do Supt·emo Tribunal, poJo rosp<)ito que tributam ao l'oclcr .Judiciaria 

·do paiz. p,·otestal'1lm, sim, contt·a o acto escandaloso da Assembléa 
Legislativa elo Estado, naquella época, c pt·otestaram com. toda a 
cucrgia. ; · 

O Sn. A. Azr.nr.Dó - Disso, St•. Pt•csiclcntc, que havia. pareceres 
de diversos o nota veis jlll'isconsultos em rela<;ão no impeachrnent que · 
o Legislativo dos Estados te~ o· direito do impot• contra os respectivos 
governadores c·pt•osidcutcs. 

NiLO leio, pat;a nií.o t';ttig-a.r a al:tonçfto do Senado, os quesitos que 
apresentei a cada um desses illustt·os jurisconsultos, mas J'at·oi publicat• 
no meu cli;;cut·so, afim de que po.>sam ficar inscL'iptas nos :lnnites do Se
nado as pet·gunta., e as re;pcctivas respo:>tas. 

O primeil'o p;u·eceJ' que vou lêr é do notavel jut•isconsulto bt·a
zileiJ'O, . um dos maiores nomes da nossa geraçfto, o Sr. Clovis 
Bevilaqüa. 

O Sn •. JosÉ Munmmo- Apoiado. 
O Sn. A. AJmnll'oo -. Eis o pat·ecet·: 

I 

"Nenhuma dttvida póde levant:tt•-sc contra a com potencia. 
clos,Estaclos, p:tra crÔill'cm o impe(!chment dJs respectivos go
VCl'lladoros. \ão só essa pt•ovidcncia é cht inclolo do regímen, 
como se ajusta, pel'l'eitamentc, com os preceitos da Constituiçào 
Federal. · . · . 

Ot•ganizando 'o pt•ocesso do,·impeachment os Estados tet•ão, 
poréin, do se submcttct• aos pL'incipios o:ganicos da Const.ituiçfto 
Fedo,·al, s3gundo ost;t pt·ecoitúa no art. G3, c é da essencia do . 
. no.>so systema politico, 

II 

Pol' isso mésrno que os Estados nií.o toem competcncia para. 
.lr,gislat•, em m<Lto.·ia penal, qualificando ct•imcs e dect·otando· 
penas a mecliclit tmicn, rosnltan to elo impeachm'ent · ostadoul 

, sol'ii. u rotimd;t' elo poder imposta ao Pt•esidento, seja pot• 
'uspensào consequente á accusnçilo julgada pt•occclenLc, soja 
por perda definitiva do cargo, om Yirtude da sentença con-
clemnatol'ia. . 

Tudo quanto fót• além dahi excede ao poder conJ'orido pela. 
Consti tuiçilo lledoml aos Estados. · 

' . 
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Taes medidas n11.o podem se L' accioescontadns de OLlti'as, que 
. tenham caracteL' de pena, sejam politicas ou de ontm especie, 
porque súmcnto o LogisliLtil'o J1edcral estabclçce penas e só
monto a Justiça llodoral Jll'Occssa crimes politicar. 

Ill 

Entra po.·feitamente nn. csphe:·a d11 compel.encia dos Es
tados doterminn.r -..!2:~ casos cm ·que o rcspcc ti v o p L'esiclcnto 
dOI'Cl'iÍ perdCL' o cargo. Cabo-lhes, cgualmcnte, 1:Icclarar. em 
lei, que, julgada proeOLicnte a accuS<LÇ1LD,· fic:Lrá o n.ccusarlo 
suspenso dtl Sll 11s t'uncçiícs. Ncn h um o ll tt·o poclm·, si não o Lcgis
liLtivo Estadual é c\tnmfldo a regul11r esses casos. O.assumpto é 
cstmnho :í. actividade legislatil:a J'odcral. í ·· 

IV 

Segundo já ficoi1 an;el'iormettc, respondido os Estados 
nàopodom dccl'etaL' penas para .qnacsque1· actos, q~1e consi
derem punivcis. E impol'taria clocrol.u penas ot•denar que cs 
applicasse. as estabelecidas no Cocligo Penal. · • 

O art. :1.00 do Codigo Pcnalrcl'cro-se. ·11 um cl'ime politico:. 
a opposiçli.o 11 que se executem leis votadas pelo podcJ' corn
pctontc. Para -esse dolicto, commina a pen11 de reclu.silD. Tal 
pena só se applica, mcdianlc sentença do Poder Judlcial'io. 
u mesmo devo cl:zol'-Se de qualquct· outro al'figo clo''Cocligo 
Penal, que estabeleça penas. . 

A pi'Oprifl lei federal. que define os c !'imos 'de respons11bi• 
lidado do PJ•esiden'tc d:t R opu blica (lei n. 30 de 8 do janeiro 
de :1802) não autoL·iza o Senado a impor out1·a alóm ela pm·da 
do cargo('acomp<Lnhada ou nãO da inhabilitaÇ1ío pat•a exercer 
O t 'O . ' .,. I u ,t • ' ,·,, 

Os Estado3, pot•ém, que nàci podem legislar sobL'~ o diL·cito 
criminal, nem 11 inhabili.ação podam impOL'. E' úma pena, ao 
passo que a perd11 de logat· 6 uma simples dcmissrw; · 

A Constituiçiio de !v111tto Grosso desvbu-so da boa doutrina, 
commínanclo a pena do ipcapacidadc ao presidente rosponsa
bilisado. Mais gt•:tve desvio se cncontt·iL na leLque manda appli
CIIl' pena de reclusão ou out1•as constantes do Codigo Penal. 
· E' este o meu parecer, · · 

. . . . "'\ 

Rio do JamlÍJ'O, 8 do sotomb:-o do 101G;-Clovis Bêvilaqua,>> 

q illustre advog11do Dr. Paulo de LaceL·da· deu um parecet' bri
lhante, longo, quo nilo leio ao Senado porque, si o fizesse, não .teria 
tempo de.concluiL' hoje o meu discurso. . . 

Vou, entretanto, ler a parte final desse luminoso parecer: 
1.. .. • . ' 

ecO art. ll3 da Constituição Federal dotot•mina que ecoada Es
tildo reger-se-ha pela Constituiçllo o pelas lois que adoptar, re
speitados os pl'incipios constitucionaos da União». Entro esses 

/ 
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principias se encontram a democracia o a fórma republicana 
(B.arbalho, Comm,:nla1'ioH, pag. 207. Huy Barbosa. Parecer no 
Caso do Espirita Santo). , 

Ot·a, a t'O>ponsabiliclado politica o civil dos gestores de 
ftJ.Q.cçúe:,; publicas é - uma eonq 11 is ta fuddamen tal da c;!emoct·acia 
- c um dos elementos esscnciaes da l'órma republicl!,n:L de go
verno; e o impeachmml é, pt·ocisamente, ,um meio de tornat• 
ell'ect.iva a_rcsponsabilidado politi.éa. Pot'tanto, o hnpeachmenl é 
um elos pt•incip:os· constil:ucionaes ela União, quo os Estados 
devam r·cspeitar na sua org:wizaçiío. 

Os Estados podem ct·cat• o jui;o do impeachmenl, isto é, o 
tl'ibunal o ,o proces;o; mas os casos do impeachmenl dei'; em ter 
pot· funclamen to !'actos dolictuosos,l cuja com potencia para dcflnit· 
pertence â Joi criminal c, pois, federal (Oocligo Penal). Nem a 
União e nem os Estados podem cst:abclccer arbitrariamente 
casos met•amcntc politicas de i.mJJcacltmenl : assim o exigem a 
indcpendcncra e a dignidade do Exeeutivo. · 

A Assem'bléa Logislatim do Estado elo Mtttto Grosoo,. desde 
· que pela constit.uição estadual é compcl:ento para Jli'Occssàr e 

julgar o pt'e<iiclcnto do rofe!'ido Estado, póde, evidentemente, 
instanmr o respectivo Jl!'Oecsso, capitulnndo o !'acto, como lho 
cumpro cajlil.ulú orn um cLsposjtivo do Codigo Penal, como soja 

.o art. 22G ou art. 100, ou outl'O ma:s adequado. 
Para as,im capitular não pt·ccisa de se referi!· ú. lei estadual 

·.do re(ponsabiLdade, que é incompetente pat•adcfinit· os l'unda
mcntos ou motivos elo impeacltment; já que t;rcs l'undnmcntos ou 
motivos sómontc podem ser delictos, cuja definição pertence 
constitncionalrncnre â Uuiâo. - . 

, A assem blén fH'occssarâ o j ulgarâ o presidenta segundo a 
constituição c as Jc:s esladuaos. mas pot· 1;1cto delictuoso provisto 
na .lei federal (Codigll" Penal), que dofine tambem os clelictos 
funcc.ionaes. E o seu pl'ccedimento é incontmstai'OI por qualquer 
outt·o·porler, qual' estadual, quer federal, .assim como a sua sen
tença ü·r·ecot'l'ivel para qualquet· outro tribunal.» 

Esta é a resposta dacfa]lelo eminente jurisconsu!ttf-Dr. Paulo de 
Lacet•cla, que murecc incontestavelmente o maior respeito c a maior 
-considet:;tçiío pelo seu saber. 

O Sn. JosÉ lllunrJNrro - Apoiado. 
O Sn. V ICl'OnrNo MOi:i'l'Emo - E pela sua im parcialidndo ele alta 

·moralidade • 
. • I 

· O Sn. A, AzEnEDO - O pat·ecer quo vou let· agora é de um espi
, rito absolutamonto insuspeito. NilO sond,o republican,o é irtcontestavol
.mente um j'Íll'isconsulto .de nota, uma autol'idado moml indiscutivol, 
o S1·. Alfouso Celso • 

. O Sn; V!CTORINo\1\Io:v·rErno- Apoiado. • 
O Sn: A. AzEnEoo --Tt•ago com o maior pmzer a opinião do S. Ex., 

·liberal na apreciação quo foz â Constituição republicana. 
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O Sn. VJc•ronrNo MoNTEmo - E' uma gl'ando competoncia, um 
grande talento e um gmnde carnctel'. 

O Sn. A. AzEnEno- (Li!.) 

' . 1" 

"Dispõe o Estatuto elo 2'• de Feveroit·o de 1801, no seu a.l't. 63,. 
que cada Estado se reged. pela Consl;ituição e pelas lois que adoptat•, · ··· 
respeitados os princípios con:ititncionaos d<t União». , . '~'•.; .. 

E' manil'osto que tacs pt•incipios nftO .siLO violados pela estipulação. .,.;' ·• · 
om leis csl.aduaes, de factos determinantes do impeachment.clos" , 
govc1·nndores. 

E~igindo o respeito uaos princípios constitnciormesn, o nfto a pro
pt'ia ConstituiçiLo, pormittin ·este que os Estados se al'asl:asscm clolla, 
om pontos nll.o l'undamentacs. Entt·o tne;; pontos ele divót·goncia licita, 
c;;tá c~actamerito, como obsm"l'.a .JofLO U;u·balho, o rclutiro ao processo 
o julgamento dos Chefes do Estados. 

Acc1·escc que, na hypnthoso da consulta, longo de se haVLlL'em 
clesl'cspeitndo os pt•incipios consl,itucionacs d:~ Uni:lo, !'oram copiados 
te~tos da Constituição Fedem!, t·cl'ot·ontcs ao impeachment elo Pt·o-

. • sidente da Rqpnblica. 
' 

O àt·t. 3~, n. 23, da Constitu:çfLo l~cdcml rc~crvou ao Congt•csso 
:Vacionni competenchi pl'ivaLiva pam logisJ:tt' sobro cliroiLo subst:m
tivo, deixando, pot'tanto, aos Estados a alçada pat•a o diL'Oito adje
ctivo, I'OL'mal ou do processo. Sog!undo opiniões ;ultol'i7.adas, aliás,. 
essa disposiçrLo écontral'ia ao pt·incipio l'odom_tivo, pois rcstt·inge, sem 
que isso !'osso indispcnsavcl á UnitL91,a capacidade ju!'idica dos móin-
bros autonomos clclla.. .. . ' 

Como quer quo seja, a com potencia da Unill.o para ·regular O· 
direito pl'ivado c a mnl.el'ia penal nfta inhibo aos Estados o cstnbolc
cimonto àa rosponsabiliclado do seus governadores e a dcct•otação do 
pena;; tle carartot· politico. ' . · . 
. , DccoL'J'C osso modo de ver do quo d:spõcm os· ~rts. 05, § 2•, o 78 

ela mesma CanstituiçfLo, u. sabc1': , , 
uE' facultado aos Estudos ... 2"-Todo e qualqne1· poder ou direito. 

que lhes nfLD l'ot• negado pot• clausul<t expro;s;tmcnt.o . ou implicita
. mente' contida nas clausulas expt•essas da Constituição»; 

uA cspccificaçilo das gara,ntias e dit·eitos expressos na Constitui:. 
ção niló excluo outt·as g<LL'antias· c diL·eitos não enumerados mas 
resultantes da fó:ma elo govcL'Ilo que ollu estaboloco o dos principies · 
que con:;ignu. » · 

a• 
. . . 

Creando o cal"go d·o govCL:nadot•, ú obvio que os Estados devem 
doteL'mimu· as condições em quo•osto l'unecionaL'io exerça o mesmo 
cargo, e, ·implicitamente, aq ucllas om que ficat•u suspenso ou pot·derli. 
o 1ogar ._ r . 
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.O podm· compotonto para proc:ossaL' c jnlg'Lt' o Presidente ·do Es
tado,pódo instaurat• o pt·ocesso, applicando,a dispas çi:LO legal que lhe 
caiba, quer esta soja do Codtgo Pon<Ll, quet• de uma Ioi c>tadnal, com
binando uma com outra ou dnixando do o l'iLZOL',CaJ'ta de Affonso Celso. 

OutL'O parece!', St·. Pt•osidante, ó o do ernincnt<l Deputado pot· 
· · · 1\Iinas Geraes, constitucionalista c pt·esidente da Commissllo de Consti

. 'tuição da Camara dos Deputados, St•. Al'L'anio de Mcllo Ft·anco. 

O Sn. VJC'l'OIIll'iO MoN1'EIRo-Um doo mais bollos talentos das a!icr·o-
sas. ( ;lpoiados.) · 

· O Sn. A. AzEnEoo.:...o i:it·. Mello Franco rospoude longa t: brilh;mte-.. 
mente ás perguntas que lho foram feitas em rolar<ão 11.0 diL·eito de 
impeachment estabelecido n<L Constituição dos Estados e especialmente 
agor•a no Estac.lo de Ma.tto Gl'Osso. · 1 · 

. Por ser muito extenso esse parecer e V .Ex., Sr. Pr·esidente, estat· 
observando o relogio, ou me limitarei a transcrevei-o no meu dís- . 
curso. 
. Vou Ie1', em seguida, o parecer notava! do eminente Senador pelo 
Estado da Parahyb:l. · . 

• 
' «Deseja-se saber si podem os Esta.dos arcar o regular nas 
suas leis o impeachment dos r·cspoctivos governador·es. 

A questão do impeachment dos govet·nadores do Estado é 
complexa. A olla prendem-se ·varias ·outras questões, cada uma. 
das quaes devo set• estudada sob diverso cl'ite•·io. 

Adstringindo-me, po•·ém, ao ponto especial da. consulta., 
direi que, a men juizo, não se póde recusar aquello direito aos 
Estados. Estes, nos &et·mos do art. 63 da Constituição Fede:•al, 
.podem l'Cger-se pela Constituição e lois que adoptar·em, respei-
tados os princip,os constitucionaes da União. . 

Ora, pr<isct·ovendo o impeachment nos seus governadores, 
não violam os Es~ad<>s estes princípios, pois ó a Constituição 
llodoral mesma a primeira a consagt•ar a responsabilidade do 
chefe do Poder· Executivo pol' leis do impeachment. 

A duvida a este r·espeito vem do art. 3~, n. 23, da Consti
tuição, q.ue reSOL'Va ao Cong,·esso Nacional a attribuiqão p!'iva
tiva de legislar sobre o dit•eito criminal da Rapubltca, não sendo 

· licito, portanto, aos Estados definir crimes ou editar penas. 
· Mas o impeachment na.o é mn proce55o c!'irninal ; é um pro

cesso do natu,·eza polttica., que visa não a punio:;ão de crimes, 
mas simplesmente afastar do exercício do cargo o· governador 
que mal gere a cousa publica., o assim a destituição do govot'· 
na.dor não é tambe.n uma pena ·cl'i.ninal, mas uma. providenci<~ 
de ordem administrativa.. Os chamados crimes do L'osponsabili
dado do gove1'nador não são p:opt•iaruento c!'imes ; sao · uns 
tantos actos p<'éviamento especificados, ·que, provistos ou não 
na. lei penal da Republica, incompatibilizam aos olhos do Estado 
o seu governado!' para o ox:ercrcio da funcção. A chamada. 

s.- Vol. v. :t.t. 

>:' ' 
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pena de destituição tambcm não 6 rigorosamente uma pena, 
mas uma medida do governo. 

S!i.o noções sabidissimas, que dispensam o allpello ás auto
ridades. 

Na Republica Argentina, onde tarnbem a lei criminal é uma 
só para todo o paiz, não so contesta its província~ o direito de 
institui!• o juizo politico para os seus govomadores. Muitos· 
destes toem sido alli submotl.iilos n.o prceesso de· impeachment. 

Entre nós igualmente todas as Constituiçõns locaes, revo
gadas ou ·vigentes, adoptaram o impeachment, som que ,jamais 
alguom se lembrasse de arguil-as pOl' isto de infi'igent.es do pactq 
federal. 

.Mais de um caso de impeachmcnt se tem verificado nos Es-
tados e o Sup~·eiT)o Tribunal mais de uma vez tem reconbccido a 
legitimidade deste di:eito, como se pode ve1· dos accOt;dllos 
n. iOlt., de H de outubro de 1895 (Jul'isp., pag. 230); n. 34:3, de. 
22 de julho de :1899 · (.Jurisp., pag. 342); n. L47ô, de ·13 de. 
abril de :1.901 (.Jurisp., pag. 8), e n. 3.018, de :lO de ab~il do . 
:1.9H. Neste ullimo acco dão, que não foi publicado, o Supramo· 
Tribunal negou habea.1-corpus ao vice-govcrnador do Amazonas · 
por ser o impeachmcnt a que estav.a submet.tido «ela. exclusiva 
competencia do Congresso em face da. lei eonstitucíonaln. 

Penso, entretanto, que. rio processo do impeacl!mcnt. não 
podem os.Estados impor. ao governador a pona de incapacirlade 
para exercer ·qualqJJet• outro emp:cgo estadual, porque es a inha- . 
bilita~ll.o já não é uma simples nledida disciplinai'; tem antes o 
caractet· de uma verdadei:a pena, e, .·possível cm relação ao 
Presidente da Republica por estai' declarada na propria Consti
tuição Fedel'al, inr,•ingiria, quando decretada pelos Estados, o 
o ar.t. 7i, b, desta Constituição, .que, só pot• condemnaçli.o do 
natureza criminal, pormitte a ~uspensilo dos direitos de cidadão 
bra.zileiro, e o art .. 73, que Q.cclara accessivois a todos os brazilei-
ros os cargos publicos civis. . . 

E' o que me parece. 

Rio, :1.5 de setembro de i9i6. -Epita.cio Pess6a. 

Por ultimo, Sr. Presidente, lerei, ni'lo ·.propriamente um parecer, 
· mas uma carta do meu illustt·c amigo, S1·.·Dr. Amaro Cav~lcante, cuja 

capacidade c talento ningurm podo contestar (apoiados) que hont•ou 
·esta Casa, quando della rez parlo, que honrou o Brnzil qt1ando passou 
pela diplomacia., pelo Governo e pelo Supremo TL·ibunal Federal, 

. I . . . . 
O Sn. VICroniNo.MONTEmo- E' uma honra. para o nossa patria. 

O Sn. A. AzEREDO - O Sr. Dr. Amaro .. Cavalcante, a quem pedi 
que, me désso um pnt'<'-l'OJ', dcclnt'Otl-me que nllo exercia a advocacia, 
que nllo.podia portanto dar-me um pal'ecer,. como cu pedia, .. mas 
exporia a sua opiniD.o pessoal. . . . . · · 

O Sn. VICl'Orurio Mo~Tmno - Que no fim & a mesma. cousa. 



• 

· 2H , 
O Sn.·A. AzEnr::oo -E foi .assim, Sr. Pr·esidente, que, em data de 

:1.2 do coucnte, S. Elt. me onvtou a seguinte carta: · · 

. Rio, :1.2 de setembro de :I.OfO.-Mou caro Sonaddr Azerodo. 
Saude. Devolvo a consulta, e, como lhe disse, sem parecer, por .não· 
parecer a. a.dvoca.c:a. Aqui nesta., em caractet· particular, não tenho 
duvida em di?.er-lho : os Estados podem, certam'ente, cstabelocet• nas . 
Constituições o meio do impcachmcnt, contanto que nll.o o façam de 
modo exorhita.nLe daquelle que a Constituição Federal prescreve, 
pat·a nll.o occasionar objecção, porventura. tiradiL do art. ü3 .desta 
Constituição. Mas, admitt.do qne o Legislativo estadual ·é compe-

. tente oat·a o processo e julgamento de·gove:·nador, é de saber que 
os crimes, pelos quaes este tenha de t•esponder, set•li.o unicamente os 
previstos na lei especôal, t'eita de accôt•do com a Constitutção ·o não·. 
os que se achem capitulados no Cod go Penal. O Pode L' Legislativa 
·estadual é espacial e rastricto ao que a lei haja auto:iz~do quanto'ao 
processo, jnlgamonto e pana a impOL'. Esta. nll.o poderà ser outra., 
que nãO a peL·da do Jogar. Trata sômente da pena politica. Si noutras 
o gove:•nador houror incorL'ido, elle dever·á. responder no judiciaria. 
E' o que me occoJ•ra. Sempre muito amigo.-.4.maro Cavalcanti; · 

Aqui estão, Sr. Presidente, os pareceres que, nó meu discurso. 
a~tedor, declarei que possuia a respeito do impeachment, que ora. se ' 
discute no Estado do Matto G,!:osso. . · 

Ninguem pódo duvidar do direito que teJU o Poder Legislativo do · ' 
meu Estado no sentido de empL·egai' os meios .politicas de quo dispc:le 
pa1·a evitar que continúa á testa do governo um homem que está, com 
os seus desmandos, com os seus de.;va!'ios, com os seus despropositós, a 
nfelicitar aquella teua. · , . , . . ' 

O SR. JosÉ l\IURTINHO - Apoiado.. • . 
O Sn. A., AZEnEDO -Do que agora se cogita, Sr. Presidente, não . 

é a])sOilltamente de SC Jhe dCCl'etal' a incapacidade pa1•a 0 OXerCiCiO 
de qualquer outra. funcção, ·ma.s simplesmente de afastar do governo 
do Estado o general Caetano de Albuquerque, po:•que a sua continua
çãó· pode!'á se L' de gr·a ves mconvenientes e prejuizo's aos iilteL·osses ·do 

· Estado . de l\Iatto Grosso, qne neste momento . vê desapparece.r · 
dos seus corras os dinheh·os pnblicos. Incontestavelmente, si á 
f1•ente do govemo do Estado continuar aquelle cidadão, estal'á. decre
tada a r•uina· daquella parto do te:ritol'io nnciona~ grandemente pr·e
judicados os seus inte1·esses, porque, além do mais, o gene:al Caetano. 
de AlbiÍquerque nll.o é quem de facto governa, provado como está. que, 
si elle é o detontot· do podel', detentor· .da sua. pessoa é o coronel Pe-
d!·o Celestino Corréa da Costa. . . 

O Sn. 'JosÉ MunTrNBO -Apoiado. 
O Sn. A. AZEREDO - De· facto, Sr. Presidente, .o .. general Caetano 

.de Albuque1·que não delibeL'a mais por si, poL'que a isso se oppõom os 
inte~·esses do pat·tido qnc sempre o combateu rortcmcnte, a JIOJ!t~ de 
pretendet· l';tr.m· uma dualidade no Estado par·;~ que S. Ex. não J.llldosso 
ilSSumir 1ts runcções de governador, · · 

. . 
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Éntt·etamo, St·. Presidente, essa pa1·tido não t·oprescnta u. vou ta~ 
· de do Estado, porque o sentil• do Estado, a sua vontadb está. do outro 
lado, do partido a que pm·toncemos, c, si porl'entut•a nestG mQmento 
aquelle governante ainda dispõe de alguns asseclas armados, na pr~~ 
ximidade da capital, é isso _devido, St•. Presiden~e, á condGscend~ncta 
do meu. partido, á tolerancta aconselhada po1' rntm aos meus amtgos, 
aos meus desejos de apaziguá.mento, á vontade de couc.liação dos maus 
amigos, pois tudo fizemos para evitar o dor,·amamento de sangue e a 
pct•tut·bação dá ordem, o· a desgt·ac;.a do Estado de Matto Grosso. 

· O que se pretende, 81•, Presidente, do accôrdo com o principio 
constitucional, de accôrdo com o que estabelecem as leis dos Estados 
Unidos, onde existe .o impenchment, do accôt•do com o que se observa 
na Republica Argentina, onde tamhern existe o imp achmcnt, é atástar 
do Governo esses máos elementos, na piH·a;,e de 6ryce, evitai' que o 
tt·ahídor continue no Govo1•no e que males t:taiOl'es possam inl'elicitat· 
o Estado que elle govo,•na. 

Em Matto G•·osso não se pensa sinão Óm fazer o restabele.cimento 
da ordem, em a;;;segut•ar os inte1•csse5 ostadu11es, om garantil· os cofres 
publicas, abo•·tos ago1•a, nilo para as ob1•as rop1·oductivas, mas para o 
pagamento dos p1·etol'ianos trazidos das p;·oximid::des da cidade, como 

'si ellos pudessem, do facto, impo1• a sua vontade a todo o Estado que 
protesta cont1•a o governo do, general Cae,ano do Albuquerque. . 

O Sn. JosÉ ~lun•rtNno-Apoiado ; muito bem . 
. , . 

. O Sn. A. AzEnEuo-Vou tm;mina1•, 81', Presidente, mas devo dizor 
ainda que o Estado ele . Matto Gro;so procura cumprir o seu deve L', 
por inte.t•medio da àssembléa que o rep.·esonta, o como do impcachment 
~:Lo cabe rcct!rso para qualquer outt'O podo1', como bem diz Story, 
po1·que nem stque,·, pa,•a o caso, o condomnado pódo obteL' o perdão, 
estou ce1•to que o podet• legislativo do meu Estado, assim p~·occdondo, 

. para· evita1• males maio1·os, tom por si os apP,Iausos da União, sem que 
nenhum .outro podei' o detenha nos seQs actos, que repL'esontilm, 
neste momento, a salvação do Estado de Matto G1•osso. (Muito . bem , 
muito bem.) 

Documentos referidos no discurso: 

· uJurisprudoncia, ju1•isdicção c.ivil, .Justiça Federal- Não 
é caso da racursLJ extraor!linal'io a decis:to pro:'el'ida por um 
dos ramos do Poder Legislativo de qm!lguor dos Estados da 
União, convertido em t1•ibunal de justiça, de conformidade com 
a.Constituição do Estado, para julga!' conflicto de attribuiçilo 
entra o Congresso e a justiça estaduaes; suscitado perante o 
respectivo ~~e.t•no e a que tenha dado togar a eleição de inten
dentes mumc1pal. 

Intelligencia do art. 59, n. Ili, § i•, da Constituiçllo 
Federal. . 

I 

I 
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Recurso cxtraordinario n. :1.02 - Recorrente, major Nicolau 
Francis('.o Maia. Hccorl'ido, Francisco Antonio da Rezeude. Supremo 
Tribunal Federal - Accórdão: 

' 
Vistos, relatados e discutidos esses autos de recurso extraordi

nario entt·e partes como recorrente o· major Nicolau Francisco Mai& 
e recorrido Ftancisco Antonio de Rezende: 

Delles consta: 
Quo, tendo sido o recorrente reeleito para o cargo de intcnC!ente 

do município da Anajb, no Estado do Pará, e havendo o tespectivo 
Conselho Municipal julgado valida a eleil;ão, interpoz-se recurso de 
tal decisão para o Cong1·esso Estadual, afim de ser ella annullada; 
sob o fundamento de estar incompatibilizado para a . eleiçao o can- · 
didato eleito, uma vez quo, sendo intendente no tt'iennio a. findar, 
ainda não tinha prestado contas de sua administraçao, e de tal sorte 
estava. constituído na fesponsabilidade para. com a Fazenda Municipal, 
vel'ificando-se assim um dos casos de incompatibilidade eleitoral 
previstos em lei estadual ; 

Que o Congresso Estadual, conhecendo do recurso, com funda
mento no art. 22, n. H, da Constituiç!!.o paraense, que lhe faculta. 
annullar as resoluções municipaes que inf!'ingirem as leis do Estado, 
deci·etou a. a.nnullaçáo da elaiçiío da que se trata., mandando 
proceder a nova. por meio d~ loi n. 59io, do 27, de junho de i898 ; 

Que, na: nova. eleiçiío, foi eleito o reco~rido, tendo tambem con
corrido a olle, como candidato, o recort•ente, o qualt ao mesmo 
tempo pt·opunha uma acção, que denominou p1•ejudicial, do •Juizo de. 
Direito da Comarca de Alfuo\, afim do obter, como obteve, a prin
cipio um mandado da manutonçáo de posse do cargo de intendente . 
de Anajáz e a. final a. sentença que ratificou esse mandado, 
declarando inapplica.vel ao autor, O•'a recorrente, a citada lei ii. 59io, 
por ser irr.ta. e nulla, como contra?·ia ás Constituições J<ederal 
~ Estadual. 
· Que, collidindo essa. sentença judicial com a. decis:lo anterior do , 

Congresso Estadual, e ora. recot•t•ido no caracter de intendente do 
muniCípio de Ana.jaz, sus9itou confl. cto de attL•ibuiçiío perante · o Go
verno do Estado, que decidiu provisoriamente no uso da attribnição 
conferida. pel() a.rt. 35, n. i 9 da Constituiçáo pa1•a.ense, mant!lndo para 
todos os etfe•tos a. vigeucia da citada lei n. 59~, e postef.lio,·mento 
subiDottou o m· smo conflicto ao definitivo julgamento do Senado Es
tadual, convo:·tido em tribunal' de justiça, por competir áquella cor
poração semelhante faculdade, nos te1•mos do a.rt. 2i da mesma 
Constituiçiío ; · · · 

Que o Senado, sob a. presidencia do presidente do Supremo Tri.;, 
bunal de Justiça, approvou em sessáo as conclusões do pat•ccer da 
Commissáo Especial, t•econhecendo assim a. existencia. do confl1cto de 
a.ttribuiçáo, tet• sido constitucional a· decisão provisoria. do governa
do.·, !l set• o· Poder Legislativo Estadual . o competente para dec.t•etar & 
annullaçilo municipal e,v-vi do a.rt. 22, n. H da Constituiçiío Eata-. 
r.lual; , · • · 

' 
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· · Qne, dessa decislto do Senado, foi que se interpoz o prnsente re
turso, allegaudo-se tet• sido considAt•ad<t válidit ÍHna la. estadna.l como 
a de n. 5U4,.dc 27 do jtmho de ·18~8, arguida do contt•at•ia. á Consti
tuiç:io Fedel'al, art. 68. porque incidiu na censu1'll. do art. 50, § :1. •, 
lettt•a b da mesma Constituição ; . 

. Que o recurso foi unicamente arrazoado pelo recorrente, fal-
lando nessa superior instancia o St·. m:nistro pt·ocu~·ador geral da 
Républica, o qual opinou pela in'a.dmissibil.dade do mesmo rccu!'so, 
por vet'Sal' e;to sobre decisão·· de um tl'ibtmal especial, com cat•acter 
politico que não se acha comprehendido entl'e os tt•tbunaes judiciarias 
do Estado, a que allude o art. 59, § 1",•lettra b da Constituição; 

Isto posto, e · 
Consider•ando que, nos termos do citado art. 59, § 1 •, só é admis· 

sivel o .t'ecut'SJ extraordinario das sentenças das justiças dos Estados 
em ultima insta!lcia ; . . . . · . 

Consid.erando que· a decisão reco'l'l'ida não p6de ser incluída nesta 
.classe, visto como, embora proferida pelo Senado Estt!dual, convertido 
em Trib1mal Judiciaria, todavia natw·cza essencialmente politica cla
que/la ramo do Poder Legislativo e de suas attribuições não permittc 
qu,J ,elle • seja reputado um dos srgãos da justiça estadual, a que se 
refere a .invocada disposição constitucional; sendo que, em identico 
s~ntido já se tem pronunciado. o Sup1·emo Tribunat,· a prop,osito de 
sentenças proferidas paras legislatura& dos Estados em processos po
líticos de carai:ter criminal; deia;ando de conhecei' da revisão detles 
intêntada: · · · 

· · Accórdllo preliminarmente, oí. vista do exposto o da accbrdo com o 
. a.rt. f02 do Regimento Interno, nllo tomat• conhecimon to do l'CCUl'SO 

por não autorizai-o o citado art. 50, § 1• da Constituição Fedet·al. 
Custas pelo recorrente. . 

.. Supremo Tribunal Federal, 20 de dezembro ele 1899.- Aquino e 
, C~stro,·presidente.- ~Ianoel ~furtinho.- Bemardino Ferreira,-Piza 
· e AlmeidCf.- Pindahyba de illattos.- II. do Espírito $anto.- Luc·io 
·da ·Mendonça.- G. de .Carvalho.- ;lmerico Lobo,.:_ !lfacedo Soares.-:
Pereira Franco.- André Cavalcanti.- .Toão l'edro.- .Toã.O Barbalho, 

· · -Fai pt•esonte. Ribeiro de Almeida. 

" .... ; .... Accdrdão 

· .. ''Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas-co'rpus preven~ 
tivo; <im ·que é impetrante o Senador Antonio Azarado a Tv;vor ·dos 
pàcient~s João Martins França, Antonio Fernandes Tr.igo de Loureiro 

· e I~rrlaCIO •Ma,•anhào Rocha V 1eira, presidente ·e desembargadores da 
Relação de C~aybá, e de Jose Paulino.de Albnquarque,,juiz de direito, 
~ocessados.pola Assembláa Leg:slativa do Estado do Matto Grosso por 
clim~· d~ pt·cval'icaçao po1: denuncia pot·~ nto olla: apresentada pel!' 
engenheh'O José Leite Peretra Gome;, FOI dispensado ·o compareCI• 
manto dos p~cientes, · · · · · '· 

... 

I 
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\' Pellt Constitu içllo do Estado c1 o Matto Grosso, art. 28, a Rolaçilo 
ra composta do cinco membros, sondo este numero elevado <t sete 
ela lei n. :105, do :1 de ab:·J do :!808, at•f:. ·!'. 

Nos crimes commnns o rosponsn.bilidade os desembargadores 
respondem pet·ante o Tribunal da R.HlaçM o só IJIJando a acç~o é cri
"lninal é intentada contm todos os membt·os do Tt·ibunal da Relação, 
·ou a maiol'ia delles, o processo e julgamento tem .Jogat• perante a 
Assembléa Legislativa, que se converte cm Tl'ibunal.de .Justiça, proce
dendo em confot•midadc das lois vigentr.s, fiacando salvo aos réos, no 
caso do conrlcmnaçiío, o direito do requel'e:· a revisão de seu pt·ocesso 
poJo Stlpl•emo Tl'ibunal Federal, na I'ÓI'ma do at•t. 8:1 da Constituição 
da Republica (Constitniç1lo elo Estado do Matto Grosso, art. 32).. · 

A As;cmbléa Legislativa só 6 competente pat•a pt·occssar e julgar 
os desombat•gadol'Os no caso unico previsto no citado al't. n. 32; nesse_ 
.processo e jnlgiLmcnto ella se converte cm Tribuna.! de Justiça e 
pt•ocede em conformidade das leis vigentes, neste caso não profere um 

1juloamento polittco, como é o processo instaurado contra o pre.çiclente do . 
. Estado nos termos do art. 27 da Constituição, e por is~o o Supremo 
Tribunal Federal mais de uma vez tem decidido não tomar conhecimento 
do pedido de revisão das sentenÇas condemnatorias proferidas pelas 
Assembléas dos Estados nos julgamentos políticos. 

Divel'so é·o caso presente em que a Assembléa funcciona como 
mero Tl'ibunal de .Justiça, impondo penas comminadas a crimes · 

. communs e nilo simplesmente as de suspensão-e pot·da. de cargo. 
E' .um TJ•ibunal, como a Relaçito, que a.penás deixa do conhecer 

do procrsso e ,iulgtLt' os dcs~rnbat•gadores, quando nos tet·mos da 
Const· tuiç1lo a acçilo ct•imlnal é intentada -. cont;·a todos os membros 
do TtO:bunal ou a· maioria delles pat•a evitat· a anomalia de serem elles · 

'·'julgados pelos .i uizes de direito, seus ini'criot•cs na o i'<! cm hiet·archica. 
, E é apropria. Constituição do estado ·que reconheceu que no a 

exercício dessa funcção a ASStlmbléa se converte em T1·ibunal de 
Justiça, e que fica salvo, no caso de condemnaçllo, o recurso de 

·revis1lo polo Snpt·erno 'rt•ibunal Federal. . · 
· · lncontestai'Ol é, portanto, a competoncia deste Tribunal para 
·Conhecer do hubeas-corpus impett•ado em l'avor dos pacientes pl'oces
sados pot• um •TJ•ibnnal incompetente por l'al ta de requisito essencial 
exigido pelo art. 32 da Constituiç1lo - accórdrto, pot·tanto, conceder 
a orde1n de habcas-corpus·para que cesso em todos os seus elfeitos o 

· ·constrangimento illdglll, de. que estilo ameaçados os pacientes pela 
manifesta incompotencia da Assembléa Legislativa para o processo 
contra alies instaUI•ado. 

Custas cz-causa. 
Supremo Tribunal Federal, 23 de abril de i 90i.-Aquino e Castro, 

c·prcsidentc,:__ Piza e Almeida.--'Pindaltiba àe Mattos. - Bernardino 
·Ferreira.- João Pedro.- H. do E8pirito Santo,_:. João Barbalho • ...., 
André Cavalcanti.- Pereira Franco. 

A Assombléa do Estado de M11tto Grosso é incompetente 
para p~'Ocessar' e julgat' os. dc~em bargndo;·es fora qo caso pre
viito pelo art. 32 da ConstltUJção do Eatado; . o o quo nessa. 

( 
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conformidade obrar importa constrangimento illegal.pnra os 
nccusados, e nutot•iza a concessão de hobcas-cor.pns pelo·su
pt•emo Tribunal Federal. 

JJqbcas-corpus n. · ·/.416- Impctmntc - O Senadm• Anton·io :lze
redo. Paciente- Os descmbaraa.do?•cs .Totio Martins .França, Antonio 
Fernandes T1·i,qo de !Jourciro, Ianacio Mm·anhão Jloclw Vieirn c jni;; 
de di ?'cito José l'aulino dn Albnquc?'qlw, 

. 
Accórdito; 
Vistos, relatados o discutidos estes autos de Ttabcas-corpus pre

ventivo, om que é impotránte o Senaclm'Antonio Azeredo a t'avor dos 
pacientes .João Martins França, Antonio Fernandes 'Trigo de Loureiro 
c Ignacio Maranhão Rocha Vieira, presidente .e desembargadores da 
Relação do Cuyabá, c de .José Paul!no de Albuquerquc,-,iuiz de direito,· 
processados pela Assembléa Legislativa do Estado de Matto Grosso, 
por crime de prevaricação, pot· denuncia perante ella apresentada 
pelo engenheiro .José Leite Poreim Gomes.-Foi dispensado o compa
recimento dos pascientes. Pela Constituição do . Estado de Matto 
Grosso, art. 28, a Relação era composta de cinco membros, sendo este 
numero elevado a .7 pela loi n. 195, de 1 de abr•il de 1898, art. 1•. 

· Nos crimes communs de responsabilidade os desembargadores. 
·respondem perante o tl'ibunal da Relação e só quando a acção cri
minal é intentada contr~ todos os membros do Tribunal da Relação, 
on a maiol'ia. delles, o pt·ocesso e julgamento tem Jogar perante a 
Assembléa Legislativa, que se converte em Tribunal de Justiça, pt·oce
dendo em conformidade das leis vigentes, ficando salvo aos réos, no · 

"caso de condcmnaçào, o direito de requerer a revisão do seu processo 
pelo Supremo Tribunal Federal, na fórma do art. Si da Constituição 
d:>. Republica (Constituição de Matto Grosso,· a.rt. 32). · 

A Assembléa Legislativa só é competente para processar e julgar 
os desemba•·gadores no caso unico p1 avisto no citado art. n. 32 ; nesse 
processo e. julgamento clla se couverte em tribunal de justiça e pro
cede em conl'ormidado das leis vigentes, neste caso não prorerem um 
.iulgamento politico, como é o processo .instaurado contra o PL·esi
dente do Estado nos termos do art. 27 da Constituição, e por isso o 
Supremo Tribunal Federal· mais uma vez tem decidido não tomar. 
conhecimento do .. pedido de revisão das sentençàs condemnatoria,q 
proferidas pelas Assembléas dos Estados nos julgamentos politicas. 

Divet•so é o caRo presento em que a.· Asscmbléa funcciona como 
mero Tribunal de .Justiça, impondo penas comminadas a crimes 
communs e nll.o simplesmente ás de suspensil.o e perda de cargo. 
, E' um tribunal como a Relação, que apenas deixa de conhecer do 

processo e julgar os desembat·gadores, quando nos termos da Consti
ruiçilo a acção criminal é intentada- contra tcdos os membros do 
Tribunal ou a maioria dolles para evitar a anomalia de serem elles 
lulgados pelos juizes do direito, seus inferiores, na ordem hierarcbica, 

E é a propt·ia Constituição do Estado que j reconheceu que no 
oJÇercicio dessa fu!lcção a Assellll>lé~t se converte ~m ~rjbuna! do Ju11-

I 
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tiça, e que fica salvo, no caso do condomnação, o recurso do revisão 
pelo Sup:·emo TJ'Jbnnal Federal. . 

Incontostavel é, portanto, a competoncia desse Tribunal para 
conhecer do habeas-co?·pus impetrado em l'a.vol' dos pacientes proces
sa~o.s por um tl'ibunal incOJl!p~tente por t'alta elo requisito cssenc,ial 
GXlg"JdO pelo art. 32 ela Constitmção.-Accordam, pOlianto, conccdet• a . 
ordem de ltabeas-corpus que cessem em todos os seus e(J'eitos o cons
trangimento illegal, de que estão ameaçados os pac:entes, e a mani
festa incompotencia cln Assembléa. Legislntíva pn.L'a. o processo contra 
alies instaUJ·ado. 

Custas e:c-causa .. 

Supremo Tribnn;, :Fedem!, 23 elo abril ele 1 001.-;\quino c Castro, 
presidente.-Piza e Almeida.- Pindahylut da Mattos. -Bernardino 
FC1'1'CÍra.- .Toão Ped?·o.- !1. do Espirita Srmto.- .Toão n~ oohalho.
Andrt! Cavalcanta.-Pereh•(r. Franco. 

" 

A proposito do caso do Amazonas escreveu .o St·. Senador Ruy 
Barbo~a: 

\ 

"A regra ela Constituição Federal cm ma teria de habeas
co?·pus 6, realmente, amplissima. Manda olla dar-se o habeas
corpus sempre que o individuo sétl:rer ,ou se achar cm emi
nente perigo de soffJ'et• violencias ou coação, por illcgalidade, 
ou abuso de poder» (Constituição da Hepublica, art. 72, 
§ '>'>) . ........ . -

Mas, por mais lacta que seja esta forma, evidentemente não 
abrange os casos desta especialidade, cujo supremo caracter 
politico, sem duvida nenhuma, os at'asta da orbita da acção 
da justiça: 

Senão vejamos. Pelo art. 47 de . nossa Constituição é o 
Congresso Nac:onal quem verifica a eleição do Presidente da 
Repu-blica o reconhece cidadão eleito. Supponhamos quo essa 
Assem bléa depu m o candidato eleg v e! o J'econ hece o inolegi
·vel. Supponhamos que esbulba da Prosidoncia o candidato mais 
votado, pat·a a conferir ao me11os aquinhoado em votos. Sup
ponbamos que, havendo um cidadão indubitavelmente !'avoro
cido com a maioria dos su!Tragios populares, lhe cerceia o Con
gresso, para se utilizar da att.-ibniçilo do ar!:. lJ:7, ~ 2°, elegendo, 
por oscru tinia parlamentar o segundo votado. Em todas essas 
trez eventualidades temos um cidadão bJ•azileiro espoliado da 
PJ•esidencia da Republica por uma extorsão do Congresso Na-
cional. . 

Admittir-se-hia a esse cidadão o recurso-de habqas-col•pus, 
afim de entrat• no exercicio da fnncção que a Nação lho con
fiou e o Congt'eS3o .comrnetteu a outrem1 · 

Damos agora a hypothoso de um Presidente da Republica 
já no exeJ•cicicio do seu ca~·go. Nos cl'imes de t•esponsabilidade 
o seu tribunal é o CongreS.iO que, revesr.ido desta jud1catura1 

I • i ' ' 
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nos· termos da Constituiç1lo, arts. ~3 o ãq,, o póde suspender e 
destituir. Imagino-so, porem, quo, a titulo de3;a autoridade, 
o destituo sem o processo ou _lho atl·opolla, conculcando as· 
fórmas necessarias, ou lho instaura, sem se verificar nenhum 
dos casos legaes de responsabilidade, e, de qualquer desses 
modos, consumma o attentado racioso declarando vago o lugar 
de chefe do Estado. Concebe-se que a um conflicto desta natu
t•oza" pudesse caber, como solução jul'idica, a impCL·traçiio de 
um habeas-corpus pela victima do um. 'esbnlho, ao Supremo 
Tribúnal Fedem! ? Ningucm diria. _ 

Logo, não permitt.indo a Co~stituição do Amílzonas o .ha
beas-corpus senrto onde à Constitmção da Ropubl ca o pormttto, 
havemos do concluir igualmente pala inadmissibilidade radical 
do habea.n-co1•pus no caso actual do governador do .Amazonas, 
ante o SllPOl'iot• tribunal daquclJe·Estado. · . 

Estudando assim clausula por clausula, o art. 7G da Con
stituição do Amazonas, assente da II!ateria exclue absolutn .. 
mente a compotcncia da. sua jns!:!ça na questão pendento.n 

CONSULTA 

1,• 
.. 

.. --Os Estados podem ~eterminar cm lei sua os factos que devem ser
vir de fundamento ao ~mpeachment dos govemadores, estabelecendo 
as· penas de natut•eza politica correspondentes a taes. factos, a seme
lhança do que dispoz a Constituição Federal em rela.çllo ao impaiwh-
ment do Presidente da Republica ? · 

'>• ... 
. . 

A Consl.ituiç1lo Federal no art. 34, n. 23, dando ao Congresso Na
cional a attt•ibuiç1lo dA logislat• sobre o dit•oito ci~il, commorcial o cri
minal da RcpubLca, impediu qno os Estados, estabelecendo a respon
sabilidade dos govornadore3, s,lect·etorn po·nas ·do caracter politico, 
não criminaes, como sejam a suspensão e a perda do cargo, para se
rem applicadas, sem prej uizo das penas ot•diparias ? . 

3.• 

Os Estados, c reando o cargo de gevornador, estão impedidos de 
determinar os casos om que este fnnccionario ficari suspenso de suas 
funcções ou perderá o Jogar ? 

4,• I ' 

A Assembléa Legislativa do Matto Grosso, com potente para pro
cassar o ,julgar o presidente do Estado,· póde i!lstaur11.r o processo 

I 
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.de que se trata, capit.ulando o facto Iio art. 226 ou.109 ou em ontro 
mais. adequado do Cocligo Penal, conjuntamente com a lei estadual do 
ro>ponsabilidacle, ou sem !'efel'ir-se a esta '! ··· 

·J>ARECI)R DO SR. DR, J>AUJ,O DE !,ACEnDA 

Rcspostrt 

O impeachment é instituto originaria do direito pub)ico inglez. 
Em t'ace da i~·responsab.lidade do l'ei, consoante o expressivo bro

cardo. «the king can do ilot wrongn, fazia-se sontit• i'ot·temonte a neces
sidade de achar o mtxl.Q de tomat· responsave:s os grandes ofliciaes da 
cot•oa, notatiamento os·ministt·os, conu·a os quaes os meios communs 
erilm insu IHcien tes e os ma~:,'isl.rados · ordinarios não tinham i'ot•ça e 
autoJ'idade para scntencil1l'. Esse modo foi encontrado mod ante ada
ptação, muito propl'ia do caracter tradicionalista ingloz, de antigos 
institutos ás novas necessidades. 
. De facto, segundo o dit·oito · commum, ao jut·y, qu.o, periodica

mente, sa rennht em cada condado, pertencia o recebimento da 
accnsação criminal, o como a Camilt•a dos Commnns se compunha, 
exactamente, do~ ropt•esentantcs dos condados, ella l'oi considerada o 
grande jury da lnglater·ra, e, assim, com o d:reito do accusação con
tra os altos funr.cionat•ios da coroa. 

De outro lado, a Gamam dos Lerdes tinha attribuiçõesjudiciarias, 
conservadas doseie os tempos em que era o Magpun1 Consilium, o por 
cuja vit·tudo, trad:cionalmonLe, se produziam pq~anto ella as accusa
ções intentadas contra os alto> funccionarios do Estado. . 

Voiu a attrlbuir.se, dessa mancit•a, á Camara dos Communs o 
. direito do accusar os min!stt·os e domais gt·andes ofliciaos da coroa, 
e á Cama"a dos Lords o de processai-os e julgai-os. Assim. na phrasc 
de BLACI<STONE, o impeacllment é uma denuncia uto the most high and 
supreme Court of Criminal j!lri.~dition by tlte most solemn orand in, 
quest of lhe. wllole kinf}ti.Pm (Commentarie.~. VI, t 9, n. :L). · · 

.E' o quo diz GOODNOW (Administratiue Law, pag. 459), expli
cando qne o instituto l'oi nece~sat·io na lnglà.te:ra, porque o dh•eito 
ingloz não pet•mittia, sinil.o muiLo di!llcilmente, os pl'Oces>os civis e 
C!'iminaei,contm os mais altos funccionarios do Estado, do maneira 
que se dosenvolvon sobretudo para preencher uma lacuna da autori
dade (control) judiciaria. E accroscenta qne uma outra razão do des
onvolvimonto do instituto foi a imp~ssibtlidade de so obtet• a condem
.naçào dos grandes nobt•cs pelos tl'ibunaes ordinal'ios, bom como a 
necessidade da fiscalizaçll.o ( control) legislativa em uma época om que 
o principio da responsabilidade pal'lamontat• dos ministt•os não estava 
desenvolvida. · . . 

,. O primoit•o impeachmcnt occorr·eu nos fins do reinado do Eduar-
do III, cm f376.. · 

Em s·lgtlid;L, os ·casos so tornaram ft•equentes, salvo no periodo 
que rnodiou entre o caso do duq11e de Sulfolk, em H-49, e o do 
proposto contra sir Gilos Momposson, em i62:l, época essa durante a 

.. 
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qnal houve sómente o caso do bispo do Londres, em 153~, que, aliás, 
o histo1·iador Pll\E qualifica do ·doubtful casa .(I/istory of tda House 
of tha Lords, pag. 228). No soculo XVIII houve só :1.2 casos, e no 
scculo' XIX um unico (FINLEY o SANDERSUN, Amarican E.'Cecutive, 

. ,, 

pag. 61). . 
A pl'incipio, o impeachment ora admittido sómcnto por motivo de 

infracção já definida cm lei, isto é, por dclicto legalmente capitulado 
o punido. !\las, no seculo XVII começaram a ser admittidos tambom 
os casos em que nllo havia cl'imc 011 delicto, porém apenas ·uma falta. 
P''ejudicial ao paiz e não definida. em lei. Assim, o instituto se prestou 
para ob1·iga.r· os ministros a darem contas rigorosas, não já somente 
quanto á honestidade, mas até quanto á utilidade de administração ; 
servindo, pois, de arma· poderosa para o triumpho do Parlamento so- , 
b1·e o Ex1•cutivo, o a <'onseqncn1e formnc;no do governo parlamentar '. 
baseado na. responsabilidade minislel'i:d (GNEIST, Enalische Verfassun
gsaeschichte, § 37. FINLEY e SANDEHSON,American Executiva, pag. 60), 
«C'ast vraiment cctte ,iurisdiction, au fond toute politique, et par ce(a 
m~mc gu'cllc était politique, qui a crU an An(lletarre la responsabilité 
ministariellen diz ESMEIN, Dr·oit Constitucionnel, pag. :1:10. · 

Apezar nas fortes res:stcncia.s havidas no principio, a Ca.ma.ra. dos 
Lords se aL·rogou sompre o arbitdo de dote1·mmar a pena. a ser appli
cada ao impcaclwd, quer a inf1;acção estivesse, quer não estivesse, 
previs1a. em lei (PIKE, JJintory of ,/ta Ilousc of thc Lords, pag. 230). 

O instituto se app;·oximon, portanto, da. figura. do «bill ol' attein· 
de L'» mediante o qual o Parlamento, pot· voto das duas Casas e sancção 
do Rei, expedia uma lei pessoal e retroactiva., pat·a. punir a.lguem, ge
ralmente com a mo·L·te ou com o confisco dos bens, por facto não pre
visto cm lei penal alguma do tempo (ANSON, Law and Costum, :1., 3, 

· pag. 355). . · . 
«O bill or atteindern explica. PALMA (Diritto Coatituzionale, II, 

pag. 557), uera una lcgge straordina.ria., l'atta 11pposta ront o nno o 
p:ú, colla quale, scnza ascolta.L' d:fose, senza prova c forma giuridiche 
si specificava e ta volta s'inventa.va ii delitto, e si commiíÍava la pena.» 

uO bill of atteindcrn serviu muitas de succcdanco do impeachment, 
por ser'ma.:s cncrgico. O sou emprego !'requente explica. mesmo a. sus
pensão do uso do impeachmant, no pel'iodo de :14~9 a :163:1., em qqe só 
houve um caso, como ficou dito acima. · 

O rei podia. illudir os resultados praticas do instituto, lançando 
mllo da sua prerogativa de amnistiar c perdoar. Ellc, assim, obstava 
otl destruía os efl'Mos do impeachment, O Parlamento accudiu á necl's
sidade de fortalcPcr o seu proprio pi'Cstigio, supprimido, pelo art. a•, 
do Act o r Scttlcmont, a faculdade dessa preroga ti v a em a.ssumpto de 
impeachment. . · 

Na. Inglaterra., todos os subditos do reino eram sujeitos ao impea
chment, mas, principa.lmcnrc, os alt.o~ fnnrcional'ios, noladamente os 
ministi'OS. Hoje, porúm; d z PALMA (Diritto Coatitu::ionale, II, pag. 558): 
ccl progrediti costumi pubblici non l'anno piú pa.darc d. sim:le proce
dimonti; i mali de! passato ~ono imece prcvenuti dalle limitazioni 
dolla. prcr•ogativa, thtl !'·~no dolla stampa. e dell'opinione pubbli1:a, dai 
sindacalo conr.inuo dei Com uni, e da c1ó cbe diremo cssore la. continua 
rispO!lSftbililá politica. dei ministri verso jj. Pa.rlamento.l! . 

I 
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O instituto passou, naturalmente, pa1•a os Estados Unidos, que, na 
pbraso WILLOUGHBY (Constitucional Law, § 0'•8) o hcl'dar·am do; usos 
inglezes. Entretanto, a sua ncolhid11 nas norm<ts constitncionaes da 
Fedo ·açilo proveiu mais dil•ectamento do exemplo d<ts constituições 
estadoacs. · . · . 

Na verdade, os At~ticles of Conredomtion n1Lo continham disp~ 
sitivo algum sobce a mateL'ia; mas, ao tempo em que se •.·ennilt a Con
venç:to de Philadolpiliit, de onde sahitt a Constituiq1Lo F:cdet'<LI norto 
amel'icana, já dive,•sos Estados haviam lançado nas snas constituições 
preceitos relativos ao institttto, segundo o modelo. inglcz, do attribuir 
a accusação á Cama1•a Baixa o o j1tlgamento á Cama1'rt Alta. do Con
gresso. O instituto róra mencionado no pt·o,jocto do PINCK 'EY: mas a 
sua insot•ção no texto constitucional dovr-se á Commottor or OMail, e 
a sua rót•ma definitiva á Committee ol' Styb (WATSON, On the Consti· 
tution, pag. 207). A Convenção, p!'imoi,·arriento, dicidira attríbuí: á 
Supl'ema Côt'to o Julgamento dos impeavltments, pot·ém, tendo outor
gado ao Executivo o pode~ de nomear os .inizes, achou conveniente 
transfet•il-o para o Senado, substituindo, na p:esidencia desta Casa 
do Congresso, o vice-presidonte da Republica pelo Chier .Justice, pot· 
temor que a pet•spectiva da suspensão e quéda do p;·esidonte da Re
publica, e consequente ascençil:> d1 vice-pt·esidente, perturbasse a se
renidade deste na direcção dos trabalhos do pt•ocesso e julgamento. 
Os debates a es~e pt·opositn l'o ·am domoádos e calorosos. (RAS:SON, 
The Evolut.iun of the Comtitution, pags. 129 c 130 ). 

N<tquella época agitava-se, •~m Lonrlros, o famoso processo de im
peachmen contt•a Wal'L'On .Hastings. RRYCE re ·era 9ue, tendo o insti· 
tuto dos1mpenhado papo! tmp~t·tante no desenvolVImento das libsr
dades ingle?.as, era consideJ'ado, ontflo, pelo americanos como um .dos 
elementos pl'incipaos da sua nova Constituição, por po1·mitt'r ao Cnn
grasso a deposição do um presidente ambicioso, que não hesitasse de
ante da tt•aiçã.o, to:·nando-se, ao mesmo tempo, um meio, pqlo temor 
que inspil•.ava, de desvial-o do mal. E accentua que o instituto l'oi to
mado mais dil·ectamento das constituições dos Estados do que mesmo 
do direito inglez, de onde é 01:iginario: "lmpe~acbment was t:tken, 
not directley from Englishus~ge, bnt t•atllet• l'rom the Constitutions 
or Vi.•ginia (i775), and Massachnssetts (17~.0), · wich had, no cbubt 
following the. exemrlo of. Engoln.nd, I estahlishod this romedy against 
culpable offimals», ( 4mtmcan Commonwealtl!, I, nota 1 á pag." ~O). · 

O systoma americano de g~verno é nm system1L !'cito de cheques 
e oquilib ·ios, diz C<)OLEY (Principies, pag·. i 77). O cheque d3 Executivo 
sobre o Legislativo é o veto. o o chr.q110 do Legislativo sobt·o o Ex· 
ccutivo o impeachmcnt (FI:'-l'LEY o SANDERSON, American Bxeoutivc, 
pags. 59 o LiO). PiHIEROY :·econhoce que a impo:tan~ia rl:1 im
pcrtchmcnt está: no cheque ert1 que l:olloca o p"esici'ento ( Constitutio· 
1Jal Law, § 7%) •. E' um dos meios, diz COOLEY ( Principtes, pag. 1 i7), 
de que o .Legislativo pódo lançar mão pal'a obstat• os abusos do Ex· 
ecutivo. · · , 

Si, como ita Inglatet·ra., o Executivo estivesse collocado sob a fis
calí?.ação do Congt•esso, sel'ia passivei nos Estados Un'dos dispensat• o 
poder de impeachment; mas, porque os autm·es da Const'tuiçilo pv'e
leriratn tornar o presidente da Hepublica independente do Logishttivo, 



) 
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foi necessorio encontrar um meio de procc5sal-o e, si preciso, depol-o 
(CLARCI\ HARE, Amcrican Constitutional Lmv, pag. 210). E' muito co
nllecida a pbrasc de llRYCE, que diz que o impeachmcnt é a gt'Ol'sa peç:t 
de artilharia do Ccng·,csso, mas, per is.so mesmo, de manr.jo diffiCII. E 
accresccnl.a que o instituto, 'no uni~ caso acontecido nos Estados Uni
pos eontra o presidente da Republ·ra (cas~ do presidente.JOHNSON), nãq • 
gamntiu a coopemção do Poder ExecutiVO e do, Congresso, não tendo 
sido, aliás, o instituto imaginado pa:·a es.~c fim: u1'his impoaclinttnt 
does not tond to sccure, and inclced IL'as ncrc1' moant. to sccure, the co
opcratian of thc Exccutirc u:ith Congrcss ( Amc1·ican Commonwcalth, I, 
pag. 21!!!). De facto, o impoachmont é, antes, remedia para pôt· tel'mo 
ao. estado de impossibilidade daquclla !Ja,·monia e coopqração que :t 
Consti: uição deseja e prcccitúa cnlrc os Pcde;es. E' uma. instituição 
politica cuyo ob,ieto no es tanto castigar dcl·itos, como sustituir á un 
ma{ funccionario por ot.ro que sca bucno, a fim de obtcncr a si un ao
bierno que tanbt!n lo sca», diz ARA YA (Comentaria, II, pau. 54). E' um 
prcccdiment.o pol tico, aflirma WATSON (On thc Constitution,pag. 208); 
mas não é acto legislativo, sinão ,judiciaria, accr·csronta POMERUY ' 
(Constitutional Law, ~ 726), ou -um dos casos do poder extraordinario 
de julga!', adverte PETERSON ('fhe U1dted Statcs and the States 1.mde1· 
thc Constitution, paa. 244). E' um pt·ocedimento. judicial, o por isso 
pertence ao capitulo r~lativo aos podel'el> do Con~t·ess[> e~ ralação á. 
adm.nistraçã.o da Justiça. O Congresso não está proprtamente · .çm 
causa ; não é 11m poder legislativo, mas judiciaria, que o impcach
ment contém. Nesse procedimento as duas casas do Congresso toem 
funcções differcntes; a dos deputados apara como accusadot•' o a dos 
senado.es como julgadot·. Por isso é ev1dcnt.e que os respectivos dispo
sitivos constitucionaes não pqdem ser interpretados pelas decisões ju
diciarias, po;·qnc as questões controvertidas nesse assumpto nl!.o estão 
sujeitas aos trib1maes ordinal'ios: «It is e1•idcn.t,. thcrefor{), ·that thc 
constitutional provisions conccrned cannot bc interpreted by judi ial 
decisions, bccause any controv ·rted qucstion 1.tndur them do nõt come 
befere ordinanJ cou~ts», explica VON HOLST (Constitut'ional Law, 
pag, 158). TUCKER abunda nas mesmas considerações, dizendo que o 
pl'ocesso do impcachment é um procc,dimento pol.tico contra o ac
cusado, como otlicial do Governo, para proteger o Governo, no pre
sente e de •'utu1·o, contra um homem cuja conducta provou set· iii
digno de occupar cargos publi: os (Constitution of the United States, 
§ 199-f), E accresccnta que, na lnglate:·ra, o julgamento nA.o se limita 
a punil' somente o otlicial publico, mas attinge o homem ; ao pa;so 
que, nos Estados.Unidos, o instituto pane o otlicial;,mas nllo o homem, 
deixando este UltimO misteL' · para OS tribunaes OL'dina\'iOS 1 de justiça·, 
E' o que se dá tambem no Braúl, em vi:'tude do preceito contido no 
art. 53 da Constituição Fedem!." Aqui, como nos Estados Unidos 
os impeachmunts ~e consideram pl'oresscs politico-criminaos, que 
dov.om sei' ccncluzidos ;eg1mdo cs pr.ncipios gcracs do proccd.mento 
perante os ttibunacs de justiça: mas, Lendo por escopo principal, nll.o 
tanto a puuiçã.o do accu"ado, sinão a tutela das co••sas publicas, me
diante a t'emoçao das pessoas incapazes ou in('onveniontcs do officio que 
exot·ccm mal : unot so much to pmt'isch thc off'cndel' as to sccw·t: thc statc 
l!y the remova! of unfit per sons f'rom ofli c c», qual se exprimem l~INLEY 



o SANDEHSON, cu,iu. definição relnti.va :1 mtLtoria. é porfei'tu.mcnte 
a.pplica.vel entre nós. <uln impaacltmcnt is 11 accusation in writina pra-· 
sarttad by the Lower /lousa of' tha layi,çlaturc aynin.çt an officiat, (o r an 

' offansa or offan,çes, tn tlta Uppar llou~e o( àw legislatura, or, undar 
ea:ceptional const tutional provisions, to lt special t1·ibunal, upon wiclt a 
triat is to be ltad. (Am:1•ican Executiva, pnys. GO e G1. Conf. WATSON, 
On tltc Constitutipn, pay. 207). 

Nos Estados Unidos ha. conllicto do opiniões acm·ca da. natureza. 
. dos factos que fundamontam o impaacltmant. Alguns pensam que devera · 

set· dcliótos já q•ialilicados; outros que podom sct• ta.~r~bem !'altas mc
·ramcute polit.ica.s. Entretanto, a Constituição Fcdcll'al Norto-AmoL'i
cana det.e,·mina em que pode ser l'undamcntado o impcacltment: tres
son, bribcry or high crimes and misd meanors (art. II,. sec. 4). A trahi
çã.o (tresson) está. definida na propria. Constituiçflo (art. S', sec. S, 
n • .1). A corrnpç[o (bribery) nã.o cat·ec6 de especial definição, por ser 
assurnpto conhecido de··-di:·eito criminal. Pot•ém a clausula. t•o!;~tiva 
aos hiyh crime.ç 'anel misdcmcanors tem suscitado as mais amplas dis
cuss~es, quo TUCKER resumo em divot·sa.s inte1·roga.tivas, que nã.o vêm 
ao cà.so ( Constitulion o( tlta Unitcd States, § 200 c). A quostào se 
condensa., mais ainda, em tol·no da palavra misdemaanor. Pat•a evitat• 
a csplanaçil.o da rnatot•ia di:oi apenas que o conceito mais ge:almento 
a.cceito é o do BLAJtSTIJNE(Commcntaries; IV, cnp. 1): ucrima of mis
demeanor is a ar't commitlecl or omitted. in viol~tion o{ a public law 
eitlter (orb· ddiny or commandiny it»...;... é um acto, do com missão ou 
emi~são, do violação de uma loi, quer ella o pt·ohiba quer o ot·dene. 

Comtudo a doutrina extensiva conta opiniões muito autorizadas. 
COOLEY (Principies, pag. iiS), acha que os deli!:tos pelos quaes o 
presidente da Republica ou algum outro officinl póde ter impeachment 
uara not necessàrily of(enses ayainst tlte general laws», e invoca o exem
plo da Inglatert•a, onde o inst,tuto é applicado, ft•equentomente, por 
J'nltas que siío propriamente, contrr. o Cot!:go Pena.!, mas consistem. cm 
abusos o pet•fidias, ou om inexcusavois negligencias do dever, que são 

· prejudiciacs devido aos immcnsos interesses envolvidos e á g:·andoza 
da confiança que .não foi guardada. WlLLONt.lHBY (Constitutional 
:Law, §§ 651 e 652) assim pensa. FINLEY e SANDERSON (American 
Ea:acutive, pag, 63) advertem que ha o esquecimento de que os 
high crimes and misdemeanors· which ara tha subject o( impea
chment are not only of(enses for which an indictment willlie, but 
the arava abuses o( discrction, neylects or oppresion or even grat•e 
improperty of conduct indicatina an tm(itness to hold office ar.!l.. also 
indicable. ARA YA, a p!·oposito do at;t, 4.5 d:1 Constituição argentina, 
quo fala em mal desempeno ô por delito en el ejercicio de sus funcio
nes., ô por crimenesn, tambom assim entendo e d:z: «El mal desem
pef•o comprende la incom_petencia, el voluntario dcscu do del dcbar ci 
atencion non suficie'f!te, y aquellos actos ea:trm1os al cargo que no con
sl'itttycndo delitp, hacen at acusado desmerecedor de un empleo de 
con{irm:a~: (Comen.tario, II, pags: 55· e 5~. Entrc.t~nto CHAMBRUN ·. 
(Le l'ottVO!I~ Ea:ecutif ana: Etats Ums, pags. N99 e seilJlmtes), estudando· 
o famoso processo de iinpeachment contra JOHNSON, pensa. quo ficou 

, ostabolocido um precedente: c<,i moins.qu'il ne soit dtlmontré que 1~· 

. '.~ ~!;· ... 

• 
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l'ré.~ident ait commis un crime ou un délict determind par une Loi ptlnale 
de l'Union, il est p1•esque impossible qu'il soit mis en accusation. n 

"A ConstiLuh;ão Fedot•al bt•azilcit'a evitou tacs questões. O a;•t. 51: 
aboliu todo o arbitl'al'io nessa matet•ia o, não satisfeito com dotormi
uar, cm tct•mos gtwaos, os· motivos que podem fundamentar o 

.impeachrncnt do presidente da Republica, ainda manda, no sou § 1°, 
\110 taes deliclos so,iam definidos om lo i especial. Isto, pot·êm, 
tlíO obsta a qnc o juizo do impeachmcnt soja considerado, no rigor da 
111.1avra, Qm juizo politico. A pi'Opria Constituição Federal, art. 53, o 

roconlloce muito cla1'amentc, pois que lho é porfoitamonte applicavel 
a advet'tencia de ARAVA (Comentaria, !1, pag. 55) : «hay. que tenc1· 
presente que la acusacion de la Cnmara de Deputados responde unica-
mente a los efectos de juicio politico». . 

No Chile prefet•iu-se ent1·egar o julgamento do impeachmcnt ao 
Senado, precisamente poL' se tl'atat• de um juízo politico (llilSTOS, Dere
cho Constitutional, pag. 3~4). BACKER aflit•ma com m 1.11.0 que o Senado 
em tacs momentos é um tt•ibunal de impeachment. (Annotatlc:t Consti
tution, pag. 8). MIL TO~ decla1·a que o art. 33 d;t ConsLitui<;flo l~oderal 
uconvol'te o Senado em tL'ibunal do justiça" (A. Coi'IStUuição do Brazil, 
nóta á pag. 118). · .· . 

Além disso, esse é um juízo privativo o írt•ecol·rivol. Os tribuna~s 
não teem podet• algum para revel-o 011 delle questiona~·. As ~nns cloCI
sõns são absolutas e ih•evogavnis (TUCKER, C nstitutian of tlle United 
States, pa~. !k25. VI) V H1)LST, Canstiluicionul La,w, pag. iiíU. ·ff.'iLEY e 
SA.•WEHSu.'i, Amcrican E.'IN:Utivc, pag. 6i. H1JST•JS, Derecllo Constitu
tiollal, pag. 3951. A Constituição dos Estados Unidos da Arnerica do 
Not·te chegá a conter expt·essamente clausula pt•obibitiva do perd!i.o 
{ art. 2•, soe. 2, in fine). · · · 

A responsabilidade politica do Governo é uma conquista ftmda
mental da dernoct·acia, e, como tal, é elemento essencial da fôrma re~ 
.publicana, que, de maneira alguma, se podet•ia concebet• si o Governo 
fosse irrcspon:;avol, e, pot'tanto, absolt1to, colloeado acima da Nação. 
- Essa canon demóm•atico assume, pot·érn, dous aspccros principaes, 
na pmti. a dos regimens politkos. ~o regímen pal'lafiu:mtar, affecta o 
ministerio, obrigando-o a contas, dia a dia, pet·ante o . Parlamento. 
No t•egimcn presidencial, em que os podei·cs do Estado sã.o mui la mais 
independentes entt·e si, faz parte do systema de cheques e equilibrios, 
a que se t•efol'e COOLEY, acima citado, cat•acte't•izando-se p1'incípal
mente na figura do impaachment do prasidente. Esse ponto da respon
sabilidade govet·namental é até o verdadeiro caractel'istico diO'eren· 
cial entt•e os dois regimens politicos. um· re~imen pt·esidencial, em 
que o pr•esidente rosse, de direito, irresponsavel, set•ia urna. monstruo
sidade, o nilo um systoma de governo de homens livres. 11A I'esponsa· 

. bílid~d~ do Presidente da R e eu hlica é substancia~ no systema. 
brazllCU'Oll, a!lir.na A~.'i1BAL Fl'lELRE (Do Poder EaJcculivo, pag. i:!. S. 

Pot• isso mesmo, a responsabilida.de governamental; no regimen 
fede1•ativo, ilãO. p~do doi~UI' de alfecl.a.L' OS gOVei'nOS OStadu1eS, q'U61' 
se façam os govemos re>ponsaveís pet•ante as· Assembléas, quer pe
.rante um ontt•o t.ríbunal. Este as;ümpto pet•tencc á matada consti
,tucional dos Estados, que; pot• tet·ern a plenitude de ,iul'isdicc:1i.o e 
. poder para tudo quanto se t•eJ'ere á sua vida local (AMARO CA VAL-, 
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CANT!, IÍcaimcn federativo, pag. i7'1), podem adoptar a figura tradi
cional do impcacliment, isto é, · do p1·ocosso polit1co perante as suas 
Assembléas ou Congressos, ou Cl'ear uma figura sui acneris, óu mesmo 
attl'ibuir a matada a certo. e determinado tribunal ordinario. Nos · 
Estados Unidos, coino ficou dito acima, a ínstituiç!lo do impeachment 
veiu mesmo mais directamente das constituições estaduaes para a 
Constituição Federal. BHYCE (American commonwealth, II, Cap. XLI) 
repelia que o instituto existe cm todos os Estados da Unt.:ío Norte 
Americana menos um. 'ARA YA (Comentaria, II pag. 30:1.) inrorma. 
quo ollo está. inscripto cm quasi todas as constituições . das Províncias 
da. Republica Argentin<J.. No Brazil ó sabido que a figltra do im
pcacltmcnt apparece em todas as constituições ostaduaes (Cour • 

. STINSON, Federal and State Constitutions, § 250). · 
E não ha attentado algum contra a legitima independencia' !'e

.. ·ciproca. dos Poderes constitucionaes dos Estados. Uma das .regras !'un
.' damentaos que COOLEY traça par<t se medir a. extensão da autoridade 

legislativa dos Estados consiste na interdicção de exercer funcçõcs 
executivas ou judiciarias, EXCEPTO naquellos cnsos, accrescenta o 
gt•ande constitucionalista norte americano, gat·antidos pelos usos pa.r
lamentares, em que elles são incidentes, neccssarios ou proprios pa.·a 
o exercício da autoridade legislativa, ou em que a ConstituiçãO, olla 
mesma., em casos especijjcados, pode expressamente permittil-os. 
(Constitucional Limitations, pags. 104 o :1.05). 

lia, porém, entro os Estados Unidos o o Brasil uma dilferonça. 
gt•avc relativa aos fundamentos do impcachment; Lá. aos Estados com
pote, não já. sómonte organizarem-se ·politicamente, sinão tambem 

··legislar, em geral, sobro direito civil, commercial e criminal ; ao 
passo· que, no Brasil, esta. ultima attribuição pertence á União • 
. Donde,. si lá os Estados podem determinar, tanto os casos, como 
o processo e o tribunal do impcachment ; no Brasil, os Estados não toem 
compctencht pat;a definir propt•iamentc os motivos dos casos, porque, 
consoante a doutrina. ·sempre apadrinhada pela Constituição Federal, 
devom set• dolictuosos, isto é, ser motivados cm delictos pro-
vistos na lei. criminal. , 
, Os Estados brasileil·os teem autoridade, incontostavolmentc, 

pa1·a. presct•over as normas relativas ao iuizo do impeacltmcnt, isto 6, 
ã. formação e competoncia do tribunal e ao processo, inclusivo os 
effeitos políticos da accusação o da ·sentença,· quero dizer, á. sus
pensilo das funcções durante · o feito, e á remoção definitiva do 
cargo ;" .. no que se coadunam com a lettra e o ospiril;o da Constituição 
Federal ( A rt. B3 e seu paragrapho unico ) • Toda essa mataria per
tence ostrictamonte á. o1•bita discricionarm da or~anização politica 

· reservada aos · Estados. (Art. 63 da Constituição Federal). 
De tudo quanto acabo de expor ·claramente resulta : .. 

a ) que o impcachmcnt é uma conquista da democracia; 
b ) que o impeacltmcnt é uma. das fot·1ua.s pelas qunos so <Lptll'IL a 

respqnsabilidado governamental; , 
c) que a. responsabilidade governamental. ó elemento ·essencial 

de fórma republicana; . 
S.- Vol. V 

; ~ 
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d ) que o juizo do impcaahmcht é : 
:l-politico. . · 
2-privativo. · . · . 
3-incontrastavol o irrecorrivcl. 
E á luz do historico c das conSiderações adduzidas 
RE,~NDO: 

· : Ao primeiro . 

O art. 63 da Constituição Fed01•al determina que <<cada ·Es
tado reger-so-á pela · Constituição o pelas leis que adoptar, respei
tados os principias constitucionacs da União». Entro esses princi
pies se encontram- a democracia- e a.fórma l'epublicana (Bar
balho; Commentario, pag. 267. Ruy Barbosa, parecer no CiiSO do 
Espirito Santo). Ora, a responsabilidade politica e .civil dos gestores 'de 
funcçOos publicas é uma conquista fundamental da democracia-e um 
dos elementos essonciaes da l'órma republica.na de governo; c oimpea: 
chmcnté, precisamente, um meio· de tornar ell'ectiva a responsa
bilidade politica. Portanto~,.. o impeachmcnt é um dos prinçipios qon~ti
tuciónaos da União, que os JJ;Stados devem respeitar na sua organização. 

Aos .2•, 3• e 4• 

· Os Estados podem criar o .iuizo do impcachment, isto é, o Tl'ibunill 
. e o processo; mas os casos do impcachmcnt devem tor por t'undamento 
factos dclictuosos, cuja compotencia para dotiuu· r.ortonce á. lei 
criminal, c, pois, federal (Codigo Penal). Nem a Umão, e nem os 
Estados podem estabelecer, arbitrariamente, casos meramente politi
cos de impcachmcnt, assim o exigem a independencia e a dignidade do 
Executivo. · ' 

Ao guinto . • 

A Assembléa Legislativa do Estado de 1\fatto Grosso, desde que, 
pela Constituição Estadual, é competente para processar o julgat• o 
presidente do refel'ido Estado, póde . evidentemente instaurar o respe
ctivo processo, capitulando o facto, como lho cumpro capitula!', num 
dispositivo do Codigo Penal, como seja. ·o art •. 226, ou a'rt,:l09, ou 
outro mais adequado. })ara assim capitular, · não proclsa de se re
ferir á.lei estadoa.l de responsabilidade, que- é incompetente, para· 
definir os fundamentos ou motivos do impaachmcnt; já. que taes funda- . 

. mentos ou motivos sómente )lódem ser dclictos cuja deftniçl!.o per-
tence constitucionalmente á União. A Assembléa processará e julgat•á 
o presidente segundQ a Constituição o as leis estaduaos, mas po1· facto 
delictuoso previsto na. lei criminal federal (Codigo Penal), que. define 
tambem 'os cl'imes funccionaes. E o seu pt·ocedimento é incontt•astavel 
por qualquer outro Poder, qum· estadual, quer federá!, assim. como 
a sua. ~entença irrecorrivol para qi.Jalquer outro tribunal. 

Rio do Janeiro, H de sotembt•o de ·1.0:16.-Paulo de Lacc1•da. 
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P AllECER DO SR, AFRANIO DE MELLO FJ\Al\'CO . 

)J:m discurso que proferi na Gamara dos Deputados, a 23 de· setern-: · 
bro de :19:!0, disse o seguinte: · 

<t ••• E' verdade que o art. ü3 da Constituiçllo dispõe que os Es
tados, em sua liberdade do auto-organização, . devem respeitar os 
princípios constitucionaes da Uniilo. Nenhuma lei defeniu ainda quaos 
são os princípios constitucionaes da. União, que os Estados devem res
peitar em suas organizações internas: mas estes princípios nao podem 
ser senllo os da divls1ío tripartita dos poderes, as linhas geraes· âa or
ganizaçlio politica sob. os moldes do regimen representativo, livre e 
democratico, a garantia dos direitos, nos termos do art. 72 da Consti
tuição Federal, o reconhecimento da soberania exclusiva da Unilo.» 

( Documentos Parlamentares - Intervenção nos Estados, vol. 5° 
pag. 208). · 

A disposição geral do art. 63 da Constituição contém a mesma 
idéa do art. 62 do projecto approvado pelo decreto n. 9~4 A de.23 de 
outubro do :1890 e que serviu de base ao estudo e deliberações do 
Congresso Constituinte. · . · · 

0: a.rt. 62 do projecto enume1•ava, porém, as regras que os Esta
dos seriam obri~ados a respeitai' em suas osganizaç_ões inter•nas: :t•, 011 
poderes legislativo,· execut1 vo e judicial'io seriam discriminados o in
dependentes; 2•, os governadores e membros da legislatura local se
riam electivos; 3•, nll.o seria electiva a magistratura;. 4•, os magistl'a· 
dos nll.o seriam demisslveis senll.o por sentença; s•, o ensino seria leigo 
e livre em todos os grãos e gratuito no primeiro. . · . 

Julio de Castilhos, Amplillophio e outros acceitavam o principio 
dessa enumeração de l'egras a oôservar obrigatoriamente pelos Esta· 
dos nos respectivos codigos políticos e investiam o Sup1·emo Tribunal 
Federal da competdncia de annullar as leis estaduaes que infl'ingis
som aquella disQosição da Constituiçllo Fedel'al. Outras opiniões, en
tretanto, entendiam que aos Estados se deveria garantir a maior li· 

__ , bordado possível olli sua auto-organização, destacando-se entre estas 
.as de Joio Barbalho; Lauro Sodré·'o outros. Pal'a estes, tudo sería·per
mitGido aos poderes constituintes dos Estados na escolha de suas insti· 

· tuições internas; a unica restricção que se lhes deveria impor era a 
dé não olfenderem os direitos e faculdades da. União. 

, . Int111enciados pela funesta illusa.o da · Soberania dos Estados, 
\Bquelies illustres membros do Congresso Constituinte Nacional allega
vam que, enumerar regras para serem obedecidas obrigatoriamente 
pelos Estados em suas respectiv11s constituições, era. o mesmo que esta· 
bolecer pal'l1 elles o systema uniforme, symetríco, intlexivel, o q.ue 
constituía precisamente o maior vicio do regímen monarcblco. Justdi· 
cando a emenda que se tornou o actual art •. 63 da Constituição · Fe-
deral, disse o Dep,atado Nina Ribeiro : ' 

«A emenda substitutiva, que temos a honra de submetter á Con
sideração do Congresso, consaura o principio da soberania dos Estados, 
~econliecendo-!hes o direito de se regerem pela Co!lstiuiQllo o . pelai 

,. 

~.' 

.. 
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' 
leis que adoptarem, sem outra restricção que não o respeito aos prin
cipias constitucionaes da União,, 
· Pelos fundamentos da emenda, dados verbalmente mt discussão, 

fica-se conhecendo assim o pensamento quo a ditou ; mas, pratica
mente, os autores da émenda substitutíva pouco ínnovaram no art. 62 
do projecto da Constituição, porque nenhuma significação pratica 
póde ser daJa á locução generica, ampla, vaga o indetet•minada ..:... 
«princípios constitucionacs da União,, 
. · A clausula da Constituição Ame.ric.ana, pela qual os Estados Unidos 
garantam a cada Estado uma "(6rma 1'cpubticana de aovemo, é muito· 
mais facilmente comprehonsivel do que a do art. 63 da nossa Con
stituição ; entretanto, Jorge Paschall observa que a locução . ..:.. fdrma 
?'epublicana de aoverno - nilo recebeu definição pratica autorizada e 
que, por isto, devia. suppor um governo preexistente, uma fórma que 
se devia garantir, · . 

O indefinido da expressão tem provocado, lá como entre nós, de· 
bates politicas e controvet'Sias doutrinarias, não tendo conseguido até 
hoje o accôrdo pacifico das opiniões. 

Posto isto, direi : 
O principio da responsabilidade funccional é indispensavel em qua.l

quet• systema politico bem organizado o,. por maioria de razão, não 
póde ser preterido cm um regímen republicano presidencial, de 
. poderes enumerados, de cquilibrios e limitações no governo. 

Os arts. 52 §§ i • o 2•; 54, 57 o 82 da Constituição Federal estabo~ 
.lecom o _principio geral. do responsabilidade dos 'l'unccionarios pu blicos 
pelos ábnsos; omissões, indulgencia ou negligencia em que incorrerem 
no oxorcicio das respectivas funcções. So o Executivo estivesse isento. 
do toda e qualquer limitaçM no oxercicio do suas faculdades, o regi
meu de equilíbrio dosappa.roceria o. os outros dons poderes seriam fa
talmente absorvidos por a.quellc, dogonorando todo o system;t na. 
. oppressão e na tyrania. . · . 

. Dahi, pois, se devo concluir que as instituições internas dos Es
tados não seriam republicanas so não guardassem a divisão t!'ipartita 
dos poderes, com a.~ limita.çoes o oquiiibrios quo. tornam passivo! a. 
harmonia recíproca. com a indepondencia de cada um. · '· 

O impco.chmcnt das instituições ingleza e americana, ou o juicio 
politico dos argentinos, é a limitação quo a legislatura póde interpor 
.contra'os a.bus~s do autoridade por parto do Executivo. . 

«Os factos delictuosos, pelos qua~s tanto ao. Presidente, como a 
qualquer outro empregado se póde mstaurar a accusação, s1lo todos 
aqnelles que, na opinião <:la. Camara, mereçam ser castigados por esse 
procedimento. 
· . Não é de necessidade qno sejam deliotos contra as lois go1•aes •.• 

Frequentemente occor!'O' que o!l'onsas do natureza muito séria; 
commettidas por altos funccionarios, não são .dt:lictos contra o Codigo 
Criminal, o que, não obstante isto, consistem cm abusos de confi;m~iL 
e de outra indolo, ou em descuidos· inoxcusavcis no cumpt•imcnto de 
seus deveres, que são funestos o perigosos, por causa dos immonsos 
' - .. - . . . 

J 



interesses que envolvem o d11 magnit.nde d<L confiança elo. qno se abusoLln. 
(Coley, . Principias Ge1·acs du Diruitu Constitucional, · trad. hosp., 
pag .. :155). · · 
. No exercício do suas funcções podem· os funccionarios commettoi' 

CJ'imos commnns o crimes de responsabilidade. 
Estos ultimes são os que dilo Jogar ao impcachment, om cujos casos 

a sentença condemnatoria não pódo il' além da destituição do cargo e 
inbabilitac;ão para desempenhar qualquer outro posto remunerado, ou 
h~norifico, ou do confiança, consoante o texto d11 Constitniçilo ame· 
l'Jcana e do art. 2" ela lei brasileira n. 30, de 8 de janeiro de 1892. 
. ~ognndo o disposto no :u·t. 26 da lei brasileira n. 27, de 7 de 
,]anOJL'O de :1802, no caso do corndemnação; entendo-se que o accusado 
fica distituido elo cargo desde o momento em que a sentença l'õr 
profe1·ida . 

. A condomnaçilO, no. processo do impcachmcnt, não prejudica a 
acçn.o da justiça ordinaria par:i o julgamento do delínquonto pelos 
crimes communs quo houver praticado, seguindo-se, quanto a estes, o 

· direito pt·ocessual e criminal communs. 
Os Estados não toem compctcncia para alterar a classificação, 

ennumeraçilo c definiç:J.o dos' rol'cridos crimes communs; - pódcm, • 
por·óm, definir; cm leis propri::is, os crimes do responsabilidade do 
presidente o secrotnrios de Estado, detorminando-Jhos o processo o 
j ulgamonto. · · · 

·· Nd Brasil, os Estados toem legislado sobre osso assumpto, sendo 
que o de Minas o lez poJa lei n, O, do 6 de novembro ;;lo :180:1, nos 

·termos dos arts. 28, 82 e 58 da rcspecti v a constituição. 
A Constituição Argentina do :1853 incluiu os governadores do 

províncias no numero dos· funccionnrios. sqjeitos ao juicio politico 
pm•antc o Congresso Nacional; a Constituição do :186_0, porém, 
reformou essa disposição, contra n qual, segundo Araya (Commcntarios 
a la Constitution Argentina, 2• vol., pag, 207), «se p!'Otestou, dizendo
se com summa sensatez, que isso importava em um. ataque á tole
rancia o indopcndencia de cada província; base essencial do systema 
J'edcrnl; pot•quc desse modo so sujeitava uma autoridade soberana, 
sem p1•t!vio conlwciinento de sua legislatura, a um tribunal que não se1·ia 
.1upcrio1· senão naque/lcs negocias, que se pódem chamar nacionae.1, 
porém não no relativo. aos negocios intC7·iorcs de suas p1•ovinc·ias; -
que, para accusal-os, havia suas legislaturas; - para .iulgal-os, suas 
respectivas Camaras. de Justiça», 

So, pois, os crimes funccionaos dos governadores dos Estados não 
atten,Larcm . contm os direitos c prorogativas da Nação, ou compro· 
mottcrem sua soguoançu, mas so limitaram a foril· as prorogativas do 
Estado- membro, ou a causar damno circumscripto ao intm·osso 
intot·no deste -os dolinqucntcs só ·torão qnó rospondor perante os 
~l'ibunaos cstadoaos compoténtos para o julgamento, segundo as lois 
lll termts dos proprios Estados. 

De accôrdo com os principias garnos resumidos até aqui, tendo em 
vista os termos ela consulta c a inlbrmaçilo dolln · constante sobro as 
lois do Estado do 1\fatto Grosso, quo nllo examinei JlOr mo niio torem 
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sido fornecidas com a mesma consulta, passo a responder ao's cinco 
quesitos formulados : 

Ao 1.• Sim. 
Ao 2.• Sim. 
Ao 3.• Não. 
Ao i.• Nlio, • 

· ' :Ao 5. • O art. i09 do Codigo Penal, nos seus dous 'primeiros 
paragraphos

1 
define crime politico da • competencia da· JuL~.~ 

t.ica Federa ; - na parte em que define o mo~smo crime. 
quamdo praticado contra as assembléas legislativas dos Es~ 
tados, o artigo continúa a qualificar um crime commum, mas 
do «natureza politica», sujeito á jurisdicciio privativa dos tri~ 
bunaes federaes, nos termos do .art. 60, cclet. r,, da Consti-
tuição Federal. , . . · . 

Quanto, porém, ao art. 226 do Codigo Penal, o· crime ahi 
definido é da natureza dos crimes «funccionaes,, provenientes 
da «má conductan do fumccioaario, e sujeita o agente ao pro~ 
cesso e julgamento dos tribunaes estaduaes competentes («iin· 

' peacbment,), sem prejuízo da acção da mesma justiça local 
or·dinaria, com jurisdicção para o processo e jUlgamento dos 
crimes communs. · • · : · · · ~ 

S. M.: .J' 
· Rio de Janeiro, iS de setembro 'de. i9i6rAfranlo de Mello 

Franco,,, · · · · 
. .,_ 

PARECER DO SR,, CLOVIS s'EVtrJAQUA 

«Nenbuma duvida 'póde levantar-se contra a com
potencia dos Estados, para crearem o ccimpeachmemb 
dos resP.ectivos govermadores. Não só .essa providencia 
é da índole do regímen, como se a,justa, perfei~amente, 
com os preceitos da· Constituição Federal. · 

OrgnRizando o proc•3sso ·do «impeachment, os Es
tados terão, porém, do se submetter aos princípios or .. 
ganicos da Constnuição Federal, segundo esta preceitúa 
no ::.rt. 63, . c é da os semeia do .. nosso sys,tema politico·: 

n· 
! . ' 

Por isso mesmo que os Estados mão teem comi;ie
tencia para legislar, em .mnteria penal, qualificando cri~ 
mes e decrct.ando penas a medida unica, .resultanl.>s do 
«impeachment, cstnd1,ml será a retirado. do poder im~ 
posta. ao Presidente, s•3ja por suspensão consequente á 
accusaçilo julgada procedomte, se,ia por perda d~finitiva· 
do cargo, em virtude da sentença com.demnator1a, 

' ' 

I 
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· Tudo q!lal).t~ fôr. além dahi excede ao pod.~r. conferida 
pela CopstitUicao Federal aos Estados · -

· Taes medidas não podem ser accrescentadas de ou. 
tras, que tenh!~m caracter de P!3na, sejam póiticas ou 

.. de outra especw, porque sómente o Legislativo Federal 
es~abolec•3 p~nns e sómente a Justiça l!'ederal processa 
cr1mes pohtwos. · 

III 

_ Entra perfei.tamente 'm1 esphera da competéncia dos 
Estados determmar os ·casos em que o respectivo presi
dente deverá .. perder. o cargo. Cabe-lhes, igualmente, de
clarar, em· 1•31, que, JUlgada procedente ·a accusacão fi
cará o accusndo suspenso de suas funccões. Nenhum 
outro poder, sínão. o Legislativo Estaduaf, é chamado a 
regular esses casos. O .nssumpto é estranho á actividade 
legislativa federal. - · 

IV: 
- Segundo j:i ficou anteriormente respondido, os Es
taqos não podem decretar peJilas para quaesqüer actos, 
que considerei!U: puníveis. E importaria decretar pemas 
ordenar ICJUC se applicassem as estabelecidas no Codigo 

_Penal. · -
· .O art. 109 do Codigo Penal refere-se n um _crime 

politico: a opposic;;l'io a que se executem leis votadas pelo 
poder compostente. Para esse delicto, commiha n pena 
de reclusão. Tal pena só se applica mediante sentença 
do Poder Judiciaria. O mesmo deve dizer-se de qualquer. 

; . outro artigo do Codigo Po3nal, quê estabelec;;n peJlaS;.J . ·, , 
A propria lei federal, que define os crimes de respoJB.

sabilidade do Presidente da Rep\tblica (lei n. 30, de 8 de 
jnMiro de 1892) não autoriza o Senado a impor outra 
além da perda ·do cargo acompanhada ou não da inhabi
litação para exercer outro. 

Os Estados . porém, que não podem legislar sobre o 
direito crimin:Íl, nem o. inhabilitacl!:o podem impor. E' 

umn ,Pe_.na, ao passo que a perda de Jogar é uma simples 
'dGmlSSUO. 

·A CoRstituição d•3 Matto Grosso desviou-se do. boa 
doutrina, commil'l.ando a pena de incapacidade ao .pre
sidente responsabilizado. ·Mais grave desvio se encontra 

_ na lei que manda applicar pena de reclusão ou outras 
constantes do Cl)digo P.3nal. 

E' este o meu parece~:. 

Rio de Janeiro, 8- de setembro de 1916.-Clovis Be ... 
v~laqua., . . 

• 

• 
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PA!tllCE!t DO sn: EPITACIO PESSOA 

cDeseja-se saber E•i podem os Estadt1s crear e re"" 
guiar 11as suas leis o impeachment dos respectivos go. 
vernadores. · 

· :Ai 1questão do impeachment dos govcrna,dorcs de 
EsLaclo é complexa. A clla prendem-õ·e varias outras 
questões, cada uma das quaes deve ser estudada soli 
diverso criterio. - · 

· Adstringindo.me, pt1rém, ao ponto especinl dO: 
consulta, direi r.~ue a meu juizo. não se póde recusar . 
aqbelle direito aos' ~·tactos. Estes, nos termos, do ar ... 
tigõ 63 da Constituição Federal,. podem reger.se pelai_ 
Constituição e leis que adoptarem reE•peitados os prin-' 
cipios constitucionaes da União. ' · 

Ora, prescrevendo o impeacliment aús seus ·govcr. 
nadares•, não violam os Est!lldos estes vrincipios, pois é 
a · Consti'tuiçãú Federal mesma a~ primeira a .consagrar ' 
;í responsabilidade do chefe do Poder Executivo por: 
leis do impeachment. 

J\ d'Uvi'da a e.ste respeito vem do .art. 34,. n, 23• 
da Constituicãú, que reõ·erva ao Congresso Nacional :li 
attr'ibuicão privativa de Iegfõ,Jar sobre o direito crimi"'. 
,nal da Republica, não sendo licitcr. portanto, aos Esta .. 
dos definir crimes ou editar perias.' · . 

Mas o impeachment não~ é um processo criminal: 
é um processo de natureza politica, que visa não a pu.. , 
ni!lãd' de. crimes, mas simplesmente afastar do exercício 
do cargo o governador que mal gere ·a cousa publica, e 

·' ·assim a destitui!lãü do governador não é tambem uma: 
pena criminal, mas· uma providencia de ordem 'adml"' 
nístrativa. Os chamados crimes de responsabilidade da 
governador não llãO 'i:lropriamente crimee•; sãü. uns tan
tos actos préviamente especificados, que; previstos oti' 
nãd' na lei penal da Republica, incompatibilizam aos 
olhos do Estado o seu governador para o ·exerci cio da 
funcção, A chamada pena de destituicãt1 tnmbeni não· 
é rigorosamente. uma pena,, mas uma med'ida-- do go. 
verno. -

· São nocões e·abidíssimas que dispensam o appolla 
ás autt1ridades. ' · . · 

Na Republica i\:rgentina, onde tambem ·. a: 'lei crimi"" 
na! é uma só para todo o paiz, não se contesta ás pro-' 
vincias o direito de instituir o ,iuizo plilitico para oÉj 

· sJelus ',::overnadores. Mui tos destoE• toem sido ali i sub. 
mettidos ao processo de impeacltment. 

Entre nós igualmente todas as Constituições )O-' 
cneE·, revo~nclns ou vigentes. ndoptaram o im.peachm.ent, 
sem que jálnais nlguem se lembrasse de nrguiJ.as plir. 
isto de infringentes do pacto federal.· . •: 

'' 

• 



Mais de um caso de impeacli:m'ent s'e tém verifica
do nos EsLudo~· o o Supremo Tribunal mais do uma vez 
tem reconheeidt.t a legitimidade deste direiLo, como se 
pódo v-r dos accórdãos n. 104, do H de outubro do 
1805 (Jut'isp., ~pag. 239); n. 343, de 22 de julho· de 
1899 (Jurisp., pag. 342) ; li. 1. 476, de 13 do abril de 
1901 (Jurisp., pag. 8),, e n. 3.018, de 29 de abril de 
1911. Neste ultimo accórdão, que não foi publicactt.t, o 
S'upremo Tribunal ne.gou habeas.co'l'pus ao Vice-Go
vernadt.tr do Amazonas por E·er o impeachment a. qu~ 
estava ·submettido ~da e.~lusiva competencia do Con"' 
grosso em face da le'i constitucionab. 

Penso, entretanto, que nô processo do impeach·· · 
ment não podem os Estados impôr ao governador a pena: 
·de ·incapacidade para exercer qualquer t.ti.t~ro emprego · 
estadual, porque esta inhabilitnção já nãt.t é uma sim
ples· medida diseip!inar; tem antes o caracte.r. de uma: 
verdadeira pena, e, possível em relação ao President~ 
da Republica por estar declarada na propria Ct.tnstitUi"' 
çiío Federal, infringiria, quando decretada pelo~. Esta. 
dos, o art. 71. b, desta Cúnstituição; que; só por con
dcmnacão de natureza crimi'lial, permitte a suspensão 
dos direitos de· cidadãu 'brazileiro, o o art. 73, que de• 
clara accessivois a todos os brazileiroE• os éargos pu"' . 
blicôs civis. 

E' o que me parece. 
Rio, 15 de setembro de 191-G .-Epita.cio Pess0a.1 

PARECER DO SR. 'AFFONSOI CELSO 

1" 
«Dispõe o estatuto de 24 do fevereiro de 1891. no seu ::ti'< 

tigd G3, que cada Estado se regerá pela Constituição e pelas 
leis que adoptar, respeitados os principias constitucíônaes d!1 
União~. · · 

E' m'nni1'osto que taes principias. não são violados pelai 
estipulaQãO, cm leis' estaduaes, de factos determinantes do 
impcachm.ent dos governadores. 

Exigindo o vespeito «nos principias constitucionaos:.>, o 
não tí propria Constituição, permittiu este qu0 os Estados se 
afastassem dclla, cm pontos niio fundamontaos. Entro tnos 
pontos do diverg,t~ncia licita, está exactamente, como observa 
.JOão Barhalho, o relativo ao processo e julgamento dos chefes 
de :E)stados. · 

'Accresco que, na hypot.hesc da consulta, longo do se ho.
vorom dosrespeil.ado os princípios constitucionaes da UniãO,· 

· roram copiados textos da constituição Feder:~l, re~crentes aQ 
~mpeachment ·do 'Presidente ela nepublica . 

. . 

' ' 

,, 
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o art. 34, n. 23; da Constituição Federal reservou: :no 
.congresso Nacional com~eteneia privativa para legislar so
bre diMito substantivo, deixaDdo, portanto, nos Estados a ai
cada para o direito adjectivo, formal ou do ·processo. Se
gundo .opiniões autor!r.ad:ls, aliás, essa disposioã\) é contra~in. 
ao principio federativO, pois réstringe, sem que 1sso l!'osse m
dispensavel á União, a capacidade jurídica dos membros nu-
tonamos della. · ·, · . 
. Como quer que seja, .a ·competencia da União para· regu
lar o direito privllldo e a materia penai não inhíbe aos Esta
dos o estabelecimento da responsabilidade de seus governado
res e a decretação de penas de caracter politico. 

Decorr.e esse modolle ver do qu0 dispõem os arts. Gã, § 
2•. e 78 da mesma constítuicão, a saber: · · 

«E' facultado aos Estados. . • 2" - Todo e qualquer po
der ou direito que lhos não for negado por clausulo. expressa
mente ou implicitamente eontida nas clausulas expressas da 
constituição); · . 

«A espeoificacão das garantias ·e direitos expressos · na 
Constituição não exclúe outras garantias o direitos não enu
merados mas resultantes da fórma de governo que ella esta~ 
belece e dos principias quG. consigna.» . · · 

' . 
. s· 

Creando o cargo de Governador, é obvio que os Estados 
'devem determinar as condíçõ·es ·em que este· funccionario 
exerça ó mesmo onrgo, e, implicitamente, aqucllas cm · que 
ficarú suspnso ou perdjrá o Jogar. · 

. . •O poder competente para processar e ,iulgar o. Presidente' 
do Estado póde instaurar o procesao, appliomido '11. disposição 
legal' que lhe caiba, quer esta seja do Codigo p,ennl. quer •de 
uma lei estadual, ·combinando um:i..com outra ou d:cixando do 
o fazer.- A{{onso Calso. 

-
CAnTA DO sn. AMAM CÁVAT.CANTI. 

I ( ' ~~ 

Rin, 12 de sf:ltcmbi·o de 191G. - Meu caro Senador Aze~ 
redo. Snudo. Devolvo a consulttb; r.,. como lhe· disso, sern 
pnrocE.r, por não pnrecor a advócacia. 'Aqui nesta,. em oa··· 
ractc!' pnrticulnr, não tenho duvida om dizer-lhe:· os Estados 
nodcm, certam'•ent.e, c~tab'clccnr. nas Constituicões 0 meio do 
impear.•hm.ent, contanto .que não n facam do modo exorbitante 
rlaquel!e que a Constituição Federal prescrevo, para não oocn-

• 

/ 

\ 

• 
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s~onar objecção I l?orventurn tiro. do. do nrt. 63_destn Constitui~ 
çuo. Mns, admitttdo que o Legislntivo estadual é .'competente 
para ,o processo e julgament:b de governador., é de sabor que 
os crimes, pelos quaes este tenha de responder serão u?iica~ 
mcnt~ o_s ~provist_os na lei especial, feita de o.'ccôrdo com a 
ConstJtUJcao e nuo os que se achem crupitulados no Godigo 
Penal. O Poder Legislativo estadual ·é es)JcC'ial e rcstricto ao 
que a !~i haja· autoriz!ldo quanto' ao processo, julgamento e 
pena a Impor. Esta nuo poderá ser outra que não a perda 
do Jogar. 'fruta s6mente da pena politica.' Si noutras o go~ 
v~rf!ador, houver incorrido; e!le deverá. responder no judi~ 
mar1o. E o que me occorre. Sempre muito amigo.-A:maro 
Cavalc(lnti. » ' 

-
Accó1'dúo n. 104, de 11 àe outubro de 189!i 

«Vistos expostos e disc.utidos estes autos e revisão 
in'terposta pelo Dr. Joaquim Ribeirp, do modo como 
a Assombléa Legislativa do Piauhy; dias dépois .ele ter 
revogado por meio da lei n .. GO, de 29 ele abril ao~ 
corrente anno; a licença que lhe havia concedido pela 
lei n. 57,, de 13 de julho de 1894 e em cujn goso se 
achava em Manáos nnde :exercicia a adv:.1cneia e accelta~ 
va a commissão do governo do Am::tzonas, delibemu, 
som fórma c figura do htizo e pelo racto de conservar
se ausente o peticionario, vice-governador do Estado, 
incorrera na pena comminada no a.rt. 33 da Constitui~ 
ção local, e Iog0 nomeou~ lhe SIJbatituto,, ainda quo não 
decorrido o pr'azo de 45 dias mnrc:arlo no arL. ,87 da 
mesma .rConstitui(ião pa'J•a qull as leis obriguem ac8 
que, como recor:rentcs, não cstivrm:m em Therczina; nn 
acto da 'publicação: 

Considerando. preliminarmen.te que não competia a 
nenhuma Gamara Legislativa, attenta a divisão funda~ 
mental dns ·poderes p:o.Jiticos~ quando .iu!~u c, rmno 
Tribunal do Justiça; o ·crime de responsabilidade quB . 
lhe são afi'cctos em prmeiro grão; impo1• ontras 2Jenas 
além da de perda do carao e da de incapacidade de c:c
·ercer qu.alquer outro, isso sem pre.iuizo da acção· da 

. Justiça ordinaria contra o condemnado; 'como em. rela-. 
ção · ú Assembléa Legislativa do Piauhy se exprime o 
art. 33 da !}i local n. 16, de S1 do agosto do. 1892,. , 
evidentem:ente não é. extensiva a dcliberarões rle n~
tnreza tüo e:vcepC'ional a revisão creadn. pela Consti
tuição da Republica no art. 81 e pelo d~cret~. n. 8~8, 
de H de outubro do 1890, no art. 9, aliena 3, co'?o 
recmso exlraordina'rio corltra sentenças con~emnator!as 
proferidas definitivamente por juizes ou trtbunaes Jl:!
(!iciarios; e- mesmo cabe a revisão · de qualquer dell~ 

. ·' 
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. ' ' .. beração JegislatJya qu~; justa ou in,justrtmenta,. com 
rogulariclado ou sem e lia, dada n vigenciri de ·umo. dis.;· 
posição' eonstiLucional, semelhante ú do art. 33 § 3• 

do Pacto Foqornltvo, declarar que o govternador ou; 
vice-g·ovornudor uusonte do terrilo!'io do Estada, sem 
consonLiment.o do Copgrosso, perde o ·cargo de pleno 
du·eito, · indep,endentemente do •processO!,' porquanto. dessru 
ausoncia, nfio se deriva pena pt·o·priumonte dita,, mas 
tão sômcnte a renuncia das l'uncções, sem que o J'nctGl 
se qunli:l'ique ·crime; nliús não previsto JlCm na citada 
lei n. 'W, nem no a.rt. 211; § i • do Codigo Penai. 

restrictivo ao empregado que largar; ainda que tem
porariamente; o exercicio dns i'uncções; s•em prévia 
licentla. do superior legitimo; entidade esta que não 
p6de. c nem deve reconhecer um che:l'e de Estado ou 
seu substituto, donde se vê que delibc1'0JJ'I1es de tal 
especie pertence·m e:ceb.tsivamente ao domínio poli
tico do poder lea·islativo, dentro do qual 6 vedado ao 
Podrh· Jit.dieiario intervi1• 2Ja1'a o (i1n de directamente os 
ntl:r.nuar e. revogar ou annullar; mandando-o na ultima 
hypothcse que a Asscrnblén. Legislativa reconsidere e 
rnnovc a sua decisão; ou contra o vencidQ.· como quer 

o· r·ccorrmlle, m:m tcn J1n corta. o detm·minada pessoa ·no 
car·go elo governador ou vi ce-governador. . . 

O Supremo Tribunal não, tomn conheciment9 _do 
presento recurso por ,julgar como ,julga não S0t' elle 
<pol'mit.tido pela• Constiluicão da Republica c nem pela 
lei organica dn ,iusLiça da União- custas e:v-cattsa. 

' 
Suprr~mo TPibunnl Federal, 11 - 10 -·- iH95. --' 

, Aqu.·ino de Castro, P.- Americo Lobo.- Pereira Franco. 
- U. do Amaral.-Fe1•nando Osorio.-Pirulah11ba de 
11/attos.- A. Bras·iliense, vencido por. entender que cstó 
Supremo Tribunal é competente par·a conhecer da ques
tão ... ._. Bernardino Fe,rreim.- Luci o . ide 1M erulonça. --' 
ll. !lo Esp'i1•ito Santo.- .Tosá Hud·ino.- Fui presente. :o: 

Aec61Yl!.io lle 22 de ,iulho ele 1899 

«Vistos, expostos o discutidos os presen les autos 
de J•evisão eriminal requerida pelo coronel Ma.noe, 
Prescilinno de Oliveira. Vnlladfío cm l'nvoi• do coronel 
.lõsó Joaquim Pereil·a Lobi'J, cx-vico-prcsidente do Es-
tado de Sergipe: • 

Delles consta. que perante. a Asscmblóa Lcgisla.tiv:t 
do ERI.ndo ele Scrgi·po foi pela Comm1ssão elo .Justiça 
denunciado Ll cnpilão Pepeirn Lobo, vico-presidento do 
Estado .e que n Commissüo Especial eleita pm·a dur pn-
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rocor sobro a denuncia opinou que fosse elloa julgada 
obj e c lo do. delibera cão. '• 

Seguindo o pr,OIJesso seus termos, foi n. denuncia jul
gada procedente pela Assembléa quo decretou a ac
cusar;üo 9o viee-pr·esidente e enviou (i processo· ao 'l'ri
bunal 1\lixto, de que Lt·ata o m·t. 34 da Constituiuão 
para se procedur· na fól'ma da mesma Conslituir;ão e da 
lei n. H, de 23 de julho de 1802. 

O 'l'ribunal Mixto condemnou o vice-prcsidente ca
pitii9 bac;harel José Joaquim Pereira Lobo por actos 
pratrca9~s no ~emp~ em _que est.eve no governo ú perda 
do cal'go com mhabtlttacao para exercer qualquer outro 
cargo estadual. . 

Desta sentenca se inlerpoz o pr!"5ento recurso do 
revisão. ' . 

No exercício da atlribuir;ão que lhe ú conferida 
pelo urL :13 da Constituição, o Senado não pó'do inlp,ôr 

. outras penas mais que a perda do cargo e a incapaci
dade de exercer qua.Jquer outro, sem prejuizo da accão 
da justica ordinarh IJOntra o condemando. 

Esta disposicão ú reproduzida na Constituição de 
Sergipe. · . · 

Nos. Lermos do art. Si' da COnsLiLuioão da Repu
blica, os processos i'indos em materia crime poderão 
ser revistos pe!í] Supr·erho Tribunal Federal. 

Nesta disposição não se podem comprchendcr· pro~ 
ccssos; r.omo este, do nalurczu puramente p'õlitica cm 
que só se póde impôr a pena da .perda do cargo com 
i n habi li tacão para cxcr.ce1· qualquer outro. 

O julgamento politico não tem oum·o objellto se
não avjlriguar e resolver si o empregad,o possue ou nito 
as condições requeridas para continuar no des!)mponho 
das, suas funccões, não póde estat• sujeifo ás consequcn
nias da revisão criminal reservada pela Constituição 
pam sen'lença:s condemnatot~ias p.roferidas. definitiva
monte por tribunacs judiciarias . 

. Não cabendo põrtanto o julgamento politico, o 
recurso do revisão para este Tribunal por forc;a do dis
posto nos arls. 50 n. 3 e 81 du Constituição, do art. !l", 
§ 3" do decreto n. 848, de H de outubro de 1800 o elo 
arl. 7.'t da lei n. 221, de 20 de novembro do 1804, nãõ' 
tomam conhecimento da revisão o cO'ndemnam o recm·
rente nas custas. 

, r 

Supremo Tribunal Federal, 22 do julho do i8!l!J. 
- Aqu·ino e Castro, )JI'(:sidante.,- P'i.zaJ e IAlnwida.
C. de . Ca1·valho. - Pinrlahuba de 'llattos. - Jllaccrlo 
Soares.- Jorio Pedro.- Lucio de ltlcndO'II!:a.- André 
Cavalcante.- Manuel Mw•l'inlto.- .4rme·,•·icu Loúo.- TI. 
tlo Es11'il'it'o Santo, venc:ido, ....J,Pe·rcir{.! F1·cmeo.- Joilo 
IJm·balho. :Fui IH'O~onte. - R·ibciro de. iAlrne.ida.)) 
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ORnEM DO mA: .,~ -. - -~ .., 

CREDITO DE 2. 7SG:G58$751 ·PAnA PAGAMEN'!'O DE FUNCCIONAniOS 
AD DI DOS 

3" discussão da proposição da Gamara dos Deputados nu
mero 41, de 1916, :que abre, pelo Ministerio da Fazenda, o 
credito •supplement'ar de 2. 786:658$751, .para • pagamento dos 
1'unccionarios addidos em; todos os ministerios duranoo o actual 
.exercício. 

Encer.rada. 

O Sr. Presidente- Compa~cccram li.Í sessão 35 Srs. Se
nadores; entretanto não h a, no ·recinto, numero para a vo-
tação. · 

Vou, portanto, mand!l!r proceder á -chamada;· 
!Procedendo..:se á ·chamada verifi.ca-se a ausencia dos 

Srs. Francisco ,sá, .• João Lyra, Eloy de Souza, Alcindo Gua
nabara. e :Alfredo Ellis (5). 

O Sr. Presidente- !Responderam á chamada apenas 30 
Srs. Senadores.: · 

Não .ha numero; fica adiada a votação. 

CREDITO PARA O MIN!STEniO iD.<I: MAniNH~ 

3" discussão da proposição da -Gamara dos Deputados nu
mero 52, de 1916, que abre, pelo Ministerio da Marinha, o cre
dito extriwrdinario de 1. 000 :000$, para .. pagamento das despe
zas· resultantes da. manutencão da neutra1'idalde do Brazil ;na 
conflagração européa o do estabelecimento de ibasc1s militares 
nas ilhas da Trindade e F.emando'de Nor:onha. 

Adiada a votaoão. 

CREDITO DE 200 :0'00$ PARA APOSEN'!'AD01S 

s·. diSIJÜSSão. da proposição da. Ca.mara dos. Deputados 
n. 58, de 19:16, que abre. pelo Ministerio da. Fazenda., ·ó cre
.(tito de 200:00!Jl$ .• supplementar á :verba s• - Ap'osent.ados -
~o OI'Qamento :vrgen.te. . .. 

Adiada a :votaoão. 

FAVORES 'li. ACADEMIA DE CóMMllRC!O DE CAMPiNAS ' . 

Continuação. da. 3" discussão dÓ projecto do Senado n. :1.0, 
ao :1.9:1.6 •• .tornando extensivas á Academia. de Commercio do 
Santos e 1\ Escola de Commercio de Campinas, Estado de São 

.. 
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LPau.Jo1 as âisposicões da lei n .• 'f, 339, de 9, de janeirel de 1010;5 • 
. com as excepções que ilStabelece., · · · · · · · 

Adiada a :v:ota,cão ., 

O Sr .. Presidente - Nada mais havendo a rtratar, vou le-
vantar a sessão. . · 
· Design~ para ordem do dia da seguinte: 

Votacão, ·em 3" discussão, da proposição da Gamara dos 
De·putados n. 41, de 1916, que abre, pelo Ministerio da Fa
zenda, o credito suppJ.emeritar de 2. 786 :658$751, para pas:a
mcnto dos funccionarios addidos em todos os minister10s 
durante o actual exercício (com parecer tavoravel e ·emenda · 
da. Commissão de Finanças já approvada em 2··· discussão) ; 

Votação, em 3" discussão, da proposição· da Gamara dos 
Deputados n. 52, de 1916, que abre, pelo Ministerio da Ma
rinha1 o .credito ·e:s:traordinario de 1.000:000$, para pagamento 
das aespezas resultantes da manutenção da neutralidade do 
Brazil na conflagrncão européa e do . estabelecimento de bases 
militares nas' ilhas ·da Trindade e. Fernando de Noronha 
[{com parecer (avoravel da Cornmissão de Fin'alnças); 

Vota~ão, ·em 3• discns>SãO, da proposição da Gamara dos 
Deputados n. 58, de 1916, quo abre, pelo Ministerio da Fa
zenda, o credito de ,200:000$, supplementar á verba 5• -
Aposentados - do areamento vigente (com parecer, (avora
~el da Commissão de Finanças); 

Vot~cão, em 3.-. discussão, do projecto do Senado ln .. 10, 
· de 19HI, tornando extensivas á Academia. de Commercio de 

Santos e á Escola de Commet•cio do Campinas, Estado de São 
Paulo, as disposicões da lei n. 1.339, de 9 de janeiro de 1905, 

·com as excepções que estabelece (com· parecer (avoravel da 
Com1nissão de Just·iça e Laa•islação ao substitutivo do Sr • 

. Mandes de Almeida e of{e1'ecendo sub-:emenda), 

Levanta-se a sessão ás· 3. horas ·e 20 minutos. 

• fW SESS10, E!vf 20 DIE SETEM!BRO DE f9116 

,PU:E.SIDE:NCIA DO SR. 'URBANO SAN'J.'OS, PRESJDENri'Êl 

A' i hara da tardo abre-se a sessão a que concorrem os 
Srs. A. Azeredo. Pedro Borges, Mebello, Hercilio Luz, Pereira 

· Lobo'; Indio do Brazil, Lauro Sodré, Arthur Lemos, Mendes do 
IA1meida, Jos'é Euzebio, •Pil•es · Ferreira, Ribeiro Gonoalves, 
;roão Lyra, Eloy de Souza; Cunha Pedrosa; Epitas;i~ Pessoa; 

• 
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DanLns Barreto, Gomes Ribeâro; .Toão Luiz Alves. 1\!liguel do 
Carvalho. Er~1co Coelho, Irineu M,aclmdo, 'Francisco Sallcs, 

· Alf1·edo E!Hs, Gonzaga Jayme-; Leopoldo de Bulhões. Jos6 
Murtinho, SOares dos Santos e Viclori1no Monteiro· (28). 

Deixam .de comparecer com causa. justificada os Srs, 
(Lopes Gonc<~>lves. Hego Monteiro, Silverio Nery, Costa Rodri
gues, .Abdias Neves. Francisco Sá, Thomaz Accioly, Antonio 
Souza, Wali'redo Leal, :Hosa e Silva. Hibeiro de Brito, Arau,io 
Góes, Raymundo de 1\Hra.nda, Siqlucü·a de M'enezes. GUJ1lhermo 
!Campos, Ruy Barbosa. Luiz Vianna: José 1\>Iarcellino. Domingos . 
Nicente, Lourenço Baptista.~ Alcindo Guanabara; Bueno do 
.Paiva. -Bernardo M'onteiro, Adolp·ho Gordo, Eugenio Jardim. 
Xavier· da Silva, Alencar Gtl·imarães, G'eneroso '·Mnrques, Vida! 
Ramos, Abdon Baptista e Rivadavia Corrêa (31). 

· E' lida, posta em discussão e, sem: debate approvada ·a 
acta da sessão anterior. ·· · · . · 

O Sr. 1" Secretario declara que nao ha expedicnt~. 

o sr. 2• Secretario procede á leitura qo seguinte 

PARECER' 

N. 135-1016 

A Cm·nmissão de Finanças, tendo examinado·a proposição 
da Camara dos Deputados, n. 4·1, deste anno, def.CL·minando que 
os officiaes do Exer~cito não .podem ser promovidos por me
recimento, sem ter, pelo menos, urn anuo de el'J'eetivo ser
vico ar·regimentado ou em commi·ssão, revogando, para esse 
efí'eito, o ar!. 03 do orçamento vigente, ú de pat·ecer que, em~ 
bora o assumpto -esteja comprelhendido em uma disposioão de 
lei annua, escapa, entretanto, á competencia desta Commissão, 
por se trata-r de materia que diz, pela sua technica, respeito 
tão sómente. -á Commissão de Mar·inha e Guerra, cujo voto está 
expresso no parecer n. 123, deste anno. 

· .Sala das •Commissões, 10 de setembro de 'l!HO.- V·icto
rino llfontciro, ·.Presidente. -Ji'ranc·isco Sá, Relator,- Bncno 
de Pai·va.- João L1J1'a.- Al('retlo Ellis.- Alcindo Guanabara. 
-E rico, Coelho. 

l'ACERER DA: COMMISSÃO DE MARINHA E GERRA N. 123, UE 1010, 
.,. A QUE SE llEi'ERll O PAUECER SUPRA 

Foi prcscnf.o ü Commissão de /Marinha c Guerra a pro
posicão da ·Camar·a elos \Deputados, de 2I de agosto :findo, 

. ~isp,ando sob.r.A .Ql'omocão. do .. officiacs do Ex~rcito. po~ · mQr.e-

I 
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recimento e revogando o art. G3 da lei do orçamento vi
.gente. 

Contra o voto do Senado, a Cama·~a dos Deputados conse
guira manter entt·e os artigos da lei orçamentaria (despezas 
do Ministerio da Guerra) o seguinte: 

'· «.-\lrt. •63. Nenhum. officiai do Exercito poder'ú ser pro
movido po,t• merecimento sem que, ás outras c·ondições legaes 
reuna a de ter, pelos menos, no posto em que estiver, seis 
mezes de effectivo servi.ço militar em urn dos Estados do 

· Pará, Amazonas, Matto Grosso, Paraná, ou Rio Grande do 
. Sul.:. · · 

O fim da proposição ago.ra su,ieita a exwm:e foi princi
palmente revogar essa disposição da lei n. 3. 089, de 8 de ja
neiro .de 1916. 

10 Senado fica de accôrdo eom o seu voto expresso j:!i 
quando aquella lei foi discutida e votada, acceitan'do a p.ro
posj,ção da Camara dos Deputados, de accõrdo com o parecer 
da Commissão de IMlarinha e Guerra, que lhe é favoravel. 

Os arts. ns. 1 e 2 da referida pt•oposicão consignam as 
considerações que devem ser satisfeitas pelos officiaes a 
quem possa caber promoção por met·eci•mehto e vizam faci
. lit111r a satisfação dessas exigencias aos of.ficiaes que per
tençam a corpos sem .et'fectivos. 

· No seio 'da Commissão' deMarin'há e Guerra foram sugge
ridos varias alvitres e indieadas emendas, .que· poderiam por 
ella ser offerecidas a esta proposição, si a conveniencia do · 
ser revogado o art. 63 da lei de 8 de janeiro não aconse
lhasse o retardar pa.ra mais opportuno ·momento a iniciativa 
de taes .medidas. 

· A Comrnissão de Marinha e Guerra tem em· mão um pro~ 
jecto de lei, regulando ns promoções dos officiaes do Exercito 
e da Armada, não tendo podido\ até agora levar ao cabo a 
tarefa de estudai-o; dndn- n importancia do assumpto e a ne~ 
cõssidado de ouv1r sobre elle ns opiniões que tem por essen
'clnes e competentes. E a proposição; n que dá o seu parecer 
f'avoravel, nos termos em que· o faz e pe'las razões acima ex
pendidas., mostra bem quaes são os inconvenientes de legis~ 
Jnr sobre essa mnteria; n que tão ligados estrw os mais vitnes 
intere~ses das classes armadas, assim ·nos retalhos; quando 
todos sent.em · n necessidade de uma lei geral, que melhor 
acauteln .os direitos e ampare os legitimas interesses dos of~ 
ficines da Marmna e do Exercito. 

A' Commissão pareceu desnecessnrio deixar expresso no 
art. 1' da propo~ição, consoante emenda que lhe foi _sugge
rida, que n exigencín nelle fe!tl! de um nnno de .. serv~co _er-
1'ectivo será uma nova condiçao, que deve ser . satisfeita, 

· n!tím dr. outras, quo constam de leis vigentes relativas no 
assumpto. 

s. - Vol. V :15 

•I 
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E' em tae·s termo~. que aconselhamos o Senado a dar o seu 
voto fvoravel á proposição da Camara dos Deputados. 

~ala aas Commissões, O de setembro de 1916. -. Pires 
!Fenreira, Presidente.-Lau.ro Sodné, Relator. -A. Indio do 
Braz'il, com restriccões. -Soares Santos, com restricções •. -
F. 11/endes.de Almeida, com a seguinte: _, 

EMENDA 

Arl. L' Entre as palavra~ tenha e pelo menos accrescen-
te~se: dentro do tempo de interstício, ora em vigor». 1 

PROPOSJÇ,\0 D.~ CAMAM DOS DEPUTADOS N.· 44, DE 1916, A QUE 
SE REFEilEM OS p,\RECllllES E EMEINDA SUPRA 

O .Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.• A contar de 1 de janeiro tle 1918, nenhum 01"1'1-

cial do Exercito poderá ser .promovido por merecimento ao 
posto immediato, sem que no posto. anterior tenha pelo menos 
um ar..nc de e.ffectivo ·servi c o arregimentado, ou em comrrns
são tcchnica da sua especialidade, si' fôr de engenharia ou do 
corpo de sande. · : 

Art. 2.0 Os officiaes pertencentes a corpos sem effectivo 
poderão servir addidos aos corpos organizados da sua arma 
ou trocar de corpo. 

Art. 3.• i'ica revogado o art. 63 da lei orçamentaria vt. 
sente. 

Art. t,,• Revogam-se as disposições em contrario, 
•Camara dos Deputados, '21 de ·agosto de :1916.-Astol

, pho Dut1·a Nica cio, P.residente. -Antonio José da . Costa Ri
beiro, 1 • Secretario .. - Juvenal Lamartine de Faria, 2• .Se-
cretario. -c<\. ·imprimir, , ·· , ·~ 

. ORDEM DO DIA 

. O Sr. Presidente - A ordem do dia consta exclusiva
. mente de votações, para as quaes não ha numero. Nada mais 
· havendo a tratar, vou levantar a sessãu, designando para or-

dem do dia da seguinte a mesma já marcada, isto é : · · 
/\ . . ' 

Votação, em 3' discus•são', da proposição da. Camara d&s 
Deputados n. ·41, de 1916, que abre, pelo Ministerio da Fa
zenda, o cvedita s,uppleme·ntar de, 2:786:658$751, para paga
mrmto dos funccJOnarios addidos em· todos os ministerios 
durante O• actual cl):ercicio (com parecer favoravel e emenda 

· da Commissão ·de !Finanças já approvada em 2' discussão); 

,, 

• 
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. v.otacão, em 3" discu&São, da proposição da Gamara dus 
Deputados n. 52, de 1916, que abre, pelo Ministerio da Ma
rinha, o credito extraordinarío de 1'. 000:000$, para pagamento 
<las despezas resultantes da manutenção da· neutralidade do 
Brazil na conflagração européa -e do estabelecimento de bases 
militares nas· ilhas da Trindade e Fernando de Noronha 
(com p'arecer favoravel da Comrnissiío de Finanças); 

Votacão, em 3" disc~&são, da proposição da Gamara dus 
Deputados n. 58, de 1916, que abre, pelo Ministerio da Fa
:zenda, O credito de 201() :000$, RUpplementar á verba 5• -
Aposentados - do orçamento vigente (com parecer favora
?Jel da Com missão de Pinanças) ; 

Votação, em 3• discussão, do proje·cto do Senadu n. 10, 
·de 1916, tornando extensivas á Academia de Commercio de 
Santos e á Escola de Commercio de Campinas, Estado de São 
Paulo, as disposições da lei n. 1.339, de 9 de janeiro de 1905, 
com as excepções que estabe,lece (com parecer favoravel da 

·Commissiío de Justiça e Leoislação ao substituti·vo do Sr! 
.Mendes de Almeida e p(ferecendo sub-emenda). 

Levanta-se a .§.!JSSão á 1 hora e 45 minutos. 

1W SESS.W, EM 21 DE SETEMBRO DE 1916 

PRESIDENCIA 00 SR. URBA':-10 SANTOS; PRESJOENTJ!l 

• 

A' i hora da tarde abre-se a sessão: a que concorrem os 
'Srs. A. Azeredo, Pedro Borges, Metello. Hercilio Luz·; Pe
-reira I.obo. Lopes Gonçalves, Lauro Sodré. Arthur Lemos, 
·Costa Rodll'ig:ues, Mendes .de Almeida, José Euzebi·o, Pires 
Ferreira, Ribeiro Gonçalves·, .João Lyra; Eloy de Souza-; 
Epitacio Pessoa, Walfredo Leaf; Rosa e Silva, Dantas Bar
reto. Araujo Góes, Raymundo de Miranda,. Gomes Ribeii·o, 
.João' ·l.;úiz Alves. Miguel ·de Carvalho, Lourençc) Baptista, 
Bueno de Paiva; Bernardo Monteiro, Alfredo Ellis, Gonzaga 
.Jayme, Leopoldo 'de Bulhõ'es, José Murtinho, Xavier da Silva. 
·Generoso Marques. Abdon Baptista. Rivadavia Corrêa, Soares 
dos Santos e Victorino Monteiro (37) ; . 
. · Deixam de comparecer com causa justificada Os Srs .. 
Rego Monteiro, Silverio Nery, Indio do BraziJ, Abdiae Neves, 
Francisco Sá, Thomaz Accioly, Antonio de Souza, Cunha Pe
·drosa, Ribeiro de Britto, Siqueira de Menezes, Guiherme 

· ·Campos; Ruy Barbosa. Luiz Vianna, José Marcellino, Doffi/:'ll
sos Vicente;. Erico Coelhó, Irineu Machadei, Alcindo G'uana
-llara. Frariéisco Salles. Ado~p•ho Gordo, jEugenio 'Jardim, 
Alencar Guimarães e Vida! Ramos (23). 
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E' lida, posta em discussão e, sem oetebate, approvada a. 
acta da sessão anteri-or. · · 

,, 
O Sr. 1" Seretario dá conta do seguinte 

EXPEDffiNTE 

Officio do Sr. :Ministro da M'llrinha pr·e·staThd:o informa
ções rclai.ívamente ti proposicão dn Camaradas De.putados n. i, 
de 191G .que manda .suppl'iomir as .restricções posta~ ás ultimas. 
leis de amrtísLia.-A' Commissão de Marinha e Guerra. 

O Sr. 2" Secretario procede á leitura dos seguintes 

PARECERES 

N. 136- 1916 

A proposição da Camara dos Deputados n. '•9, deste anno. 
autoriza a abertura. pelo Min:isterío .cra Fazenda, do credito. 
especial de 57 :648$7110, para oecorrer ao pagamento do que. 
é devido a D. Fanny Worms, em virtude de sentença judi-. 
ciaria, · · · 

O historico deste credito é o seguinte: 
D. Fanny Worms propoz contra a União uma acciio or

.dinaria para haver uma indemn:izal}ãO pelo desastre qu& 
victimou seu esposo. José worms, na Estrada de Ferro Cen-· 
trai do Brazil, occorrido em 30 de setembro do anno p:as-
sado. · 

No correr dessa questão judiciaria foram esgotados por
parte da União todo11 . os recursos 'lega,es, tendo~ não obstante. 
isto. a Fazenda . NaciOnal sidO. condemnada ·a pagar aquella 
importnncia em -quanto foi arbitrado o damno causado .. A 
sentenca condemnatoria foi legalmente liquidada, devendor;. 
p.ortanto, ser cumprido o. julgado. · · 

O precatorio e documentos que acompan'ham a propo-· 
.sicão estão em bOa e devida fórma. · · 

A Camara dos Deputados, tendo em vista a mensagem do
GoVlsrno e os mencionados ,documentos, l}llnexos ao projecto, 
approvou a proposição concedendo o credito. 

· Esta Comm:ssão, estando de accôrdo com o que. delibe-· 
rou a outra Ca_s!!, do Congresso, é de pai!'ecer que seja appro:-
va:da a propos1cao. · 

Sala das Commissões, 20 de setembro 'de 19'16. - Victo
rino Monte:1ro, Presidente. - Alciooo'•Guanabara. Relator.-
Alfredo Ellis .. -João Lyra. - L. de Bulhõtes. . . 

• 
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· :PROPOSICÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS N. 49';' DE 1.916: A QUE 
. SE REFERE O PARECER SUP&\ 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1. • E' o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo 

.Ministerio da :Fazenda, o cred.to especial de 57:618$740, para 
Qccorrer ao pagamento devido a D. Fanny Worms; em vir-
tude de sentença judiciaria. · 

.Art. 2." Ilevogam-se as disposiçõeR em contrario. 
Gamara dos Deputados, 31 de agosto de 1916. - .Astolphó 

Dutra Nicacio, Presidente. - .Aútonio JK>sé da Costa Ilibeiro, 
1 • ·secretario. - João David Pernétta, 2• ,Secretario interino. 
"7'" .A .imp•rimir. . 

N. 137.- 1916 

O credito de 3 :782$338 a que se refere a propoe·ição da 
'Camara dos Deputadoe· n. 51, deste anno. foi solicitaM por 
.mensagem do Sr. Presidente da Ilepublica, para tl fim de 
occorrer ao pagamento. devido a D. Maria Julia Bransrord e 
D. · Hilda Motta em vi·rtude de sentença .iudiciaria, 

Consta da exposição de .motivos annexa áquelle. dücumen. 
~o que essas ~enhoras propuzeram uma acção contra a Fa. 
zenda Nacional, por lhes ter o Ministerio da Fazenda cassado • 
... em declaração de ínotivo, a pensão de montepia civil eu, 
cujo gosú se ac'havam. devido ao facto de se terem habilitado 
,a perceber a de· múntepio militar de.ixado pela seu irmão o 
1.• tenente medico do Exerci tu Dr . .Arthur Simeão da Motta . 

.A acção correu todos os tramites da lei. tendo sido em
pregados todüs os recursos de defesa por parte da União. 

O precatorio está em boa· e de.vida fórma, e. pürtanto, na~ 
eonr!icões de ser cumprido. · · 

. T.ratando.se, pois. de um credito pedido por mensagem 
para cumprimento de uma E·entenca passada em julgado, é a 
Commissão de ·J!'inanças 'de parecer que seja approvada a pro-
posição. · ' · 

.Sala das dümmissões, 20 de setembro de 1916. - Victo. 
ri no Monteiro, Presidente. - Alcindo Guanabara, Relator. ....:. 
L.· de Bulhões. -· Erico Coelho. Alfredo Ellis. :- JOão 
Lyra. 

PRÔPOSI(l.~O DA CJ\'&rAM DOS DEPUTADOS N. 51, DE 1016 •. A QUE SE 
REFERE O PARECER SUPRA 

O CongreE·sO Nacional resolve.: 
:Art. r:• E' o Poder Executiv~ autorizado a abrir, pel~ 

.Ministerio da Fazenda. o credito especial de 3 :'(82$338, ·para o 
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fim de occorrer ao pagamento devido a D. Maria :.Tu lia 
Bransford e D. Hilda Motta em virtude de sentença judi-·· 
ciaria. 

Art. 2. • Revogam-se as disposições em contrario. 
Camara dli~ Deputados, 2 de setembro de 1916. - João· 

V&•pucio de Abreu e Silva, Presidente em exercício. -· An..: 
tonio José da Costa Ribeiro, 1• Secretario. -João David-Per. 
netta, 2' SecretariO,-!:\: imprimir. 

E' igualmente lido. posto em discussão, que se. encerr.a 
sem debate, e appro.vado o seguinte 

/' 

PARECEI\ 

N. 138- 1916 

E' a Gomíhissão de ,Fi:n'ancas de parecer que seja ouvid~ 
primeiramente a de Justiça e Legislaçãú acerca da propos•icão 
da Camara dos Deputados n. 37, deste anno, que autoriza a 
abertura do credito especial de 93 :600$821, para pagamento· 
ao official da Armada Frederico Pereira de Oliveira em· vir •. 
tu de de sentença judiciaria. · 

NãQ .obstante a alta situação de um iJlustre Deputado, a· . 
declaração categorica de S. F..x·. de que a parte a quem apro
veita a sentença judiciaria conformava-se com o voto da Com. 
missão de Finança~· tal affirmação parece não affirmar ju. 
ridicamente direito 'a favor d.a Fazenda Nacional, podendo ser· 
esta novamente demandada acei:ca dos juros da móra impu-· 
.gnados. uma vez que a lei não díspensa o instrumento substan •. 
ci~dommdato. · 

Além disto. o douto Relator do, parecer na outra Casa do· 
Congres~o. o illustre Sr. .Justiniano de Serpa, não assignou O· 
segundo relatürio, que. aliás, deu or'igem á propos:cão. cujo 
art. i •, convP.m ainda accrescentar, estabele.ce duas hypútheses 

·para o pagamento: ou o embolso da quantia de 93:600$821, 
ou «n. importancin que necessarin for:.. · . . 

Por taes motivos pensa o Relatô'r que deve s·er ouvid.a 
aquella Commissão. 

· Sala. das Cômmissões, 20 de setembro de. 1916. - Victo. 
ri no. Mont.eiro, Presidente. - Alcindo Guanabara, Relator. -
Alfredo Ellis. - João Lyra. - Erico CoelM. - L. dá Bu~ 
lhões. 

' 
O Sr. Pires Ferreira - .Peco a palavra pela ordem. 

·O Sr. Presidente- O s.r. A. Azeredo já está com a. pa:
lavra. 

.. 

,·-· 



SESSÃO EM 21 iDE SETEMBRO DE W16 ~(17 . 

· O Sr. Pires Ferreira- Sómerite para dizer duas palavras. 

O Sr., Presidente - Tem a palavra o sr. Pir.as Ferreira. 

O Sr Pires Ferreira (pela ordem) - Sr. Presidente, fOi 
apresentado á Mesa um parecer sobre ó art. 63 da· presente 
lei de ot•canwll:to, mas impedia a promocão; por merecimentó; 
dOLJ)ffilliaes do ExercitO. Esse artigo foi combatido e rejei.:. 
ta(]õ'""pelo Senado o an~o passado, mas a Camara o .sustentou. 

Até que seja o parecer submettido á votação. os offieiaes 
attingidos por aquelle artigo e que já teem sido longamente 
prejudicados ·etn seus vencimentos, .Pela falta de promoção 
que lhes cabe por merecimento, contmuam a soffr-er esse pre
juízo', · · i · 

. E' ·por isso que eu ~enho -requere~ urgenda para que a 
proposição da Camara n. 4·i do corrente anno entre na ordem 
do dia da sessão de hoje, mesmo que seja na parte final. 

O .SR. Pn·J~SIDENTE - 1A proposição póde ser dis.cutida por 
occasião · da ordem do dia. · · a 

O SR. VrcTORINO MoNTEIRo - Nessa occasião vou comba-. 
tel-à. . ' ' 

I . o sn. PIRES FERREIRA ;_ o parecer tem opinião favoravel 
da Commissão de Finanças. Era o que tinha a dizer. , 

O Sr. João Luiz Alves - ~eco a pa~avra pela ordem. 

O Sr. Presidente- O Sr. A·. Azeredo já es~á com a pal.a
vra.· 

O Sr. A. Azeredo - Sr. Pr~sidente, estou d<:l accôrdo em 
ceder a palavra. 

: p Sr. João Luiz Alves - lP Adi a palavra ap!)nas para so
licitar- u V. Ex~. Sr. Presidente, que se digne considerar-me 
inscripto na ora do expedÍ'ente da sessão de amanhã, pois te
nho necessidade de tratar de assumpto que me affecta pes-

. soalmente e do qual não posso me occupar hoje. 
' ' . ' 
O Sr. A. Azeredo.;.- Sr. Presidente, na ultima vez 

que /tive a honra de occupar a atten.;ão do Senado a respeito 
dos acontecimentos do meu Estado, dei principalmente co- . 
nhecimento a esta Casa do Congresso e á Nacão dos JJa
J•ecer·~s de· illustres · jurisconsultos, a respeito do im'J)eacltm,ent · 
que mteressa, neste .momento, O· Estado de 1\fato Grosso. 

· O Senado, que é uma corporacão politica, acompao.ha, 
natuJ•nimente interessado, o qu~ '~ [1i!SS:L na miuha JpJ•r·a. P.Or
.quo vô ·nos acontecimentos que alh se desenrolam um possiVI:'I · 
reflexo ·de uma contingencia a que está sujeito cada um do~ 
outros Estados, .de maneira a poder avillínr as causas que aí-
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fligem. os qu0 estão directamente envolvidos na politica de 
Matto Gro:Oso. 

Si o Presidente do Estado não se tivesse desviado dos 
seus deveres poliLicos, cm detrimento dos interesses do Es
tado, cerLamenLe eu não estaria tOmtmdo o precioso tempo do 
Senado, para combater os actos do general Caetano de Albu
querque e defender os interesses superiores d•e MuLto 
Grosso e da Assembléa •que, neste momento, trata de afas
tar do governo aquelle que ella suppõe, corno toda a Nação, 
um elemento rnáo, que deve ser posto á margem, a bem dos 

. interesses do Esta.do tão profundamente ·prejudicados • 
• 

0 SR. JosE' MURTINHO - Muito bem. 
O Sn. A. AzlmEoo - Eu disse, Sr. Presidente, quando 

tratei de combater os fundamentos do l!abeas-corpus solici
tado pelo general Caetano de Albuquerque, que S. Ex. havia 
feito allegação desarrazoada, ·que não poderia jám'ais justi
ficar o pedido de /tabcas-coi'Pils para evitar o procCS.:iO que a 
Afsembléa havia illlstaurado contra S. Ex. , 

No meu discurso, Sr. Presidente, apenas tratei..:-- o que 
constiLaiu uma grande lacuna - de justificar o acto da As
sernbléa. ern relnr;ão li primei•t·a allegacão do general Caetano 
de Albuquerque, que era a da inconstitucionalidade da .lei de 
processo· no Estado de i\latto Grosso. 

Este ponto, creio· ter deixado bem esclarecido na conscien
oi:l. de cada um dos nobres Senadores! c bastaria para o sup
,por o facto de que ncnnuma outra lei de processo. em todos 
.:;s Estados da l!'edcraoão. é diffcrente da lei de processo do 
E~tado de 1\latto Grusso, com excepção, si me não engano, de 
urna só; a do ·Estado do Rio de JaneirlJ', que, depois da re
forma constituciórnal de 1903, tratou de fazer a lei de processo 
dr. rcsponsahilidade du Presidente do Estado. excluindo a parte 
que inhabilita o funccionario que houver sido condemnado á. 

. perda do Jogar .de exercer outro qualquer cargo, dentro. de 
certu prazo ou definitivamente. , 

A lei anterior do ·.Estado 'do Rio de Janeirl), feita em 1892, 
foi revogada pela Constituinte do Estado. em 1903. E. entãuo. 
e&se Estado, já em 1910, refOl1mando a lei de processo do Pre
sidente, della excluiu a parte que v inhabilitava, depois da 
perda do cargo, para. o exercício de qualquer outra funcção. 

C6m excepção. portanto do· Estado. do Rio de Janeiro1 não 
rnP vem ú memoria outro Estado que não tenha tambern con
signada a incapacidade para o funccionario que perder o 
cargo de Presidente ou Governador. 

Este ponto, creio, ficou perfeitamoote 'claro. . tanto mais 
que eu ,iusl.ifiquei o procedimento da Assemblóa, do Estado de 
Ma,tt•:• Grosso baseando-me no accórdão do Supremo Tribunal 
que recusou a revisão do processo, não sómente para o Es
tado du Piauhy, mas egua!mente pa,ra o de Sergipe, sendo con- · 
demnados os nvssos dous . i!lustr.es collegas, Srs. Senadores 
Pereira. Lobo e Ril:ieiro Goncalves. 

I. 
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Na lei de prucessu do Estado do Piauhy está consignada a 
1nr!npacldnde e um a perda do cargo. Esta incapacidade está 
igualmenle consignada na Joi de processo- do Estado do Ser
.ç;tpe. E no de s·ergipe não sómenle o seu Vice-Gove.rnador 
perdeu u cargu cm virtude de sentença da legislatura respe
ctivo. como a legislatura f.oi além e o t•nhai.Jilitou para exercer 
-outra qualquer j'uncção dentro do Est.adu. 

O Supremo Tribunal Federal exami-nou esta questão de 
mha maneira admiravel. não acceitnndo as razões apresentadas 
pelo illustre Vice-Governador de Sergipe. consentind~Y que elle 
fosse, nãu sómente despoJado d•o seu cargo, como incapacitado 
:para exercer outra funccão dentro do Estado e S. Ex. certa
mente não honraria hojé esta corporação si o mesmo poder, 
·Que havia decretado a sua incapacidade, não reintegrasse 
S. Ex. no u~o e goso de séus direitos civis e politicas, por um 
outro acto, que mereceu os louvores geraés como uma repa-
raçã(l justa e merecedora. · · · 

O accórdão do Supremo· Tribuna] Federai firmou dou
·trina e não reconheceu a inconstitucionalidade da lei allegada 
pc 10 illustre Senador pelo Estado de Sergipe. Rele·va obser- · 
var. Sr. Presidente, que esse ponto de inconstitucionalidade 
-da lei, allegada para· o Estado de Matto Grosso pelo advogado 
-do general Caetano de Albuquerqug, não procede, não tem 
-ra1ão de ser. · 

E quandu me-\!mu se pudesse considerar a lei do Estado in
·ccmstitucional nesta parte, n1io poderia sel-u quando decreta o 
·impeachment, applicandlJI' ao funccicmario que exerce a ,presi
·dcmcia do Estado sómente a perda do- seu cargo. Nem outro 
·pensamento teve o Deputado Federal Sr. Annibal de Toledo, 
·quando. denunciando o general Caetano de . Albuquerque, não 
procurou in.vu<lar na sua longa e bem justificada accusação a 
incapacidade que a lei do Est~do cunsi:;na. 

Este ponto. Sr. Presidente, parece-me que está perfei
tamente esclarecido. de modo a não deixar duvida sobre a 
constitucionalidade ·da lei do Estado de 1\latto Grosso, como 
procura fazer wcreditar certa imprensa. 

0 SR .. VICTORJNO MONTEIRO - V. Ex. já demonstrou isso 
"Cabalmente. expondo a jurisprudenria firmada pelo Supremo 
Tribuoal Federal~ · . . 

n ·SR. A. A'z~REDo _; Tem toda razão V. Ex. e roi por isso 
n:.esmo que~ eu publiquei os documentos referentes a essa 
questão. 

0 SR. SOARES DOS SANTOS·- No Estado do Rio de Jàneiro 
deu-se a me:lma cousa em relaclío ao actual· Presidente. 

' . ' 
O Sn. A. AzEREno ;,... Perdóe o nobre Senador: mas o caso 

-do Esta~o do Rio de Janeiro é. differente. E é differente por. 
que no caso ,do Estado do Rio de Janeiro se discutiu prínci: 
palmente o questão da mesa legal da Assembléa do Estado; !01 
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a essa mesa · que o Supremo Tribunal Federal concedeu~ 
· cchabeas.corpus ... E sr os illustres .membros daquella Assem
bléa tivessem se subordinado ao «habeaso:.corpus .. do Supremo· 

·Tribunal Federal. compare-t:endo á Assen:.bléa, sujeitando-se 
á dir·ecç;io da presidencia. conforn:.e o accórdão do Supremo 
Tribunal Federal. certamente a maior·ia teria supplantado a· 
minoria. que apoiava a mesa da Assembléa do Estado do Rio· 
de Janeiro. . 

O Sn. SoAnEs nos SANTOS - V. Ex. permif.ta que dê um 
aparte a esse argumento. O accórdão do Supremo Tribunal 
Federal mantinha por quatro annos na presidencia do Es
tado do Rio de .Janeiro ·o act,ual Presidente. Pergunto: póde 
a doutrina estabelecida agora ·pelo Supremo Tribunal Fe
deral ser applicada ao actual Presidente do Estado do Rio
de Ja·neiro? Póde a Assembléa actual decretar o impeac/l.menn 

O SR. A. AzEREno· - A questão do que trato é diversa; 
e não foi a esse aparte que respondi; apenas quiz salientar 
que, si os membros da. Assembléa tivessem comparecido ás
sessões. a questão tomaria aspecto muito diverso. 

O SR. VICTORINo MoNTEIRO - Em todo caso essa questão· 
resultou um surto para o Estado do Rio de Janeiro. que se· 
viu livre da debacle que o ameaçava. 

0 SR. SOARES DOS SANTOS -.Sim, é uma questão de facto; 
mas que originou um principio -que poderia estabelecer um 
procedimento absurdo. · 

0 SR, MIGUEL DE Q,\RV Af,Ho - VV, EEx. me obrigam a 
dar tambem um aparte. A maiOria da Assembléa do Estad() 
do Rio de Janeiro teria as mesmas garantias e cheg'Uria M· 
mesmo resultado que a unanimidade da Assembtéa .. do Estado 
de M:ítto Grosso está tendo. O melhor é não bulir nisso. 

O SR. SoARES no>~ SÁNTos -Em todO· ·caso cheguei ao 
fim que tinha em vista: mostrar o absurdo do habeas-co!•pus. 

o SR. A. AzERilDO - Mas a maioria da As~embléa do Es
tado do Rio de Janeiro não solicitou !Labeas-corpu<'~ ao Supremo. 
'fribunal Federal. com a aggravante ainda; Sr. Presidente, de
que. de maioria que era, se transformou em minoria. razão
por quP não póde ser comparada á Assembléa do Estado de 
1\fatto Gr·osso, que está unnnime, que se conserva até hoje in
tegra. tendo sido impotentes todas as seduccões e todas aS. 
ameacas nmprr.ftadas para que seus membros . desertassem do. 
seu partido e passassem a a·poi'Ur o Presidente do Estado. 

- . . 
· O SR. SOARES nos SANTos - Mas ninguem contestará .que-. 

no caso do Estado do, Rio, o Supremó'· Tribunal. por meio de
um h.abeas-co!•pu.~S, empossou por quatro annos o· Presidente 
do Estado. Repito: o que quero é salientar o absurdo da me
dida. Não estou, como vê o Senado, examinando o phenomeno 
politicu; apenas critico o a;cto. · · · - · 
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' ' ~ 

. O Sn. A. AzEREDO - Um outro- argumento, Sr. Presi
dente, adduzido' pelo general Caetano de Albuquerque afim 
de declarar a Assembléa db' Estado incompe'tentc para jul
gal-ó' é. o que se refere ás incompatibilidades que S. Ex. cria, 
mas em completo desaccôrdo com a lei . 

• 
A esse proposito um amigo enviou-me boje em um en

veloppc, um pedncri do ,jornal que trata desse 'assumpto; a, 
como .deixei em casa esse retalho de jornal, tive necessidade 
de mandar buscar á Secretaria a folha cm questão. afim de 
dar ('Onhecimentó ao Senado do que diz esta· local. Está assim 
redigida, Sr. Presidente: 

«Dos 22 membros de que e lia se. compõe• (refere
se á Assembléa l «actualmente - porque existem duns 
vagas - o~tão incompatibilizados para funccionar comv 
juizes os ·DeputQdos Trigo de Loureiro, sogrO' de Ma
nuel Marinho Rego; Julio Müller, primo co-irmão de 
'rheophilo de Arrurla;' ·Angelo Rebuá, irmão de Pylndes 
Uebuít; Henrique .José Valeria Filho. pr1mo co-irmão 
de Amarilio de Almeida; Bencdicto Leite, concunhndo 
de Octavlo Pitaluga; Luiz da Costa Ribeiro, tio de Ge
neroso de S iqueira.•. 

Além dessas inc'éimpatibilidades, por pnrentesco, Sr. Pre
sidente, surgem estas outras: 

' «Fazendo parte da. Assembléa . figuram: o s~ . 
Vice-Presidente do Estado, João 'de Almeida. Castro, 
directamente interessado na deposição do general Cae
tano de Albuquerque. e mais o's Srs. : João da. Costa 
Marques, AnicP.to Botelho, Manoel da Silva. Fontes e 
Arnarilio de Almeida, que estão á. frente ·das forcas 
revolucionariaA, dirigindo 'él movimento armadt~ contra 
o Executivo mato-grossense.• 

O l!'eneral Caetano de . Albuquerque. Sr. Presidente, .iá 
. havia descoberto uma sflrie de incomp11tibllidades, como, por 

exemplo. ns dos Srs. Pitaluga e Benedicto Leite. porque são 
!l'enros de um dos chefes do Partido RepublicanO' Conservador
de Mafto Grosso, e agora surge essa outra série ainda mais 
grot~sca. • · . • 

Este facto de sPrem concunhados. põr si só, basta, nn. 
opinião ~o general Caetano de Albuquerque. para. que esses 
doús Deputados seJam declar,!ldos · inéompativ!JiS ·para ,iul
gal-o, quando evidentemente nao ha purentesco algum entre 
e,lles. nem consnnl!'uineo nem affin. . . ' 

. Pois bem; all'õra são tambem_ incompntiveis esses outros 
Deput.ados,.,. Pelo facto, diz esta f'õlha, de estarem á. frente de 
forcas. 

\. 

,:·: 
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Segundtí a hermeneutica de S.· Ex. e a dos seus amigos, 
todos os membros da AS:qembléa devem ser incompatíveis. por
que não são seus apaniguados, e por 'isso1 estão dispostos u 
.iulgal-o. . . _ 

O facto que se. evidenciu desse argumento é bem ~are
eido eom o que se poderia dar entre o Congresso NaciOnal 
c o Presidente da Republica. . 

Imaginemos a hypothese da, maioria da C amara dos Depu
tados denunciar o Chefe da Nação, e este declarar que o Se
nado· não o póde julgar· porque está, em sua maioria; ·em 
úpposicã9. 

A,. razão é a mesma, e nem póde ser outra. 
0 Sn. i'JC'l'OI\lNO' MONTEIRO -E' um paradoxo. 

I ' • 

O Sn. A. AzEnEno - E' verdade que a Assembléa do Es
tado reconheceu as incompatibilidades Jegaes entre sogro e 
genro, irmão r. ii·mão, entre primos co-irmãos, pae e filho, 
r:onforme determina a lei. De sorte que o 3" vi ce-presidente 
não é incompativel pelas razões· n•presentadas por esse jornal, 
c sim por ser primo co-irmão do Presidente da Assembléa. . 

Existem dez'Deputados na Assembléa do Estado de Matto 
Grosso, que são parentes entre si; mas essas incompatibilida
des 'não prevalecem todas para excluir os dez Deputados de· 
,iulgar o Presidente do Estado. E' claro que, não comparll-
1:endo cinco á Ass~mbl~a. comparecerão os outros cinco. que 
naturalmente tomnrão parte na votacãó. 

O Sn. JosÉ 1\IunT.JNHo -Apoiado; isto é claro .. 
O Sn. A. AzEnEDO - PeJ•guntei na intimidade (mas não 

(lm segredo, porque S. ·Ex. não tem segredos para mim) ao 
illustre Deputado Sr. Dr. Prudente de 1\loraes, por que razão 
havia dez 1)eputados excluídos por parentesco, quando apenas 
"<levariam sr.r cinco. S. Ex. respondeu-me: «Elles são incom
pativei> mas não sou eu quem vá dizer que podem cinco com- . 
parecei' à Assembl6n. Fnr.am-n'o os Senhores e não eu,' advo
gado. E como na Assembléa do Estado ha 24 Deputados, e a 
lei diz que it\ devem julgar o Presidente, existindo dez exclui
dos por incompatibilidade, certamente os 14. ·restantes não 
o podem Julgar.» . 

Eis ahi a urgumento~ão do illustre jurisconsulto Dr. Pru
dente de !\!ornes .. Si realmente fossem dez os incompatibili~ 
zados e si os restantes quatorze não .fossem sufficientes para 
processar o Presidente do Estado', S. Ex. teria razão de dizer 
que a Asscmbléa r.ra incompetente para esse fim. 

Um dos argumentos alle!l'ndos é· que n Constitu'icão do 
Estaà,J determinou. que pm•a n condemnaoüo são indispensn
veis dous terços rios Dopntndns presentes á sessão de julga
mento .. tal como n Constituicü0 Federnl; e a lei de processo 
f~xigo dons terces ctos membros dP. que se compõe n Assembléa; 
srndo, portanto. inconstitucional nesta parte. 

•• 

I 

I. 
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O Sn. .. LOP!lS GoNçAT.VES - Ficam 19. Na Assembléa ha 
dez. Cinco podem funccionar; com quatorze, são 19. Ha 
maioria legal. Nem um advogado habil, como o Dr. Prudente 
de M-oracs, pocjeria argumentar de outro modó. , 

O Sn.. A. AzEn.Eoo -- Argumentou de modo geral, accei-
tando os dez incompatíveis. · , 

O Sn. V1c•romNo MoNTEIRo-A' vista .dos <lados fornecidos_ 
O Sn.. A. AzEn.Eoo- Perguntnndo-se a S. Ex. si em uma 

assembléa de 24 Deputados, ond·e existem dez incompatíveis. 
14 poderiam votar, quando a lei. exige 16 _?. S. l!:x. na-' 

. turalmcnte responderia, não senhor, não podem. 
O Sn.. VJCTOIUNO MoNTEIRO - Como responderia a V. Ex

si V. Ex. fizesse uma consulta em taes termos. 
O Sn.. LOPES GoNçALVES -Competente como é respon-· 

deria dizendo que na Assembléa ficariam 19, porque havendo
incompatibilidade entre dez, infere-se dahi que cinco podem 
votar. Parece que iss·o é razoavel. ' 

O SR. A. AzEREDo - A allegacão apresentada não era 
esta. A allegacão apresentada era que. ~endo dez incompa
tíveis, não p.odia a Assembléa funccionar porque de 24 re~ta-
vam apenas 14 e não 16. ' . 

O SR. LoPESI .GoNÇALVES - Cinco não podem func.cionur
e não dez. 

O SR. A. AzEREDO- V. Ex •. tem razão. 
O SR. LOPES GONCAr,vE:s - A logic:1 tem tambem suas 

exigencias. 
O SR. A. AzEREoo - Mas V. Ex. está vendo que os jol'

naes arranjaram outras incompatibilidades, 1inelusive a do 
chefe opposicionista ·que dizem se acha á frente de forcas; 
quando não é verdad.e. Nem Aniceto · Botelho. nem Manoel 
da Silva Fontes estão .á frente de forcas, sendo que Manoer · 
da Silva. Fontes viu incendiada a sua: usina pela ·gente d~ 

. Governo do Estado. Incendiaram a sua propriedade e a o1e 
Salinas. e mandaram dizer para aqui que os depredadm-es C' 
incendiarias são membros do meu partido. 

. . ' 

0 .SR. VICTORIN,O MoNTEIRrl - Quando silo as victimas. 
O SR. A. AzEREDo - O que se encontra bo,ie. Sr. Presi

dente, em todo o Estndo, são homens armados á custa do 
G.overno para os qunes .tem o general Caetano de Albuquer

. que aberto diversos creditas extraordinarios afim :!e effe-
ctuar o pagamento respectivo. 

Esf1e ponto creio que não p.oderá inflnir abqoJut.1mente 
no espirita dos que trem· de ,julgar o h.abeas-corpus. solici
tado pelo genflral Cnetnn.o de Albuqueruqe. 

' 'I, 
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Em Matto G·rosso, conforme communicacão que recebi 
hoje pela manhã, i o juiz f•ederal. examinando· a petição, lie 
habeas-corptts, e depois de requisitar da As~mbléa as in
formações necessarias, julgou 0 processo, não tomando conhe
cimento do habdas-corpus, por tratar-se . de ma teria politica 
em ,obediencia tambem á jurisprudencia do Supremo Tribu-
nal Federal. . . ! 

O SR. LOPES GONÇALVES - Por tratar-se de um caso 
politico. 

O SR. A. AziÍREDo -- . . . que sempre deixou de tomar 
conhecimento· das questões politicas que lhe foram apresen
tadas. 

No Estado de ·Matto Grosso, em relação ao habeas-corpus~ 
a questão está terminada, dependendo, portanto, por via de 
recurso, do egregio Supremo 'l'ribunal; que é composto rle 
15. ddadãos notaveis pelo seu talento e pelas suas virtudes, ... ,0 SR. PIRES FERREIRA - Muito be.m, 

• 
O SR. A. AzEREDo - ... a sorte daquelle grande Estado. 
O SR. PIRES FERREIRA - Muito be~. O Supremo Tribu

nal é 0 baluarte das liberdades publicas. 
O SR. A. AzERlloo -· A decisão do jlupremo Tribunal, 

seja qual fôr, a meu favor c.omo espero, ou contra, será por 
.mim acataria porque respeito sempre 'as suas sentenças. 

i ' 

O SR. LoPES GoNÇALVES -E' o poder dos poderes. - . 
O SR. A. AzEREDo - A imprensa tem espalhado que eu 

tenho mandado dizer para Matt.o Grosso que conto com a 
sentença do . Supremo Tribunal Federal, contra 0 general 
.Caetano de Albuquerque- é uma falsidade ·a ínais da im
prensa, desta parte da imprensa do Rio de Janeiro, que me 
aggride ·diariamente. · · 

0 SR; MIGUEL DE CARVALHO -. Mfl.S, V, Ex. confia, 
. O SR. A. AzERÉoo -.Confio no direito da ,.santa causa que 

~efendo. como confio na justiça do Egregio Supremo Tri-· 
búnal, mas não conto a victoria como certa, como tem assc.a
lhado a imprensa. 

Ha dias, Sr. Presidente. autorizei ·que se abris~e uma 
~evassa nos telegraphos para gue se procurasse qualquer 
telegramma meu que se referisse, de longe. não sómente a 
qualquer procedimento do Supremo Tribunal E1ederal, como 
·em relacão á perturbncão da ordem n.o meu Estado . 

Autorizo ho.ie de novo que se abra essa devassa, decla
rando solemnemente que desde o primeiro momento do rom
pimento politic.o no Estado de Matto Grosso, não mandei'um 
só telegramma cifrado. de sorte que, sendo os meus telegram
mas abertos, facilmente os meus inimigos e df)saffectos po-

., 

I 

I 
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. <lerão . ve·rificar si ha ou não algum telegramma. que 
se r(lfira á perturbação da ordem n0 meu Estado, que se 
r·efira a qualquer· nc(!ão minha nu ::luprem0 Tribunal. . 

l'lunoa me• dirig-i a nenhum membro do Supremo Tribunal 
Fed('ral para solicitar qualquer í'avur em beneficio do meu 
EsLado. Cllnfio na justiça, e si esta, Sr. Presidente. não 
v ror., os meus amigos que .procedam com a calma que eu 
lhes Lenho· aconselhado todos os dias; ou então que tratem de 
se de1'ender evitando que as suas propriedades continuem a 

:sor dt•r•rcdudas. ramo até aquj tem . acontecido. 
;Sr. Pr·esrdent~. no ultimo dia em que ey occupei esta 

tribuna, rc11r.rindo-me a diversos pareceres· e lendo-os· na 
integro, para que fossem inseridos no meu· discurso., esqueci
me de alludir a um trabalho meu, que mereceu o voto desta 
•Casa do Congresso. E' um parecer reférente a uma questão de 
ordem· politica perfeitamente invocavel neste momento. em 
relaçã·l ao Estado de Matt.o Grosso. Por isso venho relem
ln•al-o ao Sanado, dizendo que si o· elaborei por aquella .fórma. 
eontru!'iando; talve7, os meus sentimento.s de amizade. talvez, 
não os contrariando effectivamente em relação a0 Senador 
pelo Estado do Rio. meu quer•ido amigo, Dr. Erico Coelho. 
que havia apresentaria aqui. uma indic:a~ão a respeito da · 

· illegalidade do governo do Dr . .Alfredo Backer; contrariando, 
Sr. P-residente. os mrus sentimentos de amizade., obedecendo, 
porém, aos rrieus princípios polif.icos, eu o elaborei sem preoc

. (lupação de especie alguma, a não ser a consagração dos ·prin
.Cipios por mim defendidos. : 1 . . 
· As~_im é, Sr. Presidente. que tendo. sido incumbido, pelo 
chefe. dó mC\1 partido de estudar o assumpto e dar o parecer 
que .Julgasse mais ocP.rtado. naque!le momen.to, eu o fi~, e 
c:omo de .habito, ouvi o eminente Senador ·pelo Estado da 
Bahia. Levei-o na mol)llã do dia ·em que o terminei para 
·submf!ltel-o á apreciação de S. Ex. 

Naquelle tempo. Sr. Presidente. o Senado bem o sabe. 
-··as nossas ligncõos r.rnm o!'! niàis ·estreitas. pareciam mesmo 

indestructiveis. Infelizmente. porém. a intriga e a. maldade 
. conseguiram quebrar esses éJos; de modo que, hoje., já eu 

·não poderia levar de. nov0 . um parecer a S. Ex .. para. ouvir 
a sua opinião. pnra vllr Ri merecia ou; não a sua approvac:.ão. 

· Mas, este (mostrando o parecer) 'levei-o a S. Ex:. ·O 
. eminente Senador. que· na ocr.asião estavà se barbeandn. 

pediu-me que o lesse. S. Ex. achou-o muito hom .. Então, pedi 
-a S. Ex. que o lesse, para Vê!' si havia alguma incorrecção. 

· ·s. Ex. leu o parecer e me disse .que'não teria· duvida· menl!uma 
em subscrevei-o, e si al!mma ·cousa pudesse aconsel'har é .que 
tirasse as· a~perezas de phrases com que eu me· re:feria· ao Prc-
sid-entJe do Estado do Rio: .. 

TirP.i~as. Sr. Presidente, e· ·submetti o parecer ao ch'efe 
do meu partido e, depois. que o meu saudosissimo amigo· e 
·chefe Pinheiro Machado se declarou de accôrdo commigo •. dis-

\• 

-· 
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· se-me que imaginava que o parecer havia sido elaborado pelo. 
· Sr. Ruy Barbosa, o mesmo .que mais tarde me repeliu o Sr. Se
nador Metcllo. 

Realmente era caso para me envaidecer. Acreditar-se que
eu poderia fazer obra que, do ·longe, pm:ecesse com as' do 
eminente. Senador; c isso julgado pelo chclle do meu partido, 
qutl commigo convivia.· e pelo meu illustre companheiro de 
reorcs<mtação que commigo ainda convive, era rGalmente· 
uma honra muito grande. 

r~· este o parecer a que· me refiro: 

<A honrada representação fluminense submelteu á· consi
deracão do Senado. para que a Commissão de Constituiçãü e 
Diplomacia emittísse o seu parecer uma indicação eminente. 
mente politica sobre as ücccurrencias 'do Estado do Rio de
Janeiro, ou antes, E'()bre a legitimidade do seu governo. A in
dicação é synthetica e os seus autores a instruem com a re
presentação da Mesa da Assembléa Legislativa do Estado, de-
26 de janeiro do corrente anno, dirigida ao Sr. Presidente da 
Republica; ü parecer da CommisE·ãO da Guarda da Constitui
ção e das Leis e Poderes da mesmma Assembléa, de 25 de 
janeiro, tambem deste anno; a indicação do Deputado esta. 
dual Alvaro Rocha de 15 ·de outubro dó' anno passado e C) 

manifesto politico da maioria da Assembléa Legislativa de· 
· 7 de novembro de 1907. 

BaEeados nestes dtl'cumentos offerecidos ao estudo da 
Commissão, os embaixadores do Rio de Janeiro consideram 
o Presidente do Estado méro detentor, manu militar.i, do Po
der Executivo, a contar de 3i de dezembro do anno passado 
até o presente .• e Pó'r isso pedem que a Commissão de Consti. 
tuição ·c Diplomacia proponha uma n~edida de Governo quo
l'&·tnbeleca a ordem constituciúnal ··no Estado, que repre-
sentam. · 

Podem os poderes federaes intervir em qualquer Estado 
da Federacão pura restabelecer a ordem constitucional e o 
-regímen federativó' ? ' · · 
-. A Commissão pensa que é seu dever, .. de accordo com as 
disposições do art. 6• da no~·sa Lei Fundamental. 

Mas será caso disto o do Riú de Janeiro ? 
E' o que vamos estudar, o mais succintamente passivei, 

deante dos factos po~itivús, que tanto teem preoecupado o 
mundo politico. . . ' 1 . 

O documento mais importante entre os . apresentadós 
pelús Senadores fluminenses é indiscutivelmente a represen. 
tacão da Mesa da Assembléa ao Chefe da Nação, na qual pre
tende demorutrar que o periodo presidencial do Rio de ·Jn. 
neiro terminou a 31 de dezembr1~ ultimo e que o Chefe do Po· 
der. Executivo daouclle Estado, dahi para cá~ detem o poder 
illegalmente. . · 

I 
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Na vcrúudc, a •L:onstiLui~ão J!'eúeru.l t.lispüe CHJ sou arL. ü3· 
que o3leada Estudo reger-s,e-ha pela Constituição o pelas lei~ 
que adopLaL' rcspeiLudos os principias constitucionaes da 
União~. Ora, a Constituição do Rio de Janeiro, de 1892, como 
a Consmuição Federal, estabeleceu o processo a seguir-se 
para qu.e a Assombléa Legislativa du Estado pudesse transfor
mar-se 1em Assembléa Constituinte, dispondo em seu art. 134: 

«Esta Constituição poderá ser veformada no todo ou 
em parte mediante representacão de dous terços das camaras 
mun1cipaes, ou deliberacão da Assembléa Legislativa, tomada 
por dous terços dos Deputados pre~ntes. 

§ ·L o Sempre que for proposta a reforma pelas camaras 
municipaes. será v,otada pela Assembléa Legislativa ordinaria 
por dous tercos de votos. . 

§ 2. o No caso de ser· a necess1dade da. reforma recon~Je
. cida pela Assembléa Legislativa. ·· a legislatura immediata 

trará poderes constituintes.) 
Em 1903 a Assembléa Legisfativa do Rio de Janeir.o re

cebeu uma representação de 40 camaras municipaes. em -íS 
qu·e o ·Estado conta, pedindo que fossem alterados alguns 
pontos da Constituicão. A Assembléa Lesisla:tiva do Estudo, 
examinando a representação das camaras municipaes. verifj;.. 
cou que apenas duas, em 40, estavam divergentes quanto aos 
Jl{)ntos essenciaes e que se -referiam ao augmento do período 
presidencial e ú. restricção offeTecida pelo art. 115, da Consti
tuição. Assim, preenchidas as formalidades legaes, a.··.A:ssem
bléa Legi'slativa.

1 
transformando-se em Assembléa Consti

tuinte, fez as a terações a·cima indicadas e outras da maior 
importa:ncin. ficando incorporadas ao Pacto do Rio de Janeiro, 
de 9 de abril de 1892, as emendas assim votadas. 

·P.ortanto, um dos pontos da Constituição . modificados 
pela reforma ·foi o período presidencial. 

A Constituição do Rio de Janeiro de 1892, em seu art. 46. 
determinava que o período governamental era de tres annos; 
a reforma, Jl{)rém, tem seu art. :1:3, 10levou esse prazo a quatro 
annos: 1 

«0 Presidenté exereerá o ca.Tgo por quatro annos, não 
podendo ser reeleito nem aleito vice-presidente para o qua
drioennio seguinte., 

:Mas a OonstiLuinte. na reforma, não só elev.ou o periodo 
presidencial a quatro annos, como determinou, taxativa
mente. n0 art. 2° das disposicões transitorias, o seguinte:' 

«< prazo de' quatr.o annos, estatuido no art. 13 da pre
sente refor•ma. -vlgorarú. para o neriodo presidencial que so 

' deve iniciar· um 31 de dezembro do .corrente anno1> (1!J'03) •. 
.Este dispositivo é clarissimo. . 
Mas, p.odia a Constituinte prorogar o prazo do Presr

donte já el.eit0 J.l:Ol' tros annos o proclamado pQia :Assomblót\ 
Legislativa? . . i 

s.- Vol, V d7 
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A JJosso vC:r - indubilav,clmcn Lo - porque u ConsLiLuinte 
Linha poderes illimilndos pum. o Jazer. 

As comarns municipaes, cm sua ropresentacão, conside
ravam, do modo uniJ'ormo, /J augmcnlo (10 período pl'CSidon- ·. 
oinl uma nccnssidado urgonl.e, reclamada pela cxpcricncia 
administrativa, c, como confiavam no puLriolismo do p·resí
dcnl.o eleito; dosc.invam nnt.urnlmcnLo que o seu mmndato 
fossO' prm·ogado, principalmonto Lendo o ·podido d:a reJ'urmn 
eonsf.iciu1J.JUI procedido do alguns rnozcs ás e!oicões prosidcn
ciacs. E a ConsUtnicão procurmndu inLct•pr.·e!.:H' os sous senli
monlos o os prL~prios, votou o ar L. 2" das ·disposições. trunsi
l,orins, som vacilttcão, prurogn~Jdo o 1nu.ndalv dos o lo i Los pol·D 
povo flunüncnso pura. o lrionnio que devia comccal' cm 31 do 
dezembro de 1 !l03 o LOL'minar cm 31 do dozombro do 19Qü, 
pol' m:üs um anuo. 

E' certo · quo algumas duvidas se susciLaiL'am então cnlro 
politicas flummonses, tanl.u mais que cm ncn.huma das di&p·o
sicõcs emendadas se l'cz rcl'crcncia pcsMoal à prorogucão do 
mandato; cnl.rctantu. é ovidcnlo que cll:t eslava subentendida. 
E neste sentido agiu o lcgisladur con~LiLuinl.c, inlorpt•clundo 
o sentimento geral do seu Estado, que era dar :~o l>rosid'ento 
qu~ acabava de ser ele i lo mais um anno do govcrnu. · 

1~ a Constituinte prurogou o mandato procumnd" se acau
telar' contra a disposi.cão constitucional do a.rt. 135, dlli qual 
tumbom cogiL:Wmn as camaras munici•[Hles, propondo tt sua 
snppressão,' c que era concebido nvs seguintes termos: 

«:Só é constitucional ,para us cffcitos das dispusicõcs un
t~rlOres, o que diz l'espeito aos limites o· attribuicões respe
ctivas dos podares politicas c aos direitos pj).iiticus o ind'ivi
duaes dos cidadãos. Tudo que não é constitucional póde ser 
altN'ndo pelas .;egislaturaiS ordinarias. » 

Rccciandu qualquer interpretação infundada desse dispo
sitivo, que fazia. parte da oonslituicão do Imporia, quanto á 
prorogacão de periudo presidencial. o legislador constituinte o 
eliminou pela a.ppNlvac.ruo do a;rt. 58 da reforma, deixando 
bem clnrLl o seu pensamento de nã"' p.ermittir que pairasse 
qualquer duvida no espirito do povo fluminense a respeito da 
:prorogacãu do mandaLu, em favor do prcsldéntc e vice
:presidente eleitU'S em 1903 e cujo período terminaria em 1907. 

Esta é a nossa opinião, e não foi outro " sentir do legis
l!lldor constitui1nte e da maioria do povo du· Rio de Juneiro, pela 
confia:nca que lhe inspiravam os novos eleitos. Entretanto, 
assim nãu entenderam mais tarde os poderes publicos do Es
tado e o pruprio partido republicano • 

.A refuXma, que tinha sido expl'essa e representava tão 
inilludivel o pensamento geral, f.oi duplamente viulr.da. 
assim ])elo Poder El:ocuti:vu como pelo Poder Legislativo. · 

O Presidente do Estado. levado p~wavelmente pelas mais 
nobres intencões . ou apertado' pelas circumstancias politicas. 
l'evCgou C3!-autorttate, tl art. 2• das disposições transit.orias 

• da ;reforma, dandu !Publicidade au decreto n. 960, de i 7. a~ 

I 

,,. 
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abril de 1906, em virtude do qual alterava a t:\poca da re
união da junta de reorganizacão das mesas eleitoraes e mar
cava para o segundo domingo de julho as elol·QÕes presiden
oiacs, conforme determina a Coostituicãu• do Estado, em cnsus 
rc.guJares. Em seguida, não seguro do seu Ill'Dcedimento, con
voca oxLraordinariamontc a Assembléa Legislnüva para tomUJl' 
conlJOcimonLo do seu acto illegal o nullo. 

A Assembléa Legislativa reu'lle-so no dia dtll~ignado .pclu 
l>rosit.lento do Estado e, sem vacilar, apparecenclo· ap01r1as 
contra, para quebrar a unanimidade naquelle recinto amigo, 
'uma voz i::oQ!ada - applaudiu o neto dtS Chefe do Poder Exe. 
cutivo, concedendo-lhe o bill de indemnidade e opinando que 
a Constituinte havia exorbitado o .seu mandata quando votou 
o arL. 2" das disposicões transitarias da reforma. 

As conting(mr.ias politicas puzeram de accôrdo os poderes 
ExiJcuLivús e Legislativo dO EE·tado - nesse acto illegal, sur. 
gindo dahi por deante uma série de erros c inconstituciona
lidades insanaveis. até que em setembro do anuo passado o 
r!Jmpimonto politico, · ba tempo sopitado, exP.lodiu do vez, 
desvendando o~ mysterios que envolviam a vio!a(lito da lei 
primacial do Rio de Janeiro. 

Quando os püliticos despertaram procurando a verdade 
constitucional, a ~cisão estava feita no seio do partido, agindo 
cn Líio a Assemblóa Legislativa cüntra o Presidente do Estado, 
já representando ao Presidente da Republica,. já se dirigindo 
em manifesto ao povo fluminense. 

Deante dos actos anteriores praticnd~s pelos poderes pu
bl'icos e politicas do Estado desde abril de 1906 até agosto de 
1907, nada tem conseguidJ' a Assembléa Legislativa que rion
tinúa. j:lahi para cá, considerando illegitimo o governo actual 
do Rio de Janeiro. E que o é realmente, mas. na verdade, 

. nM é facil de E·e resolver tlio complicado problema politico, 
principalmente quanto á União, porque a revisão dos poderes 
politioos do Estado seria um attentado á federaçãd'. 

Entretanto, é certo i:JUe todos os actos que succederam 
aô decreto illegal e ins,ubsistente do Poder Executivo ,de i 7 de 
abril de i906, são igualmente nullos e não podem legitimar 
o governo do Rio de Janeiro, comtS bem entenderam dua-:• no

. tabilidades da nossa jurisprudencia - Ouro Preto e Ruy Bar-

'' 

bosa; mas ainda assim não encontramos. paro o caso, remedili 
na competenoia dos poderes fe.deraes. · 

A União não póde intervir em qualquer dos Estadoõ• rJa · 
l<'ederação pal'a estabelecer a sua Constituioão violada a niíú 
ser nos casos em que interessam os orincipios da Constitui
~ão Federal. porque seria exorbitar de ~·uas attrjbuições. Si 
uma lei fedei'Rl não foss-e cumpx•ida, ou si a nossa suprema 
lei fosse desr·cspeitadn, entlo sim· - o dever da ·União era 
claro. Mas não se trata disto nt> Estado do Rio de JanrirtT: a 
sua Con::•t ituiçllo ó que fOi violada; ás suas auttlridatl!J~ corn-
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. petc a obrigação de restabelecd-a. E para nós e lia fO\ violada. 
desde que se cogiLou da oteícão presidencial cm 190G. 

Na CúnsLituir.ão do Rio de Janeiro, nem antes, nem de
pois da reforma. 'se encontra explicita ou implicitamente uma 
só disposição que mando prúccder ás elelcõos para preenchi
mento da vaga do Pres·identc. do Estado, cm um ~eriúdo go
vernamental. E desde que acceitamos que a Constituinte po
dia dilatar o prazo do· mandaLo dús eleitos em 1903, para o 
quadriennio a terminar em 31 de dezembro de f907, nullas 
são tambem t.s eleições effectuadaz• em 1906, porque aús 
substitutos legaes competia o preenchimento do período pre
sidencial. E como na fálta dús Yice-Presideutes cumpria ao 
Pt·esiclente da Asscmbléa ou ao presidente do Tribunal Supe
rior assumir o governo, tendo aquelles renunciado ú resto do 
seu mandato a um destes cabia mandar proceC\er á eleição 
para Vice-Pr'esidentes, dentro do prazo de 60 dias. art. 115, 
para que o. preenchimento do período presidencial. a terminar 
em 1907, fosse feito regularmente. 

Comprehendemos perfeitamente o justo interesse que a 
representação fluminense no Senado tem pela regula.rízaoão 
da situacãú politica e administrativa do seu Estado; mas a 
verdade é que não. é caso de intervencão dos poderes federaes. 
por· se tratar de um assumpto peculiar ao Rio de Jane.iro, de 
sua vida domestica, na phrase usada pelos americanos. · 

Em .conclusão: a Commissão de CtJnsti.tuicão e Diploma. 
cia é de vnrecer que não ha nenhuma medida .de governo a 
propôr ao Senado, por nãú ser caso de intervncão dos poderes. 
fecleraes, competindo aos poderes do Estado dar remedia aõ 
caso., 

I 

Sala das Conuri.issões, 9 de julho de 1908. - A. A.zeredo, 
Presidente e Relator. Sá Peixoto. -Moniz Frei!· e, com voto 
.cm separado. 

' Aproveitando a opportunidade, seja-me licito recordar 
aqui um incidente·'QUe se deu commigo no Governo Proviso-
rio e que tambem me honra muito. . 

Jornalista, não tendo sido nunca outra cousa, mas ,jorna
lista incapaz de diffamar a quem quer que seja, incapaz de en- · 
!amear a reputncão alheia, altivo bastante p::tra enfrentar tOdas 
as difficuldades, para não recuar deante do perigo, para com
bater de fronte erguida, escrevi ao tempo do Governo iPrOvi
!lOrio, ,não me lembrO' si no segundo ou no terceiro mez, um 
artigo _que rr,e lisonjeou enormemen,te quando soube do que 
so. havia passado. . ' 1 

Sahiu o a1•tigo uo Dia1•io de Noticias. Reunia-se o mi
nisteri!l. O marechal Deodoro trouxe á c·onferencia de Minis
tros· o ;Jneu artigo, suppondo certamente ser da autoria do Sr. 
Ruy Barbosa, e o leu, declarando que seria o evangelho do 
Chefo do Governo Provisorio. Quem me repetiu fOi o proprio 
Sr.: Ruy; BarbOsa •. S •• Ex. gentilmente declar.ou ao Ohefe do 

. ' 

.. 
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Governo _·qu 0 o artigo era do humilde orador .que o:r:.a occupa 
a attençao do Senado e madou Dhamar-me Jmmediatamente 
para jantar em sua companhia e communicou-me que todos 
os MinistrOs o haviam felicitado pelo artigo, mas que S. Ex. 
havin. affirmado S·er ello do minha autoria. 

Mas. Sr. Pr.esidente., voltemos ao assumpto que me ·traz 
á tribuna. O impeachment no Estado de Matto Grosso vae ser 
uma realidacle. A Assembléa está preparada para julgar o 
Presidente do Estado, que incontestavelmente se tem desviado 
do camirtho que era Obrigado a seguir pelos seus deveres de 
homem publico, de Governador o de homem de hOnra. 

Desviado do can:JinhO traçado pela Constituição ~o E~
tado,- exOrbitando das suvs funccões, tendo suspendidO Je1s 
qu0 se achavam em vigor e tendo expedido decretos contra
rios á Constituição do Estado, umn vez que a Assembléa es
tava aberta, incorreu na perda do seu mandato, na perda do 
cargo que exerce. 

A Assembléa terá de tomar conhecimento sómente da de
nuncia dada pelo Deputado Sr. Annibal de Toledo. ~essa de
nuncia. Sr. Presidente, não está incluida a incapacidade para 
o cxcrcicio de outro qualquer cargo. Por certo a Assembléa 
terá ele se pronunciar exclusivamente cm relação ú perda do 
mandato c, como a perda do mandato não ó uma pena inconsti
tucional. na opinião de todos os nossos . constitucionalistas, 
sendo que só a inhabilitação para o exercicio de outro qml
quer cargo ó que tornaria a lei do Estado de · :to Grosso in
constitucional, a Assembléa poderá e póde (>x•·!nir esta.parte 
o decretar o impeachment, determinando unicamente a perda 
do cargo para o Governador em exercício. . 

O Sn. LOPES GONÇALvEs- O que não ha riu vida é que uma 
lei póde ser constitucional em uma parte c inconstitucional 
em outra. ·~ 

O SR. A. AzEREDO- Foi o que já tive ncrasião de dizer,. 
0 SR. LOPES GONÇALVES - Em relação a um emprego 

póde não ·ser. mas em relação a outro é uma pena politica np
plicada por um tribunal politico. 

O Sa. A. AzEREDo - «O processo de accusacão é de natu
reza politica; elle não foi imaginado para punir o culpado 
mas para garantir a ·sociedade contra a malversação do fun
cciOnnrio; e não nffecta nem a sua pessoa nem os bens della, 
mas sómente a sua capacidade politica:.. cThe nature of this 
punishement is politicai only~. diz CnmpbelJ Blak; e susten
tando a .mesma doutrina enuncia-se Von Holst. 
, ~~o tEntando. absolutamente, Sr. Presidente; do caso da 
mhalnhtaçao, a Asscmb!éa do Estado v~e julgar de accõrdo 
com a denuncia. · 

Neste particular, todos os constitucionalistas estão do 
accõrdo; quer estrang:eiros, como Carlier, Lalbou!aye, Story
Bryce, Barraquero; Estrada . e ;\ugustin, Vcdin, quer na cio-

~·. 
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. . 
naes, como João Barbalbp. _Viveiro~ de Castro, este em sua 
memornvel obra sobre D1re1to Pubbco, Ruy .Barbosa, o maior 
déls nossos c.onstitucionalistas, o Senador pelo Estado da P-a
rahyba. o Sr. Amaro Cavalcarlti, Clovis Bevilaqua, ,émfim to-· 
dos os constitucionalistas brazileiros. 1 

Acredito que nenhum dos Srs. Senadélres contestará que 
o impeachment se,ia um direito do Poder Legislativo-dos Es-
t.ados. · 

Nest,as condições, não vejo motivo para justificar o pro
cedimento do general Caetano de Albuquerque solicitando 
Jwbeas·corpus. · . ' 

E elle, que havia declarado suspeita a Assembléa dó Estado 
de Matto Grosso para julgai-o, acaba de mostrar exactamente 
õ contrario, solicitando daquella corporacão politica á' proro
gar;ão do prazo para se· defender perante ella, o que quer 
dizer, Sr. Presidente, que, depois de a declarar suspeita, elle 
a julgou capaz e competente para tomar conhecimento dos de
lictos ·por alie praticados. 

Este é incontestavelemente. o effeito de seu acto sõlici
tando a prorogar;iío do· prazo para apresentar sua def.esa: re
r.onheceu a competencia do juizo. 

O .Governador do Estado de Mattõ Grosso está deante de 
uma accusacão gravíssima .. Não acredito que e\le possa de\la 
se defender, não só juridlca como politicamente fal!ando. 

E, si os tribunaes teem de tõmar em consideração os 
actos ilelictuosos ,praticados pelo Presidente. do Estado de 
Matto Grossõ, não podem tambem deiX'ar de tomar em consi
deração os homens publicos do nosso paiz õ procedimento po
litico do general Caetano de Albuquerque, 

De um lado, temos um homem que precisa ser afastado 
· rlo cargo pelos malefícios que póde pr.Ciduzir, além ·ctos que 
já praticou; por outro lado, temos á frente da n.dmi,nistrar,ão 
de um Estado um homem que trahiu o seu partido, que faltou 
aos seus deveres politioos, levado sómente por uma ambição 
desarrazoada. 

Assim, Sr. Presidente, póde ser julgado ,como incurso nas 
disposicões da lei que o inhabi\ita para continuar no Governo 
do Estado de Matto Grosso, e como a Nação, os homens de bem 
verão nel\e um verdadeiro traidor aos seus partidarios .. Era 
o que tinha :f dizer. (Muito bem; muito· bem.) 
\ . \ .. 

ORDEM DO DIA 

'E' annunciada a votação, em a• discussão, da proposil:iin 
d~ Camara dos De))Utados .n. 41, de i9i6, que abre, pelo Ml
msterlo da Fazenda. o credito supplementar de 2. 786 :65tl~ 1 f)t 
para pagamento dos funccionarios addidos em todos . , , . rn1~ 
nisterios, durante o actual eiercicio .: 1 . .. ' ..... : .~J . 

' 

! .. 
'. 
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J, 

O Sr. Presidente - Compareceram á sessão 37 Srs . 
nadares. No ·recinto, porém, não ha numet'o para as 
tacões. 

Vou mandar proc~der á chamada. 

263 

Se
vo-

Procedendo-se á &hamada verifira-se a ausencia d.os 
Srs. Ribeiro Gonçalves, Arau,io Góes. João Luiz Alves. Bueno 
de Paiva. Alfredo Ellis e Leopoldo de Bulhões (G) . . . . . 

·o Sr. Presidente - I\:esponderam' á chamada apenas 31' 
Srs. Senadores.· · · 

Não· ha numero; ficam adiadas ·as votações constantes da 
ordem do dia e prejudicado o requerimento de urgencia do 
Sr. Pires .Ferreira. ' 

Nada mais havendo a tratar, vou levantar a sessão. 
Designo para. ordem do dia da seguinte: 
Votação, em a• discussão, da proposição da Camara dus 

Deputados n. 41, de 1916, que abre, pelo Ministerio da Fa
z-enda, o credito supplementar de 2. 786:658$751, para paga
mento dos funccionarios addidos em todos os ministerios 

·-durante ·o actual exercício (com parecer favoravel e emenda 
da Commissão de Finanças já approvada em 2• discussão); 

· Votação, em 3" discussão, da proposição da Camara dos 
,·Deputados n. 52, de 1916, que abre, pelo Ministerio da Ma

rinha. o cr~dito·extraordinario de 1.000:000$, para pagamento 
das despezas re&ultantes da manutencão da neutralidade do 
Brazil na. conflagração européa e do estabelecimento de bases 
militares nas ilhas da Trindade e Fernando de Noronha 
(com parécer favorauel da Commissão de Fina--ças); 

Votação, em 3" discussão, da proposição da Camarn dos 
Deputados n. 58, de 1916, que abre. pelo Ministerio da Fa
zenda. o credito de 200 :000$, 81Upplementar ~erba 5" -
Aposentados - do orçamento vigente (com parecer favora-

- vel da Cornm.issão de Ftnanças); · 

Votação, em a• discussão, do projecto do Senado n. 10, 
de· 1916, tornando extensivas á Academia de. Commercio de 
Santo~ e á Escola de Commercio de Campinas. Estado de São 

1Paulo, as disposições da lei n. 1 • 339, je 9 de janeiro de i 905, 
com as excepções.. que estabelece (com parecer (avoravel da 
Commissão de .Tustiça e Leaislação ao substitutivo do Sr. 
Mendes de Almeida e of(erecP.ndo sub-emendal: 

Continuacão da 2• discussão da proposição da Camara dos 
Deputados n .. 54, de 19111, que garante ·o direito de accesso 
aos estafPtas dos Telegraphos, cu,ia classe foi extincta pela 
lei n. 2.355. de 31 de dezembro de 1910 (r.Om parer.er r.o~
trario das Oomm.issões rfp Jusf.lça P. Leai.çlaçn.o P de 'F'innncas): 

2" di~cus'são da proposicão da Gamara dos Deputados 
n. 44, de 1916, ~eterminando que os officiae.s do Exercito 

'· 
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' 
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não podem sct· promovidos' por m~.rccimento, sen'i ter, pelo 
menos, um anno de effe.::tivo serviço arregimentado ou em 
commtssão e revogando, para esse effeito, o art. 63 do or· 
cnmento vigente (com pm•eccres da Commissão de Fif!anças, •· 
df!Cllnando dl! sua competencia e (avora11el da de Marmha e 
(!um'l'a e emenda do Sr. Mendes de Almeida). 

I,cvunta~so, a sr.ssilo :ls ~ horas c 50 minutos, 

' 
f 1 or.• SESS;\.0, Ji:!\u-22 DE SETEI\!T:IRO DE HHG r 

PRESTD~Ct.t\ DO 'sn. TJJUMNO fl:\NTOS, pm;:'SJDENTE ' 

A' 1 hora da tarde obre-se a sessão, a que concor11em os 
Srs, A. Azeredo, P'edro Borges, 1\i'etello, Hercilio Luz; Pe
reira l.obo, Lopes Gonçalves, Rogo 1\Ionteiro. Indio do Brazil, 
Laura Sodré; Costa Rodrigues: .Mendes de Almeida:, Jbsé EU
~ebio·, Abdions Neves, Pir·es Ferreira, Ribeiro Gonçalvos·; 
Jlrancisco Sá, João Lyra, Eloy de Sour.a~ Cunha Pedrosa; W:al
fredo Leal; Rosa c Silva~ Dan tas Barreto, Raymundo de Mi
muda, Gomes Ribeiro; João Luiz Alves, Mig.uel de Carvalho, 
J-ourcm~ó Baptista.; AI cindo GU11nabara, Bu:eino de Paiva~ 
Bernardo Monteiro. Alfredo Ellis, Gonzaga .Tayme, Leop'oldo 
de BuJ111ões; José Murtinha; Xavier da Silva~ Generoso 1\fur
(]nes, Rivadavia Corrêa, Soares dos Sant.oR e Vicl.ocino Mon" 
t,l'iro (3!1) . 

Deixam de comparecer com causa Justificada os .Srs. 
Silverio Nery, Arthur Lemos, Thomaz Accioly, Antonio de 
Souza, Epitacio .Pessoa; .Ribeiro de Britto~ Arauõo Góes, Si
queira de Menezes; Guilherme Campos; Ruy Barbosa, L:uiz 
Vianna, Josú Marcellino, Domingos Vicente. Erico ·CoeLho, 

. Irineu .Machado, Francisco Salles, Adolpho Gordo; Eugenio 
.Jardim, AlencQr Guimarães, Vidal Ramos e .Abdon Baptista (21). 

E' lida,_ posta cin discussão e~ sem debate, n.pprovnda a 
acta da sessão nnte,rior. 

O Sr. i• Secretario declara que não ha expediente.: 

o Sr. 2• Secretario declara. que nüo h a pareceres .. 

. o Sr. Jollo Luiz Alves - Sr. Presidente, nlio tenlio por 
l1ablto ler ~asnuim. ainda mesmo ,que elles .s~jam pagos pelos 
cofres publwos e se supponham orgãos offlmaes de gov~rnos · 
de E~tndo~, com~ o D'fa1•io da .IIfanhá, que ~e publica n.a cidade 
da Vwtor1a, capital do Estado. que tenho a honra de represen· 
tar. De modo que, sómente devido ao obsequio ctoe um i\migo, 

·' 

'· 
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. !Jude ter conhecimento de uma aleivosia·; do uma infa!Ylia; do 
uma indignidade; aeolhid:.t nas columnas do orgão offlcial do 
Estado do Espkito Santo o daqui transm'ittida ~or um dos 
seus nmlt.ip!os correspondentes occui!LOs, para fugn-em; com(J 
sempre, {t responsabilidade directa o p'cssoal cl'as suas in
i'amlas. 

Este amigo .communicou-me o seguinte: 

' 4San'da!;õés attenciosas. Diario ipublic~ :Uoje ~e~ 
.. ·Jegramma narrando rcles~ohtirta comp,lot ~ganizadú' 
Orozimbo, Torquato, moão Luiz, afim assassinar .Te-• 
rouymo, tendo corpo agentes policia ahi tido conhe
dment.o d'enun.cia Cm~lbs Souza, ·ex-sa.rg~nto \PolicJI:!. 
'Estado.» 

Recebido este telegramma~ ha quatro ou cinco dias, e af
:firmando-se nesse despacho que havia uma denuncia junto 
:í policia do Rio de .Taneiro~ entendi do meu dever procurar 
o honrado chefe de Policia .e· perguntar si, de facto, tinha 
chcgad'o .ao seu conhecimento qualquer ameaç•a contra a 
cxistencia do Sr. conde :rcronymo Montei•ro. 

Era passive! que um desaffecto, que um inimig6, porque; 
mercê de Deus; os tenho muitos, era poss'ivel que um ca
vador dOS dinheiros faceis e baratos do Sr. conde Jcronymo 
·Monteiro tivesse ido inventar, .iunto (L policia, uma infamia 
<!esta ordem contra o Senador que ora oc.cupa a attencão do 
Senado. Era vossivel e eu precisava tirar a limpo a indi
gnidade, para punir, com,o merecesse: o indigno Inventor. 

Entretanto, Sr. Presidente; estando cúm o Sr •. Dr. Au:
relinO Leal; S. Ex. me affirmou que jám·ais chegara ao seu 
eonhecimento semelhante cousa. Mandou chamar o chefe dos 
agentes da Seguranoa · PubliGa que, ;í mii\ha vista, informou 
.iámais ter tido conhecimento de ·qurulquer complot organi-
7.ado pelo humildo Senador que dirige a palavra no Senado; 
dizendo mais que nem ao menos conhecia .esse senhor· ex
Hargento da policia do Espírito Sànto. 

Deante dessa decla•ração, entendi que bastava contestar . 
em te J,egramrria p.ara o Estado do Espirit.o Santo, como' fiz, 
a miseravel e tor:pe invenção, afim de que ella não corresse 
mundo entre o generoso povo daquelia terra. Entretanto, 
,quando eu me limitava a esta simples providencia, ·o Sr .. 
conde J!(Jronymo Monteiro d'irigia-se aos ,iornaes desta Ca
·pital affirmando a existencia do cornplot, mostrando o perigo 
que corria a sua preciosa existencia, dando assim a entender 

··que havia, p'or parte do correspondente do orgão ofi'icial do 
Estado do Espirita Santo, informação · fU:ndada na verda,de .. 

Estou certo, Sr. Presidente, de que o Senado me fará a 
,iustica de me julg-ar muito acima dn indigna e infame aloi-
·
vusin. (Muito bem.) ' .• , .... · ..... · .. ~!J-:'' 

,1' 1 

VozEs oEa~Es -- Apoiados; muito bem 1 
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-0 Sn. Jo.~o Lmz Ar,Vlls - Não preciso, port~nto, defell;"' 
der-me perante o Senado; preciso, porél_ll, qaqm, desta tr1~ 
buna, pois não possuo outru. levar a mmha voz ao Estado 
do Espírito Santo, para dizer úqttelles que me elegeram, que 
me reelegeram, que teem tido na minha palavra a defesa 
continua dos seus interesses; áquelle povo g.eneroso e n?b!e• 
que o seu representante é digno do mandato de que fo1 !!l
vestido (apoiados)_; que elle .. q.'_lanclo não fosse por educac~o 
pessoal por sentimentQ christao, que o levasse a pref,erir · 

. morrer' a matar, .seria incapaz de cOllaborar, de concorrel' 
para eliminação de quem quer que seja, nem dos poderoso~, 
nem daquelles que lhe possam fazer sombra, quanto maiS 
daquelles para quem elle só tem o supr.emo desprezo e o 
mais profundo nOjG. · . . . 

Fique ·o povo do Espírito SantG /com es.s~ desm~nt1do 
solenme da indignidade dos processos da politiCa dommante 
naquelle EsladG, que pretende pela infamia, pela calumnia, 
pelo terror, fazer calar a integridade moral daquelles . qu&, 
como eu, tiveram a generOsidade de .defen~el-os. quando; 
eles ta tribuna (mostrando) ()" Sr. . Momz Fre1re os chamava 
de estellionutarios e de ladrões. 
· Si elles te cm inimigos capazes de s.emelhantes processoS, 
nossa hOra me encontrarão a seu lado para protestar contra 
isso; mas. si as suas consciencias os accusnm da possibili
dade de re1:anche contra violencias de que tenham sido au
~ore~ fl si qu~rem. através de i'~ntasticqs complots, arranjar, 
a mm h a custa, um seguro de vida, este seguro de vida lhes 
darei. Sr. Presidentcj fazendo com que a minha pessoa e os 
~a minha família ve em pela integTidade physica - só pela 
Integridade physica, porque pela outra não poderei fazei-o-
do Sr. conde Jeronymo Monteiro. · 

As minhas pnlavras. taes quae's estou proferindo, sahi
rão no Diario do Conaresso, e si S. Ex., corou Deputado (já:. 
agora me refiro ao Deputado com as devidas reservas regi
mentu•es) entender .de confirmar a indignidade contida con
tra mirn nesse telegramma, partido dOs asseclas pagos pelo 
Thesnuro do Estado, nessa hora, desta tribuna, teremos con
tas largas e vastas a ajustar, porque não sou eu que. provoce>; 
sou o provocado. . 

O Senado sabe da el~vada discriçãe> e compostura com 
que a~avés das lutas poltticas ·do Estado do 'Espirita Santo 
me hei portado. Jamais dos meus · labiOs partiu a menor 
ng!,T~ssão pessoal, nem p~dia partir. col!oquei-me no ponto 
de v1~ta do terreno pohbco e eleitoral. secundando ti. acção 
benef1~a do bo~rado Sr. Presidente da Republica. 

~ao accuse1 .. não aggredi e :não ataquei. Estou sendo 
accu~ado, aggredido, atacado e chffamado por aquelles que 
ao menos por pudor e recordacão do passado, tinham o · su~ 
premo devm: moral de respeitar a integridade intellectual e 
moral. da mmha pessoa, a quem teceram sempre os maio~s 
e mais deslumbrantes encomios 1 · · · · · · • 
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Não querem fazei-o; acceito o repto e declaro ao Senado 
que será com pezar· que terei de cOnfirmar o estygma com 
que o honrado Sr. !Presidente da Republica lulgou a· podri-. 
dão daquella situação politica. 

/renho dito. (Muito bem; muito bem. O orador é cum-
primentado.) · 

ORDEM DO DIA 

· Votação, ~m 3" discussãÕ, da proposição . d!l Camara dos 
Deputados n. 41, de 1916,~que abre, pelo J.I;!Jmsterio da Fa
zenda, o credito supplementar de 2. 786 :658$751, para paga
mento dos funccionarios addidos em todo& ds ministe-rios 
durante o actual exevcicio. 

A:pprovada; vae á Commissão de Redacção. 

. . Votação, em s• discussão, da proposição da Camara dus 
Deputados n. 52, de 1916, que abre, pelo Ministerio da Ma
rinha, o credito extraordinario de f. 000 : 000$, para pagamento 
das despezas res'Uitantcs da manutencão da neutralidade· do 
.Bra~-il na conflagraoão européa e do estabelecimento de bases 
militares nas ilhas da· Trindade e ·Fernando de Noronha. 

Approvada; vac ser submettida a sanccão. 

-Votação, em s• discussão, da proposicão da Camara dlls 
Deputados n. 58, de 1916, que abre. pelo Ministerio da Fa
zenda, o credito de 200 :D-OO$, &upplementar á verba 5•. -
Aposentados - do orçamento vigente. 

Approvada; vae ser submettida a sancção. 

Votação, em a• discussão, do 'projecto do Senado n. 10, 
de 1916, tornando extensivas á Acàdemia' de Commerciu ·de 
Santos.e á Escola de dommercio de Campinas; Estado de São 
Paulo, as disposições da lei n. 1. 339, de 9 de janeiro de 1905, 
com as excepções que estabelece. · 

E' approvado o seguinte 

SUBSTITUTIVO ., 
Artigo uni c o. São consideradas instituições de utilidade 

publica a Academia de Corr.mercio de Santos e a Escola de 
Commercio Beato Quirino, em Campinas. emquanto manth 
verem e executarem o programma de ensino nos moldes es
tabelecidos no decreto, n. 1.339, de 9 de janeiro de 1905. Os 
diplomas' que conferirem encerrarão presumpção do hnbili-
1.ação para. o exercício das funccões comrr..erciaes a que se 
destinam. desde que seja instituida nos. cursos a i'iscnlizncão · 
officinl; revogadas as disposicões em contrario. · 

'.:' 
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E' igunlmcnLc approvacla a seguinte 

SUB•EMENDA 

Onde se diz: ccAca.cJemia ele Commercio de Snntosn, digru. 
so: ccEscoln. de Commet,CiO ·!OSÓ BonifaiJiO». 

O Sr. Presidente - Vae á Conimissão de Redacção •. O 
pro,iecto n. 10. fica prejudicado. 

) ' 
· llS'l'AF!lTAS DOS ~ELEGMPHOS 

Continuação da 2• discussão da propoS'icão da: Camarn aos ' 
Deputados n. 54, d~ 1914, que garante o direito de accesso 
a~s estafetas dos Telegraphos, cu:ia ·classe foi extincta pela 
lm n. 2. 355, do 31 do dezembro de 1910. · 

O Sr .. Pir~s Ferreira :- Sr. Presidente, peco a. V,;~ .Ex.; 
que me ía~-a íuvnecer as mformncões. (Pausa.) 
. _Sr. Presidente, quando ~e tratou de discut.ir _esta propo

SJçao. com parecer contrariO das duas CommJssoes, de Fi
nanças c a de Lcgisl.ação e. JustJça, fui surprBhendido com 
osBc parecer IJOntrarJO a dn•eito dos . estafet.as da Reparticão 
dos Tolographos c promptamente solicitei do Senado m'ais 
uma gentileza pnra commigo, deferindo u.m requerimento em 
CJllC s~ pediam ~o Govcr~o informações a respeito. 

Vwram a,c; mformar-ues,. prestadas pelo digno gestor da 
J)asta da Vijl()ão, so!Jrc rolatorio do Sr. Euclyde's Barroso. A 
cit.ação desl!),c; dous nomes de honrados servontuarios vem · 
J•oforonr o parecer contrario' dessas duas Commissões, uma 
que representa quasi a maioria desta Casa, a de Finançsa, e a· 
de T"egislação que, si não é composta de grande t'lumero de 
membros, representa; com tudo, ou dcvertí repv,eseatar; a 
foro a do d!reito. , 

Pelo acabo de dizer avaliará V. Ex. do meu constrangi
mento lendo de, como estou fazendo, abalar-me a defender os 
direitos dos estafetas do Telegrapho Nncionu~. tão mal 
observados pelas Commissões e . pela Directoria dos Telegrn
phos ora dirigida pelo economico ·e bORrado Sr. ))r. Eu
clydés Barroso, a quem o Governo da Republica em boa hora 
confiou esta espinhosa missão. · · · 

l\las · o Sr. Dr .. Euclydcs Barroso ó economico por natu
I'O?.a e ainda por dever do cargo que desempenha em· nome 
do Governo da União. . . 

Loage de mim reprovar tal orientaclio, prllil:Cipalmente 
qun.ndo elle vô na Joi que garanto o . direito dos estafetas UJ? 
meio de, encarando a questão a seu modo, entrar com mms 
diHhei.ro pura o Thesouro, pagando meHos a esses serven
tunrios. . ... , ..... ·-I 

-, 
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Ituspeilando os oserupulos L[o digno director dos 'J:elc
grapiJU8, p~~sm:ei a ler tod~1s .u~. iul'uJ'llHlf;úcs foL·necidas fJOr 
1:5 • .b:x. .ll!z elle logo a prmc1p10: · · · 

"Os estafetas do 'l'elegraplw foram a .principio diaris
l.tts. Com <? regulamento expedido com o decreto n. 1. 663, de 
30 Je jmwrro de 1894, passaram a ser fuaccionurios do qua
dt·o os de ·1" e 2" classes e assim permaneceram até 31 de de
zembro de 1910. » 

J~sse historico ii muito importante para que o Senado 
vuja que não é wnvenieate legislar de anno a aano . 

. "A. lei n. 2 .• 355, dessa data. extinguiu as classes de esta
feta, tendo-se iaterpretado essa' disposição no sentido de liliiO 
mais sor•t.nn feitas promoçõ9s d!JS ~e Lerceim (diaristas) á 
scgmtdtt c Jos de segunda tL prrmen·a classe,» 

A lei está aqui, Sr. Presidente: decreto u,. 2.355, de 15 
dez~mbro de 19:10. · 

f? ~rt. 1" ,eles ta _lei de~ermjna qu~ íi~a crearlo o quadro 
de d~tu·rslus, mas nuo cxtmgum. os iunccwnaríos do quadro 
de. vSLü·Ictns, que, po1· este artigo, continuam em funC<';ão, 
embora exlincto o respectivo quadro. Mas o art, 5" deter
mina: Fica ext.incto o quadr:o de esLüfetas. 'respeitados os· 
.dil:eilos adquiridos. . . . 

. . 

· Na mesma lei, Sr. Presidente, isto é, na que menciona 
a verba neeessaria tí soluc;ão dos vencimentos dos estafetas ,, 
de 1. •, .z• c 3" classes, é creada a classe dos diaristas com 5.~. 
isto (j, com a mesma lmportancia que tlnham os estai'etas 
de i" classe, ·que era de 1 :SOO$. por anno. 

Mas é tllsa mesma lei que diz,, , referindo-se ás classes 
dos estafetas, · que ficam garantidos os direitos adquiridos,. 
:Vojamos quaes são esses direitos. · 

Es~es direitos, Sr. Presidente, são assim consubstancia
dos:· percepção integral dos vencimentos da tabella respectiva; 
promo(!úo dos de 2• a 1• e de a• a 2•. nos termos da lei pri
mitiva, cuja leitura acabei de referir,, ·ficando os serventes· 
habilitados a exercer as funcoões de estafeta de 3• classe. 

Si nssím é, e si .assim determina a lel.,. por que razão 
J•oduzir-se os venchnentos dos estafetas de 1• e 2• classes, 
trnnsfot·mando-os · em mensageiros com a diaria de 5$, impon
do- IIli:'~, implicitamente, uma pena - a de não terem mals 
clireito a accesso . .de accôrdo, Sr. Presidente,, com o que se 
rn·aticn. em todos os outros departamentos da publica admi
n istrar•.ão ? 
. Aiiida ha pouco, Sr. Presidente, o nosso illustre collcgu 
Seuador pOt' Guyaz Sr. J,eopoldo de Bulhõe~. conversando 
neste roem Lei, dizia que quando foi Ministro da Fazenda en~ 
centrou entt•e os empregados ·da Fazenda cerca do 50 offlc!aes 
a mais. aillm daquclles de que cogitavam os quadros, c 1sto., 
Sr. Presidente. porque, em varias occasiõos, pela oxtinccão 
id~ cargos.; esses 0f!iclaes foram ~ecl!).rados addldos á rep.ar• 

) 
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tição matriz,. percebendo. entretanto, ~eus vencimentos in· 
tegra~s . e não perdendo o direito á p1•omocão. . 

Não me 1·ecordo bem si foi o Sr. Dr. Sabino Barroso, 
quandc• ministro, ou si o actual gestor da pasta da· Fazenda. 
quem e:levou o inspector da Alfandega de Parnahyba a con
tador da Alfandega da Par.ahyba do Norte, promovendo-o, por 
consequencla. 

Ora. si assim se l)rocede invariavelmente em todos os 
minístc,rio&, por que em relac;ão a essa classe de .i'uncciona
rio::; ter-sc-ha procedimento diverso ? 

Vou citar outro facto, Sr .. Presidente, que virá em abono 
das opiniões que estou expendendo. No Mínisterio da Guerra 
existiam o Estado Maior de i • classe e· o Estado Maior de 2• 
classe. Por uma lei foi extincto o Estado Maior de 2• classe, 
:ricando, porém. todos os officiaes que a elle pertenciam com 
os seus vencimentos integi•aes e com direito á promoção. A 
esse temp0 existia, além de outros, um alferes, o Sr. João 
Antonio de CarvalhO., já !doso, e- que, npezar dlsso, ape
zar da extinccão do 'quadro a que pertencia,· não foí preju
dicado em suas promoções e está hoje reformado no posLt 
de general de divisão. · 

1\la~ não 6 sú no Ministerio da ~Guerra· que esses factos 
Qccorrcm; isso é commum, como ha pouco disse, ·em todos os 
ministerios. . 

Di:1 mais a informação que, depois de 23 annos de exer
cido, esses funccionarios, attendendo ás suas funccões·, que 
são dcvéras penosas. teem de ser retirados do serviço, ficando 
inactivos, pois que, já velhos, a entrega do serviço · telegra
phic0 correria o risc,o de .ser muito prejudicada. 

IIa multo ·velho, Sr. Presidente. que dispõe de extraor
dinaria, actividade. Como Y. Ex. e a Casa sabem, tudo iS~•> 
dependr da orgariizaçãq do individuo, e do desejo que cada 
um tem de adquirir honestamente os meios necessa:•ios A 
sua e ti. subsistcncia ãos seus. . I · 

Não sou a favor dos meninos ·empregados nos /Telegra
phOs. Elles deviam antes estar nas officinas. 

O SR. HERCILio Luz - E' a pra'Xe seguida em · todos o~ 
paizes do mundo;· · · · 

O SR. PmEs FERREIRA ...:.. Si seguiasemos as praxes de 
alS'UnS paizes, tal:vez obtivessemos melhores resultados. i 

• Não posso . comprehender que esses · meninos, qua.si que 
abandonados, assim posso dizer, sem haver recebido nas es.:. 
colas publicas os verdadeiros . conhecimentos das primeiras 
lettras. se.iam logo empre,::a.ctos. Que confianoa podem mere-
cer ? · . . ' 

O SR. HERCILIO Luz - Si não soubessem ler não podlam 
ser estafetas. ~·. . . . .. _ ..... · ; ~- _ ·- .. .J 
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O SR. PIRES FERREIRA - Não basta saber ler e escrever; 
é preciso conhecer bem a8 quatro operações·, um pouco de 
geographia o de historia patri!L. ! 

O Sa. !Vl'ENDES DE ALMEIDA - E calhecismo. 
O SR. PiRES FenREIHA - E por q.ue não o · cathecisnro ? 
' 0 SR. l\fENDES DE ALMEIDA.- E' O que digo: e O e:s:ercicio 

do cathecismo. 
0 SR: SOARES DOS SAN'l'OS - Que/cathecismo ? 

· I I 
O SR. MENDES DE ALMEIDA - Sem religião não póde 

. .bJaver coração. 
O SR. JosÉ EuzEBro - Precisam tanl'bem conhecer o ca

thecismo do civismo. 
·O SR. PTRES FERREillA - Os dC>us i !lustres rep·resentant·es 

do Mn.ranhão faliam em cathecismo.· Um no cathecisnro da 
• nossa religiãe> e o oqtro no cathecismo de uma religião não 

menos nobre·, a do civisnro, mas eu· au!l'!llentarei ainda outro: 
<I da religião da defesa da Patria. , 

.· Nadru disso se faz. O menino emprega-se logo, isnorando 
tudo isso. , , 

Não tenho o intuito de censurar o digno director doe 
'])elegraphOs, que só merece a minha consideração, mas não 
posso abandonar o direito dos estafetas, apezar de se dizer 
que •a.s condições do· paiz e o regímen de economia assim nos 
obrigam a proceder. ·~. . 
. Não ha m'inisterio sem addido e add'ídos que não podem 
ter accesso quando ha vagas. Tem se presenciado e>1de facto 
nas duas Casa~ dO Congresso, e a.té no regímen passado ·hOuve 
Deputados e ::;enadores suvplentes. Quanto aos empre!llados, 
nem se falia. _porque os logare8 vão s.en~o creados, e muitas 
.vez~s preenchidos, . até mesmo sem existir vagas. · 

Na ausencía dos nelatoreR do parecer. nada mais direi 
sC>bre o assumpto, nestru discussão. , · . 

O Senado vê perfeitamente que ó quasi nenhuma a dif
ferenca entre o que percebem esses em:Pregados e o que 

. percebem os mensageiros. Além disso. o direito des>R-S em
prega:dos está garantido e, portanto-, não sei por q;ue motivo 

. se tenta cortar-lhes a carreira. impedindo o accesso. 
O Senado dev.e J?restar ·toda ·a attencão ao ·que pede essa. 

classe de funccionarJOs, e se não póde diminuir-lhes 'llS im
:IJO~tos sopre os ordenados. ao menos lhes conserve o dire!to 
adfjuirido, em beneficio de sua~> . fam'ilias; (lU e tambern são 
!brazileiras e tiio honradas como as nossas. , . · . 

Por mais essa ninna~ria, ·talvez o erario publico não fi
cc.rá desfalcado, nem: o credito da: Naciio abalado no estran-
geiro; nem no interior. , · 

O que não convem é croe sP. esteja legislando contra di
r,eitos de terceiros, para não termos que vota.r diariamente 

. ~ . •' 
~ ' 
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c~l'CL\ilú~ Ilnra saLisfacJãO. do. sentenças ú. visto. de direitos re
coulwcidoti pela iJLllll'tt·du jusLicia de nossa Lerru. . 

E não é demai~. Sr. Presidente, que eu procure levantar 
uma ponta do vóo que encobre. muitas questões sérias, que 
tenho procurado calat•, até que chegUie occasião opportuna,. 
}Jrincipalmento quanCo ú. lei ele 10 de dezembro doe 1913-; que 
truta da remodela(:.üo da tabella dos officiaes do Exercito, Ma
rinha, Bombeiros e. !Policia, lei que costumam dizer ter vindo 
dcsgoraç,w o crario publico. Isso não é verdade e para hOnril 
da Nação, vou requerer ao Senadó dentro de poucos dias se 
digno nomear uma Commissiío doe Senador·es para estudar todas 
us leis que concedem vencime,ntos a militares de mar e terra,; 
Policiil e BombeirOs .e, a todos Os funccionarios dos outros 
ministerios, para comparai-os, classificai-os e vir em maio do 
anno vindouro apresentar ú. considera~;~ão do Se,nado um tra
balho qtte me possa eximir das censuras que diariamente par
tem da imprensa com o intuito ·doe molestar-me..· 

Quando esse ·confronto se fizer a Nacão brazlleira ha i.le · 
j'icur convencida dr, que na escola do~ qüe percebem pelo the
souro publico, as :forcas armadas veem em ultimo Jogar. 

Quanto ao direito das familias dos. Officiaes do Exercito, 
Armada, Bombeiros 'e Policia. basta dizer; Sr. Pre,sidente, l]Uie 
estes servidores contribuem pau o montepio com a quota es
tabelecida na tabella moderna. quando é ce1>to que os orphiíos 
f. vi uvas desses militares vão receber pela tabella antiga, dan-
do~se do inverso nas classes civis, . . 

O SR, Vrc•romNo MONTEmo - Entrêtanto é ô exercito maiíl 
bem pago no mundo. ·.. · • . ·. . 

O Srr. PmEs FERREIRA - Não fallo dos exercitas do mun
do, mesmo porque e·stou no l3razil. Nada tenho que v·er com o 
que so faz nos outros paizes relativamente aos funccionarios 
civis e militares. ·· 

O SR. MENDEs DE ALMEIDA - Cada um enterra seu pae 
como póde. (R·isos.) 

' O Sn. VrcTORINO MoNTÉ:mo - Mas V. Ex. é o menos com
petente para censurar que as famílias dos officiae.s recebem 
pela tabella antiga por isso que foi o autor do projecto, 

. O Sn. PrnmiFERREIRA- V. Ex. não sabe o que vou dizer·; · 
pat•a que se zangar, tanto mais quanto foi V. Ex. quem me
lhor co!luborou commigo nessa reforma. Si não fosse V. Ex.· 
e li [I não teria sido tro.nsforní[lda ·em lei. . ·. 

Vou cbegl:!r onde quer:o .. Os juizes. os ~ri~unaes de justioa 
cl;t .noss~ P.utrm toem dectdJdO que o monteplo dos servidores 
CIVJ_s SOJa Igual. á. metade. do ordeuado que percebe o íunccio· 
nar1o quando VIVO. 1 · 

O SR. Jo;{o Lurz ALvEs- Sob o funda.mento do que.a lei 
.~ada tinh:J; .establllecido a r:esp\litO ,, , · 1 

·, . ' '. . . . ' ... 
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o SR. Pnms l?~mRE!BA - Com licença, não nos zanguemos-; 
estamos d~ boa fé na questão. nem eu esLou censurando. os 
iribunae.s. · 

· Mas. Sr. Presidente, a lei do montetJio dos servidores do 
Imperio foi feita tendü-se cm vista aqmllo que percebiam os 
ôfi'iciaes do Exercito e da Armada naquelle tempo. 

Os' ofi'iciaes do Exercito tinham meio soldú, de accürdo 
com suas patentes e tinham montepio. Esse meio soldo e 
montepio iam augmentando á proporcão que eiles iam tendo 
accesso, de maneira que um marechal do Exercito. que rece
bia um conto de réis d.ebcnva 500$ de montepio. 

Baseado nesta lei, o grande jurista brazileiro, o eminente 
Sl'. Dr . .Perlro !,essa, estudou os fundamentos, para delle tirar 
as conclusões, em favor das viuvas e orphãos dos civis, pela 
segui·nte razãü: quando se votou o montepio para os servidores 
civis do Imperio, o maio·r úrdenado que havia naquelle tempo 
era o de um «bispo~. como se chamavam .os directores dJ The
souro, que percebiam 600$ de ordenado, passando, pôrtanto. 
a metade do seu ordenado, isto é. 300'$, a constituir o seu mõn-
~p~. . 

Mas, .Sr. Presidenltl, mna vez que c1l'egassem a percebct; 
.o orde"nado de 600$ nada mais poCiiam esperar. pois não ti
nham mais accesso. pdr já terem attingido o ultimo logaJ!', 
que era o de cbispo~ do Thes.ouro. Entretanto, os tenentes. 
capitães. ma,jores. podiam chegar até ao püsto de marechal>' 
cujo soldo era de um conto de réis. em vida. 

Tomando-se em consideração os fundamentos da lei mi
litar, foi concedido aos civis que tivesse accesso J limite ma
xímo de .300$ de montepiü, de accôrdo com o que .a lei esta-
belecia para os militares. • · . 

. 1Si assim é, Sr. Presidente, si nós pagamos por uma nova 
tabella. pela tabella moqerna, como é que as nossas familias 
vão receber ü meio soldo e o montepio constantes de uma ta-
~clla antiga ? . . . 

o. 0 Sn. 1\flt<'<'DES DE ALMEIDA - Desde que se trate de au~ 
gmento de despeza, póde requerer equiparação, que tem voto. 

I . 
~O Sn. PIRES .FERRE!M - Não ~e trata de requerer equipa

racao. Essa equiparaçao, Sr. Presidente, ha de ser feita Pt::los 
tribunaes de .iustica deste paiz. porque ,nós qs militares •. nãli 
somos parias, devemos ir aos tribunnes; pois ·temos o direitC> 
de igtl~ldáde perante a lei. . · · 

0 SR. ME'NDES DE ALMEIDA - Dinheiro haja,. . . 
O SR. PIREs FERREIRA - Sim; mas para pagar a queni es

tiver dentri$ da lei, a quem de direito. a quem trabalha. 
Nestas condições, nlio me desviarei da questl'io dos esta

Jetas; .faço um appello ao Senado em favor dessa classe. E' 
U.!,ll auxilio. cujo custeio não vae arrebentar os cofres da Na
çao. E assim como p~;~ço um voto ele ,iustiça ,para essn sente. 

s.- Vol, V tS 

( 
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peço tambem que o Senado empregue tüda a sua actividade, 
tJda a sua energia, contra dcsp~zas qúe não devem ser feitas, 
contra a appr·ovacão de contas que não devem ser approvadas. 

Isso é ql!e tem feito mal ao paiz. Não será ,com a cJncessão 
de cinco mil réis para os estafetas, cujo numera deve ser. ma1s 
ou menos ·de cem. sendo, portanto, a despeza total a se fazer 
de seis con1os de réis, qu6 iremos á garra~ , · 

UMA Voz- Não é nada. 
o\sR. PIRES FERREIRA- NãJ é nada. Não é nada, porque 

elles trabalham. não é nada, porque ha alli creancas e inexpe
rientes ,que· ganham 3$ e 4$ por dia e isso absolutamente não 
chega para o sustento de suas familias .. · { 

E' para essa classe desprotegida que eu peco o ap.6'io do 
Senádo. . .. . r" 

O Sr. VictÓrino Monteiro ( •) -;- Sr. Presidente, éu estou 
continuando na minha missão do. anno passado, a de ir para 
a berlinda innocentemente. Mas, na· ausencia do Relator, sou 
obrigado, •Como Prtrsidente que sou, aliás immerecidamente 
(não apoiadosi. da Commissão de Finanças, a dar uma li-:. 
geira resposta ao illustre Senador pelo 'Piauhy, marechal com· 
bastão de .ouro, do qual eu sou um humilde s'nldado disci-' 
plinado. . ' 

O nobre Senador ~ez uma longa disressão. foi mesmo 
além do que devia ir. estabelecendo comparações infelizes. 
· Antes. de entrar, Sr. Presidente, propriamente . no . as
sumpto da minha resposta, favei ligeiras considerações sobre 
o projecto que se discute.· I · 

Devo dizer que S. Ex. é quem menos está nas condições 
de tratar da questãó de montepio militar. ' ~ 

S. Ex. quando' apr-esentou o seu projecto de remodela-
cão de vencimentos, do qual eu, apezar da minha incompe
tencia. . . . · 

. 0 SR. PIRES FERREIRA - Não· apoiado. 
. O SR. VtcT.ORINo MoNTEIRo - ..• ··fui Relator, fez questão 

capital disto para assim tornar mais sympathico o projecto e 
conseguir o apoio de ambas. ·as Casas do Congresso, comQ 
aconteceu. 

'Mas devo dizer a S. ·Ex. que o Tribunal Superior, para: 
o caso. ·isto é, o Supremo Tribunal Federal, quando · int.er
pNJtou a .lei no sentido de conceder-se o montepio de accOrdo 
eom os. vencimentos reclamad.os. foi sóinente depois. do fal
lecimento de um de seus membros. 

O SR. PIRES FEIUIEJRA. - til~ apoiado. Pego a palavra •. 
. I I I ["! , \:[·!r· • , · •I . /O 

' ,, ., I • 

· .(•) EstEl...:discurso não i'oi re:visto pelo ora<lor .•. ..~ 
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O SR. VrC'I'onrNo MoN1'lllHO - Parr.ce-me, pois, Sr. l't'll
~iclente, que 0 nobl'e Senador não tem razão 'no que p!'etendc. 
B. Ex., autor·. do projecto de remodelação pelo qual muito 
se bateu,. não é coherenle com a opinião que sustentava ao 
apresentar o projecto, que aliás mereceu o. applauso do 
Congresso, estabelecendo que o pagamento do montepio dos 
militares fosse feito pela Labella antiga .. Si assim não tivesse 
sido, Sr. Presidente, a despeza seria colossal, e o meu pa
recer não podetia deixai' de ser contrario. 

Si continuarmos desta maneira, com essas questões de 
montepio, dentro em breve os dinheir.os da Nação não che
garão para atlender a essas despezas .•• 

O SR. GoNzAGf JAYME - O militar, além do montepio, 
tem o meio-soldo que o civil não tem.. .. 

O Sa.. VrcTORINo MoN1'EIRo - O honrado Senador, .com a 
jurisprudencia que agora 'quer arranjar .... 

O Sa.., PIRES FERREIRA - Não quero arfanjar. E' da lei. 
O Sn. VrcT.ORINO MONTEmo - ... quer convencer-nos da 

justiça da causa que defende. Mas é preciso que S. Ex. saiba 
que ha aqui no Senado quem entenda Lambem. da materta 
e que c,ertamente não deixará passar gato por lébre. 

Mas; Sr. Presidente,· em relação ao projecto em debate, 
parece-me que 0 que· S. Ex. quer é que se volte novamente 
a uma disposição anterior, que dividia os estafetas em tres 
classes, classes que foram extinctas, creio que em 1911, respei-

. tando-s:e, entretanto, os direitos já adquiridos. Quer S. Ex. 
que os estat:etas cujas classes foram extinctas. tenham direito 
ao àccesso. · 

O SR. PIRES FERREIRA - Co~o as outras classes .. , 
O Sn: .. YrcT.omNo MONTEIRo ...::.. Ora;~Sr. Presidente, parece

me que· S. Ex. não tem razão. Nãó ha nenhuma offensu n. 
direitos adquiridos. São mantidos ·esses indivíduos nas mes
mas condições em que se achavam quando foi decr.etada a. 
nova Iei. Trata-se· apenas de' um estranho movimento de 
generosidade de.S. Ex. que é. apezar disto, um dos maiores 
defensores do Thesouro Publico. · 

S. Ex. quando quer obt.ér alguma cousa, com a activi
dade que nós lhe reconhecemos, apresenta sempre um argu
mento intere'Ssante: é que a causa que defende ácarreta :\ · 
insignificante despeza de meia d.uzia de contos de réis. 

Não se trata da maior ou menor imp.ortancia da despeZtl 
que o projecto possa prrduzir. Trata-se de uma questão .do 
principias. de respeitnr a lei, de dar applicaçã,o a uma me
dida votnda pelo Congresso. _ . . . 

Sr. Prcside!)te •. creio que niio poderia dar exp,licaclio mais · 
positiva e no mesmo tempo mais jurídica· do que procedendn . 
á .leitura do brilhant.e é jurídico parecer da Commissftu de 
L~gislac!io .. e J;ustioa, n.o qual s~ louvo11 a CoD!mi.ssão d~ ~i-· 

/ 
....... 

• 

... 
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~1anças, c apresentado p.el~ nosso !Ilustre collr::ga Sr. Dr.: 
Epitacío P·essoa, que ínJ!ehzmente nuo se acha pr·esente, 

O parecer de S. Ex. é o seguinte i 
«Antes de 1011, havia tres classes de estafetas para a 

distribuição de · telegrammas, sendo os lagares de primeira 
providos por acce~so d.os •estafetas d~ se!;'unda e o~ desta por 
estafetas de terce1ra. O decreto leg1slat1vo n. 2.355, ·de 3'1 
de dezembro de '1910, extinguiu estas .classes «l'espeitados o~ 

. direitos adquiridos» (art. 5•), e creou em substituicã.o o 
quadro dos mensageiros (art. I •) ,, 

.. os estafetas · conservados pa:·saram a ser mensageil·os 
com os vencimentos que tinham, mas sem mais direito á pro. 
UlOtlãO.. ·· · · 

'E' esta a situaÇão actual que o recente decreto n. H.520, 
de 1 O de março do corrente anuo, não modificou. 

O projecto da Camara dos Deputados ora submettido á 
apreciação da Cômmit·são de Justiça e Legislação restabelece 
o acce.sso eni.J·e os esta~etas subsistentes. 

O decreto n. 2.355, de 1910, nãü offendeu nenhum direíto 
dos .est.afetas dó's •.relegraphos. Uma vez resalvadas; como fo. 
ram. as. promoções feitaJ, era.lhe perfeitamente licito extin
guir as classe's o abolir a vantagem dó' accesso. E~·ta vantagem 
não constituía urn d·i1•eito adquirido no sentido proprio da ex
pressão. A revüga11ão de regalias dessa natureza comprehen. 
de-se incontestavelmente na>:· attribuições normaes do Poder 
Legislativo. 1 

O projecto da Camara contém, pois, quandú' muito, uma 
medida de equidade, e. não tendo caracter interpretativo mas 
sim derrogatorio do decretó' n. 2.·355. favorece apenas aos 
empregados actuaes, que não deverão ser muitos, visto ,que. o 
decreto n. 7 .273, de 31 de dezembró' pe 1908, mandou excluir 
do quadro todos· os estafetas que attingissem a idade de 20 . 
annos. · , ·•· . 

Mesmo nestes termos restrictos, entretanto. o .projecto 
:acarreta augmrnto de deEpeza. A Commíssão de . "Financas 
dirá si a situação financeira do paiz o comp6rta. » 

Ora, Sr. ·Presidente, a Commís~·ão de ,Finanças só ''tendo 
que dizet• s6llre o augmento de despeza acarretado pe.lo pro.
jecto, o seu parecer é relabvo ao augmento de despeza. Esse 
augmento não ó pequenó'. Além do mais, a proposicão vem 
derrogar uma lei votada para produzir melho.r eff'eito. . 

Sr. Presidente, nós, na Commissão de Finanças, apezar de 
f.ormo~· alguns juristas e~tendemos que nãú' podíamos de ma. 
neira nenhuma deixar' de concordar com a outra Commissão, 
:prinoipalme.nto contando esta com juristas de nJta e da maior 
competencia, portanto. Casualmente, foi até Relator do pare
cor um membro aposentadô' desse tribunal que S .. Ex. en. 
(l,rossou com tanto nrdor. .. . . . . 
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0 SR. J;'IRES FERREIRA - V. Ex. é que é um indepen• 
dente... ' , i 

O Sn. VICTÓRINO MONTEIRO - Eu nãJ sou independente,. 
A prova é que estou na d~pendencia de V. Ex., ,que é um 
rnanda.chuva. .. --. 

0 SR. PIRES FERREIRA- Si eu mandas:e, V. Ex. nÍio ti-
nha pedido a palavra e estaria agora votando cil'mmigo. 

I O Sn. VICTORINO MoNTEIRo - Sr. ·Presidente todos os Gü-
, vernos da Republica teem ·roito sempre .questãÓ de ser soli-

dariüs com o nobre Senador. Todos os Governos fazem que-
s-tão da solidariedade do Sr. Sel)ador Pires Ferreira. S·. Ex. 
dá ás costas até nos altos poderes da Republica. Haverá um 
homem mais independente ? 

Não possü neste assumpto, absolutamnte, defender os in
':ter&·ses da classe a que se referiu S. 'Ex., e não o poderia 
fazer mais do que o seu proprio chefe, do que o chefe dessa 
reparticãü, que está de accõrdo com o parecer das duas Com
missões. 

Peco desculpas ao meu illustre collega, a quem tanto 
respeito e considero, ele, porventura, eu lhe nãü póder agradar 
nas• minhas considerações, certo que fali e i com aquella ii:mo
cencia com .que sempre uso da valavra. (Muito bem; muito 
bem.) · 

' O Sr. Pires Ferreira - E' preciso relembrar o que se 
passou quando se discutiu o projecto da remodelação da 
tabelia dos officiaes do Exercito. O montepio era igual ao 
meio soldo da patente do official. Este foi o voto da Com
missão de Marinha e Guerra. · Indo para a Commissão- de 
Finanças, ficou resolvido que o desconto para o montepio 
soría pela tabella antiga e. o pagam~nto pela tabella moderna! 
!Mas fizeram a operação na redacção do artigo de maneira 
que quem Iô o art. 3·i da lei da remolelaçã·o vô perfoiln
n:.cnte alli garantido o direito das familias dos militares. 

Não tem sido até hoje cumprido· · osso artigo pelo Poder 
Executivo, mas no momento em que qualquer preJudicado 
recorra ao tribunal da justiça da · nossa terra • h a de ter a 
necessavia reparação. 

Peco mnil.o- particularmente a 'attenção do nobro Senador 
pelo Estado do Hio Grande do Sul para o a ri;. 34 da 'lei cm 
questão. Leia S. Ex. com a calma do ;jurista o alli ver(t o 
direito dos militares garantido. · 

Ai'firmou S. Ex. que eu concordára com a idéa cl~ V .. Ex.; 
h a engano: fui vencido no seio da Con;.missão, resJgne!-mO, 
porque ora nccessario; porque era preciso ceder algmun 
cousa, para. afi;nal tambem alguma cousa obter. . . 

No momento em que se redigiu o art. 34 eu q~;uz Jt:~t~r
yir, no sentido de ficar mais dura o positiva a dtspos!ÇttO, 

' J 

' 
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J.lül'•ím, um illusl.rc memhro ria Commissüo, n:.iliLar como eu 
me disse Que a disposição era tão clara que não havia mais 

· necessidade de dizer cousa alguma; accrescentando ainda que 
seria bom deixar o caso como estava; pagariam pelo moderno . 
e receberiam pelo antigo, en:.quanto os· juizes não fossem re-
queridos a dizer a ullima palavra. · · 

Como diss1l, Sr. Presidente, as questões que estão affe
ctas a 1lSta Casa do ·congresso, analyso-as sempre, consulto a 
administração, manifesto o que penso ·a respeito e, si muitas 
vezes não prevalece a minha opinião, fica, em 1todo •caso, 
salva a minha responsabilidade. ' 

0 Sn. VICTORINO 1\IONTEIRO - E quem não faz assim é 
mal intencionado. - ~ . 

UM SR. SENADOR - Isso seria toleravel no tempo de sua 
majestade o imperador. · · 

· O· SR. PIRES FERREIRA - O Sr. D. Pedro de Alcantara 
governou. tolerante e sabiamente, este paiz por muitos annos. 

. I 

0 SR. VTCTORINO. l\IONTEIRO (ironicamente) - QUt'\tn 1)0· 
vernou ~ão foi D. Pedro de Alcantara, fOi D. P!ldro II. 
. O Sn. PmEs FERREIRA - E si fosse possive] estabelecer 
um confronto, nós que vimos combatendo h a lonwis. annns 
pela Republica e 'pelos sãos princípios·, 'chegaríamos á con
clusão de. que os homens do' pa-ssado regímen não ficar iam do 

· modo al!l'Um em situação inferior aos homens actnllCs. E 
sobre este assumpto', Sr. Presidente; é melhor o silencio ... 

· U:r.r SR. SE:NADOR .- Creio que o meu nobre collega uão 
pretenderá que os Presidentes imitem os reis. " 

O SR. PIRES FERREIRA·- Não VOU tão longe; mas . direi 
que um Presidente da Republica, qua- imite as virtudes ci
vioas de Pedro II contribuirá indiscuti~elmente parn n reli-

. cidade deste paiz, porque em Pedro II encontrámos sempre. 
honestidade, illustrmcão, honorabi !idade, prudencia, r6sp e i to 
ao direito de terceiros e consideração para com seus couci~ 
dadãos. ,/ · 

' I 

O SR. JoÃo LYRA - E os Presidentes da Republica ?· 
O SR. PIRES FERREIRA - Jlá declarei 111 V. Ex. que não. 

quero estabelecer confronto.. · 
O SR. JoÃo LYRA - Quem estabeleceu ·confronto foi. 

V. Ex. · ... · 
O SR. PIREs FERREIRA ...:. Eu apenas· salientava as ex

cellentes qun.Iidades e virtudes civica~ de D. Pedro II. 
O SR. JoÃo LYRA - Eu pergunto si com os President(ls 

da Republ,ica não se dá o mesmo.. · 
0 SR, PIRES FERREIRA - Nem 8erilpre. -- • 

'• 
I 

,I 

' 
\ 
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O ,SR. Vrc·ronrNo J\IONTEIRo - E' extraordinario que assi~ 
pense·, )/isto como V. Ex. ainda não fez opposição a Presi-
dente algum. · 

0 SR .. PTRES FERREIRA - E' O que p•uréce a V. Ex. A 
~i~ha oppos~cão não é de modo a. fa.zer fita · na trib~ma; 
l1m1to-me a aconselhar o que me md1ca o fructo da mmha 
longa experiencia, nas circumstancias em que julgo isso 'de 
utilidade. · 

O SR. VrC1'oruNo Mo~TEIRO ....:. Já tenho feito opposição 
algumas vezes. · · · · 

O SR. PIRES FERREIRA - Poucas vezes. (Risos.) V. Ex. 
está perturbando a discussão. Rogo não me \interromper. . 

Disse mais o nobre Senador que sempre está prompto a 
acceder aos meus' pedidos. ' ' ' ' ' 

Si asslm é, peco que vote' pelos estafetas, lembrando que 
nós votámos na sessão de ante-hontem tres creditas de 
2. 4-DO contos·, pa•ra pagamento a addidos, que nenhum ser
viço prestam-; e agora não poderr.:os negar a esses hOmens: 
que não raro se inutilizam no servico publico, meia, duzia 
de contos de réis, ' 

Era tudo quanto eu tinha a dizer. (Muito bem; ·muito 
1;em.) \ 

~e)eiÚ1da; vae ser devolvida á Camara dós Deputados. 
' . , I 

PROiMOCÃ6' DE OFFICIAES POR MERECIMENTO 

\ 

2• discus~ão da proposição da Camara dos Deputados 
n. 44 de 1916, determinando que os lifficiaes do Exercito 
não podem ser promovidos por merecimento sem ter. pelo 
menos, um anno de effectiva serviço arregimentadt5 ou em 
commissão e revogando, vara eE·se effeito, o art. 63 do or. 
camento vigente. 

• 
-0 Sr. Presidente - Com o parecer da Commissão de Ma-

rinha e Guerra foi presente á Mesa á seguinte . .· 
'• 

'. ' 
' 

«.Art. 1.' Entre as palavras tenha e pelo menos accrescen. 
te-se: <lP.ntro do tempü de ·interstício, ora em vigor.:. 

Na fórma do Regimento, .vou· submettel.a a apoiamento. 
Os senhores que apoiam queiram levanta r-se. (Pausa.) · 
Apoiada e em discussão cum a proposiciio. 

O sr. Mendes de Almeida - Sr. Presidente, a proposição 
da Gamara dos D!lputados, cuja discussão V. E.'i:. acaba de 
~nnunciur .. est.nbelecc nq urt. 1" que, a contar de 1 de janeiro 
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de··1!118, nenhum 'official do Exercito p.oderá ser 'promovido 
por mer•ecimento ao posto immediato, sem que . no .. ·p~sto 
anterior t<lnha, pelo menos, um ann.o <te ef'fect1vo serv1co • 
.nrrcgimcntado, ou em commissão tcchnica ela sua espel!in!i
tlaf.\c, si l'ór de cng"enharia ou do corpo do saude. 

o art. 3• diz que: 41fica revo!;ndo o · arL. 63 da. lei 
•orçamentaria vigente.» . •· 

O fim da proposição. Tevog"ando 0 art. G3, foi decl~rnr 
que nenhum official poderá· B<lr promovido sem que ás outras 
condtções lcoaes r e una pelo menos· a effectividade no posto · 
:mterior de seis me~es de exercício em um dos Estados do 

· llará, Amazonas, 1\Iatto Grosso. Paraná ou Rio Grande do Sul. 
T-il! como a' approvou a Camarn. tal c'omo nos foi ro

mettida, da maneira por que cslá redigida a proposição. no
deria dar Jogar a perturbações nessas promoções, paree<lnd'õ 
que um official, desde que tivesse servido em uma dessas lo
calidades durante esse interstício poderia ser promovido sem· 
outro qualquer requisito. Entãõ, como ·varias membros da. 
Commissão de Marinha. o Guerra fizeram restr,icoões ao pa-
~·ccer . .. 

O Sn. !NDio no BMzu,- .Npoiado. 
0 SR.. MENDES DE ALMEIDA - .• , porque tinham 'US mes"' 

mas idéas que eu no tocante ao assumpto, · ,iulg"Uei conve
niente tornar rlaro esse pbnto, ficando beni esclarecido· quo 
nenhum officinl poderá ser promovido sinão depois de dous 
'annos de interstício. evitando ·esse modo que um potentado 
qunlquer pudesse, sophismando a lei. promover um amig"o, 
pudesse promover alg"um official que tivesse. apenas um anno 
de serviço, nessas circumscripções territoriaes, 

Eu disse que isso se devia fazer sem pre,iuizo da lei vi
gente, isto é, que esse serviço se contasse dentro do prazo 
dt.l:~· dous annos marcados por essa lei. A emenda é explicativa, 
11· tem por fim evitar. daqui por deante. a possibilidade muito 
natural, .que. •observamos dia.riqmente, de al!;um potentado pro. 
curar promover alguem sem ü interstício determinado pela 
lei. Conversei com alguns co!lep:as de Commissão e elles me 
declararam que a emenda é vantajosissima, porque evita toda 
a !1Ualquer duvida pos~ivel. (Muito bem; muito bem,) 

O Sr. Pires Ferreira (') -Sr. Presidenta, o parecer da 
Commissão de i\!arinha e Guerra, relatado pelo Sr. Senador 
Laul'O Sodré; esclarece perfeitamente a questão e indica a 

· norma do condu c ta do Governo; quando th'13r de !'azo r promo
ções por. merecimento. 

O Sn·. LAuRa Soomí - Apoiado. 

( •) Este discurso :nüo foi revisto pelQ orador ... 
• 

'' • 

'• 

,, ' 
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,, ·O Sn: PmEs· FEnnEin,\ - A emenda do· nobre Senador pelo 
J\Iaranhão visa exclusivamente tornar mais claro o pensamen
to do legislador • 

• 
0 Sa. MENDES' DE Ar.MEIDA - Exactamenl.o, 

· O Sa. PmEs FEMEIR,\ - Dosnecessaria é, por consequen~ 
ciQ;, a.,. suo. approvação. . 

0 SR. MENDES DE ALMEIDA - l\Ias por que 
O Sn. PmES FERI\EiftA - Porque o objecto da sua emenda 

está -claro no parecer foL·mulado pelo Sr. Senador Lauro So
dré-; julgando-a dispensavel. Mas, uma vez que o Senado a 
acceile., na a· discussão voltarei á tribuna para dizer que 

· el!a tüm o mesmo fim já provisto pelo parecer do nobre Se-
nador pelo Pará. · · 

'O Sn. MENDES DE ALMEIDA -'Logo approvemol-a, 
O SR. PIRES FERREIRA- Não ha necessidade de approvar, 

porque ol!a 'não modifica nenhum dos. principiQs já previstos. 
A reovgação do art. 63 visa apenas prejudicar os offi

ciaes. Nüo tenho a pro tenção de ser o unico defensor· dos 
direiLos dos militares, porque elles são perfeitamente defen
didoa por todos os Srs. Senadores; em todos os terrenoS!, o 
a todo o momento. 

Ha poucos dias vciu de um dos Estados do sul um major, 
official antigo, que. so julgava com o direif.o á promoção por 
merecimento; em virtude de serviços prestados.' Si as pro-

. moções tivessem sido feitas sem se levar em conta o arL 03, 
attentatorio do direito dos officiaes e de suas famílias; esse 
major não teria sido prejudicado, como foi; morrendo hn. 
cinco dias. sem ser promovido. · 

Dc,ve-se esse. facto ao art. 63, a essa legislação a re
talho, à mercê; tí vontade de grupos de officiaes que solicitam 
favores no rC'ongresso,j p~eterin,do seu·s companheiros de 
classe. 

O SR. VrcTónrNo JliiONTEI!\O - O Senado manifestou-se 
contra essa disposição; q Camapa; porém, restabeleceu-a por 
dous terços. , 

0 SR. PIRES FERREIRA - Peço ao Senado que O.pprove a 
a proposição da Camara mandando extinguir o art. 63, o 
aj)provr. tambein a emenda do nobro Senador, que m~reco 
toda a consideração afim de que não se augmentcm mms os 
prejuízos de uma das· corporacões milHares da Republica. 

· A emenda do.nobre Senador veiu lembrar que; é preciso 
dizer·, quando se trata de funcção technico-profission~l de 
cada uma das armas. Portanto, não se podern exclUir os. 
oofficic.es do Exercito que· ser•vem arregimentados nas corpo-

. rncões de policia. e bombeiros, porque estas corp~r!lcõos são 
militm·r.s. Além disso, pelo regulamento; esses offwraes teem. 
o mesmo direito quQ os outros. · 

• ,• 
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0 SR. SOARllS DOS SANTOS - V. Ex. interpreta a lei.? 
O SH. PIRES FERREia,~ - Não estou interpretanrlo; mas 

vejo QtiC a nossa intenção é esta. . • · 
'0 Sn. SOARES DOS SANTOS - Mas, não está no texto da 

lei. · 
0 SR. PIRES FERREIRA - 0 nobre Senador pelo Rio Gran-

de ti muito ,íoven. . . . 
. O SR. SoARES Dos SANTos - .Toven em relação .a V. Ex. 

que é venerando. · 
. O SR. PIRES FERREIRA - ... por isso ha de me permittir 

que eu lembro a S. Ex. que o hislorico das leis serve para 
a sua interpretação,; quando quem ns execuTa tem más in
tenções. 

Nfin tenhO. Sr. Prr.sidenf.e; má vontade contra a emenda, 
mas. ,iulgo-a desnecessaria, porque está muito claro o direito 
dllR llffi~ior.~ rlo F,'\'rrcíto; mesmo servindo nas corporações 
de policia e bombeiros. · 

. '( I 
. O Sr. Lauro Sodré (•) -Sr. Presidente, parece-me fl}IC 

a ·emenda upreE·entada pelo illustre Senador pelo Maranhao. 
· membro ctl'mo é da Commissão de Marinha e Guerra. sendo 

lançada no proprio parece.r, não interrompe a discussão para 
volvr.r a prop1Jsiçã9 ao :·eio da referida Commissão. Sendo 
assim, sinto-me na obriga_ç_ão de dizer ao Senado que sobre 
esta emenda .iá o parecer àisse, préviamente. por isso que a 
materia. o assumpto que flli ob,iecto della, foi discutido na 
Cómmissão. · 

Houve effectivamente quem lembrasse que pôderifi haver· 
duvida na votaçã.o da· lei como eJia e~·tá redíglda e que era 

, necessario ncudir com a providencia que impedisse este in. 
conve.nieü'te de interpretação. 

Ora. nú's entendemos que .não bnvia tal inconvenient~, que 
não havia espírito nenhum que entendesse que este. dJspo~i-. 
tivo, esta nova exigencia feita pela. proposição val~SSP. peJa. 

' revo~acão d1~ artigo. de lei que rege ess·encial e fundamental· 
mente a materia; ·Não ha quem depois da approvacão desta lei 
presuma a dispensa do interstício essencial para d's accessos. 
· . O SR. MENDES DE ALMEIDA - Não pensam BE·sim Mus 
membros da Commissão. . . 

O SR. LAVRO SoDRÉ - Peço permissão para ler este trecho 
final do pal'ecer: : 

«A' Commis1lão nareceu · dcsnecessario deixar expresso no 
art. i• da proposição, coUE-oante emenda .que lhe. fot 'sugge. 

( •) Este discurso pão .foi .-evi;~to pelo orador .. 

) 

,•' 
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rida. que a exigencia nelle feita de um· anno de serviço effe
ctiv!l'' será uma nova condição, que deve ser satisfeita, além 
de outras, que constam de leis vigentes relativas ao assumpto.~ 

S.r. Presidente, trata-se. corno jú aJlcgou o digno Senador 
peJo Piauhy, que é ó' PreE·idente da Com missão· de Marinha e 
Guerra de ma leria effectivamente urgente, e, como tive occa
sião de' affirrnar ao redigir o meu parecer, o Senado fica de 
accõrdo com !l' seu voto anteriormente dado sobre esse as. 
swnpto, concorrendo para a revogação do· art. 63. da lei do 
areamento vigente. na parte que se refere á Administração da. 
G(Jerra. ' " · 

Em virtude do que acaM de dizer e attendendo á urgen
cin da materia. u Commissão deixou de tornar em consideracão 
esta e outras emendas ~ue fó'ram :·uggeridns, aiJegando que 
melhor conviril! apressar a approvacão da proposição, impe • 
. dindo que ella retardando a march!t da administração· da. 
Guerra, tenha' de vó'ltar á Gamara dos Deputados de onde 
sahiu. para ser I á attendida e ponderada a emenda que o Se-
nado ia offerecer. · 

Por esse 'motivo, Sr. Presidente, e com .â .convicção sin. 
cera de •que não havia duvida ~a exeéuçüo da lei, na interpre
tação della, quanto ás exigencias Jegaes para accesso e promo
(lio foi que. com!l' nelator, dei o parecer. em uma materia que 
foi fllucidada e r.studada· préviamentR na Commissão. onde foi 
discutida a emenda apresentada pelo ho.nr~do Senadó'r pelo 
Maranhão. (Muito bem; muito bem.) · 

O Sr. Mlmdes de Almeida - O meu fim,- Sr. Presidente, 
fói corporificar em uma emenda as opiniões dos · Srs. Se
'nadores Soares dos Santos, Tndio do BraziJ e a minha, que no 
parecer são dadas meramente como cónsideranda do mesmo 
parecer. 

Sj, por quaesquer circumstancias, for praticado um ácto 
contr.ar1o ao espírito/da lei, pois .iá tem sido, em outros casos, 
praticado, poderá ainda ser praticado. como muitas · vezes 
tem ar.ontecido neste paiz ... 

O SR. INoro. no Bn.~ziL- Depois· de~ ta 'discussão ,nfio ó 
mais possível. Agora a cjuestã.o está perfeitamente elucidada 
e eu retirq as restricções com que assignei o parecer, por
que. não acredito que governo· nenhum seja capaz de do~obe
decer a lei que estamos votando. 

· O sn. MENDES Dll ALMEIDA- O que motivou a apresen
tação dessa emenda foi .oreceio de que pudesse apparecer ai-· 
gum .potentado que, em contrario á disposição da lei, ten
tasse promover um seu amizo sendo que de futuro se poderá 
recorrer ao elemento historico que fica sendo constituído por 
esta discussão, e que poderá ser relembrado ou por qualquer 
collega, ou pela imprensa, 

' • 
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. Votat• a proposição tal qual ella nos· veiu da Camara 
seria votar uma lei manca defeituosa, o .que devemos evitar. 

Tenho concluído. · . · 

O Sr. Pesidente -1Si não houver mais quem CJU!llira a 
pn lavra, vou. encerrar a disc'Yssão. Está encerrada. 

Vae-se proceder ·IÍ votacao. . 
lOs senhores que approvam o .nrt. 1.•, ·Salvo a ·emenda., 

queiJ•am. levantar-se. (Pausa.) 
Foi approvado. 
'Üs scllihores que approvam a emenda apresentada. pelo 

Sr. Senador Mendes de Almeida queiram l'evantar-sc. (Pausai) 
Não foi approvada; votaram a favor 15 Srs. Senadores~ 

São approvados os arts. 2•, 3" e 4•. 

O Sr. Pires Ferreira- Peco a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente- Tem a palavra. o nobre Senador •. 

O Sr. Pires Ferreira- Sr. Presidente, não -é demais que 
· me levante nesto momento para abusar mais ·de uma vez da 
hondade do Senado, pedindo que na acta dos nossos tra
balhos de hoje seja lançado um voto de profundo pezar pelo 
fallecimento do grande brasileiro, do notavel . cngen~1eiro 
Sr. marechal Jeronymo de Moraes Jardim. . 
· O SR. PRESIDENTE-'Observo a V. Ex. que isto é materia 
de expediente. 

Não posso neste momento suhmetter o requerimento. itil 
votação do Senado. V. Ex., entretanto, poderá renovai-o no 
expediente da. proxima .sessão. 1 
. O SR .. PIRES FERREIRA- Pelo menos os jornaes tomarão 
nota. das minhas palavras c amanhã as publicarão; 

. O Sr. Presidente - Nada mais hav-endo a. tratar, vou< le-
van tnr a sessão. . 

Designo para ordem do dia da.. seguinte: 
2' discussão da proposição da Camara dos Deputados 

n. 19, de 1916, que abre, pelo Ministerio da Fazenda, o crt~
dito especial de 57:648$740, para pagamento do j!Ue é de
vido a D. Fanny Worms em. virtude de sentença judiciaria 
(com! parecer (avora·ve~ da Commissão de Finanças) ; 

2• discussão . da proposicão da Camara dos Deputados 
n. 51, de 1 !l16, que abre, pelo Ministerio da Fazenda, o ort~
dit.o especial de 3 :782$338, para o fim de ocoorrer ao paga
mento do que é devido a DD. Maria Julia Bransford e Hilda 
1\fotta em virtude· de sentença judiciaria (com parecer (avo-
?'ave~ ela Commis.~ão de Finanças) ; . · . 

3• discuss•üo . da proposicão da Camara dos Deputados 
n. 50, de :1.916, que abre! pelo Minisf.Elri0 da Fazen~a, o ore-

• 
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dito ~e 2:395$160, para pagamento do que é devido a Pedro 
Rodrigues .. de Carvalho, a• escrip turario elo Thesouro Na- · 
cional, addido, em virLl!de de sen~ença ,judiciaria (com pa?·c
cer {avo.mvel da Comrmssão de Fmanças); 

s· discuss,ão da proposição da Gamara dOS Deputados 
n. 5\J, 1910, que abre, pelo Ministerio da Fazenda, o credito 
·especial de 788:200$, para pagamento de juros de apo!ices 
cmittidas para a construcçã0 de estradas de ferro (com pa-
1'CCC1' ra·vóravel da Commissão lle Finanças). 

Levanta-se a sessão ás 3 horas·: 

107" SESSIÃ.O, EM 23 DE SETEMBRO DE 10:16 

PfU1SIDENC!A DO SR. URBANO DOS SANTOS, PRESIDENTE 

A' 1' il1ora da tarde, abre-se a sessão, a que concõrrem, os 
Sl's. A. Azeredo Pedro Borges. Hercilio Luz, Pereira Lobo, 
Lopes Gonçalves,' Indio do Brazil, Co.sta Rodrigues, Júsé Eu
zebio, Pires Ferreira, Ribeiro Gonçalves, João Lyra, Eloy de 
Souza, Epitacio Pessoà, Walfredô Leal, Rosa e. Silva. 'Dantas 
Barreto, Jlaymundo de Miranda, Gomes Ribeiro, Miguel de 
Carvalho, Bueno de Paiva Alfredo Ellis, Gonzaga Jayme. José 
Mut>tinho, Xavier da Silvà, Abdon Baptista. Súares dos Santos 
c Victorino Münteiro (28). . 

Deixam de comparecer com causa jm·tificada, os Srs. 'Me
. tel!o, Rego Monteiro, Silverio Nery. Lauro Sodré, Arthur Le
mos. MeJldes de :Almeida; Abdia's Neves. Franciscó" Sá. Thomaz 
Accioly, Antonio de .Souza. Cunha l'edrosa, Ribeiro de Britto. 
Araujo Góe.s, .Siqueira de Menezes, Guilherme Campos, Ru~ 
Barbosa. Luiz Vianna, .José Marcellinü, Domingos Vicente. João 
r .. uiz Alves •. Lourenço Baptista, Erico Coelho. Irineu Machado, I 

· Alcindo Guanabara. Franciseo Sanes, Bernardo Monteirõ. 1 

Adolpho Gordo Eugenio Jardim, Leopoldo de Bulhões, Alencar 1 

Guimarães,' Ge'nerüso Mar,ques. Vida! Ramos e Rivadavia 
Corrêa (32) • 

E' lida, posta em discussão, e• sem debate approvada, ~ 
acta da sessão anterior. 1 

O Sr. i• Secretario dú. con~a do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio do Sr. L • Secretario da Federação Marítima Bra
zileira cúmmunicando n installacão official da referida asso
cinoão. constitui da pelas sociedades dos homens do mar. -
Jnt.eirado. ·,. . .', , . 

. .. . .. , 
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· Representação da Associação Commet•cial do lUo lie Ja
neiro sobre a proposição da Camara dos Deputados n. 138, de 
1915, que müdificti o decreto n. ,9.25G, de 31 de dezembro de 
1'91 o reorganizando a j usliça local do DiE.tricto Federal. -
A' Commissão_ de Justiça e Legislaoão. 

. I 
o Sr. 3° Secretario (Sel'Vindo de .2") declara que não ha 

pareceres. · 

O Sr. Alfredo Ellis (*)- S:r. Presidente, não· venho i'azer 
um discursu, mas apenas occupar a tribuna para dar á Mesa, 
e por seu intermedio. ao Senado, algumas informaçõe<·, a pro
p'osito da nossa necessaria mudança. 

Como V. Ex. sabe, Sr. Presidente, alvitrou-se a mudan
ça dU Senado para o Palacio l\ionrõe, porque se dizia que 
aquelle proprio , nacional não tinha as dimensões necesE·a:rlas.
nem as accommodações sufficienteE· para a Camara dos Depu
tados. Acreditava-se, entretanto, que esse edificio se adapta
ria perfeitamente á installaçãü do Senado; e, por esse mo
tivo. a Mesa desta Casa dirigiu-E·e á do outra, com o intuito 
de combinar sobre as medidas necessarias para a mudanca da 
Camara para um outro edifício, reservndô-se o Palacio MOn
rõe afim de nelle installar-E·e o Senado. 

De fact.o, o digno Presidente. da Camara dos Deputados, o ' 
Sr. Astolpho Dutra, conferenciando com os membros da Mesa 
desta Casa e acertando as medidas convenientes; resolveu no
mear ô illu8tre Sr. Deputado Bueno de Andrada, profissional 
corripetentisF·imo para resolvex:..,.esse. assumpto, depois de es-
tudar a questão. . · · . 

· Informado, porém, de que o Pa1acio Monrõe não servia 
para a Camara dús .Deputados, nem tão pouco para o Senado, . 
o problema desdobrava-se, exigindo. duas éolucões,, uma refe
rente á nossa mudança, e outra á da Camara. 

A mudança da Camara terá de ser resolvida pela sua 
Mesa, com a acquiescencia, ·naturalmente, dos Srs. Deputados; 
a nossa, púrém, compete-noE· .,, portanto, são importantes as 
informações' que venho trazer á !;lesa e ao Senado, depois de 
ouvir aquelle digno Deputado por S. Paulo, que estudou mi
nuciüsamente o assumpto com o maximo interesse de resol-. 
ver bem a questão que lhe foi affeda . 

. Disse-nos o nobre representante por S. Paulo quer o 
Palacio Monroe não serve,· absolutamente, nem para a Ca
mara nem para o Senado. Lembrou, entr.tanto·; a conveni
encia de nos transferirmos definitivamente para o Palacio 
Guanabara. · 

Depois. de ter· Pxaminado variaR e(lificios e estudado a 
sua capactdado, declarou o nobre representant~ por São 

.(') Este discurso não foi ['ev~Sito pelo orador, 

/ 
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Paulo, não em relatorio, porque naturalmente S. Ex. preci~ 
sará de muito tempo para descl'ever minuciosame(lte todo o 
seu trabalhO, mas verbalmente, porque eRiudou sufficientc
mente o Palacio Guanabara. e disse-me que seria uma solu
ção optima. Qne o edifício se prestava perfeitamente á 
installação do Senado, mediante uma despeza, aliás, insigni-
1'ícante. 

O Sn. 'V!CTomNo MONTEIRo - S. Ex. me disse qu., seria 
necessario fazer um salão para as sessões. · 

O Sn.- ALFREDO ELLJS - Disse-me o nobre rep1•esentante 
de S. Paulo que para fazer o recinto não havia necessidade 

·de um dispendio,superior a 300 contos de r~is. 
0 SR. VÍCTORlNO MONTEIRO - 0 màis acertado é ficarmos 

aqui mesmo. 
O SR. ALFnEDo ELLIS - Ora. uma· remodP.Iacão nesta Casa 

importaria em quantia superior é ficaríamos adstrictos a 
esta inferneira que nos impede de ouvir· o que diz a Mesa, 
taes as suas condições acustícas e o rumor das varias linhas ,· 
·de ·bondes que passam por esta esquina. · 

,/ Não sé poderia, Sr. Presidente, 'encontrar solução melhor 
dó quel essa, do Sr. Bueno de Andrada. e conforme já havia eu 
lembrado no primeiro discurso que pronunciei sobre a nossa 
mudança.. -· · 

Alli ficaríamos installados magnificamente; com toda a 
decencia e toda a largueza. . · -

Trouxe essas informacões, Sr. Presidente, porque ha 
naturalmente necessidade de não. se perder tempo, ficando 
a Mesa incumbida de se entender com o Poder Executivo de 
dar as providencias necessarias, e entregar mesmo o proprio 
á direcção da Mesa; que precisará-talvez de chamar concur-
rentes para as obras a realizar. . 

E' tempo de se cogitar do assumpto, porque ha de ser 
necessario consignar a verba respectiva no orçamento do · 
Interior., para a competente adaptação do edifício. . 

Acredito que dadas estas providencias. poderemos. .em 
maio de i 917, estar installados no Palacio Guanabara, com o 
decoro e conforto compatíveis com· a nossa posição. 

O Governo, naturalmente, aproveitará . este immovel para 
uma escola publica. ou lhe dará o destino que for mais con-
veniente. . . 

· Era oque tinha a dizer. (Muito bem; muito bem.) 

O Sr. ,Presidente - A Mesa· tomar .i em consideração as. 
informações1 prestadas por, V. Ex. · 

I 

. O Íb', Jlírer. Ferreiri .:.... Sr .. Presidente,' pretendi h ontem 
. ·requerer um volD de pezar pelo fallecimento do. marechal Je-" 
ronyw~ Rodrigues de Morae!l Jardim, o que. me nio foi pas
sivei_ .pOr ter perdidO a opportunidade de fazei-o. 

I • • , i . 
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. Venho hoje, . pois, cumprir esse devei' solicitando de 
V . .E."'{. q,uo consulte u Senado;se consente que na acta dos 
nossos trabalhos seja lançado um voto de profundo Ilezar pelo 
dcsapparecimento. desE·e illustre brazileíru, que tão assigna
la-dos serviços prestou ao paJz e a quem a imprensa sempre 
se referia com enthusiasmo. · 

J\ .estas pouca:· palavras, S'r. .Presidente, t~ddicionarci a 
fé de officio du illustre extincto. para que conste· dos nossos . 
Annaes. · · · . . .. ' .... '•' .... ~---·-···-1·-·J:,.. 

-
lJIJCUMEN'!'O A QUE SE REFERIU O SR. PIRES FERHEIRA, NO SEÜ 

DISCURSO . 

Marechal Jot·onymo Rodrigues de Moraes Jardim, nasceu 
na cidade de Gdyaz, capital do Estado do m&·mo nome aos 12 
de fevereiro de 1838. l<'ez seus estudos preparatorois' no ly
ceu daqur.lla capital e, concluídos elles. assentou. praça com 
destino á Escola Militar, ó'nde matriculou-se em HS55. com
pletando na mc.~ma escola ·e nu Central em que se transfor
mou U.<:Julllla. os cursos de. engenharia militar e civil ,sendo 
tambem graduado bacharel em mathematicas e sciencias phy
sicas. após brilha•nte tirociniü escolar. Alferes-alumno em 14 
de março de 1857, foi confirmado no posto de 2" tenente de 
r.ngen:hariu em 11 de julho de 1859, e ao terminar o curo:•ú 
militar foi promovido a 1 • tenente por decreto de 2 de de
zembro de 1862. 

A 7 de março de 1863 seguiu para a entãô Província do 
Pará, em cummissãô do Ministerio da Guerra e alli empregou 
a sua actividade e competencfa, não só nos trnbalilOs concer
nentes {t engenharia militar; coino na exploracão de vario& 
rios. entre elles ·o Tocantins. o Amapá, o Tapa,iós, etc., e 6r
ganizou um plano para rectificação do rio Acaey, na ilha Ma-
rajó. ' 

Em 1865 foi ainda cômmissionado pelo Governo para ex
plorar uma via dp communicacão entre a Província do Pa
raná e as antigas missões paraguayas, no Alto P,araná, tra
balhO que conseguiu levar a effeito oom en'ilrmes sacrifícios 
e perigos. ·. · · . 

. Finda a commissão, parliu em fevéreiro de 1866 para o 
Paraguay, afim de tomar parte na campanha. Preparou · a 
passagem do exercitá'· alliado no rio Paraná, a occupacão da 
ilha do Cab'rito, e tómou parte em todos os trabalhos de mar-

. cha do Exercit•5 Imperial. desde o Passo da Patrla até a oc
cupação de Assumpção. Dahi em deante, sob a13 ordens do· 
marechal conde d'll'u tomou parte em todas as üperaç~es de 
guerra até o fim d.\ campanha do Paraguay. · . 

A sua fé de official é um attestado fiel dos servicos rele
tvantis€·imos que. ·etn qualidade de, engenheiro mi.litar, prestou 
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:J. Pa.Lria naquella guerra onde occupd'u as mais difí:ice!s c a::: 
mais arriscadas commissões com valor e competenc1a mexoo
diveis merecendo ser promovido, por s<erviQos relevantes o 
actos 'de bravura, a capitão em 18 de janeir·D de 1868 c a 
major em 30 de outubro ·de 181J9. . . 

Por ordem do geniJI'al commandanle da~ torças fo1 deno. 
minada «Rate1·ia ·.Tat·dim» em homenagem ao illustre m~rto, 
uma bateria construída sob sua direcoão na terriv.c I «Llnbl 
Neg·L'a». 

A~ ordens do dia do Exercito c as uarraçúes dtt campanhrl 
do Paraguay feitas por Dyoniso Cerqueira, .Tourdan c Pimen-. 
te!, referem varias· episodios que descrevem o valO!', a bravura 
c a competencia dt'l marE•chal Jar·dim. · 

rtegressando do Paraguay em 1870, foi pouco depois nt• 
meado ajudante do inspector geral das Obras Publicas da CõrLo . 
o eni abril de 1873 inspector geral em cujo car·go projectou e 
executou o novo abastecimento dagua, uma das mais monu
lllentaes obras de engenharia universal .. 

Faz parte da commissão nomeada pelo governo de 1874 
para organizar urn plano geral de melhoramentos desta cidade c seus. suburbios. Esta commissão composta do illustre falle
cido e 'dos .~ngenbeiros Francis'Co Pereir·a Passos e Marcellino 
Ramos da Silva, -deu cabal desempenho ú incumbencia, · apr·e
.senLnndo um relatorio acompanhando de uma carta da cidade 
com os me-lhoramentos apontados, os 'quaes só foram iniciados,, 
com grande louvor da população, pelo pranteado Dr. Passos•, 
quando prefeito desta Capital. 

Foi encarregado com os engenh.eiros José Antonio da Fon
seca Lessa e Antonio Paulo de Mel!o Barreto, de organizar o 
projecto para o escoamento das aguas pluviaes desta cidade. 
O re&u!Lado dos trabalhos desta commissão consta do impor
tante e substancioso r~Iatorio apresentado no Governo em 31 
de àgosto de 1875. · . 

Em 1874 foi incumbido com o barão da Laguna c barão 
de lguatemy (ambos almirantes), de determinar na bnhia de 
Jlaranaguá o ponto de partida da E .. F. do Paraná e de pro
ceder o reconhecimento necessario para a escolha do melhor 
trac}ado da mesma estrada, do que consta cm dous minuciosos 
relatorios que foram impressos. · . 

Em 1879 foi nomeado para exercer o cargo de membro do 
Conselho Naval, cargo que exerceu até a mudanca do regímen. 

Eleito Deputado ú Assembléa Geral Legislâtiva. pelo seu 
Estado natal, tomou asosento em maio de 188·0. · · 

'l'endo sido dispensado, a seu p~dido, em 12 de janeiro 
de 1881; do cargo de inspector geral das Obras Publicas, foi 
mai?dado servir no Arch.ivo Militar, hoje Divisão de . Obras. 
Militares ou de Engenharm. 

Em 1884 foi novamente eleito Deputado. · 
. Po1· carta imperial de H de setembro de -1889, sendo então 

eoronel do engenheiros, foi nomeado Pr.esidente dn. Província 
s.- Vol~ v ' . · 10 · 
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'·dO ·Ceará, cargo que desempenhou até 16 de novembro do 
mesmo anno. · · 

Regressando a esta Capital, voltou para o Archivo Militar 
de onde sahiu para ·Occupar o cargo de· presidente da commis
são de viação geral do Brazil, que exerceu ·até marco de 1891, 
quando foi extincta a mesma •:commíssão por haver concluído 
os seus trabalhos. · ' , · . 

Por decreto de 3 de novembro de 1892 .foi reformado, a 
seu pedido, no posto de marechal graduado. 

Em 30 de novembro de 1894 foi nomeado director da 
Estrada de Ferro Central do Brazil, 'cargo que exerceu até 24 
de novembro de 1896. Os seus serviços á Patria nesrta difficil 
e eSJpinhosa :éommissão .foram, sem duvida, mais uma vez no-
tavels. ' . 

·· Por decreto de 27 de ,iunho de-.1898 foi nomeado Ministro 
da Industria, Viação e Obras Publicàs; cargo que occupou 'até 
o fim do governo do inolvidavel e benemerito Prudente de 
1\foraes. . 

· Na industria particular a sua actividade áínda empregou-
se na direcção de multiplos e variados trabalhos de engenharia, ' 
entre os quaeSJ salientam-se a .construcção da estrada de ferro 
que vae de S. Francisco Xavier á' Raiz· da Serra de Petropolis _. 
e os est~;dos · e· construcções da Estrada de Ferro Norte do 
Brazil que liga os Estados de Goyaz e Pará. .. .. 
. . São innumeros os seus· escriptos sobre diversos rr~t-mos de 
engenharia. o· seu ultimo trabalho é a Synthese historica das 
tentativas feitas para a utilizacão, como vias nav~gaveis, dos 
grandes rios que banham o Estado de Goyaz .. Esrta. exéellente 
monographia .figura na «Revista do Instituto Hislorico. · e 
Geographico Brazileiro, 1• 'tdmo especial, consagrado ao t• 
congresso de historia nacional reunido em ·setembrô de 1914. I , , . . . , . . 

.-Durante o regímen monarchico foi .condecorado com· as 
orden& da Rosa, 'Cruzeiro, Christo e Aviz, e com as medalhas 
da Campanha do Paraguay, brazileira, árgentina e do Uruguay · 
e com· a medalha .de merito militar. . . · ·· -

• .. , .~o i presi~ente da Sociedade ·Amante d~ Instrucc.ão, the~ 
souretro da Ltga Contra a Tuberculose,. soe~o fundador e b~· 
nemerito da Sociedade de Protecção á Infancia, vice-presidente · 
do Club de Engénharia e do Instituto Polytechnico BrazileiN 

. e directo'? do Mantepio dos Servidores do. Estado, · . 
· Como soldado; como engenheiro e· como cidadfíÓ soube' ·. 

honrar a sua Patria. E apezar de sua· avançada idade davá 
aos ~ocos 9 e~emplo de trabalho. e de :persistencia. do serviço 
pubhco1 · po1s só a morte poude. tmpedn· a sua actividade <em 
beneficio da ~atria e da humanidade.. - ._ . . · 

,I 

o Sr; Presidente - O Sr;. Senador Pires Ferreira r~quer 
que seja lancado e:m acta u~ voto de pezar ,pelo fallecimento 
l4o ;mar'ªcbal J~,ronymo Rod,r1gues de Moraes Jar:,qi~.~ , . _ _., 
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Os senhores que approvam esse requerimento queiram 
se levantar. (Pausa.) 

Foi approvado. · 

ORDEM DO DIA 

CREDITO 'PAnA PAGAMENTO AD. FANNY_ WORMS. 

2" discussão da proposição da ·C amara dos Deputado& 
n. 19, de 1916, que abre, pelo· Ministel'io da Fazenda, o cr~
dito esp·ecial de 57':648$740, para pagamento. do que é de
yido a D. Fanny. Worms em virtude de. sentença judiciaria.: 

Adiada á votação •. 
J 

CREDITO PARA PAGAMENTO A D. JULIA BRANSFORD -. 
2" discussão da proposição d8. · Carnara · dos Deputados· 

n. 51, de 1916, que abre, pelo Minjsterio da Fazenda, o cre
. diLo especial de 3 :782$338,' para o fim de occorrer ·ao paga
mento do· que é devido a DD. Maria Julia Bransford e Hilda 
Motta e111_ virtude de. sentenoa judiciaria. · 

Adiada a :votação. 
,.-· . 

'\ 
CRllDITO PARA PAGA!MEN'l'O A PEDRO RODRigUES DE CARVALHO 

· 3" dÍscusS'ão da proposição . da Camara dos Deputados 
, n: 50. de 1916, ,que abre, pelo Ministerio da Fazenda, o cre

dito de 2:395$~60, .para pagamento do que é devido a Pedrl> 
Rodrigues de CarvalhCJ; ,3o escripturario d·o :Thesouro Na
cional, addido, em .virtude de' sentença judiciaria. 

\ 
Adiada a votação. . . 

CREDITO DE 788.:200$ AO MINISTBRiO DA FAZBNDA 
.. • 

· . s• · 'discus&ão da proposição· do. Camara . dos Deputados 
n. 59, de :191 6, 'êiue abre, pelo Ministerio da Fazenda, ·o credi(.u 
especial de 788:200$, para pagamento d~ .iuros de apolices 
emitti~as para a construccão de estrada& de feiTo. 

. . )~ ' ' 

Adiada a votacÍlo .. 
' 

·o Sr. Presidente, ...... Nada mais havendo a tratar, vou Je-
. vantnr á sessão. · · · · . . 

. Design~ para ordem do dia da seguinte: 
· Votncão, ·em 2• discussão, dn proposlcão da Camarn dos 

;Deputados 11. .10, de 1!Hu, que abl'o, pelo Ministerio da Fnzcn-
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dÕ, o crcdil.o especial de 57 :6'•8$'? !tO, para pagamen~o 40. q~e 
t\ devido n. D, Fanny Worms em VIrtude de sentença ,JUdiciaria 

' (co1n parecer {avoravel da Cornmissão de Finanças); 
. Votação, ·em 2• discussão, da proposição da Camara dos 
Deputados n. 51, de· 1916, que abre, pelo Ministerio da Fa
zenda, o credito especial de 3:782$338, para o fim de occor
l'CI' a'O pagamento do que é devido a DD. Maria Julia Bransford 
c Hilda Motta em virtude de sentença judiciaria (com parece1: 

'(avoravcl da. Com missão de F'inan~as); . · 
Votação, em 3" discussão, da proposi;;ão da Camara · dos 

Deputados n. 50, de 1916, que abre, pelo Ministerio da Fazen:
da, o credito de 2:395$160, para pagamento do que é devido 
a Pedro Rodrigues de Carvalho, 3" escripturario do Thesouro 
Nacional, addido, em virtude de sentença,,judiciaria (com pa
recer (avorat,el da oommissão de Finanç-as); 

. Votação, cm s• . discussão, da1 proposição da Camara dos 
Deputados n. 59, de 1916, que abre, pelo Ministerio da Fazen
da, o credito espec'ial de 788:200$, para pagamento de juros 
de apolices emittidaso para a construccão de e·stradas de .ferro 
.(com parecer, favoravel da Corninissão de Finanças). 

Levanta-se a sessão ás 2 horas •. 

108• SESSÃO, EM 25 DE SETEMBRO DE :1916 

PRESID!>'NCL\ DO SJ\, tTl\BANO SANTOS, PI\ES!m:!NTE . 

A' 1 hora da tarde abre-se a sessãO", a· que concorretn os 
Srs. Pedl'o Borges. Metello, Hercilio Luz, Pereira Lobo. Lopes 
Gonçalves·, Laura . Sodré,. Costa ROdrigues; Jjosé Euzebio·; 
Abdias, Neves,· Pires Ferreira; Ribeiro Gonçalves, Francisco 
Sá, El(lY de SQuza, Cunha. Pedrosa;. Walfredo Leal, Dantas 
Barreto, ~.raujo Góes; Raymundo · do Miranda,· Gomes Rii
beiro. Miguel de Cni"Valho, Alcindo Guanabara, Bueno de · 
Paiva, Leopoldo de Bulnões. José Murtinho, Xavier da Silva. 
Gene.1•oso Mal'ques, Abdún Baptista, Rivadavia Corrêa. Soares 
dos Santos e Victorino Monteiro (30). · . 

Deixam tle comparecei• com causa justificada os .Srs. 
A. Azeredo, Rl•go Monteiro, SHverio Nery; Indio do· Brazil, 
Arthur I~emos; Mendes de Almeida, Thomaz Accioly, Antonio 
de S.ouza; Jo.ão Lyra'; Epitacio Pessoa, Hosa e Silva. Ribeiro 
do Britto, Siqueil•a de Menezes, ·Guilherme· Campos. Ruy Bar
bosa,. Luiz Vianna, Josú Marcellino, Domingos Vicente, João 
Luiz Alves~ Loui·enço Baptista, Erico Coelho, Irineu. ~'ra;. 
chado, Francisco Snlles, . Bernardo Monteiro, Adolpho Gordo, 
Alfredl) ElliS; Eugenio lfnrdim-; Gonzaga Jayrnc·; A.l•encar Gui
n:'!U'úes c · Vida! Ramos ( 30) • . · . , • . , ,. · , 
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E' Jidá, post.a. em 'discussão e. sem debate, approvada a 
acta da sessão anwrior. . . 

O Sr. i• Secretário dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 
Offlcios: 
Dous do Sr. Ministro da Viação e Obras Publicas, trans

miltindo as mensagens com· Q'Ue o Sr. Presid~>nte do Repu-. 
blica restitue dous dOs autographOs das seguintes resoluções 
do Congresso Nacional, sanccionadas. que o autorizam a con-
ceder licença: · · 1 

De seis mezés, · com o ordenado, e em prorogacão, a 
D. Julia· Alvares da Cunha, telegraphista de 4• classe· da 
Reparti cão Geral dos TelegraphOs: . · · 

· De· rim anno. com abono da diaria, o em proroga.ção, a 
Antonio Affonso Ferreira de Macedo, ajudante de 2• classe 
da Estrada de Ferro Central do Brazil. - Archive-se um dos 
autographos e remetta-se o outro. ~ Gamara dos Deputados. 

Requerimentos: · 
Dos Srs. J; H. Lonwdes e outros, proprietarios de ter

renos situados ú rua da Alegria, desta Capital, nedindo que 
o Congresso autorize a União a ced,er á Prefeitura Municipal 
um.a faixa <te terreno de 13 metros para ser aberto á servidão 
publica. - A's Commissões de Justiça e Legislação e de 
Finanças. · · _ / 

Do Sr. J.oão Kahl, encarregado da ilha .Fiscal, addido' á 
G'uardamoria, pedindo o pagamento da differença de venci
mentos a que se julga com direito, entre os que actualmente 
percebe e os. de 1 • escripturario da Alfandega, a cu.ia cate
goria foi equiparado em 1907. '-A' commissão de Financas • 
. . , Do ·sr. Felippe Nery. da SHva, ex-encarregado das ex..: 
tinctas obras da Faculdade de Direito do Recife, pedind6 que 
o Governo fique autorizado a lhe mandar pagar a gratifica
l}ão .a que se julga com direito, pela guarda e conservaço;ió 

. dos materiaes, obras. e edificios.-A' Commissão de Finanças. 

O Sr. 2• Secretario procede 1f leitura dos seguintes 

PARECERES' 

N. :l39- 1!t16 

A Commissã.o do Justiça e Legisl'açáO' tendo estudado a 
:Proposição.n. 47, 'de 1916, que autoriza o Poder Executivo u · 
entrar e.m actiôrdo com o governo. do. Estado de Pernambuoo 
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' ' 

para o fim de permutar os terrenos riecessarios para os 
depositas de oleo combustivcl e estacão elevatoria do serviço 
de esgotos na área do cnes do porto pelo terreno outr'ora 

. occupado pela Recife Drainage, e respectivas bemfeitorias, 
veri1'1cado que della resultam conveniencias para o Estado de 
Pernambuco, sem nenhuma desvantagem á União, que será 
devidamente compensada. é de parecer que seja a mesma 
pzyposicão approvada. · / 

Sala das Commis&ões, 23·de setembro de 1916. - Epitacio 
mundo de Miranda._.:. Gonzaga J ~yme.-A' Commissão de l<'i
'llancas. 

' N. 140,.--1916-

Redacção final da emenda do Senado á. proposição da Cama,rd 
·dos Deputados n. 41, de_l916, qu·e abre, •pelo Ministerio 

. da Fazenda, o credito de 2, 7 86 :688$7/H, para pagamento• 
de funécionarios addülos de todos os .minis,terios · ' 

' 
fA.o art. i•.: 
A' palavra .,.- ministerios - accrescente-se o seguinte: 

·c.. • e .dos lentes em disponibilidade da Esc.ola· Super!OI" 
de Agricultura' e da Escola Media da Ba'hia, aproveitados pelo 

· decreto n. 12.012. de 29 de marco de 1916 ,, 
· O mais como está. 

' 
Sala das Commissões. 25 de setembro de 1916. - Wal~:-

fredo Leal. -c-· Araujo Góes .. 
' ' 

Fica sobre a mesa. para ser discutida na sessão seguinte. 
· depois de publicada no. · DiariJo ·do· Congresso. · . ' . 

N. :lU --:- 1916 . 
' I 

Redacção final da. emenda do Senado substitutiva da priipoj 
. ·.·· s_ição ~a Camézra dos peputados n • .2,11; de 1912, qu•e torna 

e:r:tcnstvas á Academta de Commercto de· Santos e á Es-, 
·· cola · de Com.mercio de Campina.~ aS' ' disposiç6es da -lei 
n. I . /189,. de 9, de janeiro de 1905 · · · · 

'' •I 
. •; ,, 

'O Congresso Nacional decreta: 
' ' . . '"" . . 

' jUtigo' uuieo. São col)sideradas instituicões de utilidade 
publica· a Escola de Comnierclo 'José Bonifaci.o e/a Escola de 
·commerCio Bento Querino. em Campinas, emqilanto matiti-
"erem e executarem .o prograriím'a · de ensino .nos moldes esta
lHJiecidos no decreto .n. · 1.339, de, 9 de ,janeiro .de 1905. Os . 
rlip10mãs' que'"conferirem 'encerruriiQ' presunipçliO" de' ·linbi!i
'lnçfi.o .pa'!'a 0 ~xercicio dns funcções commel'ciues a que . s~ 

,. 

I 

\ 

' •''• 
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des!;i.T~nm. desde que seja institui. da nos cursos a fiscnl iz~eiin · • 
officinl; reyog-ndas ás disp.osiçües em contrario. 

Sala das Commissões, 25 de setembro de 1916. - Wal-
fredo Lea:I. - Arau,i o Góes. . · 

· .l!'ica sobre a mesa. para ser discutida n~ sessão seguinte. 
d~po1s de publicada no Diario do Conoresso. . 

O Sr.• José Euzebio (oommovúio)~Sr. Presidente, ·cumpro 
a Çolorosa incl!mbericia de trazer aó. conhecimento do. Senado 
a mfnusta noticia do faJI.ecimento, ante-hontem, em S. Luiz 
do Maranhão, de um marimhe~se illustre, ex-magistrado e 
ex-Governador daquelle Estado ..:_ o desembargador João 
Gunlberto Torreão da Costa. · - / • 

·A V. E."' .. Sr. Presidente, que o conheceu e foi seu com
. Jjariheir.o desde os tempos em que ambos cursaram a Escola 

de Direito de Recife; qu'e teve, como eu, occasião de apreciar 
as s,uns qualidades de coraçã0 e !le espirita no convívio de· 

· longa e fraternal amizade, não parecerá ·certamente exaggerada 
D •c,ommdção com que fallo neste momento. 

. O Dr. João Gualbe. to Torreão da Costa. Sr. Presidente· 
çomQ chefe de família exemplar,\ como amigo -~stimavel e 
prestimoso; dedic!id.o e leal correligionario, magistrado rect(} 
e impolluto. administrildor prorundamente honesto e patriota. 
J.ega á actual geração e á futu:ra um modelo de virtudes dign() 
de imitadores. E é esta; Sr. Presidente. a uni c a herança, 
aliás de inestimavel valia, segundo a moral, que deixa a seus 
filhos pauperrimos e d.-1olados. · · . · . · 
, Os jornaes desta l..upital. de' houtem e de hoJe, dão noti
q_i!l,, em .telegramli!as .procedentes do Maranhão', do .intenso 
pezar, verdadeira consternação. que a morte do desembargador 
João Costa produziu na população daquelle Estado. 
. O eminente Governador do Maranhão decretou luto offi
cial.e todas as classes sociaes se fizeram representar no en-' 
terr~niento. do digno . ma:rrmhense,. 'Que mais preciso eú dizer 
para justific~r o requerimento de )lm voto de pezar na acta 
dos • nossos trabalhos? .. · . : · . . · . « • . · · . 

1Narrar os grandes servic.os do P.ranteado 'extincto, cujo 
.nome está ligado á historia do Maranhão, parece desnecessa
ri.o. deante. das significativas 'homenagens que o Estado, a sua 
poj:nilação ·e os p.oderes publicos, triibutaram· á. sua· memoria. 
Fa!lnrl das' saudades' minhas',' das de ·V; Ex. I Sr. Presidente, 
e das de tocos que conviveram' com elle' e éom· elle trabalhu • 

· r a~, r.em~mJlr.ar pas~agen.~ reyeJ11d9ras da~ d~l!.c,ad~~a. de stit!. 
amlzn~e-e àa .amor~vel fm~ra.de .se:u espll'lto. _term apen~s: 

. p e,ff~lto de aug~e.n.tur a, I;l!II~l:uqoJ;l)mOQão,, e. na o .tem cabJ-
. m~n.o;:'rieste l!lsar. ·. · . · · · . ' : ·. · · '. . .· . . 

, Limito.;;,m'e; por esse motivo, ·a pedir'a v·. Ex., Sr. Pre.:. 
lliç!ente, que •consulte . á Casa. si permitte na inserção na ac~a; 

.~.0( 
' . 
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dos nossos trabalhos de um voto de profundo_, pez,a,r pchl 
:fallecimento do desembm·gndor .Toüo Costn. (Mm to bem; . 
mu.1to bem. ) 

o Sr. Presidente - O Sr. Senador José Euzcbio' requer 
qu.1 se lance na acta dn sessão de hoje mu voto de pezar pelo 
fa!Jecime!lto do des~mba1•gador Joi:io Costa . 

. Os s1mbores quo approvam o reqw.!rimento queiram se 
levantar. (Pa1111a.) · 

· Foi approvado unaninmementc. . 

. ORDEM DO DIA 

' 

· O Sr. Presidente - Constando a ordem do ·"dia dê vota-
ções e não havendo numero para effectual-as, vou levantar a , 

·sessão. 1 

Desigrlo para {)rdem do dia da seguinte: 

. Votação,. em 2• disc~~são, da proposic~o. da .camara dos 
Deputados n. 49, de 1916, que abre, pelo M1mster10 da Fazen- , 
da, o credito f!special de 57:648$740, para pagament.o ~o. ql!e · 
é devido a D. Fanny Worm& em virtude de sentença JUdwutrll~ 
(com pa1•ece1• {avoravel da Commissão de Finanças); . · 

. ' 
Votação, em 2• discussão, da ,proposição da Camara dos 

Deputados n. 51, de 1916, que abre, pelo Ministerio ·da. Fa- . 
zenda, ·o credito especial de 3 :782$338, para o, fim de occor
rer ao pagamento do que é' devido a DD. Maria Jul!a Bransford. 
e Hilda Motta em vi,rtU:de _de sentença judiciaria (com parecer. 
favoravel dJa Commissão de Ftnan~as) ; . 

· · . Voia:Ção, em. 3" di~cussão, da proposição da Camara dos 
•-.neputados n. 50, de 1916, que abre, pelo Ministerio da Fazen

da, o credito ·de 2:395$160, para pagam&nto do que é devido 
a Pedro Rodrigues de· Carvalho, 3• -escripturàrio do Thesouro 
Nacional, addido, em virt'!de de sen~enca judiciaria ,(com pa-
recer tavorm1el da Conlm~sado de· Finanças) ; · . . 

. Votacão, em a• discussão, da· propoSiicão da Cainar~ . dos 
Deputados n. 59, de 1916, que abr&, pelo•Mlnisterio· da Fazen-. 

·da, o credito eSipecial de 788:200$, para pagamento de juros 
de apolices emittidas para a construccão de estradas do ferro 
,(com parecer fav.oravel da Commissão de Finanças);.~. 

I ,! 1 , " • 

. a• discussão da proposição da . Cainara dos Deputados 
n. 44, de 1916, de,term.inando que os officilies. do Exercito. 
n1ío podem ser promovidos por ·merecimento, sem te·r, pelo 
menos, um 11nno de . llffectivo, serviço arregimentado ou em. 

• 

, 

' 
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commissão e 'revogando, para ess·e dfeito,. o art. 63 do or~ 
çamento vigento (com pareceres da Commissão de Finp.nças, 
declinando da sua c,ompetencza e favoravel do. de Marznha e 
Gucrr.a) ; · . · · 1 "i 

' ' 2" disaussão . da proposição da Camara. dos .Deputados 
n. 60, de 1916, regulando o processo eleitoral (da Oommissão 
<lf'i:rta de Reforma Eleitoral). · 

J .. cvanta~se a sessão ;í. 1 hora c ~5 minutos, 

\ ' 

iOO' .SESS;w, EM 26 DE SETEMIBRD DE 19iCi 

PRESIOENC!A DO sn. UHBANO SANTOS, PRESIDENTE 
' 

. ~· 1 hora da tarde abre~se a sessão a que ·aonaorrem os 
Srs; A." Azeredo, Pedro Borges, IMetello, Herailio Luz, Pe~ · 
reira I:.obo, Lopes Gonçalves, Indio do Brazil, Lauro .Sodré, 
Costa Rodrigues, Mendes de Almeida,· José Euzebio, Abdias 
. Neves, 'Pires Ferreira, Ribeiro, 1Goncalves, Franaisco Sá, João 

, .. I .. yra, Eloy de Souza, Cunha Ped11osa, Epitaaio Pessoa, Wal
. fredo Leal, Rosa e .Silva, Dantas Barreto, Araujo, Góes, Ray.
mundo de Miranda, Gomes ·Ribeiro; J'!Iiguel de Carvalho, Erico 
Coel·ho, Alcindo ·Guanabara, Bueno de Paiva, Bernardo Mon

. · · te iro, Alfredo Ellis, José Murtirrho, Xavier da Silva, Generoso 
. Marques, .Abdon Baptista, Rivadavia Corrêa, Soares dos Santos 
e Viatorino Monteiro (37) • 

Déixam de comparecer coni causa .iustificad·a os Srs. Rego 
Monteiro, Silverio Nery, Arthur Lemos, 'fllomaz Accioly, An
tonio de •Souza, Ribeiro de Britto, Siqueira. de Menezes, .Gui
lherme Campos, · Ruy Barbosa, Luiz Vianna, José- Marcellino, 
Domingos Vicente, João Luiz Alves; Lourenco llaptista, Irineu 
Machado, Francisco Sa,lles, "\tdoip·ho Gordo, Eugenio ·Jardim. 
Gonzaga Jayme, Leopoldo de iBulhões, Alencar Guimarães e 
Vida! Ramos ,(23) • 

· .E' lida, posta , em disaussão · e, ·sem debate, approvada a 
àcta da sessão anterior. · · · . , . · · 

O Sr. to Seoretario dá conta do seguinte 

EXPEDIENITE 
. 

Offiaio do Sr. 1" Secretario. da 'Gamara dos Deputaf]os 
communicando ter sido approvado e ~nviado 1í snnccão o pro~ 
.iecto ·n. 14, de 1915 que amnistia as pessoas envolvidas em 
faatos políticos ·.e connexos, oacorridos no Estado do Espírito 
Santo. em virtude da successão presidencial.- In.teirado. 
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Telegr&mma do Sr .• ~r.nador Ref!'n Monteiro conimunicando 
·que por motivo de molestin deixa de comparecer tis sessões •. 
- Inteirado. . I . . 

' ,.1 

O Sr. 2• Secreta;rio declara que não ha pareceres . 

.São novamente lidas, postas em discussão que se encerra 
sem debate, e app-rovadas as seguintes redacções finaes: 

Da emenda do Senado, substitutiva da proposicão da Ga
mara dos Deputados n. 23, de 1912, que torna extensivas á 
·Academia de Commercio de Santos íl á Escola de Commercio 
de Campinas as disposições da lei n. 1. 339, de 9 de ,jane,.iro 
de 1905; · I . . ·- I 

' Da emenda do Senado 1á proposição da Gamara dos Depu
tados n. 41, de 1916, que abre, pelo dVIinisterio da Fazenda, 
<l credito• de 2 .'786 :658$751 para pagamento de. funccionarios, 
addidos, de todos os ministerio. . . · . . . . 

· . O Sr. · A .. Azeredo ( •) . - Sr" Presidente. si bem que eu 
saiba, como o sabe todo o mundo, que com gente de má fé 
não se- póde discutir. sou forçaoo a occupar de novo a atten
cão do~ meus illustres collegas para fazer algumas considera· 
ções àe· ordem polltlr.a e ae ordem morai. . · · . 

A' saciedade já provei que nenhum interesse pessoal me 
pr.eoccupa nó Estado de Matto Grosso, em relacão ás suas ter-· 
ras. ú~ suas . grandlls. riquezas, em relação, emfim, . as conces- . ·: 
sõE1s ·~ uns negocias que possa. estar envolvido quem quer que . 
seja. Isto, por(lm, não impede· que certa gente, certa imprensa< 
continuE· a malhar. calumnlosamente, no mesmo assumpto, ' 
convencida de que' está prestando um serviço á \ maledicencia, · 
cnrqo nc•mteceu, ainda ha tres dias, com O 1mparci'al, que-: me 
coliocou na sua .Primeira· pagin.a, em 'Uma. charge que o Se
nado dove ter. v1slo, mas que éu ainda não conheço . 
. . . ·O SR. MIOUTlL DF. CAnV.\LHo,..,.::.... Tambem :eu não, 

. .. 
_ ·O. SR. A. AzER'!!DO - Sr. Presidente,. não pego, não abro, · 

,nao leiO O Im.parct.al, o que tambem acontece com outros dous 
, jornaes da rua do Ouvidor. . · • · · 

, Mas. sei que O Irn.parcl.al, na edição a que me refiro, cal
locou-me sobre um mappa do Estado de · Matto Grosso em 
pose" de quem acha o bõlso pequeno para conter todas as 
terras·.da meu Estado. . .. : ' . · ·· . · · , 

.l~a1. muito bem O Tmparclal. Essa fôlha póde calumniar 
â vont.nde, póde dizer o que entender a meu respeito. A nin· 
~em admirart\. porque todo's . sabem que o seu director, ten
do f~ito ·parte da n(lssa marinha· de . guerra,· procurou diffa
mal·a no . estrángeiri:l' com ·· !1' publícação · de um i'olhetQ, . em 
o qunl .critir.nva acerbam ente a sua disciplina e·':i:·sua ordem· •. 

Dc·mu'nsh•ut !l.. évidencla que não ·tenho terras. no Estado 
ae Matto Grosso, mas. essa Imprensa in~iste. cyniçament~ em 

. . 

( i i 
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dizer que sou, incontestavelmente, ~ grand~ senhor de Iatlfun-
dlos. nll meu Estado. . . 

Se·nhor de Jatit'undios s.ão os homens que ella hoje de· 
fende. Pois. quem maiores latifundíos possue no Estudo de 
Matto Grosso, não é um dus. redactores, um dos collaboradores, · 
um dob qu~. !or·necem r·ecurso8 á imprensa da rua do Ouvi
dor o Sr. ftrchmond ? Segue-s~lhe a esse senhor, em quanti
dade de te~ras, no meu Estado,· o ·sr. Deputado Pereira Leite. 

, Só de uma conce~são, 0 Sr.· Ríchmond ·tem mais de 1. ouo. 
Jeguas e de üutra. 400 Jeguas, e o Sr. Pereira Leite, soo le-
guas. · ·· ' 

· Para tal imprensa essa gente é a gente honesta da. minha 
terra, e eu.~. en sou o cchefe de quadrllha,, 

. o· Sn. VICTO.l\INO· MONTEIRO _;, Seria muito na.tural que 
tivess<'m comprado com o seu dinheiro, como aconteceu com
migo, e não as tivessem adquirido por concessão. 

O. SR. A. AzEREÓó - V. Ex. tem razão: trita-se 'de con
cessões de latlfundios feitas pelo Estado de Matt0 Grosso. 
Essas concessões foram dadas aos que 11oje me guerream, 
me· hc:~tilizam e mé diffamnm .. Eiles podem ter. os bolsos 

. bastal:tte grandes para conter as terras que . põssuem, e eu, 
nã(). :E:ntretanto, isso ,não impede que a imprensa· repita a!· 
varmer:te. a mesma injuria tola.· tentando fazer. crer aos seus 
I c( tores que,' realmente, o .Sr. Azeredo é um dos grandes pro.:.. 
prietarios de terras. no Estado de Matto Grosso. · 

Vot1 mostrar, com as leis do Estado, pelas concessões 
rertas, que nenhuma foi dada~ aos meus· amigos. que nenhu~a. 
teve. reccimmendaaão minha, .rum só pedido· em beneficio 
delles. Eis . aqui os decretos de concessões de terras em 
Matto:Gt~oss"Ó"'('rnostrando)·. A maior foi dada á Amerioan Com
inerce Company, ·do Sr. Rlchmond. com mais de 1. 000 le
gun~. A outra concessão. foi feita, ·em primeiro logar, a,o 
Sr. tenente~coronel~ntonio José,_ Duarte, passando depors 

. a.o Depu ta do. Pereira Lefte. que, após duas pro rogações de 
prazo para a sua expJora~Jão, conseguiu mais uma prorogação 
d<! coronel Pedro Celestino, qúapdo ~ste se achava no Go· 
vemo do Estado. Essa prorogacao foi~ lhe concedida por 20-
annos, o· sem nenhum onus. . . . 

.· .A outra concessão foi feita ao Sr .. Anastacio MonteirO 
de· Mendonca. e Antonio ·Pilnlo de Burros. Outra aos Srs. Ju· 
Jio Müller ·&Comp. A outra concessão ao Sr. Antonio' .Ramos 
d·e· ·Lacerda.. Outra foi feita aos . Srs. Luiz Olivier e Pedro 
Torquuto . Leite d~ Rocha. ' · . - . · . . 

_ .. Jl:~ta · ~ n . co).lccs~ão ,Qscandalosa a . que m~ referi, não h a 
muito., pol~'{Iuo. fnltapdo apenas 24 hopas para ser. declnr~cta 
ct~duca" o. sobrinho· !l.fllhado e"' soei o h~.1e ·do chefe da politiCa 
de· 1\fnfto GrosRo - o Sr. Joao Celestmo Corrêa da Costa -
ar·ranjou cà~· que n prorogncúQ ·se flzesst•, .entrando COJ!l ~ 
quoLu que ao Sr. Oli'l'ler cabia pagar e· arranJando ímm1edu~ta .. 
mente n nínharin de 520' contos. E' esse Sr. João Ce esLmo 

'' 
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que faz parte da pat.uléa que ~1oj c me injuria, sem trazer um . 
só •locumento. que me possa fazer corar· deante de meus col· 
Iogas t• do .publico. . 

. Outra concessão. é .a de Caetano Gaivão & Comp.; outra. 
do José Sabo de Ohve1rn, pae de um dosse9-' indivíduos qu& 
-estão mentindo· para fazer a campanha de diffamncão con· 
tra mim. Outra ainda. a Caetano Carlos Gaivão & Comp.; 
outra a0 pae desse Sr. Subo de Oliveira; outra a Richmcmd; 
:1 segunda a 'esse mesmo concesslonar10. Esta era de quinhen· . 
tas lcguas de terras. E este Richmond está á espera que 
o gcn.cr ai Caetano de Albuquerque assegure a sua · pet·manen
eia no governo para arranjar a indemnização, que fez o favor 
o1e, reduz1r· de sete para tres mil contos. e que eu tive a i'or· 
tuna f.IP. impedir. que lhe fosse parar ás mãos. 

Este, a0 menos não é um inimigo gratuito que eu te~ho, 
E' um homem a quem, em defesa do meu Estado,-.arranquei 
da algibeira tres mil contos. . · .. 

Outra concessão: a· Antonio Rodrigues Germano. Essa ·. 
era ainda do Sr. Pereira· Leite. · · 

Ahl e~tão. Sr. Presidente, as concessões .. feitas no Estado · 
de Mntto Grosso e os 'nomes dos proprietarios dos grandes 
iatifundios daquella terra. Não se en1contra . nessa. lista o 
meu nome; não· se ~ncontra o nome de um só parente meu; 
não St\ encontra,· ahi, envolvido um· só nome de qualquer 
· v.migo meu. Em tempo hOuve uma concessão dada a um mo'ço 
cujas l'e lações cultivo. Entretanto, elle nunca me i'allár.a a . 
esse respeito. tanto que, no ·saber da c'o'ncessão, tive surpreza 
l'• perguntei-lhe como :a obtivera. Elie explicou-me que a 
obtivm·a por intermedio de pessdn qualificada, cujas relações' · 
cultivava e era seu· socio. · Essa concessãlo caducou.· Era a. 
unica que se poderia dizer aproveitava a um amigO' meu; · 
mas caducou porque o socio desse .meu amigo não arranjou 
os meios necessnrios para explorai-a • .,., · · 

· Accusam-me tambem - ·e,' ao qlie sou· Olnformado. O Irn~ · 
parcial, reproduziu essa accusacão na semana· passada- que 
sou socio do Sr. Asceni. Isso foi publicado pel'O Imparcial 
cm telllgramma vindo do Estado de Matto Grosso. Continúo 
a dize~· que nã0 conheço esse senhor •. e. si alguma razão .elle 
tem para me conhecer. de:ve ser pela lembrança dos incem
modos que . lhe tenho causado, ini'Pedindo' que elle obtenha. 
maior roncessão. Si. ainda assim, sou socio' do Sr •. As~en&i. 
acredit.> que mais . associado a elle está o general Cae~no' de. 
Albuquerque que, no anno passado. fez a esse grande tndu&
trial di! Matto Grosso' e' o maior contribuinte do Estado. nada 
menos de cinco, concessões. Nunca recommendei o .Sr. ·Ascensi 
a quem quer que s(jjn e não. o· coilheco; mas nhi::.está:-elle 
não precisa de mim. porque tem o apoio do general presiden-
te de Matto Grosso. . . · • ~ .. 

Aqul esf.[i'Ct'. Sr. Presidente, o·s decretos de concessões 
(m.ostrarulo um. tivr.o) ; são decretos do ann'i} passado, que não 
leio integralmente para não tomar temllô ao Senado:. 

., 
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~t>ecreto n. 407, de 21 de setembro'· de 1915 - Co.ncede 
a · :Ascensj. & 'Comp. , licença para expl rar minas ·de, prata 
. e~istentes . na posse do ·sua propriedade, denominada ~Y
rmeos); 

Decx·cto n. 408\ de · 21 de setembro de 1915 - Concede 
a Ascensi & Comp. licença para extrahír ouro da'S cabeceiras, 
1eit'd e, . margens · do ribeirão Riachuelo, seus af'fluentes o 
sub-a fflu en ~es; · · . 
· Decreto n. 409, de 21 de. setembro de :1915 - Concede 
a Ascensí & Comp, licelll}a para. explorar ouro na zona com
prehenaida: entre o ribeirão' Yata e Marmellos e .seus tr-i·
butar·ios; . · · · . 

Der;re'Lo n. 410, de 21 de ·setembro de :1915 - Concede 
n Ascensi & Comp. liceni]la para explorar mercurio em uma 
zona c·•Jmprehendida entre a serra Santa Maria e os ribei
rões .T:lcaretinga e Jacaré; 

.De11reto' n. 411, de 5 do out.ubro de 19:1.5 -· Conce.fe a 
Ascen8i & Comp'. licença para explOrar ouro na zona com
_prehendida entre as cachoeiras· São Vicente e· Remanso. . 

. EsU:ío aqui, Sr. · Presidente, cinco c'onc_e~·sões feitas pelo 
geiJJ8ral Caetano de Albuquerque a Ascens1 & Comp., e que 
eu ignorava· quando, na ultima ·vez que' occupei a tribuna, me 
referi n este assumpto .. 

Estas conc.essões, Sr. Presidente; nem si quer fOram vo.. 
tadas pela Assembléa do Estado. São concessões dadas pelo 
general . Caetano- de Albuquerque, que pOdia du não ·deixar de 
as· faz~r; mas. como a lei do Estado estabelece que só podem 
ser dadas, á e..xploracão de mineraes terras. que não excedam 
de 20 . leguas, resulta . que eo'ncedeu favores maiores do que 
aquellcs permittidos em lei. 

· Porventura · o general Caetano de. Albuquerque é socio 
dos Srs. Ascensi & Comp ;·, só pórque lhes fez esses favores,? 
E · por que razão eu. que nã:o lhes fiz ftavor algum, antes . 
lhes fiz mal, pol' ter evitado. que novos favores lhes fossem 
conl!edJdos, qne telegraphei ao G'o'vernador do Estado com
batendo a idéa dá concessão que essa firma solicitava ao 
Estado,. hei de ser, na opinião desses·. jornnes, considerado 
.soc.io <JE'ssa .firma'! . . . · 

Teria ·curiosidade de saber o que esta imprensa,. quo se 
diz imparcial, honesta, integra, poderá agora dizer do illus. 
tro general Caetano de Albuquerque. . · 

O Senado. vô bem que me não' póde càber a pagina hti
moristicn do dmparciah>, pgrque não tenho terras no Es· 
tudo do MaLio Gross'o' o não defendo os sous cxplOoradores. 

O que tenho feito, na minha terra, é evitar que se pru.
tiquem ac:tos indeco·rosos, como· a indemnizacão a Richm~nd 
& Comp ., como continuarei a protestar cb'ntra as tendenc1as 
,Jmmornes, evitando que o Estadl:l· de Matto Gr'o'sso pague in-

.. demni.?:acões illegacs o.· esse collo.borador do pellourinh'o' da. 
ruo. do Ouvidor. 
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Este e aqtielles jornaes teem, portanto, razão em com
bater, de atacar o meu pa.rtido no Estado, de dizer que 
a Assemtiléa não póde processar 'o' general Caetano de Albu
qu~rqu~, porque, assim, poderão ver, mais tarde, realizados, 
os seus desejos de embolsarem '<is dinheiros do meu Estado, 
com ll; mdemnizacão de trcs mil contos, :ainda de pé, porque . 
as negoci~ões só foram in:terromp·id.as devido á minha In-
tervenção. . . · . , 

Ir,s'l não impedirá, Sr. Presidente, que amanhã esses 
jornaes voltem a dizer: hontem, na tribuno. do Sen.ad'o;. o· 
quadr.ilheiro procurou se defender, como si· elle niib iO'sse o 
grandil possuidor das terras . que estão em nome de o'u:tros ' . 
mas, 'IUe são deli e mesmo. . • · 
· Chamo a attenção dos Srs. Sen.adores para isso, pedindo-· 
lhes que verifiquem amanhã, no's jornaes que me atacam,-/si · 
\'em ou não essa accusação.. · · 

:llh~. como disse bem aUo, nã:o faço caso della. Fl-me 
· indifferente. que esses jornaes me-ataquem ou não; pois elliS 
não teem ·imputabilidade para o fazer. ' 

· E !JOje repiLo o que disse, quando cheguei da Europa. 
··ha dous armos, isto é, .lament'o' que meus amigos, tendo fe.ito 
um estado de 'sitio interminavel, de seis mezes, sómente con
tu os joruaes, porquo não havia outra razão para a suspen
são de. garantias, não tivessem antes ·feito· uma lei es~ecíal 
para a regulamentação da. imprensa. . · : ' 

O ElR •. AwiNDo GUANABARA .,... P:ara isso não "ieria preciso 
estado de siti'o. - · · , . . 

O SR. A. AzEREDO - O estado de sitio apenas, níio; mas, 
si. V. 1i'x. quizer elaborar uma lei nesse sentido, eu me com-

1 promettc a nssignal-a. _ 1 

o SR. ALCINDo' GuAIMBARA . Lei, ha. A j:lonstituioão 
prohibe o anonymato; quem escrevo,· assigria, deve assisnar . 
. i O SR. A. :AzEREOO ....:. V. Ex. tem ·razão~ e eu)ádisse 

... · desta -tribuna.. bastaria que· cada uma das calumn1as . 'trou~ 
·xesse a a~siguatura do calumn!ador .para que· ficassemos · 
to'dos llÓS, . homens de ·bem, ·resguardados dos ataques dessas 
mdividuos. . · · · . . : · ·. .· · . 
. Uma vez que um artigo injurioso . vie~se . assignado .' PD!r .. 

·um desses indivídUos, a questão estar1a. .virtualmente hqul• · 
dada, porque o nom~ dtl signatario constítv.iria ··a· melhor . 
defesa. tí pessoa. ealummada. · 
· Mas, racam' o que quizerem esses· mocos da roo d<!. ou~ 

vidoi e adjaccncias. A mim pouco'"tmporta o que .elles dizem. · 
.Basta que eu tenha em meu favor o cortceito dos. meus illus
tres eoi!P.gas para . que eu conti_nue a me ~entir.i bem, . se!D · 
rcceiar. que me attmja a calumma torp~ e VIl; nem a IIIJUrta 
de tacto;, os dias qessa gen~e descl~ssJfJCadn: . 
' MM1 Sr. Presidente, hoJe; um Illustre coljega meu disse-
me qu~ l«lra um su~lto, ou cousn que o valha, em um dess.ell _ 

• ' I 
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,iO•rnaes, n'í/ qual se dizia· que 1l. interrupção do telegrapho no 
:Estado de Matto Grosso tinha sido obra' minha e dú's meus 
amigo;, que isso já era o fructo da prevenção, conforme tele
gramrm divulgado .no Rio de Janeiro ·e vindo de Cuyabá, co:m 
a respcmsabilrdade do Deputado Mavignicr. · 

., ·Realmente é preciso muito cyni~mo para. assim, torcer 
a veJICiade. . • . . . . 

Pretenoerem: esses jornaes que a interrupção telegraphica 
seJa. obra nossa li não do general Caetano e da sua gente, é 
cousa que não entra na cabeça de ntnguem que tenha um 
pouco de senso: Sl· elles proprios annunciaram que o tele
grapho seria interrompido, caso fosse negado o «habeas
corpus, ao Presidente 'de .Matto Grosso, quem poderia ter 
sido, pois, <>s autol·cs dessa interrupção? Quid 2JOdest? 
· Si a interrupção telegraphica no Estado não p-assar de um· 
simplc."S accidente, grande será a minha satisfação e darei. 
sracas .a Deus, porque o meu temor·, neste momento, é conse
quencia· da in()erteza, · d.a ignorancia · em ·que estou sobre o que 
se passa no Estado, pois receio que, nesta hora, os meus ami~ 
gos estejam sendo trucidados pela covardia dos nossos adver- ·. 
sarios- quc.abusando da nossa tolerancia,arregimentaram gente 
dos arredores. <ia cidado ~para em um momenw. dado p-r·aLícar 
todos os crimes, . inclusive assassinatos e depredações. sem 
procurar exceptuar nem mesmo aquelles que t,:mh.am prestado 
os mai~ relevantes serviços ao Estado de Matto• Grosso. ' 

Rec·elo, Sr. Presidente, que amigos meus estejam, nesta 
hora, sendo victimas · da violencia, arbítrio do general Cilc. 
tano de· Albuquerque, que é, iMonte~tavelmente, um prisio
neiro dirigido para o mal, pela gente do coronel Pedro· Celes
tinó Corrêa da Costa. 

EntL·etanto, 1sto não impedirá <1Ue. amanhã, essa impren
sa, e com ella mesmo alguns honll'ns da maior respónsabili· 
d!!de pe.los seus talentos e pelas suas vir~udes civíéas, venham 
dizer que a asserubléa do l~stado é sus~lta para. proce~sar. o 

· Presidente çle '!IIatto Grosso. sujeito· ao impeachment deter:
minado. pela Constituição' Feder'al, ·consignado na Constituição 
do Est.ndo e na ·lei especial votada par h ·esse fim. 

. Receio, Sr. Presidente, que na hora em ·que 'estou oc· 
cupando a .af.tencão do Srnado. graves acontecimentcis este· 
jam occorz1endo no meu Estado, porque· não acho outra expli-

·. caçiio para . .a interrupção do telegrapho, sinão o saque, os 
assassinatos em Cuyabá; e é por .isso que venho, nas ancias 
do. u~ruáo presagio, chamar 'a attenciio dil Senàdo. dos meus 
concidi'idãos e du:quelles que não estão impregnados {!o odio, . 
pndflndo fazer . justica aos interesaes. superiores do meu Es· 
tacto, para a intor.rupcão de communicações com Matto Grosso. 

Oxaifí que eu esteja em erro e que a int(lrrupcão te!e· 
graphica seja um simples accidente. que não tenha por obJe. 
cto 'O. arbitrio insolito e a .violencia contrà os meus amJg,os; 
arbitrio e. ·violencia, Sr. Pr.esidente. que nós não sabemos· 
ílt~ <~pdg· irão P.ll~llf· P.Ol;'.Ql!e, Iiaturalni.!ln~í .as ~.!IP.r~~a~IIlf:! 
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virão após esses acontecimentos e 
· continunrá: perturbado, enlameado 
tad~ pelo assassinlto. · 

o Estado de Matto Grosso 
pelo saque e ensanguen• 

I 

O Sn. JosÉ l\fun1'INno - Apoiado. 
\ . 

O Sn. A. AzER.EDO -:- Não "ha, absolutamente, lluvida 'lle • 
que a srnndo mnioría do f!stado do 1\fatto Grosso· está ao lado 
do ParLido Republicnnü Conservador. Demonstrei á eviden· 
cia que a assembléa não tinha tido uma unica defecoão sí· 
quer, JJ.em deante das ameças, nem deante das seducQões. De" 
monsLrei que nenhuma das Gamaras Municipaes se bandeou 
para o general Caetano de Albuquerque; que os directo.rios 
locaes ficaram íntegros e firmes (lO lado do Partido Republi· 
cano; que os vice·presidentes do Estado se conservam .com 
os scús amigos; e eu hoje venho dlzel.", Sr. Presidente. quo 
cm apoío da politica republicana de Matto . Grosso, está toda 
a classe conservadora, 0 s lndustriaes, os grandes propl-ieta
rios de· usinas, os fazendeiros maís ricos e importantes, os 
comlllercíantes do. mais vq.lor em todo· o Estado e a sua: popu· 
lação. · · · 

() SR. Jos!l. MURTINHO -·Muito bem,· apoiado. . . 

O Sn. A. AZEilEDO- Não é s0 a politica que me faz fallar 
neste momento. Fallarei tambem. em nome dos interesses 
legitínJOS e st\perioros do' Estado, que me cumpre· defende~, 
interesses que se encontram ·representados nos homens ma1s 
importantr.s de M.atto Grosso. em nome da sua fortuna, da 
sua industria,. do seu commercio. . . . 

Es>a:: · forças do coronel Pedro Celestino, porém, jll in· 
cendi.aram propriedades. em Salinas e as grandes · usinas de 
Ai• !Cá. . ' ., . . . . 

Não ch•egaram a' fazer a mesma cousa no Itaicy. porque · 
repeamm a reacção; mas foram a Conceição' e invadiram. as 
prop!'icdades do coronel Virgilío F,erraz: .Emfim, todos · os 
proprietarios do Estado estão ameacados d.essas violencias, 
que, si não foram consummadas em toda parte, foi porqi:le os 

. industriaes e os lavradores tambem procuraram se defender 
armando os seus amigos para impedir que as suas proprie-
dades fossem invadidas. , · 

A assembléa do Estado est~ cumprindo um grande ·dever 
de honra, que é procurar afastar do iGoverno um e\f)mento, 
pernicJoso ao Estado de !ltatto Grosso, tão pernícloso,· sr. 
Presid1·nte. que nestes poucos mezes após o rompimento, tem 
gasto oão sabemos quanto com os seus desmandos· e os seus 
desprcpositos. . · _ '· . . . . . . 

Os ·credites ·são abertos todoi os dias, có'rÍtra disposições 
expressas da lei; os empregos são oreados, as ajudas de cust~ 
são distribu idns em grnnd!3 abundan!)ia •. ·· 
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Nunca houve; Sr. Presidente, no Estado de ·MaL to Gross'o, 
goverml!or que tivesse ajuda do custo pura tomar posse dô 
seu cargo. Nunca houve no Estado de Matto Grosso . Gover
nador que tivesse casa particular paga pelos cofres publi
cas •. Nunca houve no Estado do Matto Grosso Governador 
· qu~ creassc empregos para seus filhos. Nunca houve no l<Js
~i:lo_de Matto Grosso. quem fizesse desP.e.zas tão extraordina
rms, tão faustosas, levando uma cOmitiva enorme a ponto 
de gastar 57 contos de réis na sua viagem presidencial. 
Nunca houv0 no Estado dtl Matto Grosso quem désse ajuda de 
custo· a um secretario para fazer a viagem do Rio de Janeiro 
até Cuyabá, como nunca houve, . Sr. Presidente-; no Estact:> 
dle Matto Grosso quom désse ajuda de custo tão grande como 
acaba do. acontecer com o general Caetano de Albuquerque, 
mandando entregar grande somma ao Sr. Harrison Conrado, 

.. nomeado deleSllldO fiscal do Estado do Amazonas· - a esse 
mesmo senhor, seu secretario, que mandara comprar-; titulas 
dO Estado do S. Paulo, como quando aqui veiu. o Sr. DeJa. 
mare, collector de rendas em Corumbá, buscar dinheiro nas 
casas bancariàs, correspondentes. do Es~ado 0 no Banco do 
Brazil.. · 

O Sr. Delamare, Sr. Jlresidcnte, .foi incumntdo a~ com
prar titul'ds do Estado de S. Paulo com o dinheiro que rece-
bera aqui - cinco coutos de ré is. · · . 

Não quero dizer com isto que ·dahi. se conclua tenha . 
havido .fraude; mas, o que nã'ú' ó admissivel, Sr. llresidente 
é que pelo ,tele,gTaplJOo se désse ordem paro que a esse cida
àão,- t'unccionario do Estado, se entregasse determinada 
quantia · pertencente a'ó' Estado var·a ' que elle :a empregasse 

. na compra de titulas do. Estado de S. Paulo. · · 
Não quero analysar :a «integridadel> assoalhada do gene

ral Caetano de Al1JUquerque. Nãb' quero mesmo combatei-a, 
Sr •. Presidente. Si o ·quizesse, eu poderia, em defesa da minha 
individualidade. declarar que quanto a mim ninguem podt\l'a 
citar· um facto, um procedimento i!legal, capazes de preju
dicar· a minha honra-; ao passo que, como i'unceionario, como 
militar, sob as ordens do general Carneiro, de .saudossima 
m(\liloria·; o Sr. general Caetano de Albuquerque teve . uma' 
cOrdom do dia,, qu0 a ninguem é dado. apagar e na qool so 
fazia múo conceito da sua integridade moral 1 . · 

E' esta, Sr. Presidente, a differení):a. que existe entre 
nós; e cito-a bem alto .para que a imprensa pesqui.ze bem O•s 
tactos, .c não continue a calumniar, a malsinar, a enxovalhar, 
csqueeend'o'-se dos seus deveres de orientadora da op·inião 
publica, para transformar-se em" posto de dif,famar.ão. 

Sr. PI·esidente, rio momento· em que fal!O>, sob o p~o 
de verdadeira angustia, pelo' receio da sorte dos meus ami
'gos, os meus votos são no .sentido do que essa interrupcüo 
telesraphica seja obra do rucaso' .o não o resultado do pl:ano . 
tenebroso dos meus adver.sariOIS; . q;ue os meus amigos, nesta 
hora en:: quo ignor1d, Sr. Presidente, qual seja a sua situaQÜO, 

s.- Vol. v ~u 

. :·\•. 

•· 

' 

..... , ... 



" '1 

,/ 

3ô6 :.\NNAÉS ilo àEiÜDO 

. nreo tenham sido sacrificados pela prepotencia', pela loucura, 
pelo insolito arbítrio do general· Caetano de Albuquerque e 
seus apaniguados. · . . . . ~ ' 

·Era o que tinha· a dizer.: (Muito benl; muito bem.) 

ORDEM DO IDL.o\: 
.. 

VQtacüo, em 2' discussão, da p.r•oposicão da Gamara dos 
Deputados n. 49, de 1916, que abre, pelo -Ministerio .da Fa
zenda, Q credito eslJecial de 57 :648ij;H~. para pagamento . do 
que é devido a D. 'Fanny WormJ em v1rtude de sentença JU-
diciaria. · 

Approvada. 

Votacüo, em 2• discussão, da proposii;ão da •Gamara dos 
D9putados n. 51, de. 1916, que abr'e, pelo Ministerio da Fa-: 
zenda, o credikl especial do 3 :782$:338; para o nm de occorrm· . 
ao pagamento do que' é devido a D:O. Maria Julia Branford 
e Hilda Motta em virtude de senterica judiciaria. _ 

ApJ:)l'ovada. . r 

O Sr. Pires Ferreira (pela ·Ordem), requer e o 1Senado 
concede. dispensa do interstício para a 3' discussão, afim de 
ser incluída a proposição na ordem do dia da primeira sessão. 

. Votação, em 3' discussão, da p.roposicão da Gamara dos 
Deputados n. 50, de 1916, que abre; pelo Ministerio da. Fazenda, . 
o credito de 2:395$160, para pagamento do que e devido a 
Pedro Rodrigues de •Carvalho, 3" escripturario do Thesouro 
Nacional, addido, em virtude de sente~a judiciaria, . · 

Approvada; .vae ser submettida á sanccão. · 

Votação, em 3' discussão, da. proposicão da Gamara dos ·· 
Deputados n ... 59, de 1916, que abre, pelo Ministerio. da tFa:. 
zenda, o credito especial de 788:200$, para pagamento de ju,ros 
de apolices emittidas para a construccão de estradas de ferro. . . 

Approvada; vae ser submettida á san"cão. · 

PROMOÇÃO POR ~!El\EC!MENTO DE OFFàtAES DO EXERCITO, 
. ., 

· 3•' discussão da proposição da .Camara dos \Deputados nu-· 
mero 44, de 191·6, determinando que os oft'iciaes do Exercito 

. não pódem ser promovidos por merecimento, sem ter, ·pelo 
menos, um .anno de effectivo·. servico arregimentado ou cm 
commiss~o e revogando, para esse effeito~ o .art. 63 do orca-

,men~ :v1gente. .. .. . .. 
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O Sr. Mendes de Almeida (*)~.sr. Plresidente1 _quand~, · 
na segunda discussão,_ ··apresentei uma emenda paar que fi
casso bem claro quo a proposioiio da Camara pt•etendendo re
vo.gar o art. 63 da lei orçamentaria, tinha, por sua redacção, 
ido além do desejado, dei:x:ei de fazei' uma observação que 
depois verifiquei tornar ainda mais neoessaria que essa. pro
posição seja •devidamente emendada, porque, em seu 111rt. a•, 
manda revogar o art. 63 da lei or(Jamentaria vigente que 

Aiz calém- das exigencias legaes o official deve ter um anno 
de guarnição neste ou daquelle ·ponto :t, mas, supp,rLm•índo. 
tambem essas palavras «além das condições, .•• . . -

O Sn.' -LAuno SonaÉ,..... Não supprime palavras, revoga o 
artigo inteiro. · · . : . 

10 SR. MENDES DE L'Ü.MEID~- 'A! proposição da Camara es
tabelece o seguinte: « atél 1• de janeiro de 1!HS, nen:hum 
of1fieial do Exercito ·póde sep promovido por merecimento ao 
posto it9mediato se,m que; no. posto anterior, tenha, pelp menos, 
um anno de sel'VIQO ef!ectlvo ' arregimentado ou em com
missão technica da .sua especialidade, si fOr de engenharia ou 
do corpo de saúde.:. Isto é, o projecto, tal qual veiu da Ca
mara, manda, no ·art. s•, revogar o art .. 63 da lei orQamentaria 
!Vigente e, no art. 4•, diz ·uevogam-se as disposições elllJ con
.trario. ~ Po.,r consequencia, app~vada essa lei, o Governo, até 
i • ife Janeiro de 1918, podel'á promover quem lhe parecer, 

· porque as disposições que limitavam ·essas pt·omocões -estão 
wevogadas pelo art. 4• · desta proposição. . . 
. O isa. EPITAOro PEssoA -!Ai conclusãQ não •é -logicQ. 
~ 'O .Sa. LAuao Soõat- Não apoiado, o honrado Senador. 

pelo Maranhão não tem razão; as. disposiQões são harmonicas. 
O SR. IMEN'DES DE :ALMEIDA-..Até :l de janeiro de 1918, em 

:vista dessa· disposição, o official do Exercito para ser promo
,vido, só tem a seguinte obrigação: « um anno de effectivo 
serviço anegiemntado ou em commissão technica de sua 
!)specialidade se fOr de engenharia ou do corpo de saude ,, 

· O SR. LAURÓ SonnÉ- Não apoiádo. Revogando •O art. 63 
. da lei vigente, o que essa proposicão faz é restabelecer, a l!l•. · 
gislação anterior. · · · · 

10 SR. 'MENDES DE ALMEIDA .:_Não :é isso que está aqui, :Si 
neste art. :l ~ estivesse dito : « além das exigencias da lei, ne
nlhum official poderá,, etc., bem, estaria direito, mas o ar
tigo 1D do projecto apenas exige. que o official tenha um anno 
do efl'ectivo sel'ViCo arJ:'egimentado ·e nos artigos seguintes re
:voga as disposiQiie~ .em contrario. 

o .Sa. DANTAS BARRETO,....., Tem razão, Como ~stá, revoga 
as demais condLc-ões. 

. ' 
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o ·sn. L.\Uno Somul- Não apojado .. 
o SI\. ,:\fENDES DE ALMEJI).\ '-o are G3 do' Ol'l;amento vi'

.seute estabeleceu uma .cond!Q~o, ,juntamente c~m as ~nte

.riores; o art. 3" dos~~~; disposiçao revoga o art. ü.l d.a 101. ~!'"" 
·~amcntal'ia c além disso, no art. /1" revoga todas as dtsp,os·tçues 
crn cont·l'ar-io. Si o Senado quer estabelece[' ·que um anno de 
serviço U.l'l'cgimentado é sufficiente para demonstrat· a eap,a
cidadc do· offi.cial e .vale mais do que dous annos de estagiO, 
bem, deixc.ni.os passa1• o projecL~ .tal qual es~á; mas. s_e o Se
nado entende que se devem ex1g1r as demais condiçoes, de-
vemos emendar esta pr:oposição. . ,. 

0 SI\, IALC!NDO ;GU.~NABAM·- Apoiado. 
:o Sn. l\IE'rELLO- Quaes são os requisitos indispensavcis 

para a promoção atê I de ,ianeiro de 1918? 

:0 Sn. Mm.;1ms DE ALMillDA- Appt'ovada essa nroposir;ão 
neruhum; além de um anno de serviço al'regimentado, não se 
exigirá mais requisito algum; a promoção ficará ao arbítrio 
do Sr. 'Presidcnté da Republica. 

UM 1811. SENADOR- Ha uma lei que está ()llll vigor. 
1 I() .SI\, i'olENDES DE J\ii.MillDA -· Não es.Uá, porque à lei .. cm 

vigor foi modificada pelo art. G3 da lei orcamentai'ia .. 
O Sn. Lsuno Soon1l dá um 1apar.tc. 

· o Sn. l\11EN'DES ~i Ar.MEJDA- Isto diz V. Ex., ;nas eu digo· 
o contr-ario e basta vet· que I5 collegas que votara·m commigo 
na 2'· discussão estão de accõrdo em dizer .que não esM clara 
a disposição da lei. -

.O Senado diz que basta um anuo de arregímcutacão2. 
muito bem. · 

O 1S1t. Lsuno .SoDI\É- Não apoiado. 
' 

O Stt. ~l·BNDES oE A!LMmo.\- Si o Senado pensa assim, 
muito bem, . inas apenas indico isso na emendá apresentada, 
para que fiq'uc bem elaro, para que não haja nenhum abuso, 

· porque o Senado .sabe que ti habito neste .-paiz ·abusar dessils 
cousas, das duvidas· das leis, dos pequenos anecnubios que se 
.encontram na~ suas disposições. O meu fim ú unicamente este, 
mas si o Senado entende . que basta um ànno, está bem; vo
temos a Pl'OP.Osiçíio comq est(t. l~fas não ê isto o que ouvi dizer 
da pM•te do alguns llrntnentes collcgas; u, na propria •CI>m
missão de Marinha c Guerra~ alguns dos seus membros de-
clarínn •que a lei Ol'iginava duvidas. . · . · 
. o .Sn. Lsuno Soomí- Ninguem deu á lei · essa )Oterpr·c-
tacão. · · ·· · · 
.. · :O Sn. 'M~NDES DE AJ,MEJD.\- Eu quero apenas ~vt'po.ri..: 

llcar as duv1das c apt·csenlar a emenda que se parece mais 
consentanca. . · .. . .......... · .. '.' 

.. 
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" 0 Sn, PIRES \FERRI'In;l- Tiitstavn n lli~t.nr·ien rla lei. 
' 'O Sn. MENDES· Dl!l Ar.MEIDA- Mas nós não votamos leis 
pelo seu :h istorico. Si so désse o caso de ,appcllar para o Poder 
Judj.ciario, este não costuma ,julgar pelo ·historico ·da lei, mas 
pelas suas disposições.· · 

Não tenho outro interesse, .Sr. Presidente, senão que as. 
leis saiam escoimadas do qualquer duvida, e, como me tenn10 
proposto· a isto, para fazer a lei éompleta penso que preci-
samos emendai-a. · 

E' esta a emenda que tcn h o a honra "de apresentar ú con
sideracão do ··senado (Le) : 

·« Incluam~se no art. 1" da proposição as palavras « den-Ú'n 
do tem-po emiuido para interstício pela 'lei em. 1Jioor da oroa
nizaç-ão do E:~:ercito nacional -entre as palavra·s «tenha:. e 

· « pelo mrenon. 

O .Sn. VrCTomNÓ i\!ON'I'Emo- Sem pre,i.uizo da lei •ilc pro
moções. 

0 Sn. MENDES DE ALMEIDA-. E' isso o que ·Pl'IJPtlnho. 
O Sn. EPr'I'Acro PEssoA- Qual é a emenda que V. Ex. 

propõe? · 
O Sn. MENDES DE Ar.MErDA- A emenda 6 a seguinte: . (-re-

pete a leitum) . • . · 
0 Sn. RAYMUNDO DTH\!11RAN.D•'\- E O que diz o art. 63Y 
;O ,sn. •MENDES DE •M.MEIPA-0. art. 63 exige, para pro~ 

moção, al&m dos demais riquesitos legaes,,·a estadia dentro das 
regiões. in;hospitas do :Brazil, como o Acre, J)latto Gt•osso, etc. 

Vou inandâl' (t Mesa a emenda. (·,ll-nito bem; nnl-'ito bem.) . ' . ' ' 

· Vem 'ú· ,m;cs-a, .,; lida, apoiada e posta llon.iunctamcnte cm 
discussiio com a proposição, a seguinte 

'I 

EMEND.~ 

Incluam-se: -No art. 1" da proposicão· as palavras
« dtm~ro do tem.po · iJ.T.i(Jido para intc>rsticio pela ·lêi em. vi(Jm• 
da omani::ar;tio do e.T.ercüo nacional»- entre as palavras: 
t.rmha c 1lelo mcno,ç. 

. ·~ala das sessões, 26 de setembro de 10Hl. -Ji'. Me'ltaa.ç dt~ 
Almmda. , · · 

O Sr.~ Epitacio Pessoa r- Sr. P•residenlc, pedi a palavra 
apenas para requerer· a V. Ex. que se digne consultar o Se
nado sobre se concede urg:encia par•a que a emenda seJa dis
cutida conJuntamente com o projecto, e com esso- seja votado 
independente do p!lrcçcr ela Conm1i~$qo.. · • . - . 
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Si O ANNAES DO SlllNADO 

O Sr. Victorino Monteiro (pala 01'detm.,) ( •):_ Sr. ·l'iresi~ 
dente, peco licença ao nobre Senado,r pela llarahyba ilara dis• 
cardar da urgericia requerida por IS. Ex. (Jreio que o -caso 
não é de urgencia; não se trata de uma qtlestão de interesse 
seral, e sim de uma questão de interesse puramente indi~ . 

. cvidual. Não sei por .que motivo esse requerimento de urgencia, 
'Que :vem até, de alguma maneira, nos coagir a votar um as~ 
sumpto sobre o qual não temos inteiro conhecimento. · 

. Não vejo qual o prejuízo que possa resultar da não dis~ 
cussão immediata desse projecto .. Não sei que mal advirá p31ra 
a. Nação em demorar por mais alguns dias a solução desse 
caso. Ao contrario, talvez seJa mais conveniente essa espera. 
iNão ha mal nenhum em que as promocõ·es sejam retardadas 
por uns poucos dias. · · · · 

Não me refiro ao nobre Senador pela Parahyba, mas em 
regra :geral essas urgencias são quási sempre motivadas pela 

. insistencia dos pedidos dos interessados ·para satisfazer aspi~ 
ll'ações que. elles espera,m ancíosÇ>s • · 

o Sr. Presidente -tO requerimento de ur,g:encia não tem 
discussão. 

O . SR. VICTORJNO MONTEIRO- Ora, Sr. .!Presidente, a ur• 
· sencia não foi,· neste ·caso, motivada pelos pedidos dos in~ 
teressados,. mas nem assim ella se justi{icn, pois não affecta 
interesse/ geral premente, e por isso parece-me- que o Senado 

, (leve recusai-a. . , · , 
,Vamos dis·cutir serenamente, cal.mamente, com tempo. !Le

:flictamos, e, si porventura a Commissão de Marin'ha e ~uerra 
illão · esUver de accôrdo com a emenda, '.resolvamos então, 
tranquillamente, sem esse a{}odamento que não me pa·rece jus-
~lfieavel. · 

ti I ' ..,. 

O Sr. Presidente --.:Vou submetter a ~o tos o requerimento 
do Sr. Senador Epitacio ·Pessoa, pedindo urgencia para que a · 

· discussão não se,i a suspensa, ·sendo a emenda disc11tida oon
. • O .. Sr. Presidente -(Fiai rojeitndo o requerimen~o. Coo~ 

nusslio. . · . . 
'. ·· (Submettido d' votos o requel'imento, é ~llj rejéitado_ ;p.or, 
48 votos ·contra 16). . . · . . ... . '" 
· '·,O Sr. Prtsidente --Jtoi rejeitado o !requerimento. Coo~ 

tinua a discusslio da próposiçlio com a· emenda; 

· .' O'.Sr. Epitacih \Pessoa-.Deseja apenas dar uma expli
cacão ao Senado, em vista do aparte .com que ha pouco' tomou 

· a liberdade de interromper o nobre Senador pelo Maranhão •. 
L<\ntes, porém, ·de, fa.zel-o precisa declarar .que :a seu . reque- · 
:rimento de urgencia não teve em vista favorecer ou facilitar 
de qualquer maneira interesse de· ordem ·individual, tratan~ 
do~se um a·ssumpto que se nlio sonstitue um interesse trans~ 
pendental d~ N!19ão, represent11 to411:Via qirr.~i.tos ·dignos· :q~ 

' . /' 
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maior ~::onsideracão, de aspirações as mais legitiinas de uma 
classe respeitava!. · · · · . 

Não tem a pretencão de subordinar as deliberações do Se-
nado •ás conveniencias desta ou de qualquer outra classe; mas !i;, 
desde que se trata de direitos garantidos por lei, não sente 
o menor constrangimento em defendei-os .perante o Senado, 
sobretudo no ponto de vista impessoal .em .que o faz, 

~-\Jpezar da importancia da mataria, a urgencia em1 nada 
viria preterir· a calma e a consciencia com que o .Senado deve 
deliberar, visto. que a discussão ·esclareceria desde logo ·QUe a 
emenda apresentada .pelo nobreSenador pelo 1Maranhão é in- --
teiramente desnecessaria. • . 

Pensa S. Ex. que pelos termos em \que se· acha aoncc
bida a resolução da Camara dos Deputados; fiaa revogada a 
legislação militar na parte em .que define· os requisitos que 
constituem o me.recimento para as promoções. · 

Ao orador parece sem fundamento esta interpretação .. .N 
disposição diz: «·A contar de i de janeiro de 1918, nenhum 
of.ficinl poderá ser ·promovido por merecimento sem que no 
posto anterior, tenha, pelo menos, um anno de servico arri
gimen tado , . 

· !O termo me-recimento exprime uma idéa complexa: o me-
7'ecime-nto é .constituído por certos requisitos, como valor, dis
ciplina e sobordinação. 

Ora, quando o pro,i e c to declara .que nenhum offiaial po-
derá ser. promovido por merecimento, sem que tenha pelo ' 
menos um anno de •serviço arregimentado, o que elle quer 
é indubitavelmente 'dizer que nenhum oí'fiaial que reuna os 
requisitos de valor, disciplina. subordinaclío, etc., poderá se!' 
promovido sem que tenha, além. disto, um · anno de serviço 
nas fileiras. 

Não ha, pois, como entender que ·esta ultima condição se,ia 
revogativa da prmieira e possa daqui em diante substituir o r-. 
conceito definido na lei geral.. . ·...-· 

Si por acaso um projecto qualquer estatuisse que daqui 
por diante nenhum official poderia ser promovido por anti
.gUidade sem ter seis mezes de servi~o em uma determinada 
~·egião, ninguem pretenderia, sem alisurdo, qqe 'este nrazo de 
'Seis mezes , viesse substituir o conceito da antiguidade, tal 
qual é · admittido na legislação militar. · i1 

A pari~ade é perfeita e. asstm como illogjaa'é a conclusão 
nesta ultima hypothese, illogica tambem o é na primeira • .JI. 
.condição de. um . anno de serviço de regimento é' aos ol.hos 
·de quem quer que leia desapaixonadamente o projecto, uma 
condição supplementar ús condições ,iá existentes~ 

· ' Si a resolução quizesse, como se pretende, substituir a . 
conéepcão de merecimento por simples .annos de ser.vico arre
,gtlllientado, outra evidentemente seria a sua linguagem~ 

Entllo a Camara dos Deputados teria dito: c a contar de 
i de .ianeiro de 1918, o merecimento ·para as. promoções no 

.l!;xerlln.Q ~llrá unicamente co.nstituido ~or um ~n!IO do ssrvi~Q , 

!' ."-• 
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.effectivo. arregimentado). Mas tamanho absurdo não o disse., 
nem o quez dizer a Camara. · · · 

. 1Allega-se, porém, ·que o art. ,,, da •resolução revoga o 
ar.t. 63, da lei orçamentaria actual c assim apaga em nos~a 
legisla~ão o ·conceito do 1rlllerecimento, .como nella estú· defi
nido. 

!Mas o que é que diz o art. G3. do orcamento? Que ne
. nhum official póde ser promovido por merecimento sem que 
ten:ha pl'estado serviços em certas. reg.iões do paiz. . 

Ora, revogando simplesmente este dispositivo· a conclusão 
Iogica que o official não possa ser promovido por mc1•ec·imento 

· sem ter prestado· servi.ços em certas .regiões do :paiz, •mas nunca 
que o conceito do merecimento, como o formula a legislação 
militar, seja eliminado qesta legislacão. · · · . · 
. De sorte que a situação é esta: o art. 63 do orçamento 
determina que o official não pó de· ser promovido· por mere
cimento ·.sem ter algu.m• tempo de serviço cm certos Estados; 
o proJecto da •Gamara •revoga este artigo e por sua vez esta
belece •que o of:ficial não possa· se,r promo~ido por merecirnento 
sem ter um certo tempo de serviço ar,regimentado. : 

Não vil o orador por que acrobracia de raciocínio se possa 
concluir dahi que, app·rovado o projecto, fica o governo ar
mado da faculdade discricionaria. de promover qualquer offi
cial a que falte merecimento,· valor, disciplina, subordinação, 
etc., desde, porém, que ·conte um anno de serviço em um 
rr•egimento. TamaOJha estravagancia nunca passou 'de certo .. 
pela mente dos autores da resoiUicão que ora se discute. 

O Sr. Mendes de Almei4a- Sr. Presidente não pretendia 
dizer rhais cousa alguma, porque; apresentando a emenda, 
suppuz que esta tivesse calado no espírito dos .honrados Se
nadores, po~que, j'á agora, direi como o eminente Senador pela 
Parahyba: «oSi esta lei é clara, si e lia está perfeitamente cl!l'ra, 
não h a mais necessidade de acclaral-n». ·-

!1\fas, Sr. Presidente, a proposição da Camara dos Depu~ 
tados revoga desde Jogo o art. 63 da lei vigente do orça. 
monto,. que assim dispõe: . · ,.,.,: · 

·' « Nenhum official do Exercito podel'tí ser prÓ~ióvida por 
merecimento sem que ds ·outras condi(;õe,ç legaes reuná a do 
ter, . pelo ~enos,, !lO posto em que estiver, seis mezes de cffe:.. 
ctiVo servico militar em um dos ;Estados. do Jlnrá, Amazonas, · 
Matto Grosso, Paraná .ou Rio IG•rande do Sul., · 

. Refere-se, portanto, ao estagio. 

0 Sn. EPITACIO PESSOA -Mas não quer dizer· com isto que 
o ~f~ial possa ser. ·promovido independentemente dos outros re-' 
qmsJtos. 

O Sn. MENDES DE Ar,MEIDA -Mas V. Ex. · não contestará 
que, revogn.clo o nrt. !\:3 da ·lei orcil!mcntm'in. só sob taos ou 

, quaos condrçõcs poder:'t ser promovido pol'. · mcrecimen.to. um 

• 
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official, porque ninguem contestar(! que a proposição rcvo~a 
o art. 6:3 c Iogo·no seu art. 1" dispõe que «a contar de 1 de 
janeiro de HHS' nen:hum official do Exercito poder.ú ser .pro-
movido, etc.». ~ 

Ora, pergunto eú a V. Ex.: até 1918 qual será a situação 
desses officiaes? , · . 

Revogado o art. 63, que estabelece esta restricção legal, 
qual sertí a siluaoão de cada um delles? 

O .SR. EPITACIO 'PEssoA- Mas, desde que a promoção por 
merecimento só poderá ser feita mediante certos o determi
nados requisil.os, em .que a. lei C.m debate poderá ser preju-
dicial? · · · 

UMA Voz-·Mas não •é assim. 
'Ü •SR, MENDES DE ALM-EIDA -IMas, SI', Presidente, conti-

nuando a adduzir as considerações que estou fazendo, direi 
que a exigencia do· art. 63 desapparecendo, como propõe a 
proposição, fica ·ipso j'ar:to revogada, ·ao que parece, a exi
gencia dos requisitos indispcnsaveis (t promoção por mere
cimento. ·,' · •· 1 .. :·:~1 

. E foi por isso que disse ao 'começar o meu discurso que, 
si o Senado achar que os doze mezes de sürviço arregimentado 
só por si bastam para ,justificar a .promoção por merecimento, 
vote a proposição tal qual veiu da •Ca·mara; si, pelo contrario, 
entende .que são necessarios os demais requisitos de que cogita 
a lei permanente, neste caso,- vote a minha emenda. . 

Que a proposição não está clara dil-o a divergencia a 
que todos ·estão assistindo, pois, ~lém .·da suppressão do ar-: 
tigo 63 da loi orçamentaria, a proposicão np seu artigo ultim() 

· determina a suppressão das clausulas especiaes justificativas 
da promoção por merecimento, pois revoga as disposições cm 
contrario. · 

.o\>pprovada a Pl;oposi<;ão, nos termos em que está conce
bida, fica o ai'bitro ostabelecido, e o Gover•no anmad() dellc, 
poderá promover pessoas muito distinctas, de elevadíssima 
competencia militar, de alto valor, mas para as quaos não será 
mais exigido o interstício legal. ' 
-. J.á vê;·~ois, o Senado que o texto da pr()posicão contraria 

· a. lei permanente. · . · . . · . 
'0 · Sn. LAVRO SonRÉ- Mas não são contrarias, são harmo

nicos. Não ha nenhuma especie de contrariedade. entro uma 
coisa o a outra. 

o SR. LoPES GoN('.U.VES -,São contrarios; siío coisas dia-
metralmente 'oppostas. . · 

O SR. ,~fENDES 'DE .'\ILMEIDA....,. Não são harmonicos, c si·m 
contrarios. E' esta a üpiniã() dccor.rente do parecer da Com-
missão do ::VIarinha e Guci'I'a, .·cuja duvida· ou oui7. ese!nrccer 
c corporificm· na emenda. , ' 

ErR isso, St·. P.rosiclonlc, quo queria dir.er. (Muito bem;' 
muUo bem); . ,, ......... : .... 

I 

' . i;.:·~i:~~ 
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O Sr. Raymun.do_de Miran~a (*)..,-Sr. Presidente,, diz. ci 
parecGr ·da Comm1ssuo de Marmha e Guerra que o obJeCtiVo 
da proposicão .é revogar o art. 03 da lei orçamentaria. 

lOira, diz o art. 03: «Nenhum official do Exercito poderlw 
· ser promovido por merecimento sem' que ás outras :condições 

legaes reuna a de te.r, pelo menos, no posto em ,.que estiver, 
seis mezes de effeCltivo servfco militar em um dos Estados 
do Pará, Amazonas, Matto !Grosso, P~i~raná ou Rio Grandê' do 
Sul'>. . · . 

Entretanto, o texto. do art. 1 • da proposição manda .que:· 
«A: contar de 1 de janeiro de 1918, nenhum official do Exer
cito poderá ser· promovido por merec1m.ento ao posto im'me
diato, sem que no posto. anterior ten:ha, pelo menos, um anno 

·()e effectivo serviço arregimentado, ou em ccimroissão technica 
da sua especialidade, se fik de cngenha,ria ou do ·corpo dO 
:mude)). · . · 

. Ora, Sr. ,Presidente, nestas. condl·cões, e tendo em vista. o 
· nrt. 4•, que manda revogar as disposições em contrario, quando 

não sejam evidentes, duvidas muito sérias na execução dessa 
lei \hão de surgir ·e serão .resolvidas, muitas vezes, com pre-
terição do direito legitimo. . / 

Não é visivelmente o ob,iectivo dessa lei, revogar o art. 63, 
que está muito .mais bem redigido, de accôrdo com .os inter-
esses da classe. , r 

A emenda que o nobre Senador pelo Maranhão apresentou 
reproduz a expressão do art. ,Q3 da lei de or~amento, dizendo 
que nenhum official do Exercito poderá ser promovido por 
merecimento ao posto immediato, sem1 .que ás . outras . condi- . 
ções Jegaes reuna, mais es~a -ou aquella. \ . ... · - . 
. Por este motivo desejo justificar· o meu voto sentindo-me 
tambem no dever de accentuar as duvidas que possam surgir, 
as injustiças que possam apparecer na execução da lei. que · 
:não tem a clareza precisa, por'lue é muito possível o muitG 
razoav'el mesmo que se. discuta e se argumente, querendo fa
vorecer a a contra b ou b contrá c, no sentido de que ·a dis
posição do art. •4" do projecto revoga toda a legislação sobro 
merecimento, desde que se. circumscreve o prazo, a um anno. 

Desde que esse projecto fique nas condiçõ'es ··em que se 
encontra sem a ·clareza necessaria e sem que se accentue .ql.tc 
ns suas ·Condições são mais perfeitas .. do que as das outras ·con.:. 
cessões legaes sobre o assumpto, qualquer governo poderá dis
cutir com,, vantagem, como se fosse um tribunal, que o. art. 11• 
l!'evo.s:a. a legisla,;ção anterior sobre merecimento. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem.) 
' > 

O Sr. Lopes Gonçaves ( •)- Sr. 'Presidente, o ,senado acaba 
de ouvir . a discussão travada entr~ oradores competentes e 
,iurisconsultos abalizados, de entre os quaes houve quem dis-

~ •) Este .discut•so não foi r~visto pelo orador, 

\ 
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aesses que a proposição da Camara. não tem a imP.o~tancilli · 
que, ·â primeira vista, parecia impor ao Senado. 

· Entretanto, o debate tem gyrado em torno, . unica.mente1 
de uma emenda que, no meu entender, pela.!lua clareza; vem 
tornar mais perfeita a lei que se tiver de votar. 

Do modo por que esfr.í· ·redigido o art. 4' da proposição 
·da Camara, parece, não quero, entretanto affirmar que as de
·mais condições legaes; a que se refere o art. ü3 da lei OI'Ca
mcntaria ficam como que eltmoinadas para o caso das promo-: 
cõcs por merecimento. , · 

O· Senado sabe perfeitamente .quanto a falta de clareza 
das leis dá. ·logar a abusos por parte ·das autoridades ex
ecutivas, e se estas abusam, quando a lei é c,lara, muito 
mais abusarão quando a lei fôr defeituosa,· ambígua, obscura 
ou duvidosa. 

Aprendi e sempre professei ·que . nerfhum producto legis.:O 
lati v o pecca por abundancia de clareza; . e é esse o caso. da 
emenda do nobre Senador pelo •Maranhão, á qual darei o meu 

· y!Jto, porque julgo que eJla ·vae preencher. u~a grande falta1 
--111 porventura as expressoes do art. 63 _da -let -do orcamento1 .que se pretente revogar não :forem restabelecidas... · 

. Ora,· .Sr. 'Presidente, parece-me .que uma das accusa.cões 
de qualquer lei poderá ser a de falta de clareza, nunca. o não 
a de· abundancia explicativa do seu conceito, do pensamento,. 
intencão e espirita do legislador. . 

E' por esse motivo que, tendo votado contra a u~g:encia1 
votarei com o maximo prazer pela emenda do 'honrado Se-
nador pelo Maranhão. -

0 SR. VIcToRINO MONTEIRO- 0 gesto é ·sobretudo elo. 
gante.· . 

O SR; LoPES GoNÇALVES- Não ha aqui elegancia, ha 
consciencia e verdade. 

10 SR. VICTOitiNO· IMONTEIRO-llilegancia de !}hrase, ,já: 
se ~é (!Muito bem; muito bem.) . 

' .. 
,. · O Sr. Presidenta- A discussão fica suspensa afim. da 
sor ouvida a Comrmissã.o. de oMa.rinha e Guerra sobro a emenda 
do :sr. Mendes de Almeida. 

R1W<lltMA EIIEITORAL 

. 2• discussão da proposição da Camara dos Deputados, nu-
mero 60, de f!HO, ~egulnndo o proliesso eleitoral. . 

· · O Sr. Cunha Padrósa -- Sr. Presidente, embora não seja 
enthusiasta da reforma -eleitoral, não sei si por descrencn, que 
já me invade o espírito sobre os negocias pubJic.,s, ou si por 
nlgum .outvo motivo, que ·me fnz duvidar da seriedade· 
das eleições em nosso paiz; não .devo; todavia, deixar a ma .. 

. teria ~m deba t~ correr á r~v~lia dO. jn~Qre~SQ !lll,í!, 9PIDO )ft• 

·.• .. 
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"gislador, sou obrigado a. ter sobre· .t.ndas as Ir. i~. qur transita" 
. rem peJo· Congresso NaCional. . , 

O Sn. GENER(ISO MARQUES - E essa é da.q ,mais impor.., 
tantes. 
. ·o·· Sn. CuNHA PEDIIOSA ·-·E, por isso, ha de permittir o 
.Senndo que eu formule algumas emendaS! ao projecto cm 
.discussão. · 

A minha descrenca, Sr. Presidente, se justifica. diante. da 
maneira desleal, digamos a cousa .como el1a é, por· que foi 
executada a lei vigente até hoje, mais 'conhecida pelo nome 
do seu principal autor. o nosso eminente collega por Per
.nambuco, Sr. Rosa e Silva, cujo nome declino Mm o tributo 
das minhas ,sinceras hOmenagens ao seu valo" intellectual e 
ú sua ai ta competencia. 

O Sn. RosA E SILVA - Muito ngradecidn a V. Ex. 
. 0 SR.. CUNHA PEDROSA - Não foi, por. certo, á falta de lei 
bem inspirada nos principias mais' respeitaveis• do direito 
ele i t"ral, que deixou de predominar entre nós "'· "'lrdnde das. 
U~M. . . . 

A lei<'Rosa e Silva inMntestavelmente enfeixava todas as 
providencias garantidoras do processo eleitoral, todas as me- · 
di das capazes de assl"gurar o dir~itó do voto; mas infelizmente 
nós •não. a quizemos ou não a soubemos cumprir, d{) modo a 
tirar del1n toda .a efficacia ·decorrente dos seuS!· 11abios pre-
ceitos. -(Apo'iado.9.) · · 

' ' 

· · O Sa. ALFREDO Er.LIS. - A fraude é um canhão de 420; 
não ha fortaleza de. lei que lhe resista. · · · ' 

O .sn. CuNHA PEDROSA - Só lhe faltou, na verdaàe,. fiel 
o perfeita execução; e, como ella, estou certo de que a re
f"rma, que ·estamos e·lnbornnde, terá· a mesma sorte, o mes-
mo fim. · · · .,, 

' ' ' . 'I 't ' 

· 0 Sa. GENEROSO MARQUES - Não ha entre nós ·lei ele!'toral 
·que resista n de?. annos de execucão. E' a regra infallivel até 
·bo,je. ' 
· 0 SR.· MIGUEL DE 'CAI\VALHO - Agora até se inutiliza ~em 
monos tempo. · · 

1 
• 

O Sn. CuNUA PEDROSA - Emquanto,· Sr. President.,, ~tão 
) tivermos a coragem precisa para ·arcar contra o múo vezo que 
· ha entre nós, do, logo que uma lei se publica, p'rocurarmos 

antes de tudo o melh"t' me-io de burlar es Sleus principias, 
·em Jogar de prcoccuparmo-nes' seriamente com . a suai lenl 
execução; emquanto não forem, de vez, desterrad"s ess()s cos- ·1· 

tumes, tão nocivos e triste&, é debalde que estejamos a votar ·. 
leis r. mais le.is, reformas e mais reformas, porque· o resul-
tado sert\. sempr.e o mesmo: lei boa, exccucão má,· execução 
');less•imn~. . ... w ••••• .J.. . <!.: ... •.,i!:•ll.I:.Jill. 

' : 
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· Mas, Sr. Presidente, acompanhando a boa intencão dos 
actuaes campeões da reforma Dieitoral, á cuja frente vejo 
com as maiores. sympathias, com o maior respeito por sou 
ac:endL·ado patriotismo, o nos&o preclaro collega por Minas 
Geraes, SL'. Bueno de Paiva. .. · 

·o Sn. Bu~No DE PAIVA -Muito ag1•adeddo a v.. Ex .. 
O SH. CUNHA llEonosA - .•. illustrado presidente da Com

missão Míxta, á qual está principalmente affecta a elaborar;ão 
· da nova lei; peço venia a S. Ex. e aos seus dignos compa

nheiros de Commissão para apresentar algumas emendas, que 
me parecem adequadas, visando 'melhorar certos dispositivos 
do projecto. · . . , 

o' . .Sn. BimNo DE PAIVA - Pois não; nÓs accellamos a 
collabol'Ução de V.·Ex.' com muito prazer. . · " 

o sn: CUNHA PEDilOSA - Não tenho outro intulw sinão 
provocar a attenção dos honrados collegaso para a del'iciencia 
de umas disposições; para a contradicoão reinante ·entre al
gumas, para a incongruencia de outras, para theoria mais 

· acceitavel que ouso lembrar sobre certas outras:; em .summa, 
rogo ao Senado ·e espero do seu espjríto de- justiça que não' 
veja no meu proposito sinão o deiéjo de concorrer para que 
a reforma sái:i de nossas mãos · o mais · correcto possível o 
digna dos nossos creditas de povo cívilizado. · 

· · Empenhemo-nos todos por uma obra que seja effectiva
mcnte· melhor. 

. Eis, Sr. Presidente, todo o:meu maior· empenho, todo o 
. meu. anhelo, ao tomar parte no. presente debate. 

Pex·mitta agora, V. Ex., Sr. Pres·idente, que eu offex·e•;a 
as emendas que· tive a honra de confeccionar e que são o 
resultado do ·estudo que fiz sobre o .projecto; .e' rogo a V. Ex. 
que se digne ir submettendo-.as a apoiamento á proporção que 
forem . sendo discutidos os differentes artigos a que ellas se 
referem. · . 

·As minhas emenda E>; como verá o Senado, são em numero 
de vinte e quatro e sobre ellas passarei a fazer li'geiras pon
derações" no sentido de justificai-as, para que possa a hon
rada Commissoão Mixta melhor àpprehender a sua . razão· 
de ser.· · 

Sr. 'Presidente. ·os meus primeiros t\eparos a ."speito 
da pt•oposicão da Camara re,ferem-so. ao art. !!", onde se tratw · 
de. materia capital da t•eforma, assumplo importantíssimo, 
qual tl a· constituicão <das . mesas oleitorues, porquanto. como 
·•! sabi,do, da b<Ja. ou má· organização das mesas dependo a. 
validadll ou não das eleições. . . , 

Assim o era pela lei nosa o Silva .. e assim o detcruJJna o 
projecto . cm disc~ssão. . - . ' ' - . r 

Pela lei anterior, o processo adoptado para a lurmacuo. 
das · mcs.as era do difficil compt•ehensão o nem . Lodos' s.~:~blum. 

I 
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if~zel-o, o que dava sempre Jogar a se pedir o. nullldade dm! 
pleitos sob· o fundamento de vícios no. organização de mesas. 
Ero. este quasl invariavelmente o motivo allegado. quando 
sé procurava annullar qualquer elelcão. 

A pr~posi9~o em debate, de fac~o, vem facllitar o pro
cesso e s1mphflca bastante ·a· mane1ra. de semelhante orga-

. nizacão; mas conf~sso que não conquistou completamente a.s 
minhail sy)llpathins. E não o conquistou, Sr. Presidente. por
que <enfeixa nas. mãos dos juizes de direitos ·demasiados po-
deres.· . . · . 

E' :assiin que, além de ser o juiz de díreito na séde da 
comarca o presidente de uma das mesas, tem a faculdade de 
designar nas outras seccõe.s. quer das sédes dos municípios, 
em que se divide ·a comarca, quer nos districtos de paz ou 
subdivisões judiciarias, um eleitor paro. ser '·o presidente de 
ates mesas; e, ainda mais. fica com o a.rbitrio de, em caso de 
empate entre os mesarlos apresentados por officios dos elei
tores, escolhei•. á -sua vontade. um delles ·ou ambos os mesa
rios,. si os officios fo~em rriais de dol\5 e houver igualdade 
no numero dos eleitores que os subscreverem. . . 

De modo que, . casos ha t)m que certas mesas poderão 
ncar 1 epresentadas por dous ereitores da confiança do juíz 
que os escolhe .. , 
, 0 'SR. EPITACIO PESSOA - 0 juíz póde ter a unanimidade. 

O SR. CUNHA PEDROSA - Na. verdade.lissim acontecerá; 
sempre que elle tenha de d~signar um, que será o presidente, 
e escolher dentre tres ou maís Indicados . por igual numero 
de eleitores, os outros dous mesarios. · 

Sr.· Presidente, procurei formular ui:na emenda conciliato
ria dos inter.esses das situações dominantes nos Estados e· das 
opposiQões.. · . . · . : 
. . E. visto que o projecto faz recalhirem as mesas eleitoraes 
·em poder das ·situações politicas dominantes, porquanto, não 
:;_() 0 juiz de direito que quasi sempr~ a ~lias p,ertence •.. coll.!o 
o i• 8upplente do substituto d'o JUIZ teaeraJ, ·de nomeacao 
pOl' slmples Indicação dos governadores, como ainda o pre
siãente dos con~elho~ .municipaes, -a corporacão politica por 
excellenclw dos mumc1píos, todas essas autoridades são da· 
confiança politica dos governos reglonaes. . • . 

o SR. BUENO DE ,PAIVA - Nem sem.pre. Os juizes de dl~-. 
rerto·são--vitalicios; as situações mudam e'elles ficam. · - . 

() SR. CUNHA PBDROSA - Nimhuma objecção eu teria ..a Ja~ 
· zer si pudessemos sempre contar com a imparcialidade des- · . 
ses jnizes. mas Infelizmente nem todos sabem collocar a· lel 
acima dos seus interesses partidarios. · 

· Sr. Presidente, de accôrao com o o.rt. 9•, as mesas são 
·constituídas ·nas sédes dll comarca, com o juiz de dlrelto. com . 
. o f• supplente do substituto federal e com o presidente do 
i:ons~.lho municipal nas; sédes dos termos j,udic.(arios, com o jul:~; 

'• 
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Jl!Unici,pal, substituto ou ·preparador, conformo n denomina- -, 
c.ao qu6 tlvet·, nos termos das organizações judiciarias· dos '-
"Estados, com o ·1· supplente federal e com o ·presidente <lo 
conselho municipal;. nas sédes dos outros munj.cip!os, . - com 
o 1 • supplente federal, com o presidente do conselho e com 
um çlcitor designado peJo juiz de direito. . 

Estou de accõrd0 com o dispositivo em. questão. menos 
quantfJ :i designação do .mesarlo. pelo ju!t; neste ponto tenho 

, a ponra de offerecei!' uma correcção que me parece ma·is ac-
celfA~·el. · . · 

· Procuremos uma ouf.ra autoridade para com as oiltr.as 
inaicadas compor a mesa. · 

,_ Nól1 temos em cada séde de municipío um .ajudante do 
prqcurad~r da Republica; é uma entidade mantida pelo pro-
prlD proJecto.. • · 

. O SR. BUEN o DE -P,uv:\ - 1\!as é funcclonario demissíve.J 
ail ntttum. \ . · . • , 1 ,. , ! i 

0 Sit. CUNHA PEDROSA.- Perdão, mas O aJudante do prO• 
curador tinha importante attribuioão no domlnio dà le! nosa. 
c Silva; era. ,, presidente, das commissões de revisão eleitoral 
naquelles municípios; onde não hav1a .autoridades . jud.icia~ 
rias,. <l a sua correcção· que. me conste, jámals. foi atacada., 

· f.. porque não havemos de dar-lhe, nesta reforma a ela~ 
bOrar-se. a attr!buicão. ·de fazer parte da mesa: eleitoral no. 
·municlplo, onde tambem não houver juiz ? · . 
. ·· O SR. BuENo DE PAIVA ~ Os· seus receios de parcia.Jldadr.J 
al1i tcem mais razão de ser. O representante do juiz de di
reito e o representante de uma) autoridade vitallcia. su...; 
perior ao · Gove•rno, o o ajudante do procurador é nomeado 
e :deiniltido ~d nutum, é o Governo quem o nomeia •. 

· ~ O SR, CUNfÚ. PEDROSA ...:... O argumento do honrado Sana-,~ 
dor poderá tambern ser opposto 1 ao dispositivo do projecto 
que l!'.cluc 0 procurador geral , do· Estado, empregado demis
.sivei. c .-da ímmediata, confiança . dos governadores. entre os 
membros da junta apuradora, commissão · de ím~rtancia su-
perior á da mesa eleitoral. . 

Sr, Presidente, acho que é mais garantidor. o alvítr~ po~ 
mim .lembrado do· que o do projecto, que entrega tudo ao 
arbltrio do juiz de direito. que nem sempre é esse magistrado 
imparcial, ,justiceiro e superior ús injunccões politicas. ~u . 
preferia que .as mesas, em taes emergenclas, fossem orgaDI~ 
z~das pelos proprios eleitores; que estes ~acolhessem os me~ a· 
l'JOS da· sua eonfinnca. Neste systema. ficará bem garantido 
o direito das minorias, porque lhes ~e.r(a facultado o meio 
do · f.n2er seus representantes nos comtctos eleltoraes. · 

·A' vista do exposto. é claro que a minha emenda satisfaz 
bem os palada.res, porque concilia todos os interes.sàs; m_an~ 
tem o systema. db projecto e, retír~ndo das mãos ~o JUlZ 
0 exngerado,.p.adell' de nomear IpCSaJ:'lO~,· dá a,o P.rOP.r!O ele{~ 
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torado esse poder, faculta-lhe o direito de. por si,, escolher 
ós repres('ntnnLes ·da sua lcgltlma confiarica. 

Eis a razão por que nas sódes dos districtos de paz e nas 
demais secções dos. municípios, eu dou naqi.wllus a presidcn
cia da mesa ao 1• julz de paz. o!! distríeta.t. completando a · 
mesa com dous eleitores da escolha do eleitorado, e nas outras 
secções. onde não ha juiz, dou ao eleitorado o direito de no
mear todos os tres mesarios, cabendo, cntãQ, a .presidencia 
âcr que tiver sid'o apresentado pot• m<tior numero de eleitores. 
ou ao mais velho dclles, caso tenha havido empate no numero 
de eleitores dos. respectivos officios. 

Nãc vejo' razli.o alguma para que o Juiz de paz. autori
dade quetambem é eleita pelo povo ou fJelos conse~bos. mu
nlclpaes, confor·me o systema que tiverem· os Estados ad
optildo no presente regímen politico; nüo vejo Inconveniente 
algum em se• lhe dar semelhante attl'ibuicão, de presidir em 
5'eu districto à mesa e reitoral; é sempre melhor Isto do que 
mandat• o juiz de· direito que um seu eleitor vú dirigll·. os 
trabalhos das mesas em taes localldades. · · 

· Fica, assim .. redigida a emenda que apresento ao art. 9", 
prímoira alinea·: 

«As mesas serão constituídas: 
· Na~ sédes de comarca. pelo jui;,. de direit(), como presi

dente pelo 1• supplente do suostituto. do juiz federal e pelo 
presidente do conselho ou c amara municipal;. nas sédes de ter
mos j udlciarios, pelo juiz municipal, substituto ou prenarador. 
conforme à denOIIJinação que tiver, como presidente .. prelo . 
1• supplonte do suostituto do juiz federal e, p,elo. J?l'~sidento 
do couselbo municipal; nas sédes dos outt•os mumm.pws. que 
não forem termos Judiciarios,. pelo i• supplente do substi-· 
tu to do ·juiz· federal, como presidente, .pelo presidente do 
conselho ou camara municipal e pelo ajudante do procur~d~r· 

·da Hepuh!ica; nas sédes • dos dlstrictos .de paz. pelo 1~. JUIZ 
do paz ou districtal, como· presidente1 .· c• ,por dous. ele1t~r~s. 
da mesma secção, indicados em . offic10s dli'l'erentes ao JUIZ 
de díreíto pelos eleitores. da. respectiva secciío; ·~ nas demais 
secções .das sédes de todos os municípios componentes da co
marca. ·por tres eleitores da mesma fó.rma · indicados~ em 
of.ficios separados, pelos eleitores dâ. sóde dos •x.esp.ectivos 
municit>ios, cujas ilirmas deverão ser reconhecidas até 40 
dias· antes da ole·icão, cabendo, neste casO., a .presídencJa ao 
eleitor que tiver sido tlPl'esentado por maior numero de elei
tores, ou a0 mais velho dos tres si tiver havidd empate.:.. 

Ao mesmo artigo. a• aline•n, .ondo. ~e d•iz. que, em çaso 
de empato, o juiz escolherá um delles., ol'fere~o a segumt<? 
emenda: - <o. juiz escolherá, á sorte, um delles. ou ambos St 
os officios de. aprcscntacüo' forem mais de · dous e cm todos 
sl dclr o empate). . · . . 

A :iustificncão dos La emenda rcsul,ta do. que jú. tive o~S~JO 
·ÀO expOr sObl'e a exccssi~a somma de arb1trlo dada ao· JUIZ..!! 

) 
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[l'r!lfiro o a.lviLre da lei anLei•ior qu,e, nos •casos de en:.·
pnto, mandava publicar o que decidisse a sórte. Além .disso, 
não esl<í •completa I!O. artigo do ·proj•eoto a pr,ovidencia, pois 

· e !I e só se refere ao caso de empate quando só appa.recem dous .. 
'Oi'fieíos d:e ele i wres ;' com igual numero de assignatm:as;, ahi se- · ' 
riu um da escolha do juiz e ou t1:o tambem estada considerado 
mesaL·io; mas quando, em Jogar de ~ous, uppareeessem tr·es 
ofl'ici,os, em igualdade .de assignaturas, o que fazer então?. Si 
o ·jui<~ escolhesse um''mesario; ainda sobr.e os dous ·.outros 
eleitores ~ndicados havia empate, e só a minha . emenda . 
sanará a did'ficuldadc 'I'Csultante da lacuna evidente do pro
Jecto, :manda~do que; em tal emergencia, sejam os dou:;; esco
lhidos á sorte dentre ·OS t.I•es indicados. 

• A torce ira emençla a este artigo vem tambem sanaor uma 
outra lacuna do projecto. . . " . 

Como sabe o Senado e corista da pr•oposição em debate; 
.haverá em cada sé~e de muniocipio tantas ·· mesas qlj.antos 
i:orem os tabelliã.es e offi.ciaes do registro civil; de modo quo 
haverá. certamente mais de uma secção em êada séde de mu\ · 

. nidpio; mas o prOJecto 'não diz em que mesa funccionarão as'\ 
·~futoridades por eue· indicadas para comporem as respectivas. 
mM~. ·. . . 

'· Com a minha emenda .o assumpto ficará b-em ·esclarecido; 
·e lia é assim red,igida: · 

41Si as sédes dos muni·cipios contiverem mais de uma 
secção ~Jieitoral, us mesas constituídas pelas autoridades de 
que trata e~ te artigo servirão na 1" secção.~· ' · 

Ao § I .'o do alludido artigo apresento ·à seguinte emenda:. 
«Em -vez de juiz . de d,ireito mais antigo diga-se·: 'juiz' da t • 
:várai» •. 

1 
:A razão ·desta emerida; Sr·. Presidente·, é unit"ormizar a 

phase da l'eforma, relativa á qualificação,. com a presente, 
ambas, como se .sabe, constitutivas de leis di'd'ferentes' . 

. Na p!'imeira lei/que já está em execução, ha um disp.o
si!Jvo igual a. este, mQndando que na. comarca .onde houver .. 
mais d,e um juiz de direito seja o da· .1" vll'ra o competente; 
entvetanto, o pr,oj•ecto em discussão dispõe em sentido diverso, 
dando as attl'ibuicões respectivas .ao juiz de . direito · mais 
antigo em exerci cio. ., · . . · . · 
· . Não acho razão nisto; parece-me de toda convenLencia ·ao 

· servico publico enfeixar nas mãos do mesmo juiz todas ~8 
nttr·ibu.iQões "eleitoraes, quer as:. que dizem vespeito á. ma.te_!'Hl 
'propriamente do alistamento, qu-er ú do processo da elerQaO .. 
Salta· aos olhos que, sob . a dh•eçcão de um só m~gistra~o 
é que deve· ficar o arcrhrro· eleitor.al, melror e •murto mais 

. vantaj.oso ·será reunir em uma. só miio esse .trabal~o impor
tantíssimo.; como é o que s~ !1elf1ere ao s•el'VI~o eleitoral'· d_o 
que dividil-o p.or dous indi':I~uos. l:Wa que; pois, pernutty• 
a .qualificacão cntr.egue uo JUrz· da 1• vara .(poderá es~e nao . . . 

S.- Vol •. V .. 
I 
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ser o mais nntigo)l c 3 .elciciio a: outro juiz,. na: slide aa: mesma 
coma~ca? !Nada ·há que justifique semelhante divisão de tx·a~ 
bal'h,o por dous juizes. . · . . 

.. Sr. PTosi~ente; ao fipal do § 4" do msemo "'artigo 'apre~ 
sent,ei a seguinte • em.enda: . , 

· ~ccrescente-ise: cou o mais velho dos dous~ si houver. 
empate . entre olles.,. · . . · . · · 

No pr.oj•ecto se dec.Iara que ao' juiz que presidir a mesa~ 
· no Districto Federal; substituirá .o e~eitor que tiver sido 

apresentado por maior numero de eleitores da . .seccüo; mas· 
nada dispõe· para.-,.a hyp,othese de haver empate ;entre elles • 

. Por• esse. motivo offereci a. emenda que acabo de lêr deter~ 
minando • que -n~ caso de emJ?ate; seja a mesa presidida 
peJo mais velho dos dous mesarios. · . 
' Ao § 6·~ do art. go, tratand.o~se da nomeacã0 de escrivão· 

ad ·hoc para•se:cvir como secret~io da mesa, em falta do· 
' OffÍOillr do !registro OU .. taboJlião, não Se ,esclarece, entretanto, 

sobre· ·quem deva fazer a respectiva nomeação .. · ' . . 
. Para corrigir 'essa . falta apresentei a seguinte einenda :.' 
«Na a• linha; depni.s da palavra - designado - e antes de -
.um esc-rivão ad hoc - inclua-se: «Pelp mesmo juiz do 
dir<eitl)' ~ ,' ·· · · . · · 

. Ao art. 10, pura melhor· ordem na exposição dos factos 
e. para'fioar·.de -combinacüo com· a.emenda que já justid'iquei 
sobre: a organização das mesas, apresentei a· seguinté emenda, 
que me parece mais explicativa: ' · 
, . ~~a, presidencia dti mesa o. juiz d,e direito será sú.bsti~ 

· tuido pel() 1• supplente dó substituto do juiz feder·al; 0 juiz 
municipal ou. preparador;~ conforme a denommacão que tiveT, 
pelo 1 o supplente d-o :substituto do· juiz federal; o. i o supplento 
d.o ·substituto do .iuiz federal pelo presiden~e do Conselho ou 
Camara Municipal; e; nas demai.s sec(jões eleitoraes, o pre~ 
!>Ídente será substituído pel-o. mesario que houv•er sido ·apre
sentadi>' pot· maior ·numero de eleitores ou pêlo mais vol'hO' 
delles, si· houver empate nos officto·s ·de indicação,. ·. . · 

•·<renhO uma emenda;; Sr .. 'Presiqente~ ao art·. 1:1:; § 1°, · 
onde' se tratando da: remessru dos livros da eleição, m.anda:-se . 
envial-os Sóinente aos tabeJliães ·o officlaes dô.registro ·civil; 
lffsquecendo~se de. que, além destes·, . ha . outros .·,·, individuas. 
que poderão'· ser seoretari-9s das . mesas e;: · pox·tanto; · · d;evem 
.tambem· 11eeebcr os NSJl1lctivos livros. · . . . . . 

: ·A' minha emenda corrige o defeito e . assiin ó conciebida: 
«Em vez de a cada um' dos tabelliães e officiaes, do re•gistro,! 
diga..:se: cu cada um dos secretarias· designados para .sei:virom 
nas mesas •eleitoraes. ». . · · · . . . .. :. . :. . 
· · · Aô paragrapho unico do 'art' 12; 2• alhiea~ _apresento um3 

remenda·,. indicando .'='S out11os. secrotà.rios que (:lev~rüo ser 
desiS'Ilados 'para· ns mesas pelo· juiz <le dh:eito·, completando 
a 1:lefl:i~ie!tcia; dp d~sP.o.sitivo _que só allude · aos ~a~.e~Uães .e 

'" 

• 
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oWciaes (lo registl:\o civil; 1e poJ· isso a :emenda declara: «Na 
3" linha; depois da palavra - registro civil - incluam-s·e: 
oscrivães de paz1 escrivães atl hoc e serventuarios de justicn'~>.i 

Ao . ar L. 14 offereoo uma emenda nestes termos: «Nai 
. 3" linha, em Joga'!' de - e o tabellião: ou .official d<e ·regisLro 

civil - diga-se:- é o sccretarfo préviamente designado; o 
I!Jlais como. está». · · ' : 

lEI para ''corrigir a faLha jlá. .tantàs vezes notada, de·· não 
se' rej)erir o pr,ojecto sinão aos tabelliãles c od'ficiaes de re.-: · 
gis·· ro civil; dmxand!l no esquecimmll'l ;os outros individuo.s 
ou funooionarios que tambem são secreta!·ios de mesas. E;· 

. por ;sso, é que C,(orrJ as minhas emenda~ prefiro deno!llín~r 
todDs pelo simples nome de .s~crdarios; com tal denomma~ao 
síi,o comprebendidos todos, sejam tabelliães, officiaes · do re
gistro civil; serventuarios de ·justiça, escrivães de paz . ou 
escrivães ad .lwc.. . 

, Ao art. 15! ~presentei a seguinte· em-enda:· 
~Na .li" Hnha~ dep<Jis de - firma - diga-se: «pelo se

cretario ~ registrado no mesmo dia. no, Corri'! i o da localidade 
c; onde nãJO houver correio., 0 registto ser~~ feito dentro de 

· tres dias ap~s ·a. eleição1 na agenooia mais proxima que exist!t: 
dentro do d1sLrwt0 ele!Loral. » · · , 

Póde acontecer que na !OJCalidade da .. eleição não .1Jaja . 
agencia de 'correio :e~ entitO>, 0 regis·tro do officio . não po
deria ser feito no mesmo dia; e ainda para prevenir a granda 
distancia que~ em· alguns Jogares.; se dê para a primeira 
agencia;·. estendi . o prázo para tres dias e preven'i tambem :t 
l1ypothese d·o não poder o ·mesmo registr.o :S'er realizado fóra· 
do Estado ou do. mesmo 'élistricto eleitoral. · 

. Sr. Presidente; chego ao art. 18 que.·, na 'minha opinião~ 
'é uma· monstruosa immoralidade; pois dará Jogar a grande~ , 

. · ab)lsqs,. permittindo-se . fazer: ,eJeic~o em casa do juiz de di., 
ro1to... · . · · · . . 

· 0 SR, B~S'Io DE PAIVA' -. 0 art. :IS da ac~al lei. é Uni 
verdadeiro 19sguieho •. . . . . · 

·o SR. í\LcrNDo GlcrANABARA - o melhor e supprimir esse· 
art. :ts. · · . , ' 

. O Sn. Cu:Nl'IA PEDR.OSA' - Estou de perfeito accOrdo com 
os :nobres 'senadorfl3s que' me nonram com ,seus apartes. :A! 
emenda que formulei não ped.e a sUJPpressão. do avtigo; trata 
da modifical-.o no sentido de garantir melhor a verdade da 
olei.cão; mas;i si · apparpcer alguma emenda supprossiva; oll:.t 
terá o meu voto.· 

O SR •. GENERoso MAnQUES - Mâs V. E:c. não! propõe? 
: .o SR. Cu:NJtA Pli:DROSA _; N~ pr.op'onhô porqu~·. enten
dendo q!l~ :ess~ e~;~ :um. P.OAto capltal po~ .Que s~ batia a hon,· 

• 

• 

.i:, 

'• ( 

•I 



i· 

), 

' ., 

\. 

. I 

\ 
' 

3~1 ANNAE:S DO S!i:NAtlO 

. ' 

rnda Commissiío· l'rli:xlu, i·ecooi que nãci fo~sc accéita a idéa 
da suppressíio. . . . . . 

• 0 SR. BUENO DE PAJV,\ - Absolulamunlc· não; queJ'C!OOS . 
a collab?rilcã,o de todos os uoss.os ·c-ollegas c!o Congres'~o:. 

0 Sn. ·CUNHA PEDROSA - Além disso conslou-nw CIUC O 
. nobre col,lega,, Senador pelo Piauhy; o Sr. Alldías N·,cv•es, 

tinhii uma emenda nesse sentido... · . "· ' '- . . 
O Sn-. ABoiAS NEVES - E' verdade ;vou apresentar emondtt 

supp_z·cssiva n~o art. 18. · · : 
o· SR. CuNHA ·llEDMSA - Desde já . me comprumetto a 

votar com V. Ex~ Mas, si a emenda suppr·essiva não alc~tncat· ; 
:1pprovacão, }lOd1erá ser feita ao -nrlig,o ft modificação ·que 
desejo_realizar com a min1la emenda, . . · 

O SR. BuÍlNo DE P 3IYA -'-- 1 Proponha a · moditicacão.-
' O Sn. Cu~HA Pn:ono'sA - Pz'efiro, Sr. P1~esidente,- apro-

veitar a idéa da lei Rosa' e Silva, mandando que, ~m caso d'c 
não reunir-se alguma mesa, possam os respectivos' eleitores 
votar . na secção mai~ proxima, devendo, então, · ser elles . 
:admittidós em ultimo. rugar•, depois que tiver votádo o ultimo · 
.eleitor da ·seccão proxirpa,. de modo que. 'i'~quem conhecido.s, . 
pelo numero e pelos nomes, quantos ele·rtores da propl'IIJ. ... · 

· .seccão votaram c quantos. os adventícios. ·.. . · 
E' concebida neste& termos a !tJinha emenda:. , 
«No caso de· não haver el~ição em qualquer secção elei

.toral dos municípios que compõem ·a · comar·ca, por falta· de 
comparecimento de dóus mesarios, por não ter·em sido . indi
cados ou por outro qualquer· motivo, poderão os eleitor·es p~e-:
'judjcados comparecer e votar perante a mesa da secção mais · 
prí\xíma dentro da mesma comarca a _que pertencerem. . ' 

. Neste caso serão elles admittídos á ;votar ·depois . que o. 
ultimo eleitor da px·opl'ia secc;.ão tiver dado seu v~to, fazendose 'na acta menl)iiO desta circumstancia, .afim de ficarem discri
minados pelo numero e: pelos nomes ·· os. eleitQI·es de. uma e 
outra secções;:. ·· . · . . 

. Passo, agora, Sr. 'Presidente, no art. 2"; pequenas cor-
recr;ões- tenhO·· a i'azer·a elle. . . . . .. · · . 

l)i'zendo-se ahi simplesmente que o juiz de· direito dixi
.. dil·ú a comarca ~m tantas seccões quantas as -mesas ·eleitoraes, 

quer na sua séd~, quer nas doso districtos de pai,. parece. que 
. não é ·~a mesma autoridade que ·divide as secções nas · sédes 

du& termos judíciaríos e nas dos outz·os muntcipios, · . - . ' . . . . 

Para conigir essa (alba apresentei a · emenda . que se 
segue: 

1 . «Supprimani-sc ua . 2• · linha as · palaví•às «quer na. sua . 
~ióde, qU§l' qas dos disL1:.ic~os de paz~. 

' 
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· Na 3' a linea t.lo mrsmo ar lig-o mnnde'i) ·por uma emenda, 
que J't~zn. nssím: - guppl'imnm-sc· .ns pulnVI'as «no mesmo dia 
ou no dia seguinte ao da··eJeicão» --', corJ•igir a. rodacção, afim 
de não se suppor que a acta da eleiçl.io poderd ser lavrada 
no dia seau.inte ao da eleição, . · · · . 

O art. 26, Sr.··· .Presi~ente, trata da apuração da. eleicão, 
e ahi se doolara que, deixando de co~parecer,. pelo menos, 
dous mcsarios, ás 11 horas do dia da reunião da junta, não 
se proécderá li apuracão. 

, / A disposição esttí incompleta e poderá dar Jogar a .gran-
. ' des abusos, Effectivament.e, o· juiz fede-ral, querendo,· poderá.; · 

chegar ,primeiro do que os outros membros da ,iunta ·e, entjio, 
por· qualquer . defeito do . seu relogio ou do relogio ·da casa 
publica em que tenha de funccio'Vlr a junta, poderá. adian-. 
tal(-sc, declarando que não · ha trabalho de apuracãCJ, pela 
falta. dos seus companheiros ás 11 horas em ponto. •. ·; .. 

..,Pára evitar taes inconvenientes offer:eco a seguinte emen- • 
d!t. •preyalr.ccndo-me dos ~nbi<1s ensinamentos da lei Rosa ll> 

Silva: . " . . . 
· «Si n·o. dia· da. reunião da junta apuradora ás A 1 horas, 
não comparecerem, pelo menos, dous dos seus membros effe

. ctivos•, ou os que, como substilutos, estiverem em pleno exer:
cicio de suas funcçõe-s, ficarão ··os ·trabalhos adiados para o 

· dia seguinte; e si ainda ne-sse d'ta, 'até ás 12 ·horas, pelo' 
mesmo motivo, se não puder insotallar a ,junta, nãa se pro
cederá á apuração da. eleição. Neste ·caso; o presidente pro
videnciará, nos termos do ~ 13 .do art. :17, sobre a remessa 
dos . livros ou cadernos da _eleição aos &eus respectivos 
· dostmos.:.. . \ . 

E a emenda, em 'sua ultima parte, resolve uma falta do 
projecto, pois este não dispunha, na hypothese de não haver 
·ápural.)ãO, sobre os livros da eleição. si deviam ou não e por 
quem ser .enviados ao poder ;verificador. Pelo menos, . não 
estava firmada no . caso a· .. responsabilidade de quem dtJ< 
dh•eito. ·-

Outra emenda de certa im'portancia é a. que se refê·re ao 
art-; ·27, onde se det"'rmina ·o dia 5 de marcu para a reunião 
da ,jUJJta .. apuradora e limita-se a cinco dias pre.cisos o tempo 

. do funccwnamento, deli a. · · ' · 
· Ora; Sr . .Presidente, si a eleição vae ser realizada na pri .. 
meira dominga do fe,~ereil•o, como dispõe- o projecto, e· si essa 
dominga · póde· ser a 6 ou mesmo a 7 de fevereiro, dtthVpara 
5 de marco não. medeia nem o espaco de- trinta dias;- acho, 
pois, . mult.o pouso esse praso e na minha emenda consigno 
que a apurncão . dever1í dar-se tr·inta dias depois da e-leiciio, 
como· acontecia no· âominio da lei anterior. , 

Outra cousn ·tambem som ra1Liio de ser é restringi!• ~ 
funccionamento, dn ·junta apuradora a cinco dias, devendo 
forcosam(lnte, em Lão diminuto pnnzo, estar concluída a npu

, · l'nr,íio. O prnjeclo mnnda. qu0 fodns ns eleições s.e,ln~l npuradns 
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nas càbita'es í:los'- Estados; despresou o principio aa: lei !tosO: 
e Silva, que cr~?;ava uma junta · apuradora •em cada · s~do de 
dístricto eleitorál. , . , 
· Não sei como se poderá, por exemplo, no, Estado tão bri· 
· lhantemente representado no Senado pelo nobre collegn; o 
Sr. Bueno de Paiva, o qual contém sete grandes districtes 
oleitoraes; não ·sei, repito, como ·se poderá ~m cinco dias 
apurar tão grande numero de. actas, e ~onclutr todo o bem 
complicado . trabalho da apuração, quando ha protestos, con
trn-protestos1 ·etc. 

No: intmto de obviar tan;mnhos . inconv;enientes, formulei 
a 'Seguinte emenda: . · 

·«A· junta apuradora deverá reunir-se, para a ·apuração 'da 
'eleição de Deputado"s ·e Senadores, trinta dias após a realização 
da mesma; ás 11 · horas, no edifício do . Cons9lho ou Gamara 

• Muntcípal, e :t'unccionará tantos dias consec~tivos quantos 
"forem necessarios á conclusão dos seus respectivos trabalhos.» 

· Vamo&, Sr. Presidente, ao· àrt. 30 do projecto. Essêi'ar
iigo· dispõe que a apuraçilo só poderá ser feita pelos livros, 
quando ·~e tratar de eleições globaes de Deputados o. :de · re-,; , 
novaçíio do terco. do Senadl(l; entretant<l, o § 1.5 do nrt. 17, 
determina que, tratando-se. de vaga de Deputado .ou Senador, 
a .eleição se.ia feita em cadernos de papel;, e, todavia, no 
dispo.sitivo do art. 30 que se. refere á apuração, tnada se 
dispõe sobre taes cadernos, affirmando-se, ao contrario, que 
só pelos livros s•e fará. a apuração . ., , , . · · · . · 

· · Sr •. Presidente, essa historia de ele_ição·. em cadernos de 
papel é o maior dos es.candalos que se póde imaginar; ·a <elei
ção só deverá ser feità· em livros. preparados com todas as 
·formalidades essenciaes, á sua ,authenticidade,. os quaes, após 
~ yerificac~o dos poderes, deverá~? .voltar, por inte~medio dos . 

· ·Juizes seccwnae&, para as respectivas. comarcas, ·afim de ser- . 
:virem em eleições .posteriores. . ·. . . . · . 
· Na hypothese, porém, de ser mantida ~ssa: disposição tão 

escandalosa, veJ:dadeira porta aberta ás maiores fraudes •alei~ 
tor~s.· •• : · . · . · 

. ' ·-..' ' . ' ( ' . 
·. O Sa: BUJ;tNo DE PAIVA - Não, senlior; devemos retirai-a 

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

· O Sa. CuN.HA: •PEDROS • .\ . ....:. Mas erâ estai a emenda: que eu · 
'· havia f<lrmulado, cercando de .garantia~ ·ou ,formalidades os 

taes cad~rnos, , completando a falh~ do art. 30, para que, não 
· :t'os•sem, Igualmente, apuradas eleições lançadas em cadernos, 
que não estivessem abertos e encenados p·elo juiz .de direito 
e, por este o pela mesa rubricados. · . . . 

Sobre o art. 31, aprq,sento tambem uma emenda deter-· 
minando que, Ras oapuracoes parciaes de eleições, só mj am 
fornecidos boletins aos candidatos. que os solicitarem •. · 

· O ~R: ELOY DE SouzA - V. Ex •. devia dizer : «que os rc~ 
querel.'em, · . ' . . . . ' ~· . . ' ·~ " ' ' • ,, 
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. ~o· Sn ,, CuNHA PEi>ROBA - Acho que não deve haver 1Thri
sncao de , entrega ~e bolel íJD sinã(_} nos q1,1e, o. p.ediremi mas 
como esl.a .no proJecto

1
. é Implll'atlva. a disposu;;ão e· oa mesa 

tem de preoccupar-se õgo com esse trabalho de· preparos de 
bolct.ins, .quer· se.;nrn J:eQ1J~sitados ou. não.

1 
. · .. · , • 

_ .~ emenda v1~a modlficl)>r o trabalhõ da junta, o ,qual j<Í 
· \1uo o ]lequeno com os servi aos da apur:açii'O.. · 

AOarL 33 offer:eco emellda, reduzindcr a 30 dins o prazo 
de -iO, que dá o prOJ.ecto para a apuraçãõ da cleicão :.quando 
se tt·ntar' de vaga no Congresso Nacional. Não uünéi ·com o 
motivo p'ur. que a proposiçã()l. para as eleições globaes reduziUJ 
esse prazo para. 26 dias, mais ou menos, tantos. dias quan'l<lS 
P.odcriio ir· da primeira dominga de fevereiro, a· cinco· do 
mnrcõ: ao passo _que no caso de eleição parcial, de muito me
nos trabalho, olln ausmentou o mesmo prazo para ''0 dias! · 

.. St'. Presidente, ao art. -iO apresento a seguinte emenda: 
· .e~:Eir: vez de previstos Diesta lei», diga-se: cprevi&tos no 
artigo 1seguinte. »; · 
. · E' I o artigo em . que estãb compendiados tó'dos os · c~ 1 
.soa rJe nullidade. Si ahi e'stão determinadas as condições ·em · 
quP. deverão ser nnnúlJoadas · as eleições,· para que ampliai' ·o 
dispositivo que venho de emenda'r, ·diiendo-se-«easos pre. 
vistos nesta lei :to? J,einbro-me que na lei . Rosa e Sllva, ·taro
bem havia illffi capitulo reservad'o' á:s .nullidades .c ú e:qires:
ilão ern justamente esta: "- «as eleições só :POdem ser annul
ladas nos .. casos previstos neste capitulo), e, muitas vezes, 
vimos nnnullar-se eleição po•r motivos alheios ao capi.tulo das 
nulliclades. EJis, a !Ii, a razão da minha .emenda, 'restringind(ll 
os motivps para annullação .. aos que estiverem positivamento 
"expressos ,no art. 41. .. . C · · 

Sr. Presidente, o arL 42 6 u: cóp'ia fiel .de igual dispo
. sirjão da lei anterior, onde se mandava prÇ)ceder ú nova elei~ 

· cão sempre que oram annulládos. mais do metade dos voto<~ 
dd candidato diplomado. Mas nem aquella lei. n~m o pro,ie
cto em discussão dispunham para o caso cm que não havia 
candidato diplomado;. e. para. que não continuasse a duvida 
a respeito, 'OU não ficasse o. diplomado .em. condições mai~. · 
<lesvantn.iosns .em. ma teria: de· reconhecimento, do que o não ' 
diplomado,. formulei uma emenda. que, além 9ísso, é .de rc
dncçiio mais facil de ser. bem comP'rehendidn. 

Resn dest.e modo a minha emenda: 
«A camnra ou o s·Ónado mandará p11oceder tí nova ·eleição 

:sempre que, no reconbocimento ,de poderes de ·seus membros, 
· annullar. por qualquel' f\Índnmento, mais de metado das vo

tos do cÍmdidnto diplomado, deduzidos .d!> cal~u}q os votos de 
:duplicatas de actas, desprezada.s por. ImpossJbJ!Jdnde de ve~ 
l'i'ficar-se. qual dollos a verdadeira. Da J:llOSma fórma ,se pro
cedei'tí com relação no candidato mais votado, que d~1xou, de 
ser diPl'Dmado•, por não ter havido npuracão da ele1ção; .. I\a ' ' .. ' ' ' ,• .. '. ' . . . ' 
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capilon 1 do ~stndo on. no Distr.icto Fede.rol; e par;:t · ::erificaçúo 
de qual seJa o cand1dato ma1s votado, a Comm1ssao· de Põl.. 
deres, prcJ.iminnrmente, fará a respectiv•a apuração, em ·face 
dos livros ou eadernos da elcicão, que Liverem sido enviados 
ao poder ver.ificador pt;lo presidente da J'unta Apuradoro,), 

Os SRs. EPITACio 'PESSOA E GENEROso MAnQuEs --' E' muito 
Ma a providencia alvitrada por V. Ex.; efi'ectivamcnte ,, 
candidato não diplomado ficava cm condições superj,ores .ao 
diplomado. · · 

O Sa .. CuNHA PEDROSA - Vou tt·atar do arL. 43, .em cujo 
· · Lexto ha urna disposição incons~iLucional, 9uc autoriza o Mi

nisLro .do Interior a ma'I'car dia para ele1ção' em caso de vagn 
, na representação dos EsLados •.. 

• . 0 SR, GENEROSO 1\IARQUÉS - ,Já ~e levanto)! aqui ·ncr Se-
nado, esta questão e· cahiu por inconstitucional. . 
:..· Ó· SR. CuNHA PmiaosA - Lembra muitõ' ·bem o ·RObre 

Senador pe!o Paraná; ha cerca de tres annos, tentou-se mo
dificar a lei que não dava remedi o para o caso de· abuso ctos 

· H9.vernadores,. demorando até J'ói'a~dõ' pr-azo ,legal u preenchi
mento das va!Yas abertas em ~eus Estados; c, para isso, -roi 

· apresentada uma emenéla ao orçamento dó MinJst.erio' do In
terió'r, pro.videnciando no mesmo sentido que pretende agora 
a f!l'oposiçãc em. debate. · .·. · . 
· . F,:;;ta emenda,. porém, Sr. Presidente, foi combatida' pelo 
eminente Sr, . Nilo Peçanha, que, então tinha onssento no Se
nado, sob o i'undamcntõ' de nÍÍI.l ser constitucional, tentlo sido, 
por 1sso, J•etirada pelo seu auto~. com assentimeill.o· unanime 
desta ·Oasa'. .. . cl 

O Sa .. MIGUEL DE CARVALHO - Não acho' que sejn: incon~ 
st.itucional a medida.· · 

: 

ó·· Srr. EP!TACIL1 PEssoA . (1Jara o Si·._ Af'igttel de Cm•valho) 
- Não ho. duvida que o é; dá ao Mimstro umn atLribuiÇão 
r.xclusiva d'o Governador do. Estadó'. ,_ · 
~· 0 Sn. CUNHA PEDROSA -· 0 texto da Const.iluição (nr-

• tigo 17, * 3') não deixa duvida a rospeiLo. 
· Di?. a Constitufção: «0 Governo do Estado em cu.ia re .. 

presentação so dér vaga, por qualquer causa. i'nclusive re
!iu1icit1;. mondnr·á immediatamento Jlrocedor .. ú eleição~. 

O Sa . .To:i.nLYR,\ - Mas quando o Governador não qu!zer 
mandar; proceder l'L eleição n0 prazo. legal ? 

·o SR. CuNHA PBonos.; - A pro~idencia, não JlOderá ser 
a lomLrnda no projecto, porque var.. como s~ vê, ·l'e!'Íl' o pl'e
énito constitucional. · · ' , · · 

Rer:orrã-se. nesse caso, :í responsnbllidndc · dn Goyernndor. 
ao qual: alias, a proposiçiio manda processar por 'infraccão 
d!r'l'oi eleit,nronl. procrsso que. nos Lermos dr.sl.n.. dcvm'I'I: corri)!' 
ptJ:Fnnt.e o Supremo 'fribunnl Federal, · 
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.• Mil~; sr: Prr.~ldQntr. nn ~Pnt.ídn rir ~nnnr ,·~Re liefrito ela 
Je1 ·qun e.sramo~ ,dis·cutindo, formulei n oménda- seguinte:: 

-iNa .\.-linha (art. ~'3). depois do·- nova clr.icü0 .- dí
gn-se: ~pelo 1\Jlnistro do Inlorior·. si a vaga. pertencer ao 
Disric!o Fedm·nl e pelo Governndor 0\1 Presidente do Est'l\do 
Si a ESI.e .. a mesma pertencer.:. , \... . . . ' .. 

{))Joguei, 8!' ... Presidente, IÍ ultima daR cmcncias g:ue Civo 
o trnbalho ·de foriil,ulnr. · · •, ·. · · · 
. E' sobre o art. 5G. ondn. se trata da 'competencin clns au
to1'1dndes que. deverão funncíonnr nos processos pelos crimes 
cfll1'1nidos na lei eleitoral:- . - / · 

Pnr·ece-ine. iytie a disposicão ficou incompletn r). acar.rota, 
·eomo .. h\ succedfa ·.no reglmen da lei anterior, Rlírias duvidas 
cm RUir exr.cucã~. E' asslm que dá no njudant.e do procuractnr 
da_ Hepublica ccimpetencia pnra. nos municípios, denunciar, 
perant.!i os si.Jpplentes do substituto ·do juiz rederal, os 'cri
minosos; mas ri sabido que esses supplentes não podem levar 

. os pro~essos a·os seus ultimos termos e nem t.a'mbem a ·estes 
estendo-se a ·rom,petcncia. dos a,judantcs do procurador. ' 

l!'õi, por ost.a r.il·cumstancin. que apresentei no .artigo,. 1• 
nr.tleo .. :i' sl:'guinte emenda: _.,. · · 

" 

-. 

>liArx!l'üSCente-sé ao. final: «que'preparnrão O prücess'o ntó , 
o despacho de pronuncia exclusive, cabendo ao .iulz. federal a. 

. pw.nunc(n o mnis. netos do ,julgamento, passado. lambem·,. dn. 
pronur.cln em dennlc, a funccionnr n proprio pi'OCUl'a.dor .,da 
Republica .• » . · . ' . · · - ., "' '"!...., 

. No § 2• do mesmo nrtlgo, dá-se no· Supremo Tribuna I 
Federal, competoncia. para o processo do Governador, entre-

. tanto nãó se fez referencia aos ,juizes seccionaes, ·que ;·lambem 
d•everão ser processados pelo Suprenro Tribunal,. ass1m como 
não se declarou que, em taes hypotheses, no procurador geral 
da '.Republica .. é que cabe denunciar. .. ·! . 

A minha emenda corrige essa falha c assim .dis~õe: 
E ~o. finnl d~ . § .2• dÓ 111e~~ artigo~ ·· accresc~n~~se: 

«OU os ,JUizes secmonaes, caben:do nesse caso, sem .pre.JUIZO do 
_ di~p'osto ·no § 1 ", it denuncia ao procu.rador geral da Repu ... 
blJCa.~ . . . , . . ·~··.·.t/'1 ·~ 

· · ~~o esta si. Sr .. Presidente, ns principae8 emendas qu~ o!
fereco á consJderacão do Senado e da honrada. 1Comm1ssuo 
Mixta, pedindo desculP,a nos distinctos cúllegas; que me fi- ' 
zernm a honra, de me'·ouvir, pelo. pr~ioso tempo que .l•hcs 
rQubei e vou sentar-me' certd de que· procurei, nos limites do 
minhas foroas, cuinprír o meu dever. . .. · ' 

Ó Sn. BuENo nm p,\lv:\ ::.... V. Ex·. prestou relevantissimo 
servico 11 Com missão !lfixtn. · 

O Sn. CuNHA J~monosA ....:. Agradecido n.' V. Ex. Tenh6 
conoluidil. (llfltito bem; nwWI bem; O 01'arltl1' 't! falic1'tad,o 
]lcl08 Senadti1'cs. 11rc•·cntcs.) · · 
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Veem :i .mesa diversas emendas npres.entadas pelo ·s;r. 
' · Cunha. Pedrosa. · \ ~ 

o Sr. Abdias Neves-Sr· Presidente, estando 'JJa.stanta 
adeantada a 'llora, peço a V. Ex. consultar ao 1Scnado s1 con
seiiLe seJa adiada a discussão para amanhã, visto tratar-se de 
JJJULI)ria do !lltar importancia. 

O· Sr. Presidente '-Antes de attendcr · ú solicitação do 
Sr• Senador Abdias Neves, devo declarar que as emendas 
apresentadas pelo Sr . .Senado.r ·Cunha Pedrosa referem-se a · 
arf.igos que ainda não estão cm discussão. A' propor.r;fto que 
forem sendo submettidos tí discussão esses· ·artigos, a Mesa 
subim.ettc.t·á a apoíamento a emenda respectiva. 

tA•ttenderi'do ~í solicitação· do Sr. Senador~ .Abel ias: Neves, 
vou levantar a sessão. . i 

!Designo· para ·ordem. do dia da seguinte:· 

2• discussão da .proposir..ão da Gamara dos Deputados nu
mero ·GO, ·de 19-16, regulando o processo clcitnral (da. Com.-
rn'issão Mi:cta de Re{o·rma Eleitoral)·; . · . ' 

3" discussão da proposi.ção da Gamara· dos Deputados nu
mero. 51, de WHi, que abre, pelo Ministerio da Fazenda,· c.rc-

. dito especial de 3 :782$338, para o :fim de occorrcr ao pag;a
mcnto do que ó devido a DD. Maria Julür Bransford e J:Iilda · 
il\fol.ta cm vi.rtudc .de senten(;a ,judiciaria .(com. par·ecer {avo-· 
'l'a'l!cl da Cm~!.rn.isstio de F·inanças) • · · 

· · LovanLa.:.sc a séssiio 'ús ·4 horas .. 

110' .SESSÃ~ EM 27 DE SETEMBRO DE 1!!16 \ 

l?RESIDENCIA DOS SRB. URBANO SANTOS, PRESIDENTE, E PEDRO 
!lOI'\GES, 1• SECRI!.'TARIO 

I 

'A' 1 'hOra da tarde ab1-e-se a sessão. a que . concorrem os 
Srs. A .. Azcredo., Pedro Borges, Mlltello, He!'cilio 'Luz; Pc
J:Ieira Lobo, L.opes Gonçalves, Laura Sódré, Mondes do AI-

. moida·1 Costa Rodrigues, José Euzebio, Abdias N.eves;, Pires 
F.erreira, Ribeiro G'on()nlves, Francisco Sá, João Lyra,. Cunha 

. Pedrosa, Epitací.o P.esson. WaDfredo Leal, · Rosa c· 'Silva, 
Dan tas Barneto·, Rnymurtdo de Miranda, Gomes Ribeiro. Mi
guel do Cattvalho, .Erico Coelho,"' Alcindo Guanabara, Fran
cisco Salles·, Bueno de Paiva, Berrrard.o. Monte.iro,, AUlrcdlh. 
Ellis; Leopoldo de Bulhões, José Murtinbo, Xavier da Sí!v.a; 
Generoso Marques, Abdon BnpListn·, .Rivaduvia Corrêa, ·Soares 
dos Santos·-~;~ Victorino Monteiro (37). .. 

' . 



• ..1 
I 

SESSÍÍ.O EM 27 DE 'SETJ!)MBRO -DE 1'0Hl 331 

' . Deixnm1 éW compare~elr com causa justificada os ·srs .~ 
Rego 1\fontcfro,. Silverio Nery; Indio do Brazil, J\rlhur Lemos, · 
Tliomaz .Accioly., Antonio· de Souza·,· Eloy de Souza, Ribeiro 
<lo Britto, Aruu,io Gfjes; Siqueira do M<lnczes, Guilherme· 
Campos 1 Ruy Barbosa·, Lu ir. Vianna, José ·1\fa~cellíno, Do
mingos Vicente, João Luir. Alves, Lourenço Baptista, Irineu 
Machado;· Adolpho Gordo·, ·Eugenio Jardim, Gonzaga Jayme. 
'Alencar /Guimarães o Vida! Ramos (2e) • 

) 

. E' lida, p'osta em discussüo c, sem· debate, approvnda . a 
nc\,a da sessão ant~riqr. 

1 
• 

O' Sr. i" Seoretari'o dá conta. elo seguinte 

EXPEDDDNII'E • 
Officios: 
no Sr.· Ministro da Fazenda. transmitlindo a mensagem 

com que o Sr. Presidcnf.e da Republica. restitue dous elos 
'nutographos da resolução do Congresso Nacional, snnccio
. nada, que abre, pelo mesmo ministerio, o credito de ·9:978.~579, 
para. pagamento .do que é devido ao vk,e-a!mira.nte r.eformado 
Herculano Alfr.8dO Sampaio1 em virtude de sentença. .iudi
ciaTia~ ·- i\rchive-se um dos autographos . c remctta.-!.Se .o 

· .. outro á. Camara dos Deputados. 
Do Sr. Ministro da. Viação e Obras Publicas, prestando 

i.nformacões J'a~oraveis ao .pro,jccto n. 10,•dé HH5, que autoriza.· 
.o·.Govcrno a. mandar 'proceder~ àos estudo·s definitivos 'de uma. 
estrada de ferro entre 'Petrolina. o· Therezina, ou outro ponto 
mais conveniente da -rêde ·de viação :ferroa. Ceará-/P'iauhy .:..... 

' ~\.' Co-m!1Jissão ·de Obras .Pl)blicas o Empre?.as lP·rwilegiadas. 

O Sr. '2• Secretario procede ÍL leitura do' seguinte 
. . . I 

PARECER 

N. 142 ~ 1916 

·:A' proposição da Camara dos Deputados,' que regula a 
promoção p,or mer·e.cimento dos. ~f.ficiaes · do Exe!'cito e re
voga no mesmo t.ompo a. di·sposJçao .do nrt. G3, da lei on\a- . 
mentaria vigente;; ,ap~escntou o Sr. 'Senador Mendes de. Al
meida, .em 3" dih'cussão,. a seguinte emenda ao a.rt. 1•: 

· ·~rnr,luam-se ns pnlavrns 4:dentrd do ·bcmpo exigido 
para.: inlersticio , poJa. lei cm vigor da organizaoão · do 
Exercito federal» ontr/3 as Palavras:. ctenlln 16 pelo 
~anos,»... · · 

.. 
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explicar que a condioão im~ 
u;m a•nno de scrviç0 arregi-' 
mePecimr.nlo · não exclue o 
interstício·, nem revoga as 
ncl.ualmente · vig,oram para 

Teve •esta emenda· por fim 
posta pelo. referido ar L . 1' de 
mentado para a promoção por 
resto do tempo marcado como 
outras ·exigencias legnes, que
ellt:eitos dn. alludida promoção. 

O decreto n .. 1. 351, de 7 de fevereiro de. ~89,1-,. que, con~ 
l.ém aR regras par.n 'o accesso de ·posto dos orffJcJaes do Exer~ 
cil.o, estabelece a s~nt.c definição do ·merecimento militar:! · 

' . ' -
• <IIATt. 10 .• Constitue mcrééimerito militar: ·subo r~ 

dinação,, valor, .inl.elligencia .. e illusLração comprovada; 
r.êlo e disciplina~ bons serviços pre;;tados ·na ilaz e ml~ 
guerra.» · · 

. Al1ím destes r!)q1:1isitos para o .~ficial ser promovido, 
.o mencionado decreto n. 1.351 cstatue. 6 inwrsticio indispen~ 
savel pa1•n. o nMesso;: confo'l·mc se verifica pela leitura da 
disposição abaixo transcripl a: . .· 

~ . . .. 
«Art. 11. O intersticio para o ac.cesso. em tod.os 

os· corpos e armas do Exercito, da um para outro posto, 
desd•e alfere.s (hoje ·2' tenente). até ,cor,onel inclusive1 
será de · ~dous annos». Não hayendo, ·porém, nos mes~ 
mos 'corpos e armas offi.ciaes com ,o intersticio com~ 
pJ.e.to, o Goyerno podertí prom.ov.c-r aquelles que con,;. 
tarem peJo menos 0 de um anno;:.· < ./ 

. Esta ultima parf.e. re:f.ere-se evidentemente ao temp,o de' 
su.errn; tanto assim é· que •. ininterruptamente,, os -Governos 

·. te em obedecido .{1 condiçã0 de dous annos,dc. inlersticio para 
. preenchimento das vagas 'existentes pela facilidade em .en~ 
contra r officiaes nos corp.os com direito· a .serem promovidos 
.e satisfazendo rigorosamente aquelle estagio regulamentar.· 
\ O mesmo decTeto r.s.tnbelet;eu •como dispensti unica n esta 

r.egrn, a excepcão 'do art., 0', referente á pr.omocão dos offi
ciaes generaes, que é feita por livJ•.e escolha do Governo e 
independentemente do interstício. . 

. Foi ·por assim t.er comprehendidu a invariabilidade da 
acção administrativa, relativamente ao tempo de· intersticio · 
para a promoção, que o 'primeiro relator dessa proposicão em 
sen parecer acceil.ou o, pro,\ecto ·tal como veio da uutra Casa, 
julgando ser dispensavel qualquer modificação no art. 1• no' 
sentido de precisar os· dous nnnos de estagio do officinl era · 
e ada posto, um dos quaes, pela no:va .exigencia, deverá ser 
preenchido nci serviço arregimentado.· · . · . · · 

Pela .. discussão havida sobre este· pro,ieclo, no 2' e no 
3' !urna, verifico-se, entretant~, em virtude de opiniões ex~ 
tr.rnndns, flUO hn ni'Cessidude de modificar a redàccão do allu

. rJi:do art. 1", porquanto a divori;encin déssns opiniões trarin 
ao Governo duvidus no cumprimento dn lei, para saber si Q 
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·Congrésso Nacional, adoptando La!. r•esolu('ão •. reduziu de. ra'~lo 
o tempo de interstício substiLuindo-o po•r um anno de servH;o 
'arr•cgimcntado ou· si :.\ nova condição deve ser contada dentt·o 
aos dous annos do interstício, apczar do que dispõe o art. ~·. 
d? pr~p~sicão, que, co,njugado ao ar L. :1 ·:.. manda «revogar· as · 
drsposiçoes em contrariO:~>. . · • . 
· Ora, não sendo outro o pensamento manifestado por· ai-

. guns Senadores sinão o de manter a legislação vig.entc rci~Liva 
ao tempo de interstício, a maioria da ·commiô'São ·'de MariJ?.ha 
e Guerra é favoravel ú emenda do Sr. Mendes de Almeida, 
dando-lhe, por·tím; uma redacção n1ais conveniente.. ~egundo/a 
emenda substitutiva que submette ú apreciação do Senado.,__ 

E'. a seguinte: 
N. ·-17- :1.9:1.6. 

/ 
O Congresso Nacional decreta: 

, Art. 1." A contar de 1 de janeiro de ilHS, nenhum_ offi-
ycial· do Exercito poderá ser promovido por· merecimento ao 
posto immediato, sem que além das condir;ões exigidas pela 
legislação em vigor, teriha pelo menos um anno de. serviço ar
regimentado . no posto em que se achava ou ainda um anuo 
·de effectívo serviço em commissão technica. da s'ua especiali
dade, si for. official de engenharia ou do corpo de· s•aude, . .fi
cando comprehendido ·este período. no interstício legal. . 

Art. 2.• Os officiaes pertencentes aos< corpos sem effecLivo 
poderão servir addidos ás unidades já or:ganizadas de sua arma 
ou. troc~rão de co•r•pos, a juizo do Gq~{Jrno, para .satisfazer lis 
· exigencJas. do arL. 1• da pr~esente. ler. 
· Art. 3.• Fica revogado o art. 63 dOr lei n .. 3.089, de .s ac .-janeiro de :1.916. . . . 

.· . ' 
.. Sala das Commiss<üe~. 27 de se~embro ·dll 1916, .:... Pires / 

·.Ferreira, Presidente; vencido . .:._· Soares dos Santos, Relator. ! 
. --"A. Indio do Brazil.· - F. Mendes de· Almeida. - Lauró 
Sodr~. vencido, de accôrdo com a opinião exposta no par·ecer 
anterrõr e pelas. Pazões d~das da tribuna. -A imprimir • 

· ORDEM 00' DIA ' · . ' 

I 
RElFORl'f!A ;ELE!'l'ORXL 

· 2• dis~ussão da pr\oposição da Cama.ra dos DeJmtados nu~ 
mero 00, de 1916, regulando o processo eleitoraL ' 

·, 
O Sr; Ahdias Neves (') - Sr. Prcside;üe, ulnda h ontem. 

quando faHava nesta ,casa. " honrado Scnadoi· pela Para,hyba • 
. sr: Cunl~n ~edt·o~sa, ~lludla a um s·e:pticfsmo pat·tit:ul~l>l' no. 
tocante ú I'elormu ... elcJto.ral. E, ubscrvador, s, Ex. deve te1; 

) I 
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verificado ·que esta: tlescronca, tantas vozes por elle cnconLra.·· 
da lá fóra,; no contacto· com as massas, {)leitoraes, ast~endera. 
pooetrm•:1 aqui, determinando a dese•rr;ão do ·r.ecinLo·, não, cor~ 
t::~mente, po:r dcsinteres.sc dos nobroSJ embaixadores dos Es
tados cm relação a assum!)to que procura dar remedia ru 
males que. atacam viscera!mente as energia!~ dcr· r<Jgimen, 
mas, r.ela convicção em que, certo. se cnéontraiJli, de que estes . 
ma:les continuarão integraes, uma. vez que não são debellados 
na su:1 fonte de origem. E' tambem convicção minha, con
vicçil;u tanto ma.is prol'unda quanto "' IJ['Ojecto que, ora se 
discuto vem inquinado die vícios que o tornam, .cm absoluto, 
impraticàvel. . . · 

l.Jm desses vícios, Sr. PresidenLe, é uma i'lagr::tnte, é uma 
·evidente, uma imsop!J.ismavel inconstituciona.lidade, 

Não ha como' escurocel..:a. Impõe·se tt nossa consideração., 
1\Ianifesta·se claramente. e exige uma ·re.flexão seV~era na 
adopção das. medidas qu() se discutem. Por isso, antes de 
fazer a leitura, o exame ·c a eritica dfls providencias com que 
se prccut'a melhorar o apparelho do vot0 no paiz. demora~· 
me· hui um pouco em a apreclru;ão dessa· inconstítuclonalidade, 
para. bem a accentuar, esclarecer .e, ferlr, · · 

· Sr. Presidente; todo o pro,iecto gira em redor das amplas 
attr~buições ,commettidas nos juízes .de 1• instancia. dos Es· 
tadC\S', no process~ das eleições. 'Todos os meus nuj)res coHe-

. gas sabem, cube aos juizes de 1" insancia nomeàr mesarioSii 
orga,nizar· as mesas, presidil.as, i'iscalizur· a regularidade do 
votu, fazer. a remess·a dUis liví·.o& eleito-raes. IJ.)·ermittir a vota. 
cão .em ·cartorio, J'azer .a designacíiio dos , edifícios ond~ devamJ 
funccionrur as secções o 'providenciar para .. a mudança, sem[ire· 
que 'l:lecessaria. Nestas .condições, ,enfeixam·se~lhes' nas mãos 
podere~ quasi dlscrecionaríos; 'faz-se delles o eixo dn. verdade 
das urnas - dando-lhes, .con'ferindo-Jhcs, impondo-lhes fui'!.~ 
cçõo~ que. sobro ·excederem o limite de ·sua' acção constítucio-

' na!, os u.l'astnm da esphera serena da ,justiça para o terreno. 
ilgitadn, inseguro e movediço dos conf.lictos ,partidarios. . · 

, ' I ' . ' ~· 

, O 'SIR. Emco Ou.ELHo -:- ,A,p:orado., 
, ' • I . " . 

0 SR. ABDIAS NEVES -'E' 'uma verdad10 que !llÜ.O padece 
duvida, não carece do demonstração, a dà que o Pacto · de 24 
de fovoreko .nenhuma duvida permitte quO;ntu· á faculdade que 
aEsisto aos Estados de. organizarem seu Pode.r Judicin,riul, :i\' 
Uniã;o ficou o .J.egiSI!ar sobre .justiça c processo federal e di~ 
reito substantivu; a~IS Es,tados coube legislar sobro a orgal!li-

. zacão' de sua justicl\1 ,e· sobre direito adjectivo. Assim. a elles 
compete provet· · sobro a Sl,la divisão judiciaria, sobr·e a 
oxígencia dos requisitos legues indlsp~Dnsilveis á iilvestidura 
dos cargOs de- justica. sobre. formulas '{lrocesSIUaes: ·e, ·. co-nse-
quentemente, sobre as attribuições de seus juizes. · 

Ora, não havortí um só dos Srs. Senadores, qu~ me es
cutam oom atlcncão· benovola 0. capti:vante ..•. 

, I 
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O Sn. 'GENEnoso' l\fARQUES - Muito merecida.: 
·~ 

O Srt. A.BDIAS NEVÉS 1-1 ••• que affi.rmc ter o Congres~ 
Nacional compcLencia para dai' .attribuicões novas a esses ma
gistrados~ Todos pensam, 8abem. affirmam (JUe a Constitui· 
cão, em disposição expressa, vedo. fazei-o. Ninguem preton· 
del'tí quo o Congresso Nacional possa ampliar ou r·estringir. 

:.\· essas aHribucõcs. mesmo quando se trate de materia elel
toral. E é isso, Sr. P residcn ~e, -a. consequencia logica e ne· 
cessaria: da autonomia de que gosam as unidades da Fetlerar-' 
cão, . as quaes · sol'i'reriam . uma restricção violento. com ·a in- . 
vasã0 •dessa prerogativa. Porque em outra cousa não ·importa 
a intervenção Jederal ·em mataria de rigorosa economia in
terna dos EstadQS• em ~ssumpto que lhe~ compete, privativa· 
mente, resolver. · 

Ora, l'oi o .que fez o projecto: creou attribuicões já aqui 
por mlm enumer·udus pura a magistratura dos Estdos e, com 
isso, restringiu, limitou ·a o.utonorriia dos mesmos. Approvar 
este p'ro.iecto 1'ôra invadir o campo : politico . de ' acção dos 
Esbdos, t.raçn.do pela Constitui!1iio da Republica, exorbitanqo 
0 .Congresso; indo além das not·mas que . essa mesma· :Constr
tulcão lhe traçou para o exercício legitimo e regula,r di?l. suas 
d'unccões. . . 

o a,ssumpto parece-me . do uma clareza meridi~na; não 
J)L·ociso demorar-me nelle e assim espero que essa disposição 
não prevaleça e que o Senado não lhe dê approvacão, por
quanto, si o fizesse, appoovariu disposição indiscutivelmente 
inconstitucional; si o fizesse. feriria, conscientemetüe, pre~ 
ceita ~Jxpresso da Omstitufcão da Republica. . . 

Depois. não vejo razão que justifique essa medida. Nen• 
h unia convenien.cia' htl I em recorrer para os. juizes, que. não 
constituem um mundo á parte, e,· necessariwmente. soffrem 
a influencia das i'Õrças dispersivas que actuam sobro o -regi· 
men. · · ' .. , 

Ainda h ontem. lia· Jõl.'«O Paiz» vibrante urtigo do Sr. otto 
Prazeres, em que pergu:ntava por que os juizes mão sof'frem 
a accão 'dos phelílomenos sociaes que se desenvolvem em 
redor. E accrescontava: «quem diz juiz, diz go:verno». Direi:! 
ccquom diz juiz, diz situação dominante>).. ' 

' ' 

0 SR .. BUE.IIIO DE PAIVA ~ V. Ex. está faze!ildo uma in· 
j4stica ú. magistratura do pajz. 

O Sn. ABDIAS NEVES - Quizeru. para honra da RepubllM, 
que V. Ex .. li vosso .. ra·zã~; _mas infelizmente a razão cstú. 
commígo. 1:aes o tantos suo os processos compressores 4c:1. 
que DLI.U:l'lmonl;c, Se USa, que l'acíJmente; SO amedrpJ:!tam OS t!· 
mi dos, dominam os fortes e se fascinam os amb1c1osos. 

' . 
O Sn. Enrco CoELHO - Ap>oiado. . ~ · 
O SR. BuEN.o olii PAIVA ....;. A magistratura é independente .. 

' ' ' 
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. O Sn. SoAnlls Dos SANTos -- Sillvo 'si o · oL·ador está se 
roferinclo ·à jutiUc;a ele súu terra:· . . 

O Sll . .t\BDIAS NEVES ~·Perdão; fJlltiSo affirmar·a V. Ex. 
:que, .si o poyo do meu· Estudo tem· defeitos, tem o mesmo ci
vismo do de' V. Ex ... 

O SI\. BuENu DE PAIVA - E'~ possivd qúc Ho Estudo du •;;; 
V. Ex. prolifere este· elemento; ·no meu não existe, porque 

· 
1
:lú a justic;a. é recta c hidepeHdentc, porque .Já os juizes e~tão 

· compenetrados .de sua missão. . · · , :· 
•, o} •• 

· O Sn. SoAnEs oos SANTos~ v. Ex. rulla com til'! con-
vicçü:o qu'e nos faz act•editur cm .lu!. . · . 

: Ó ··sn. PrnEs FmmiEI!\A ;__ O nobre ·Senador p~lo Pi;, 
auhy, é bom salientar esse ponto, ~1ão tem sómente hablitudo 
o Estado do Piauhy, mas andado por diversos Estudos, sendo 
possível que também teaha ido .ao de li\!'inas . e lú verificado 
esso i'acto. · I 

O SR. ADorAs NllvEs - ·Notem VV. EJoJx. que. salientando 
esse faclo. não me propoHho ·atacar ·a magistratura do paiz. 

;b SR. Bu.ENo DE PAIVA - !\las os juizes não são submissos 
ao Governo. :coino V. Ex .. -acaba de dizer; cm Millas, pelo 
menos .. ~ · ·· · · · · 

o· SR. ABD!AS NEVES - Inf.elizmenLe, Sr. Presidente, estou 
arl.iculando uma verdade. 'Quem desconhecerá que )!em . a 
:t!odos 6 dado confessai-a; talvez por falta de cot:ugem de· · 
uffirmur as proprius coaviccões ~ Fallo com o coracão .nas 
mãos. 

O Sn. BuEiiw ·DE PAIVA - E eu, com o coração ;1as mãos. 
não tenho · duvidas em defender a magist~atura tão· rude-
meHLe atacada por V. Ex: · . · 

O Sn. VJCTORINo l\loN'rEmo - O nobre Selílador · tem 
·1·azão, pois verificou o poder da magistratura na ultima cam-
panha .. no seu Estado. · . · 

O Sn. Aaoüs NEVES :_ Não quero tocar neste poliÍto. 
. I 

0 SR. Jo.~o LYRA - A questão já foi resolv.ida pelo Par
lamento, que 'RLtribuiu á justiça· funccões semelhantes Ha lei 
do ulistarr.mtto eleitoral. · . · ' , 

O Sn. · A. AzEÍIEoo. ,... O honrado 'senador· não interv·eiu 
nessa luta. ·.. ' · ·- ... . \ .. . 
· O Sn. LOl>ES GoNÇALVES - O. melhor ú não levar n. 

questão pura o tet•t•cnó regional, . Pelo que, ~tou vend.o é esttl 
o •Caru'Cter que e lia está tomando. ' · 

O .Sn. 'Bm~o DE PAIVA- Tambem V. Ex. não t.em razão, 
- porque não estou defendendo. os juiz~s do Estad!o de Minas 

a.craos, . mas a magistratura do puiz, . , 

'· . ',:.,.' 
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O SH. LoPES GpNQALVES - Neste caso, de pleno accôrdo 
r;om V. Ex. 

I . 

· ·O 'Sn.. .ABDIASL NEVES - Sr . .Presidente, ·ao nobr.e Senador 
por Minas Geraes· .iá tive occa.Sião de dizer hoje que me 
sinto feliz sempre qu~ sou esmagado pela eloquencia e pela 
arGUmentação de S. Ex. Aguardo, pois, que o nobre Senado~ 
no. us.o da palavra, consiga provar á evidencia que não 
tenho razão. . . . . 

S. Ex. t,em mteresse ern def•ender a magJ.Stratura, ao 
passo que cu, lealmente; estou apontando os seus p.ossiveis 
desvios. · 

O Sn. Bu!ilNo DE PAIVA - Os juiws de i\finas antes de 
. ser tlmigos do Governo são amigos da lei. 

O Sn.. Enwo CoELHo - Isso é p!atonico. . 
O SR. BuE'N.o DE PAIVA- Repito:\não ha razão para que 

· o honrado 'Senador assim se .JBXPrima' em relação á justiça. 
O Sa. ABDIAS iNIEvEs - Já contava que, aqui·, se levan-

tasse esta tempestade em ·um copo de agua .. ·. · 
O Sa.' BuENo DE PAIVA -'Perdõe-me V. Ex.•; não é le

vantar uma tempestade em um •cop0 de agua defender a 
magistratura do pai:t, um poder dign0 de todo o respeito. 

0 SR. ABDIAS NEVESI - V. Ex. ha de fazer justiça ás 
minhas intenções. Não estou atacando a magistratura, a qual 
res!)êito muito .. V. ~Ex. não nega que o facto· esteja na 
consciencia do .Senado. (Apoiados.) · · · 

0 SR. BUENO DE PAIVA.- 1Nã.o apoiado; não · está na 
consc~encia de todos os Srs. Senadores. . 

P SR. RiBEIRO GoNÇALVES - Está na consciencia de al
guns dos Srs. Senadores. 

'uu SR. SENADOR - Isto; sim, de todos, nii.o. 
0 SR. BUENo DE PAIVA ~ 'Quando digo que tlStá · na 

consciencia de todos os Srs. Senadones me refiro á ·grande 
. maioria . do ,'Senado.. · 

0 Sn. ABDIAS NEVES-V. 
maioria do Senado." ' · 

Ex:. nãó' pó de fallar nisto ·pela 

··O SR. BUEN,o DE PAIVA - Nem o nol'·re Senador .. Fallo 
· por mim. · 

O SR. GENERoso JIL\RQUES - Só' d{lpois da votacão se 
, pode•t•á. verFricar si h a maioria do Senado. 

· O SFi,. A!3DIAS IN!EVES -.o nobre Senador pot· Minas Gê
raes perm1tt1rá que eu. oontmue·. S. Ex:. terá opportunidadfJ 
de me confundir; por ora, se,ia generoso . 

. O .SR.. BUENo DE. PAIVA -·Não· é questão de confundir. 
Não apartearei' mais a V •. E:x:. Não o incommodarei mais. 

s-vo1. T 11 
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porque, si V. Ex • .se incommoda coro os meus apartes, não os 
dar.oi. 

O SR·. .A:BotÃs NEVES -:<Ao contrario-, 1elles me honr:am. ti 
.me tYr~entam. · · . · 

. P·eco que os dê; que c.ontinue a áal-os. , . 
Mas a verdade é· essa; ~.na minha myox)ia · in:Lellect\lal 'li· 

(nálo apoiados oeraes) !Ilão comprehendo que os magistràdos, 
senhores de ·uma som.m.a immensa d.o pod;eres, quasi discre
cionarios, En~eixados nas suas mãos·1 não ponham esses po
deres; essas forcas que se lhes ~ntr.esam, ao serviço dos seus 
interesses, ou do partido com que são solidarLos, o que é 

·muito humano, muitô natural e muito tog~co. · 
O 'Sn. HÉRCILIO Luz - ~ quó.l dos poderes· entregar, tentãd, 

.essas attribuicões? · . · . \ · . · . 
0 SR. ABDON BAPTISirA ~ !Apoiado,. ' -
d SR. ERIC.O COELHO - :Ao el.eitorado, m~sm.o •. 
o sn. PmEs FERREIRA.- :Mas o juiz tambem é eleitor •. 

' .· . 
0. SR. ABDIAB NEVES - VV, EEx •. tenham a bondade éle' 

ouvir-:me pacientemente. 
O certo é que o juiz 'é !l'etirado das regiões, serenas :ein. 

que deve ficar, para ·o terra-terra das competições estreitas, 
das ambições inconfessaveis, .. das · in.iuncções partidarias de 
.que .nunca a lei e o di'l'eit0 .sah.em victoriosos. A verdade .~. 
Sr. Pr:esidente, que são os juizes chamados para o torvelinho 
das paixõeS' politicas de que deviam· viver afastados <e, ahi, 
precisam t1.e uma resistencia. ·beroica;. de rara enfibratura 
morai·, paTa nã.o so:lli'rer a influencia· dos · elementos dele,-
terios em acção. · · . 

. ' • i . 
. 0 Sn. SOARES DOS SANTOS -'V. Ex. chega. a conclusão 
de' que essa. r;esistencia está na magistratura. federal. . 

'(Trocam-se varias 'afJartes entre os,Srs. Bueno de Paiva, 
' . 'l,oão Lyra, Erico coelho e Miguel de Co:rvall!-o.), . . . · , . 

0 SR. SOARES DOS SANTOS ,......., Não ba. l~i pa~ai OS máos 
~ostumes. . · 

0 sn: PmEs FBRREIRA _.. ~poiado. 
O SR. ABDIAS NEvEs ~ Sr.: Presidento, peco a: V.: .Ex.· que 

me mantenha n palavra.. . . . 
. . O ··SR. BUENo DE PAIVA: !"-'! o nobr:e Senado.~ queira des" 
t:ulpar-me. • · . .. - . •. · . 

o sa. PREsiDENTE -- Attenoão !· · · 
• O SR. ABoiAs NEVEs - Oncie se vê um:!..coil.veniencia ondà• 

se. v~ uma therapeutica maravilhosa1para o'& inales da' deca.-. 
dencla. eleito'ral; .eu VOj o; JaO,iS, · 'iJ.ma Íll;COnVeniencia e )lOl P,e• 

( \ 
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ri1gd., E, si :Dormos ao passado, si procurarlnos .acompanhar 
as .tendencias da legislação eleitó'ral no sentido de. transfor

. már o ,iuiz em gurrda vigilante da: verdade das urnas, .r~co.,_ 
lheremo~ um ensinamento em' abjioluto condemnator1o da. 
"pratica crua se quer .cffectivar. . . . . 

, Si bem me recordo, essa tendencin: se manifestou na le1 
Saraiva. Era em 1881. Surgiu como uma conquista das aspl~ 
rações liberaes que viam na inteireza, na imparcialidade, no; 
elevação moral da justil}a uma garantia segura para !'. !)Xer~ 
'cicio regular dos direitos políticos. · 

A proposito, levado por · essas · CSJ.leranças, o Governo 
baixava um avisG que· desejG seja incluido no meu· discurso, 
porq!le, ainda ~oj e· te.~ applicação opportuna .ás palav,_ras que 
i\'.enho pronunciar., D1z1a: (lendo)· .. . .· · . 

• ' \ j • ,\ 

«Pelo decreto n. 3.029, de 9 i:ll'l janeiro ae '18~:1', q_uo 
1. reformou a legislação eleitoral ce>m o grande mtmto 

. de garantir a verdade da eleit;ão, foram confiados á 
. magistratura braziteira importantes attr.ibuições, taes 

. como os julgamentos referentes ao alistamentG dos elei-
.tores e entrega dos titulas, a presidencia da junta apu
radora dos votos para Deputados â Assembla Ger.al e 
membros das assembléaso legislativas provinciaes, a ex
pedição de dipG!mas ·aos eleitos, as decisões sobre a 
·validade óu nullidade das eleicões de veriladores ·e 
juizes de paz, a apuração dos· respectivos votos o a im
posição das penas e de multas :administrativas aos 
rtransgressores ·das prescripcões relativas ao processo 
Cleitoral. · . . . . 1 · · 

. Si dà execução fiel e eonscienciosa iAz lei; em tudo 
. quanto se refere á missão dos magistrados, depend!J, 

PRINC!J.>AilM>J:ITE o bOm resultado que esper.am todps · 
q;wan~os s,e interessam pela.rca7fidade pratica do systema 

\ cpnsmuctonal t•ep.,.esentn.t'!vo, V. E:c. comtw,ehenderá, 
que em nenlmma circumstancia de nossa extstencia po- . · 
lítt'ca fOi conferido aos j'ttizes e trlbunaes um enca'l'gO "' 

. mais cl~vado c mais cor.soa!j.te. á isenção, ~e. impflrp·iali-
. dade c JUSttça que devem distin(luil-os,, . . 

· Estas palavras, relativas· tí õ'utorga das mesmas · :tti.ribui-
i!,ipes, cevem aqui. set· r~g.i.stadas .. Mas, V. Ex. sab~ Sr. Pl"C-

' llldente, que a lei Saraiva :fracassou. Dentro de cmco a'Imos 
' er!lm varias os :v.! cios apontados , ç quando surgiu. a Repu-

bllca.... · · · · · 
O Sn.' HEnciLIO' Luz -Mas não foi por falta de oxecuoão;, · . 

. . O Sn. AnorAs NEvEs ·-!Perdão; o. lei Saràiva fracassou, 
. i:lcvido aéi rodizio; .foi a invencão do rodízio que .a :fraudou., 

. :õ Sn. GENJlROSO MAnQuEs - Já estava descoberto est~ 
~egLJllen ha. multo tempo pela M d~ i·S7:5 .• 1 . . . . . ., . 

' / 
\ 
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O ~n. AJ3D.IAS NEVEs' (continuandO") - '.rOdas ·a:s COl'rentes 
da ·opiüião reclamavam uma r.eforma eleitoral; de sorte que 
& fallencia da lei. era visível. 

· Não discutirei os decretos do Governo Provisorio, um 
dos quaes assignado por Deodoro Ruy BarbOsa, Quintino 
Bocayuva, Benjamin Cunstant e Aristides Lobo, determinan:do 
não sómente a grande naturalização como l.ambem o suffragiu 
universal. . 'Estavamos em uma época de febre demb'cvatíca; 
procurava-se, com isto, fazer. que v i essem para os cargos re
presenta-tivos, não os eleitos de uma él·ite, mas os sabidos 
realmente do povo, representantes reaes da sua soberania.. 
Foi um desastre. . . 

Estabelece-se I uta entre Deodoro e o Congres.so Consti.:. 
tuinte •. ; Vem Florían() para o Governo e a situação peora, de 
sorte que o Congresso •teve de ser chamado, novamente, a se 
manifestar sobre o · regimeri eleitoral. . 

· E' apresentado um. projecto convertido em a lei n. 35. 
Ahi, pela primeira vez, na Republica, desponta a .idéa de 'se 
appellar para a magistratura dos Estados, idéa que cahiu aqui 
.e na Camara. . . . . · 

A propõsito, dizia a Commissão de Legislação e Justiça· 

que o arl.igo' fôN1: eliminado·, não porque éontivesse 
«disposição identiea a dõ art. 173 do Codigo Penal; ' 
mas antes por se aoreditar que a ju'Msáicçilo cO'rnrne~ 
tida pelo m.esmo artiyo a•os p1·omotores publicõs · e 
aos juízes estaduaes é, por certo, exorbitante das 
attribuições do Congresso Nac·iiJnaJ,, em ·virtude dQ 
art.. 60, · §· 1•, da Constituição· da RepubLica·). 

Durante 1 O anuo$ essa lei ficou em exe~ucão. • 
Em 1902, os c.!amores ~ram maiores; as refOrmas tinham 

sido meros paliativos : é quando surge na Camara dos . DepU·· · 
tactos o pro,i ecto · do mallogrado Anisio de ·Abreu, cõ'm duoas 
innovações oaUdaoiosas.: a lista incompleta e o voto cumu-
lativo. • 

Pois bem; de tal modo as tendeneia se. tornaram robus'
ta:S e insistentes, que o resultado foi o apparecimento de 
tres ·substitutivos do pro;iecto: um da Sr. Cal1:igeras, subscripto . 
tambem pe.Ios então Deputados Srs. Bernardo Monteiro, J'õ'ão 
Luiz Alves e Wenoes\au Braz; outro. d,o Sr. Fràncisco Ber
nardino; e, ainda um wrceir'él, apr~sentado 'pelo, Sr. JUlio 
Santos. ' · · · ·· . 

De tal sorte tinham essas idéas oagitado o espirita· dG 
Sr. Francisco Bernardino, que chegou e !I e a propôr a creaoão 
de l.!m cor~o · de magistrados, ~no~rregado . especialmente do 
serv1co ele1tora1. Mns, como ·era 1sso uma superfeta~ão na. 
.iustiça. como 'l'eria claramente 'ú' urL. 55 d11; ConstituiçãO · 
Federal, teve êf projecto contra si parecer da Commissão de 
Legislaoão e Justiça e o seu sutor foi obrigado a retira l-e~ 

. ' 
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Ficaram dotis: o do Sr .. Calogeras e' do Sr. .Tulio San
tos: lfl.mbos commettiain pod.eres aos magisLrados; ambos ti
veram parecer contrario dessa Commissão. 

·A pr'ú'po·sHo do p.ro:iecto Calogeras, descordando, dizia a 
Commissão que · · 

«0 systema adoptado nõ · referido substitutivo· é 
difficil, tardo e pouco efficaz para garantir os direi.:. 

. tos dos alistandos, infensos iios ·interesses da põlitica 
dominante . nestes Esta®s, ponderado o manilfestG 
temor, cõm ou sem razão generalizado, de uma inde
·vida mas possível pressão dos governos particulares 
sobre os membros da judicatura, alli incumbidos, ex· 
clusiva!nente, de· tooo õ trabalho das qualificações.~. 

· Vêem VV. EEx. que a accusação não é minha; ella vem 
de longe. ', . · 

Surge então o projecto, depois convertido em lei. que 
considero modelar, a . qual t'o!nou o nome do sen :mtor, o 
nosso illustrado collega Sr. Rosa e Silva. 

o' SR. ROSA E SILVA - Agra'decido a V. Ex. 
o ·SR. ABDIAS NEvEs - Nada tem que agradecer, é just.ir,a 

que ~a~o. , · 
· Poi& bem, como VV. EEx. estão vendo, otemos vind'o' de 
reforma · ein reforma, com peora da situação', porque não 
sómenlo sê não encontrou remedio p:ara aquelles ·males do 
regímen,' com'ó'. elles se aggravaram com manifestações novas 
e alarman:tes. 

Bem · razão, . poi,s . ifJinh:a a Commissão da .Camara que · 
relatou o· pro,ieeto Anisio de Abreu quando escrevia que 
«Da histo~·ia da Jegi;lnçãüo eleitoral do nosso paiz, sem recor
rer · á de . outros· povos, se encontra a verdade do conceito 

/ repetidú pelos nos~os mais illustres homerrs J)Ublicos, de que 
os malEs a lamentar em questão de r.leicõe~ não ~ãO 1.anto das 
div.ersas · leis eleitoraes que temos tido, como do modo de 
executa: l-as. :t 

O SR. GENJERó'so MARQUEs - E' verdade. 
O SR . .ABDIAS NEVEs - Como vê, Sr. Presidente,· sou o 

pr.imeiro a dar razão' ã descrença que hontem . manifestou o 
Senado · quan:cto se retirou do reainto, porque sou dos que 
'estão l'O'nvene.idos que . os nossos males não se curam com 
reformas. Esi'as se succederam e aquelles apenas se aggra. 
v.ara(n. 
. o SR. GEN1EROS0 MARQUES - A reforma deve partir de 
nós mesmos. ·· . . . 

; ·O SR. ABorAs Nms - A reforma, diz o· nobre Senador 
peW Paraná, deve partir de nós mesmos, e é uma verdade. 
E' uma verdade. porque ell:as partem de um principio falsO. . . ' ' 

~ 
! 
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Deve-s~ melhora; os c()Stumes e 'Os meus 'honrados' ·collego.s ' 
sabem que sí a lei não é um reflexo dos costumes, .se tornü, 
!.bsolutamente, .impratícavel. . · 

Os nossos costumes . pQJitic'o's 6 que precisam ser relfor
mados, 6 quo predsam ser melltorndo•s, o ess:l reform11. nã,o 
deve p:;rLir dos Esto.d'o's, não deve. partir do eleitor, mas· dos 
;representantes. da Naçãlo, de caeül: um de nós, o que, confesso, 
râlo é, infelizmente, o que temos feito. Dou meu testemunJh'cl 
do que nem sempre o verd:i.deiro eleito, o portad'ú'r 'de di
ploma, aquellc que ,.em para o Congresso certo de ter. mere
cidO' a sngraçüo do c!ei:ta.rado, nem sem pro ú o reconhecidü, 
porqua os conch'avos os conluíos, muitas vezes podem mais 
. quo a !egitimidadb do djréitq" . . · . 

O Sn. HEncrLro Luz - Foi isto que desmoralizou a lei 
Saraiva. NãO foi a magistratura. · 

O Sn. AuooN. BAP'l'IS'rA dá um ar,arLe., 
O Sn •. ABDJAS NEvn:s .:._ Perdôc-me. V. Ex. encerra-se· 

em urr, circufó' vicioso. Quer corr.igir o no der verífícadbr, 
com o proprio poder verificador. · . 

0 Sn •. ABDON' BAPTISTA dá outro aparte •. 
I • ' • 

O . Sn. ~OIM NEvEs - Aprosell'te V. Ex. um !i;lroj ectô 
nesse sentido e terá a minha assignatura .. 

V ô"se, portanto, SJ.'. Presi.denté, que o proj er~lo que· se 
discuta, se não rcc'o'mmenda nem pela ena constit.uciona!i. 
dado, nem pela convcniencia das medidas qU:c o.dop•ta • 

. O Sn. DUE"r>b DE PAIVA -}.presente V. Ex. um sub~Li\. 
tuti!Vo t]Ue ·venha sanar tOdas estas rall;as. · 

. · O SR., ABDIAs NE\'IÍs -- Fal.tn-me ::mtorid0;de: y; ·Ex. 
eS'tá muito thcú'rista hoje. Deveo saber que ·esses proJectos: 
quando veom aqui já trazem approvaçü:o• prévia, Mu.i.to ma.! 
se peruri'lte n nossa collaboracão. · . · . · 
. . o Sn. Bu~. D~ PíllYA - Não . apoiado .)ste. nJ.'Oj c~ to e 
.ormndo da • C'clmmiSSU'O Mtx:ta, sem mtervençao alheia. · 
· . O Sn. AaorAs NEvn:s - Assim se procedeu: .com o de · 
alistamento. V. Ex. nã~ negará _que o projcct'ó' foi apresou ••. 
t~do da su;opresa. . " . · . 

O .Sn. BuENo DE PAIVA - NãCJI apoiado. :Veitl do anterlo. 
res legislo:turus •. .. . · · ' . ., · : 

O En .. _ABOJAS NEVEs -- l\fns dormiu cinco annos 'n~ pasta 
das Commissüc~ •. Um·- bc!lõ dia fui surprcllenrdid'o~ com clle 
no: .ordli3m do d1a,, . · · . · 

O Sn •. Bu~o DE PAIVA ~ V •. Ex. so cquiv'ú'cou I1a potrco.,. 
:. O sn. ABorAs. NEvEs _; Não, nãlc\ me equivoquei. ·Tanto 

USS!ffi que procure! o Sr. Senador João. Luiz Alves. conversei 
com :ellc, fiz-lhe_ :v.er ,que :est!'l nssumptc_ .era dq. grande r.el_ç_~ 

. ... 

... . 
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· ;vancia, que estavrunos sendo apanhados de surpresa, pedi o 
· adiamento . d'n · discussão e elle me recusou isto. . 

· O SR. BuEN'o DE PAIVA - Entretanto, sobre ''ó' .assumptd; 
ouvi V. Ex., fazer um• brilhante discurso. ·. 
. O SR. AnDhs NEVES.- A.gradecicio ü V. Ex., mas, rião 
podia ser brilhante, porquanto f:allei de improvis'o', de occa. 
sião, som ter estudado s1quer a !e.i, tanto assim, que todas 
as minhas idéas cuhiram no Senado. Sendo· cerfó' if.ambem -
devo :dizei-o - que, quasi todas vingaram na Gamara, o qu~ 
;veiu provar que não eram absurdas com:d podia parecer. 

O Sn. Bui!JNo DE p,\JvA ·- Foi uma injustiça de V. Ex •. 
dizer que o proJecto veiu feito dà Gamara dos Deputad'o's, 
quando foi •trabalhado po·r nós, com a c:o'lla•boração da Gamara.: 

.. O ~R; Âllf:!IAS NEvEs - Como é da praxê, Sr. President~, 
o prOJecto passará integral, deixandó~nos, a nós Senado·res, 
upenas o· direito da critica, nãto o direito de modiilical.o. 
• O 'Sn. BuEN:o DE PAIVA - Absolutamente·. Nós, da Com• 

missã·), queremos a· collabovação de todos. · . 
. . O Sn. .AlfurAs, NEVES - Sim, coU:abor.açfi.o verbaHstica., 

colla!J.ur·ação que não tem effeito pratico de especie alguma .. 
0 Sn: GENEROSO MARQUES - Não devemos suppôr ÍSSO, 

tanto • ma.ís ·quanto o Presidente da •Commlssão ,iá hontem. 
se manifestou favciravel em relação a uma das, emendl).s do . 
Sr~ Senador Cunha Pedrosa e a uma. outra que-V. Ex. vae 
apreséntar. supprhnindo o voto em éartbrio .. 

0 .SR, BUENO DE PAIVA - Perfeitamente, a Commissão 
·está sinceramente no 'desejo de que todos os Senadores cona .. 
borem, . visto como·. não tem i(!, pfetençã0 de ter -produzido 
obra perfeita. . 

O· Sn. An.DIAS NEVEs - 'Perfeitamente. Quando V. Ex •. 
me interrompeu. ia eu dizendo justamente isso: que; sl ha 
'ciffensa', eu a retiro. Njio está isso absolutamente nas minhas 
inteni,lões. Sou o primeiro a fazer justiça aos se~timentos 

, ' super.íor'es que, sem duvidá; orie'ntaram os que teem a res• 
ponsabilidade de sua apresentação. . : · 
: · Sr. Presidente, sem 0 quer'er,. tenho· vindo., jpouco a 
pouco·~ desvl!llndo-'me 'M assui!Ilpto. Discutia a lnconst~tu· 
cionàlidade dá praoposioão; vou agora. atacar um ponto que é 
terminante; · . . 

Esttí e!le no art. .43, onde sé· diz que, no caso de vaga, 
cabe ao governador do Estado marcar as eleições; na falta. 
deste. cnbe flizel-o ao Ministro do Interior • 

. · Ora, cOllide isfó' com o que, ·.expressamente, diz o art, i 7; 
§ s•, da Constltui(;ão l!'ederal, que lerei: . 

«Art. • i 7. o Congresso ·i!'eunir.se·ha, nal Capit~l 
Federal> !ndependent€l de convocacüo. a tres de mato 

I ' 
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de cn.dn anno, si a lei não desiS'nur outro dla; e func· 
cionnr:í. qtllÜJ'o mezes da data da' abertura; podeiJ(!ó 
se1· prorogndo. ndi,ndo ou convocado cxtrmorctinaria-' 
mente.». 

·· Diz o § 3•: 

«O Govet·u0 do Estado em cuja repre.senta(lão · ae 
·Ocr vag·a., por qualquer causa, ínc].usive renuncia, 
rriandará. immediatamente, proceder á nova ~eleição.».: . 

Como vê o Senado, · trata-se aqui de uma faculdade er 
pressamente conferida ao governador, ou Presidente do Es
tado, rontra a qual vae o pl,'ojecto. · , · , · . 

Se1 que ha abusos .. sei que ha Estados que passam wn, 
dous ::~nnos, sem preencher as vagas. Mas 0 que posso aftlf." 
mar. tu> Senado, o que posso ãffírmar é que, muitas vezes• 
a culpa não é dos goyernos estaduaes e. slm da mesa, que de
vera :l'azer a communicacJãO. Posso citar um caso recente. · 
o da vaga na. representação do· P iauhy · pela renunci·a doO 
Deputado Felix Pacheco: manteve-se alberta a vaga, por mui-. 

· fds mezes, .p,Orque a Camara não fez a commuuicaçãkl devida 
ao governo do Esl-ndo. t.alvcz, porque cortára as relações .. 
of.f.iciaes com elle. 

O SR. PIRES FERREIRA - A Camara estava ent.ão em fé~ ·. 
r1ãs. · · · · 

O Sn. · l\llGum, OE CARVALHo - Mas n. Mesa nito funccioua 
sempre·? 

I , ' , 

(.), Sn. PIRES FERREIRA - Os Deputados que a compõem · 
estavam ausentes·, · 

' O SR. ABous NEVES ·- Outro ponto: Ainda uma. incon· 
sLituciona'lidade-a que se contem na ultima parte db' art. 56. 
onde se commette · aos supplentes do substituto do juiz fe. 
dera! attriíbuicã:o para processar e julgar .. Ora, por pouco 
que se conheça o Pacto de fevereiro, . sabe-se que .iuizes ·alo 
apenas os membros do Supremo Tribunal. Federal, e os juizes 
!ederaes;' nem os supplentes, nem os substitutos, sil:o juizes. · 
IEl' eerto que a M n. 221, de 1894, dá attríbuicão aos supplen
tes para tomarem medidas assecuratorias de. direitos, norl 
casos urgentes, na. falta dos juizes federaes, porém, sio méros , 
preparad'o'res. Como irão julgar crimes politicas? 

Encarado -por essa as(lecto o proJecto que está em dls· 
cussllo; demonstrado, como me .p.srmittiram as minhas forças, 
que elle fere a· Constituicão da Republica; demonstrado, como 

. pude, que elle não corresponde a qualquer conveaienc1a pra
tica, vou ma deter, ainda, no exame de outras · disposiol!es, 
que não são numerosas. Pr01metto não fatigar a. att,enolo do 
Senado. 

O art.. s• diz· que «a elcicão se fará nn séde dós muni· 
· cipios o dos dístrictos de pnz ou· subdivisões judiciarias, 



•r 
SESSÃO EM 27 DE •SEroEMBRCÍ DE 11.H6 ~a··:·· 

crendns pelaR ContHúições .nu leis estn.duaes, qualquer que 
soJa n Rua dcnominaçlío, pe1·nnt.e ns mesas organizadas de 
::wcôrdn t~om esta léi. hnvendo na séde de cada município 

, . tantas mesas elcíl;orn.es· fJU·nnt.os forem os tabelliães, etc.:o> 
Si não estou enganado, essa disposição .não é mais do que 

uma. J'evivesc.~ncia de emenda ãpresentruda nesba Casa, em 
1905, fJOlo SenaÇor• ·Bueno Brandão,. log0 depois da publicação 
da lei !losa e Silvtt. Entendeu7se que essa lel, limitando o 
maximiJ e o minimó de 'eleitores para rca(ta seC,ção em 
25Q..150, o município que contasse menos · de ·150 eleitores 
ficaria privado de votar. A proposito abriu-se largo debate, 
no qual ficou cvJ.dente que não se procurava ape.nas modi· 
.ficar o § t • do art. 2ü da leí Rosa e Silva. mas visava-se 

I tambom revogar, eX!pressamente·, o § z·. ,qu.e ooterminava 
só poderem as ·secções funcéionar no perímetro d:a séde do 

· · município. , . 
Como <estava redigida a emenda Bueno Brandão, tanto 

c · essas seCI}Ões pod·iam funcoionar ma séde do município, como 
na ·dos districtos de paz. E •esta observaçilo foi feita, .aqui, 
muito discutida, apomtados os seus inconvenie~tes, aconte-
cendo o mesmo na Camara d.os Deputados. . 

A prop·osito, consentirá o Semado qwe leia uns top•icos do 
discurso do Deputado Affonso Gostá, os quaes teem. inteira 
applicação ao artigo que aca:bo de ler. 

Dizia S. Ex.: 

«Que teve em vista o· legislador quando fwlminou 
com a pena de nullidade a eleição reaHzada perante 
mesa que se reunir em edifício fóra da séde do mu
nicípio ou de nada uma de suas sub-divisões judiciaes? . 
Evitar a fraude e facilitar a fiscalizaçilo. Evitar a . 
fraude porque •. na ausencia desta disposi(llã.o, . a8 secções 
eleitoraes p'odem ser odllooodas nD< inÍI'rior das fa
zendas ~ dos engenhos, em Jogares escusas, ,·onde, com: 
faciii~e. simulam-se ·eJeic;õe8 e se escrevem actas; 
faci'litar a lfiscalizaç'ão ;p·orq,ue, só funooionando 
::is mesas mos centros :populosos, nas cidades, villas e 
log'ares. sédes de districtos ahi tudo é facil; o corpo 

· eleitoral, amigo8 e lnim'igos cOm.v•arecem, e 'toda · a 
qualquer tentativa de fraude e escandalo, levanta os 
maiores protestos, por isso · mesm·o· que dá logo na, 
vista,, 

• 

Ora. como está· redigido o arti.go, esse incú»V'erti-ente · se 
manifesta desde logo : as mesas poderão funccionar fóra da 
fiscalização :do eleitorado~· no interior mesmo de uma fa.zeJt
da, o que deturpa o pensamento do legislador, porque func
cionaNdo na séde do município, ao' pleito comparecem toda.s 
n". correntes partidarias. . · . · 

• Como está redigido esse artigo. nenhuma garantia ofi:e-
reoe á representação das mi11orias. De que m'Odo é consti.., 

' 
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· wid~ a mesa ? Pelo juiz d~ pireito, p'elo aupplent~ ~ pelo 
presidente do Conselho MunicipaL ' . , · 

. Os supplentes, todos os senhores sabem, são noiii'cados 
mediante indicação do Executivo local. E a prova é que, . eu 
que ,i* ·consegui · dess.a·s nomeações, .. tentando . agora outras, no. 
ostraCismo... · · . . 

O SR. Pnms FERREIRA ...;.... No -ostracismo V. Ex. ,,.. ! V. Ex.1 
continúa sempre a ser muito querido no Piauhy. (R~so.) 

O SR . .ABoiAB NlilVES - ••. procurei o Sr. Ministro do In,.. 
. t.erior, c· S. Ex. me respondeu .que iri. ouvir o Sr, Presidente 
da Republica para· saber o que devia fazer.: 11 respeito• •. E as 
nome~ções não i'ornrn feitas.. · · 

O· SR. · HERCitro Luz - Losoi não é a administr~Õiio · local 
quem nomeia·. Deduzo das pálavrus de V .. Ex. C!Uie essas. 
nomeW}ões dependem da 'Sancção do Chefe do Estado •. 

·O SR • .ABDIAS NEVES - PerdO'e-me V. Ex. E' de facto o 
Executivo local quem nomeia, embora · indirectamente, por
que essas nomentcões SÓ se fazem. quando indicadas ptelo Go
vernador, . ou. Presidente do Estado, amigo do . Presidente da 
Republica. · ' · . · . . 

Na hypothese do art". 9~ vamos adm:ittir que o juiz ide 
· direito seja da mais· correta isençiiOi capaz mesmo de se 
' tornar supérior ás paixões politicas. Não ficará, porém, ven- . 
c ido p-ela maioria da mesa ? E, funccionando a mesa em .Joga!' ... 
estranho úqueile que o indicado; como impedir a· 'fraude ? 

.. Outro ponto, este de inconb3stavel gravidade - e aliás ' 
folgo muito·· de ter. commigo a opinião do . meu illristre amigo, · 
a quem tii.Dto admiro e prezo, o Sr. ·Senador~ Bueno de Paiva. 

. E' o que se ro.fere á redacção do art. 18. Do Dia:rio do Co·n-
. oresso de· hoje vi que o· hOnrado .Senador ·por M!inas considera: 

. . esse artigo um verdadeiro . esiJuicM: Não direi isto, màs o 
IIUO direi ó que é porta aberta, francamente . o.herta, á fraude. 

O SR. GEN;ERO,Só · 1\Í:A~QUEs - E :is. duplicatas, !JUC\ o Con-. · 
sresso teve em v1sta ev1ta1'. · . · · . 

O SR. .AliDIAS Nlli:VEs - E' asism llUilí si ó juiz de, direito . 
entender de não fazer eleiçiio .• , •.• , .' • . ·,,: · · 

· . ·o SI(. GENERoso MARQ'[JES - Abre-se ~mo:. port~ para .el"" 
las.... . . ·. . · . 
· . O SR .. An~-\S NEVES"- Do· sorte que. a supnressiio dess~. 

artigo se 1mpoe. · . .. · 
Vou terminar, Sr. lPrêsideil'to. TenhO diversas emendas 

a mandar, á Mesa e. me ;r:eservo o direito de def~del-as, umo. 
a uma\ aprGsentando~as sempre que for opportuno. 
· . Antes, pOrém, de sentar-roer, ~eira desculpar-me o hon.· 
rado Presidente da Commissão M1xta, o acaloramento das 

. palavras. Si na discussü.o . algumn cousp: disso que pudess.e •· 
mag.oni-o.-•.•.• 1 "" v · · · .. , · 

' ' . '· -' ' 
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0 Srt. BUENO DE PAIVA - :AbsolutametiJ,tÍJ, não.l 
O Stt. ABDIAS NEVES -. • • o. minha intenção não era: 

essn., Os meus desejos, contrario.ndo embora a minha espe. 
ctativa é\ indo de encontro á ctescrenca gero.! manifestada;· 
aqui mesmo, são que, convertido o projecto dm lei, possamos 
ter com isso uma absoluta efficiencia. pratic::t, conseguindO 
levantar· a moralido.de. do reg:imen e fnzer das urnas o ver
dadeiro oxpoente da vontade eleitoral, d~ sorte que. os quo 
venham para os postos. mais altos da R~publiea, p·ossam ser 
os legítimos repres~ntarutes do. vontade do poyo e correspon-
der á sua fé e as suas aspirações. · (.illuito bem; 1nuito dem.)~ 

Vem á Mesa diversas eme_ndas que serão apoiadas op• 
portunamento. · .. 

• 

r' .. • .. 
O Sr. Generoso Marques - Sr: Presidente, · intervindo 

neste debate, não tenho o intuito de propor ao Senado emen
das radicaes ao "trabalho da illustre Commissão Mixta, con
substanciado na proposição ora submettlda ao nosso exame. 

E' muito modesta a minha pretensão. Venho unicamente 
contribuir com o pequeno cabed'al do estudo '<i:ue fiz dos tra
balhos preparatorios da çommissão e da proposição que ora 
discutimos c'om o fim de chllmar. a attenção ·da illustrada 

· commissão, para alguma:s ·omissões,. incongruencins. e dispo
~icões, na minha opnião-;. inconveniente.s ·e até contraprodu- : 
cantes ao fim, . ao obJectivo quo teve ella em vista, orgimi
zando o projecto. Ali~s~ a proposição nada· tem de radical: 
eJla. inantem todas as lmhas· geraes da lei, com toda a just.iça 
denominada Rosa e Sijva. Assim: o voto. cumulativo tem
remclü pelo. voto fncompleto, os. círculos de quatro a sete 
Deputados, a.s. nullidades En:prossas, o systema de votação 

.e as inelegibllidades. · · 
·· · _ O objectivo da CJmmissilo foi dar combate ás duplicatas · · 

que teem envergonhado os nossos proc,essos eleitoraes... •. . 
O Sn .. cu:i-u.:rA P:EDRI1SA ~ :Apoiado. ' . . '· . . , . . . . . ' ~ 

O. Sn. GEN;EROSO MARQU;ES- •• •C diffioultado extraordina~ . 
riamente, em ambas. às Casas do Congresso •. á yerificacão de. 

,, poderes :e, ao mesmo t.empJ, rodear a verdade da ·eleicilo dQ 
todaA as garantias passiveis. de modo a evita:r a :fraude. . 

·Para osso fim a· Commissão.' depois de largo estudo, achJu 
true devia chamar, como principal elemento parn. a realizaoão 
desses intuitos, os ,iuizes de direito estaduaes. · 

· · . Teria feitLt bom ? Será ineonstituoio.nal essa intcrvcncuo · 
âos ,iuizes de direito no nasso processo de eleicllo ? · • 

Niio é a primeira vez,. Sr. Presidente; que nesta: Casa'. s!S 
trata deste assumpto. Já em 1892, quando se tratJu d& 'elabO- · 
rnr a primeiva lei eleitorni.da Republica, eu suggeri esta idéa: · 
que foi 11ombntida pelo sr. Amaro Cavalco.nti e outros collegas . 
com a dispt1si~ão dlli .Constituiçüo gu~ d~cla~n @xpr.essam~nt~. . 

'•.' 
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que as Iois federaes serão .executadas por . autoridades fe" 
der~s. . . ( 

Mas, Sr. Presidente, essa questão hoje é inteiramente 
ociosa. 

Si é inconstitucional a intervenção Ms ,iuizes de direito, 
ella já est.á enraigad'a na nossa legislação. · 

A lei Rosa e Silva, ·que mereceu justos encomios dOs nobres 
Senadt1res pela Parahyba e pelo Amazonas, com toda a razão, 
entre.gava a presidencia do alistamentq aos ,iuizes de. direito. 

O Congresso Nacional votou ultimamente a lei do alista" 
menhl eleitoral, entregando-o, integralmente. salvo Os recursos, 
aos juizes de direito das comarcas. 

O SR . .ABDON BAPTISTA- Peior do que isto: •aos eseri;vães. 
0 SR. GENEROSO MARQUES - :Aos escrivlles entreglfu o pre" 

paro dos papeis relativos ao alistamento; mas o ,julgamento 
conferiu aos juizes\ de direito. · 

Eu .iá combati essa refiSrma e não é occasião de voltar a 
este assumpt.o, Combati-a, entre outros mt5tivos, pela insuffi:
ci~n'cia de publicidade, porque o processo do alistamento pode
se t•ealizar exclusivamente entre o tabellião delle. encarregado, 
e o alistando,. se.m a fiscalizaç!Lo qqe a lei Rosa e Silva em · 
vasta escala facultava a todos os interessados no pleito. · 

· MaA temos muit6 do que nos oceupar presenemente e não 
devemos voltar a um assum'Pto esgotadl>. 

O SR . .ABnoN' BAPTISTA - 'Vencido. 
O SR. GENERoso MARQUES·- Mas. senht1res, a quem havia 

de recorrer a Commiss!Lo. Mixta ? Todos os elementos disponi
v:eis tinham fracassado. Com a lei de. 1892, fracassou o syste
ma de se entregar ás municipalidades o processo do alista
mento e o da eleição. Com ·aJei Rosa e Silva naufragou· 6 ele
mento constituído pelos maiôres contribuintes dos impost6s, 
at.tenuada p·ela conjugação do elemento municipaL que em 
part.e e111trava. tambem no alistamento, por meio da eleioüo 
de tres membr.os componentes da Commissão, 

A quem, pois~ 'havia de recorrer a Commissã0 pa.ra dar · 
esse combate ás fraudes? INr.io tinha oubro •elemento sinão ·a 
magistratura estadual: · • · 

·Assim procedendo, ·estou certo que e lia s·erá bem succe- \\ 
dida nos seus. nobres intuitos; si, porém, tambem a magistra- , . , 
tura fracassar, nós não tereln()s mais para quem appellar·1 
sini'io recorrer para a r.eforma dos costumes. Isso · será para 
as gerações futurlj.S: dn actual nada mais have'rll. a esperar.' 

Eu, pois, Sr. Presidenfu·; d.ou o meu voto a todas as 
dispOSl(iÕCS do pro,iccto qur. conferem. ao juiz rle direito as 
aLI.J•ihuicõrs deli a constantes. . 

Chamo,· porém·. n attencão da Commissão para diversos 
pontos qu+e precisam de rectificacão, complementos •e suppres
sões. a bem dn garantia das medidas propostas pela.' Commis~ 
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são, par·a assegurar o bom exito da nova. }ei eleitora.!. 
O pr·imciro defeito <JUe encontro no projecto é nr defl· 

ciencía de publicidade. Isso se nota desde o primeiro artigo 
d.o proeesso eleitoral, que é o s·. 

Esse artigo determina que a eleicão se faca na sede · d.os 
municipí.as e. dos districtos de v.az ou sub-divisões Judiciarias 
creadnR pelas Constituições ou leis ·estaduaes, qualquer que 
se,i<i a sua denominação ·, perante as mesas .organizadas de 
accordo •com esfa .~ei, havrendo na séde de cada municípíl) 
tantas mesas eleitoraes quanros f()rem os tabelliães... .etc •• 
devendo todas re.llas funccíonai' nos edifícios que forem desi
gnados pelos juizes de direito, pre!feTidos OS redificios publi-
COS, onde houver. · 

Cnino vê, não ha nada nesse az·tígo ·com z·elaoão á publi-
cação dos edil'ícíos designados: · . 

Acho qu,e isso constitue uma lacuna, que deve ser sup-
. pridu, pois trata-se. de assumpto da maior importancia para 
verificaoão do processo eleitoral; é precisQ que essa designa
cão dos edifícios de que falia esse artigo tenha a maior pu• 
lilicídade. O artigo não manda publicar. como mandava a 
lei Rosa e Silva, a designação do redifici.o em que as eleições · 
devel'ii.Q realizar-se. . . . . . 

. Não é sómente nessa parte do artigo qu,e ha tal omis
' são. Ua ,tambem no paragrapho rinico desse m·tigo, que 

trata da mudança dos edifícios·, uma .vez· verificadas as causas 
!llJeHe d•eterminadas. 

!E' resse um facto que precisa ser rodeado de todas as 
garantias de publicida~e; o pr.ojec'IA> não manda publicar, por' 
edit.aes, ·qual o edifício novamente designado. 

Eu apresento, pois, remendas a •esses dous dispositivos, 
• supprindo as omissões mencionadas. . .· 

Pelas .emendas a publicação far-se-ba por editaes affi
xados nas sédes dos municípios e reproduzidos na imp])ensa, 
.onde a houver. . . · • 

A terceira emenda refere-se 'aO art. 9". Neste artig'õ' se 
determina o mudo da composição das mesas eleitoraes e ·O 
Senado ,já sabe a fórma prop'õ'sta pela aommissão e a modi
ficação proposta na emenda apresentada pelo nosso illustre 
collega, o Sr. Senador Cunha Pedr'õ'sa. Sabe tambem que a! 
mesas das sédes do~ districtos, assim como das secções .em que 
não b a juiz, serão organizaàas por eleit'õ'r.es, em officios diri
gidos ao ,iuiz-: Ahi · se determina rque as ·reclamações serão 
apur·adas em audJencia e ·si .forem julgadas · improcedentes, 
o ;juiz .conside.rará mesari'õs os que tiverem sido. apre~entados 
por maior numero de eleitores. . . . · · 
· E si o ,juiz de direito, perguntO', jul!)'ar ·procedente a re

clamação? O projectõ' não diz o que se fará. E"ntretanto, é 
cousa muitõ possível. O juiz .de direito póde achar que· em 
um ou mais officíos contendo maior numero de assignaturas. 
todas ou algumas das firmas · não !!Stejam legalmente reco
;nhecidas por. tabellião; poderá. ·:Vetifi~ (!UI! nem ~dos 04 . 

• 

• 
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·eleitores pertencem ií. seccão ·: ~ortanto, :Pó de ~ulgar í:i'roc~-
dentes as oon\estacões. . ·. 

Como proceder ontãõ? O juiz de direito i'ica com 10 pleno 
arbítrio de recusar umas indicações e acceítar outras, e cõmo 

. elle é susceptível, como todos nós de paix6e3 e fraquezas, 
póde dar.-se o fact'õ a que alludíram os nobres Senadores pela 
llarahyba e pelo }liauhy, do juiz do direito recusar os. rver..; 
dud~iros mesarios ·esco.!h,!dos p·e;I(I; !llta.~cxria dos ~leitor,es e 
acceitar aquelles que nao o ·foram. · · . · . 

Qual o meio de .evitar es~' .. arbítrio? E'· fncil.· · 
O ·juiz de direito deve devolver aos eleitores ·O •Oíficio 

ou officiõ'~ de indicação de mesarios e marear-lhes um. prazo, · 
'que deverá ser muito breve, de 48 horas, por exemplo, para 
rectificarem as I omissões havidas e depois se verificar defini-
tivamente a escolho. e nomeacão dos mesarlô's.,· · · 

Estn disposicão da emendn qu~ tenho a honra de apre• 
l!entar supprirá a omissão encontrada no prêijecto .: . · . 

' , I ' 

O Sn. MIGUEL DE CAll.VALliO ,_.. V •. E:x:. me permitte um 
aparte. E si .o ,juiz de direito se mantiver na. mesma.· opinião? 
Não ha rccurso1 

o Sn. GENmnOso 1\'I:ARQUEs - Agradeco o aparte d'ii nobre 
Senador. P6de m.esmo a rectificacíio não ser aufficiente, não 
ser complet-a. A secção não. póde i'icnr sem mesa. Então 
a emenda Iembrn '5 expediente âo juiz do direito convocar os 
dous outros mt>mbros da Mesn ·por elle presididá, afim de 
que cada um delles .escolha :um dos mesarios, si não houver 
offici{l~, embora com ~enor J numero (!e as~ígnaturas cm que 
essn escolho. se-ache feita. · . . · 
· Ma$ ha nessa disposição do art. 

1
9• · uma iricongruencia,· . 

parn a··q<lal chamo n attençilo da 'nobre Commissão. -. 
·. Esro escolhn de mcsari'ãs ·dentre as eleitores, ·a que acnbo 

dA me referir. ó feitn até 4.0 dias antes do marcado para a 
eleicão c só podem votar nessa csco_lha eleitor.es da rcsP.ecti:v_a 
l!ecçiio. Mn.s, pelo· art. · 20, os e\elt'õres só são distribuídos 
pelas secções trint-a. dias a'ntes da realização da eleição. . 

· Corno ó possível gúe ante,s de distribuidos os cloitorcSI • 
. pelas secções, se possa saber quaos as ·secções a quo olles 

pertencem, afim de .po~er escolher mesnrios para as suns 
~ 9 ' seccoes . 
. As~im,· reduzo 'cslc'prazo do art. 2.• á metoade, esse nrazo 

de 4{) dias parn 20, e chamo a attencão .da illustrc .commfssã<> 
para a impossibilidade· de 'fazerem os juizes 30 dias ant!)S da 
eleição a1 clistrbuiçílo dos eleitores, porque, peln·· lei do alis
tamento, .iá sanc.ci:onada o pubiicnda, os eleitores que s C'll.li~ 
!tarem até 30 dias antes do marcado para: a. eleicã~>, teem di-
l!'eito de votar. •· · · · · . 

. 01'11, não seria cm algumas horas ou no mesmo. di11 em 
·qul'l se extinguir e~se praz·o, ql\_e se poderão Jorganizar as lis
tas distribuidoras, Drincipalmento nas granues cidades como 
"' .d~ S... P;1ul~ º dl'! t~das as •llarJita~s, p~d~ ha~~rá, inilhoai:.~s· 

• 
' ' 

l 
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ile eleitores; nessas listas não deverão constar s6mente os 
nomes dos eleitores. mas todos os dizeres do alistamento ne
cessariõ's para se verificar a sua identidadade •. Foi pàra Sllnar, 
:esta incongruencia ·que apresentei a 'emenda.. . ' 

Ha outra .duvida : · 
. A proposição commette ao 1• supplente do subsmutõ do 

JUiz :federal a funccão de mesario, •O em alguns casos dá-:lhe 
a presidenc"ia da mesa, mas. não previu a hypothese de estar 
:vast1 e Jogar ••• · . . · · . 

Segundo li em um discurso do Relator. na outra, ·Casa élo 
·CLngresso, quando discutiu-se lá este · assumv·to, era uma das . 
[Jrincípaes cautelas tomadas . P·ela Comq1is.são Mixta, não por
mittir a substituicão dos encarregados .ào recebimento e apu
:racão de votos. Entretanto, dar-se-Ira esse caso na hypu·these 
da vaga; como deixar de substituir,_ o' 1 • pelo 2• supp~ente 
11uand0 aquelle loglllr estiver vago ? 

· Acho que não ha inconveniente a,Jgum, nãll prejudica 
absolutamente o louvav:el .pensamento da Commissão de ev:i~ 
tar duplicatas chamando ó 2• suppl.ente s6mente neste caso, 
porque é elle que suibsUtue o 1 o IP.a.I'ar os demais ef~itos de 
direito. · -

· O Sn. BUEN·rY DE PAIV~- Mas é isso. mesmo, é ao supplen-
te em exercício que cabe substituir o juiz. · 

.o sn: GENEROSO MARQUES -A ·lei nãul diz isso. E quando'. 
estudamos o assumpto,_ com diJversos eollegas nossos, todos 
acharam qu,e u .lei só chamava o· 1 o supplent(); não se referia 
ai). supplen te em exercício. .. · . 

·o SR. BUENo DE PAIVA - Mas é is~o mesmo; vago o Jogar 
· .de l• .suvplente él ao 2° que cabe suhstituiol.o. · . . 

O Sn. GENEnoso MARQUEs - Isso é nil.lei commum e nãO' 
na' lei eleitoràl que se eSJtá elabuii'ando. · 
. Eu vou s monto até ao CBSLI da vaga,· illO aparte de v. E:x:.' 
t:'arece !~lesmo, (JUC, no caso de (JUalquer impedimento; ~á-so 
a substituição·. · , · 

O 'Sn .. ·BUENo DE PAIVA - 'Ausencla, ·iJ:lor· exemplo. 
O Sn. GENEROSo M.mQUES -:- Então minha remenda é im

coinpleta e V •. E:x:: cüm o seu •espirito liberal, ha de complc. 
tál-a na. Commissão, esclarecendo que se trata de ·caso: de 
!Vaga, ausencia ou outro .. impedimento semelhante. Isto é 
conveniente, porquó como está na proposição póde suscitar 
duvidas!· poder.se~lm dizer que s~ tl'llta exclusivamente · do 
:1. • supp ente. · · 

1
,' · 

_ . O Sn, ·Ji\UENo DE PAIVA - Em topo o cas9 iSso d1Jpende do 
prova. , . , . 

O SR. GENERoso MMQUEs - Tudo isao dtlpende dle prova·. 
fJ SR. .CtiNI-L\ PEDR~'SA dá. um apa).'te.J 

' 

,' 
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. O Sn. BUll.SO m> PAIVA - Nãu, senhol', ttãà ha duplicaLa. 
!POssivel. 

, O S.n. cu.:>uA P~onosA - Como v .. Ex. cruer. ha, 
:,:· O Sn. Bum-:o DT~ PAIVA -- .Absu,luLamen.te não; não, pódc 

huvor duvida; o juiz de direitu é. o juiz de direito ou quem 
estivl)r occupuudo e~se CDJl'gO. ·· · 

·O Sn. GENB!1oso MAHQUEs - Outx'o ponto: u. P·l'Ojec~~ 
Ca,mura · quando cogituu dos secretarias das mesàs a:ó · :falllou 
em Labelliães e ufficiaes do Q•egisb.·o civil, mas ·fui apresentada \: 
;nma flffilenda · declarando que nas capit3i8s haverá tantas me-· 
sas quanLos forem os Slei'Ventuaríos de justiça; essa emenda 
foi . l1DP,rova~u_: mas a C~mmissãu não .oogituru . de !Qôr as de
mais dlsposlcoes do pruJ ecto de accôrdo com essa. emendai 
ÍU()OllpOrada a e!le; nenhum do·s OUtrOS; wrtigus faLia mais dos 
~erventuarios da. Justiça, que parece terem entrado ahi como· 
Pilatos no Cr.edo. · · · 

O Su. BUJlNo DE .PAIVA - Permitta.me observar que o_que 
ahi está cm discussão é. o p·rudecto da Oamara e não o tra. 
balho da Comipissão. · . · 

O ::ltl. Gtmmwsa l\!AttQues ,-' Ma.s desde· que fique na: !lei 
o ar·tigo que .foi constituído pela· emenda. lllpprovada, ha ne- · 

. ces~'idade df.nnodificM· a redacoã"' dos demais a.r·tigOs, que, 
ttuo.ndo fallnn1 em secretarias, dizem sómente «tabelliães e 
officiaes dú 'rcgisf,r·o civil:»; é preciso dizer ou simplesmente 
secretarios ou Nlpetir «tabeHiães,f officia.es do registro civil e 
aerv'entuarios da .iu:>tiça». crue cum-prehendem tambem os es. 
crivães de paz. os contadores, distribuidores, partidores etc •. 

· Quanto ao art. '12, já ti:ve occasião de mostrÍIIl' QUE!! essa . 
disposição deve ser modificada, dizendu..se cque immedíata
mente df!pOiSJ de feita a escolha dos. mesaríos pelos eleit.o'l'eS, 
de accôrdu com 0 art. 9•, é que o jui2 de direi tu fará a 
.desí snacíiio não. só dos secretaries, eu mo d:u<S eleitores IP01' elle 
e por. eleitores nomeados para a formacãu .d~s mes~·~· ComtO 
Q art,rgo só se refere aos nome.ados .pe1o JUIZ de drre1tu; .eti!a 

" modificacão é neoessa.ria. · · · · I · 
I . 

0 SR. CUN:ÚA PEDROSA - 0 projecto .faz distincção ~ntJre · 
"Os eleitores numeados e os designados. ' · · 

O SR. GENERoso MARQUES - Mas não fal-a 'neste artigo e 
devo comprehender ;todos. , . . · . · . 
' Temos uma blyp'othese que mtiita8 vezes .se ~rá e 11\!e 
reclama um• .remedio legal, porque do com.trarro v1râ o arbl
trio, e ·a disposição do artigo ficará por completo i~ooua. 

Nada mais facH1 Sr: Presidente. do que o tabelbio, o 
official do registro, o serventuario de justi~ designado para 

. secretario da mesa, deixar de éompo.recer no. dia da· eleiÇão., 
A 'lei. entretanto, lilão cogita desse facto, o que· é indispensa
:vel, como faz ~ · lei Rosa e Silva, porque não será P.Or ~U6a 
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do abuso· criminoso ou mesmo justificavel · de um. rless~s 
funccionarios qUJe 'deixe de haver eleição em uma determi-
nada secção.~. . · · . · 

Porque, Sr. Presidente. pela falta 'de comparecimento de 
um cidadão. que- exerce funcção secundaria. que nem ·siquer 
tem voto na mesa, e ·que é designado unicamente para au

. thenticar .. os papeis e auxiliar o sel'Viço de escripta a cargo 
da mesa, deverá• deixar de haver eleição na secção A ou B ? 

A proposição não· prevê esta hypothese, 0 que entretanto 
é indispensavel. E porque ju.Jgo que é indispensavel evitar 
<Iue tal abuso ,vimha prejudicar a. eleição. proponho que, no 

· caso; se.ia nomeado. pela. mesa 'um escrivão ad-hoc que, em 
livro .aberto, numerado, rubricado e encerrado pelo presidente 

· da mesa. lavre. o termo do seu compromisso Jeg)l.! e nesse 
· mesmo ·livro transcreva a acta. . · . · · · 

.· Outra omissão que noto,' Sr. Presidente. 'é 'qua;1to á. hora 
marcada para que; passada' ella, a eleição não se possa reali
zar :Neste ponto o melhor é adoptar o que tão sabiamente esta
belecia. a lei Rosa e Silva,. deternl'inando que, ás dez horas da. 
manhã; não: .tendo ·comparecido cinco ·mesarios, não haveria. 

. eleição nessa secção.: . ' · . . · . . . 
Mandarei, pois,· á mesa uma emén.Qa nesse sentido: es-. 

perar-se a reunião de· idous mesariqs, ,pelo menos, até ás 10 
.· ·:' .. horas .... · 

Outro reparo que tenho'a fazer; Sr. Presidente, prende- · 
·.se á disposição do ·art. 17•. § a•, que nianda rubricar os 'ti

. · . tulos dos eleitores por todos os mesarios. no acto da eleição. 
· I~to !trará 'difficuldades · ao processo . C,le~toral, além de 

muitos ,. outros inconvenientes : depois da ·. quarta ou quinta 
eleicão. o titulo est~·rá com todo ,o espaço 'em. branco preen
.chido . pelas rubricas;. Pergunto: neste ,caso, onde .Irão as no~ 
vas rubricas·?· · · . . . - · . . 

Accres~ . ainda ·a circum:stancia de ' que ha pessoas que· 
. com a· sua assignatura .dccupam grande :espaço. _ . • · . 

Que·visa.:.a lei aàsim determinando.? ... 
· .. ·Todos iós sabemos: evitar· a fi.aude, . evitar que o eleitot: 

com o. mesmo titulo vá votar novamente perante o tabellião, 
no caso facultado pelo art. 18 da :lei. . . : · 

· . . .. . Não ·• insistirei· neste · ponto, ·• porque estou convencido ·que 
. o art; 18. será·: supprimido. . ' . ·.. . . . ' ... 

. Accrescentarei apenas: o ·titulo -não .6 ·dado gratuitamente. 
· e asssim. por que onerar mais o eleitor, obrigando--o a entrar 
com· novos emolumentos para o tabelliílo ? · · 

'· I • I ' . ' ' , 

· · () § a• desRe mesmo art; i 7 determina que os dous liVrüs 
em que forem lavradas as actas seJam remettidos á junta 
apuradora. ~ras para que fim '! A ,iunta apuradora só pre

. , · cisa de um Livro para .a apuracão, ··E' mais conveniente que 
., . . o :otttro seja logo remettido ;t Uilltl, das· 'Cam'aras.· acautelando 

·se assim o.- extravio de um delles. . · · · · 
s.-Y•l, ·v : 23 

I' . 
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\ ' 
O í:;l'l, BIJmNo DE P~\lVA ~ Mas u que Cumut•a dai' :prefe-;-. 

-rencia? · ': '· . 
. ' O SR. GmNEROBO MARQUBS -:'- A' Camai•a dos Deputados, · 

porque é a ,primeira que . t:rata da verificação ·de . poderes. 
·Elia se reúne no· dia :L de abril- e o Senado só ·no. ineiado do 
·m·ez. 'O 2• livril virá então para o Senàdo, •depois ·que:, se 
tiver f·eito a apuracão. E' possível que, na remessa para a .. 
junta apuradora,·o ·livro se extràvie .. Que tambem<se·extra
vie O· que fOr remettido para a. Camara, é inverosímiL; .. , 

0 SR: CUNHA. P'EDRÓSA,-'-.'A'.idéa é .acceitavet, . -< . . . • J, . • .. . •,I·• • 

O : SR. GENERoso· 1\L\RQUES - Si esta emenda. for accetta . · 
convem accrescentar que os. livros, depois da verificação de 

·.poderes, .serão 'devolvidos ao juiz· seccional para este remettel;.. 
os ,ao juiz de direito, que ós ar(l~ivar.á·: . · · . · ... 
, .. Lembro tambem ao .nobre Pres1!1ente da. Comm1ssão 

1\lixta esta omissão: a proposito do8 livros: 'São encarregados · · 
da transcripcão das actas. o8:. Sécretar.ios das· mesas. :Diz· a 

, ., lei que os· escr~yães do Registro Civil. transcr~yerão as ac~as 
·· ' no livro de reg1stros .. Mas havenqo diVersos livr<!s .d~. reg1s-

. troa-o de casam·entos, o. de na.sctmentos e o :de obltos-em · 
'qual desses livros será transcripta. a acta, não tendo' a lei de-~ · 
terminado em qual delles ? .... , ' ' '·. . . 
· ·· Será.· em ·um registro novo 'l; · ·- · 

. . . . • . . . I ' . ' . ' . ' ~ . • . ; • 

ô SR. CVNHA. REDRosA - .E' bom nuo' escolbler o. de obi-. , 
tos. (Risos.) . . · · r 

O . SR. GENEROso· MARQUES . ;_·'Eu proponho' que o juiz de . ~- .. 
direito designe os livrAs; São · tambem· secretarias ·todos os 

· serventuario8 da justica. nas cap.itaes, portànto, os · conta;;. 
dore·s, os pat•tidores, os distribuidores. e .outros;.:a' creacão de 

· · tae8 officios pertence aos Estados>. : · · · · .. ' · .. : . . ·· 
.. Taes serventuarios ·estão tol!os· incluidos no .re81llamento 

de 1885, expedido pelo :Ministro Francisco Sodré.. · .. . · '· ' •. . . . . . . . . . ·. ' . : . ·. '• . . '· ·'"• 

. . . · .Q SR •. :BuENo, DE P.~IVA.' ~ Foi impropriedade doc.termo •. , ·· 
. ' ,. . . . • . . ' . . . '" . . . • . ' . . I. . ' •. :. . ' ; 

· . • o SR. GENERoso. MARouEs ...;.; Outra. providencia .qílê>nie . 
· parece salutar ·é. a: .. que lembro: á Commisfoio relativamente .ao· . 
· art '9 · .. · · · · · ... J... . . - . . ,·. ,._. .. '<_ •. ··.·., · •.•. • ..• 

O . art. :l9 mandât1.ranscre:ver integralmente os; protestós · 
na.aota.· · · · ·. ·. · ··· · ... ·· '. · .• ,. · 

' .. ·· • ·. orâ. a . Commissão deve procurar simplifiCar·' o procesáo .. e'\\. 
nlio difCicultal-o .. Nós. tçdos conhecemos Oi cabalistas de pro-.'. 

·. fis&io .e não,.lbes é dill'lcil; quando não seja, para. •vutro 'fim,.' . 
. · para . perturba:~·. a. marcha. do processo. el'eitor~l~ ápresentarem . · 

·prote&to.a; esctip.tos .. em· dez ou v~te cadernos .. de pàpel,·.·Po•s 
a. :Mesi\\ h11 de l:l.Car á espera. que se. transci•e:va.m todos: .es!les · 
pr(jfesfos ?' . . ·· · · . · ·· .· · : : . · · · . ·. , · 

. Seeretarios haverá que nAô· poderão transcr~)!.g; 
, , E os eontrapro~&tos? · , , ... .. \ ., . . . ,, . ' --~· 

' 

• 

•,. 

" .. 

' 

· . .. 
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· o 0 protesto:wcontraprillesLo dev.em·SCl' apenas mencionados 
'na acta; '-fazendo-se delles, quando 'muito, um resumo, 'I'c
mettendo-se· o original, depois de rubricado pelos mesarios, ao 
poder. varificador. · . . ' · 

" ' ' I ·:Eu lembro na emenda que quando se tratar de eleição de 
·Senador ou Deputado, quem quizer apresentar protesto faca--o. 
em' duplicata, enviando-se .um ao Senado e óutro á Caixiara 
dos Deputados acompanhando. o. respectivo livro de acf.!ls, e 

· . por intermedio da junta apuradora. · · · · · 
· O art .. 21 diz ·«que ao pre·sidente da mesa cumpre, de 

accôrdo com' os me&arios,.1resolver as questões qil.e se· susci-
. tarem .. ,,, . ' · ·· · . · 

:Ao presidente da mesa devem apenas competir as questões 
de ·ordem; mas, as outras ·questões devem·ser resolvida& Jiela 

· mesa. O. artigo diz «d& accôrdo,. Mas, si não 'houver accõrdo.? 
Melhor é dizer então. que· ao' presidente :da riiesà c,Pinpete 

resolver as ques•tões de ordem. As outras questões que se 
su·scitarem, como. a de. identidade, etc., devem ser ·resolviaas 

. pela mesa. · · ·. 
· · Outra: omissão: a lei não declara, éomo declarava a lei 
Rosa· e Silva, ·o. tempo ·que funccionam· esses m.eearios. 
· · Nós sabemos que são mesarios. permanentes ·o juiz de di .. 
reito, o presidente da Camara·.Munioipal .e o primeiro supplen- · 

1,. · te do substituto .do juiz federal;.mas os eleitorés não o podem 
ser, porqu·e pó de acontecer que· tenham . fallecido ou mudado 
·de residericià .. Para esses casos faz-se. preciso, afim de evitar 

_os inconvenientes ·da omissão, manter os mesmos dispositivos 
da lei Rosa e· Silva, que determina servirem as mesas para 

· · tudo. o período da· legislatura. . . . · · · . 
' ' • . o :SR. BtiENO DE PAIVA - Seria melhor que. tosse para cada 

eleição. "- · · . · · · : ' · · 
. . . \ \ . . ·. . . ' ~ 

.. / . '' o SR.. GENEROSO MARQUES - Mas a lei é omissa. A minha 
emenda prevê a hypothese do iJillpedimento absoluto doine

. sario e suggere· o meio' de dar substituto aos mesarios ilnpe

. didos, afiin.. de que po~aa hayer ~leicil.o. · · · . . . . . · ' · · 

. ' . ,· o, SR. ~HA P~Dn.o'sA _:_ Nesse caso,' .a publicaollo de've . 
ser :re1ta 30 -d1as antes de cada eleiollo. ' · . · 

' ' . o SR. GENEROSO ~UEB -· Mas .o' proJecto 'assim noo o 
~ · ·.. determina, · · . · · · . · , · · · · · · 

. ' . '. . . ' ' ' . •' ' . . . 

· · ... · O Sa. BuENo:ilE PAIVA -.V. Ex. verá que· o projecto diz: 
. 30 dias antes de cada elelcão. . · · · . · . · · 
· : . O SR. GENEROSO MARQUES - Não· diz. de cada. :eleícão, · e. 

assim, .subentende-se que é d! primeira, eleicllo, -que se· fizer 
· em exccuéão da nova lei. : . · · . . · .' · . 
. · . Em relatão' á mudanca de ediflcio, a · dlsposicão ·da ·pro
. pos1ção. é' a s~guinte: «Umn. vez designados, servirão esses lll-
~aes para todas as elejçOes feitas na visencia desta lei. n!to 
podl):ndo .ser D)Ud(ldOs· Ílinllo no C~ d!! ruin~ I:J(! §(i~i~'yiQ OU 

' I . 

., 

' ' 

•' 

'' 
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altoraoão da sua:' natureza, só podendo a mudan()a ser feita 
até 15 dias• antes. da eleição e após verificação. do facto pes-
soalmente feita pelo juiu . . . \'t 

. Além dos. casos de rúina. do ·edifício e alteração da sua 
natur.eza outros ha ·que impõem a necessidade da mudança, 
Pela proposicão podem ser designados edifícios particulares 
onde não O& haja. publicas. Si o proprietario de um edifício 
particular designado não consentir na continuação ? Não houve 
alteração da natureza do edifício e a mudança se impõe. Assim 
em diversos casos. serilelhimtes mesmo de edifícios publicas. 
· Por isso, para comprchender todos os casos, proponho que 

se :\(:crescente· á disposíoão do paragrapho - ou de forca 
m~m. · · . 
· São estas as emendas q'ue offereço á considera!)ãO da hon- · 
rada ·Commissão e do Senado e peço aos honrados collegas · 
que tiveram a ge.nflro&idade de me ouvir nesta hOra tão adi"' 
antada, desculpas da minha impertinenciá, attenua:da pelà ím- · 
portancia da mateiia. · · 
. 1 o SR. BuENo DE. PAIVA -A collaboracão de v. Ex ... foi 
muito efficaz. . . . 

(Muito b,em; muito bem •.. O orador é .Qumprimentado.) 
E' sem mais debate enceiwada successivamente. a dis"~ 

cussão dos arts. 1 •, .2", 3?, 4•, 5•, .6• e 7•. · 
E' aununciada a discussão do art. s•. . 
São· lidas, apoiadas e postás. conjuntamente em discussão 

t!Ollf o artigo as seguintes ; . · . · •. 

EMENDAS 
I • 

N. 1 

Ao art. s•- Substitua~se pelo seguinte: 
. A eleição se fará, sempre na s&de dos muÍ!icipios, pe- . 
rante as mesas organizadas de accôrdo com esta lei, ·Jia:vendo 
tantas secções quantos forem. os tabe\liães, escrívães .. ·e offi
ciaes do registro civil. As secções . funecionarão nos edifícios 
para esse fim designados pelo juiz seccional; na . capital .:do 
Estado, e peJo· supplente em exercício do juiz substituto fe-. 
de_ral, nos·. municípios, sendo· preferíveis os edifícios pu-
bhcos. . . · · · . 

,, 

· · .Ess.a designação deve ~.ser feita no· primeiro dia util que 
30 seguir a. tet•minllol]ão da legislatura ante.riol', da lido-se cer-
tidões aos eltHtores ·que a solicitcirr,. · · . \ · 

. N . ., . ~ 
Supprima-se a alínea Cllle principia por: ~na capital dos 

Estados •... , . . 
1Q mais eomo estt't. no arti.go. 
•Sala dns sessões,· ·~7 de set~m:tlro de .1 916:...;.. Jtbdias· Neves;, 
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N.: 13. 

Ao .art. s• : . I . . , 
Depois das palav.ras- onde houver- accrescente-se: ~ 

designa cão dos edifícios será feita. sessenta dias antes do 
da primeira eleição que tiver de . se realizar de accôrdo com 
esta lei e publicada por edital affixado no· edifício municipal 
de cada dos municípios pa comarca c reproduzido na im-
prensa, onde houver. , . 

I . N .. ,. .. 
. ' 

;Alo . paragrapho unico deste artigo, depois da palavra
natureza- accrescente-se: «ou de for~ a maior»; c depois da 
palavra- juiz-. accrescente-se: «que publicará o seu acto 

· por edital affixado no edifício novamente designado e repro
. zido na imprensa, onde houver .. 

Sala das sessões, 27 de setembro de 1916.-Generoso 
·Marque~. · 

N. 5 

L<\o . art. s•- S~bstitua-se a·. primeira! parte assim: · · 

· A eleição se fará na séde dos municípios 'perante as •mesas · 
organizadas de accôrdo com 'esta .lei. As mesas· serão tantas 
quantos os grupos de .200 . eleitores em que se possa dividir 
o eleitorado do município, Havendo fracção . organizar-se•ha 

. mais uma mesa, fazendo-se então .por todas 'urna distribuição 
proporcional dos .eleitores. Cada mesa .terá como secretario 
•um dos ·tabelliães, officiaes do registro civil ou escrivães ju
diciaes da s~de . do município; quando ·o numero· dos ser:ven
tuarios 'fOr inferi'or ao das mesas, o juiz competente designará 
secretarias ad-/toe, {)Om attribuicões .de. tabellião para as exce
dentes. · 

·. . As. mesas eleitoraes funccionarão nos edifícios que forem 
designados pelos juizes de direitos; preferidos os edifícios pl.i-
hlicos, onde houver. · 
· .. O' mais como estiá. 

, (Approvada a emenda, outras dispÓsicÕes do projecto de-
verão ser redi.gidas de· aecôrdo com e lia) . . · · . 

, :. · 1Sala' das sessões, 27 · de· setembro de · 1916,- E2Jitacio 
Pesooa · · · · · · · ' · 

' . ' . ' ' ' 

' ' 

Suspensa a discussão para· ser ouvida a .Commlssão a 
.respeito.· · 

E' · annunciada a . discUS$!1o do t\r~, ~·.: 

' ' 
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São lidas, apoiadas e :postas •conjuntamente em discussão 
com o artigo as seguinte · · 

1 "TI 

r!lt. '9~:. 
N •. 6 

'. ,., 

'. ·. l ' 

· Substitua-se a. parte 'que co!lleca pelas' p:ilavras·· « Í10s .de-' 
"lnais municípios onde não houver juiz,, por. esta outra: cno~ · 
demais mumcipios onde nãó houver juiz pelo· presidente da 
Camara. Intendencia ou Conselho •Municipal, ·como presidente 
pelo primeiro supplente ·do substituto do juiz federal e por 
um eleitor do· município indicado ·em officio ao ·juiz Pelos 

· demais· .eleitores, cujas firmas deverão ser reconhecidas até 40 , . 
dias antes 'da eleição~ Fallecendo este'' eleitor antes do dia da 

'eleição, o' juiz designará um outro em substituição,· fazendo . 
. , im.mediatamente pub)icar pela impr:ensa, . ~a . séde da CÇ>-· 

marca, e na falta de Imprensa, por ectJtal aff.1xado na Gamara 
!Municipal da referida séde, o nome- do eleitor designado, e 
communicará a · designação, por officio registrado, .·ao presi:.. . ··· .· 
dente dli. mesa e -ao eleitor.· ·. . .. 

.. 
• N •. 7. 

.. 

. . . . 4cilresp(mte-s~ aqui a pri~~tra parte do'paragrapho unicii, . 
do art. i2 . do proJ.ecto. · . · . · · 

. ,, . 
' 

' 

· (A segunda· parte do artigo será ,redfgida de modo a ficar 
de accõrcto com a einenda. supra) . · · · ·· . 

. , .. Sala das .sessões, 2f ct'e setembro de 19i6,....;.Epitac~~ . 
iPetfsoa. , · 

N~ 8 
-~o art. 9": . . . . .. ~ ._ 

" p~pois. d!!- P~)a:yra « s~ão »·.no fil.l!ll. M § 4" .cio art. 9• · 
. (das. •suQstltuicõe~ qos . pres1~en.tes), accrescente.-se.::. , . · ·po- ' 
. ' dendo · ~ secretario. ser. subst~tmdo .por um dos seus escre., . 

v:entes .·Juramentados, · e, na i alta destes, .por · um · eleito.r · da . ., 
s~ccão 'que fOI' 'desillllado pelo .presidente da mesa e que furic- · 
c10nará . como é!crivão ad.;hoc. · · ·~ · · 
' ' . ' .. . . ;.-~ - . I 

.. Sala ·das sessões, 27· de_ .setembro ·de. 19Í6,.;_Jos~.'Eu.o. 
:eb,to . . ·· · · , · ~ · ·· ;." · ~ .. ·.. .. · ' \. \ 

''. N. 9 . I· .• 
. . .· ~o art. 9": . . . . .. . . . .. . . , , . . . 

, Substitua.;se. pelo seguinte: «Compete a uma· juntà com-" ,. , 
posta do juiz . seccional, do. Juiz substituto federa,! e do ·pro-.·. · · · · 
cur.ador da Republ~ca, na capi~al i:l_o Estado, organizar as mesas · , 
e!e1toraes. ·Será feita a orgamzacuo a 30 de dezembro do ui- ·. · 
timo anno da .legislatura, para. o que a junta ·Se reunirá ao. · 

~ . ' . . '.... ' " : 

I 

:' 

• 
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me~ó .i:lia no 'paço' do ·~ns~Ího' Municipal e deliberará por 
ma10r1a de votos. . · · · · · . , 
• Serão escolhidos tres mesarios para cada secção eleitoral, 

só pocjendo recahir a escolha em eleitor do município. • 
' . ' ' 

§ i.·- Os mesarios s.er.ãÓ indicados: 
. ' . 

a) em of.ficio assignado, para cada mesario, por 30 · ou 
· mais eleitores do municjpio, provada essa circumstancia com 
.. o titulo; . · · · · 
" 'b) pela· junta. :·. 

. § 2.• !'ta concurren~ia de. mais de tres officios, a prefe.o 
rene ia recahil'á nos eleitores cujo· iliqicacão fO.r · subscripta por ,. 
maior· numero de assignaturas .validas. . . . . 

.. . . § a.• l'{ão se levará em· conta a assignatura do eleitor que 
• subscrever· ·rriais . de um officio. · . . · 

· · § 4.• No interior do Estado, a organização sorâ feita de 
accOrdo com· as mesmas normas, p~lo supplente do juiz substi-

. t'ato. federal, · em exercício, . pelo· ajudante do procurador ·da·· 
_Republica e. por um eleitor nomeado.pelo juiz seccional. Essa 
nomeação será feita com o ·tempo necessario para que possa 
o eleitor tomar parte na junta. ' . . . · · · · .. · . ·. 

§ 5.• A junta funccionará com· a presença pelo menos de 
' ·dous de seús membros. Neste caso, si .houver empate, ao pre-

' sidente caberá dicidir. · : . . · 
·. • § 6.•· A junta fará lavrar Qm ter.mo registrando todas as 

occurrencias, o' qual, depois de' assignado peloi membros que 
·: comparecerem, .será publicado .. em edital. . 

§.·7.•· O supplente em exercício, sob .pena 'de responsa..;· 
bilidade, officiará dentro de seis· dias . e sob registro ao juiz . 
·seccional. remettendo-lhe' copia. authentica do. termo ·de que 

· trata o paragrap.ho anterior. No .mesmo prázo officiarâ, .tam
, bem .sob .registro, a ·cada .um dos mesarios participando a sua 

indicação. . · . ·. · · · · · · · _ · · 
· · · .§. s.• A vinte de marco do anno seguinte, organizará o juiz 

. seccional; de -accôrdo com essas . cópias, um qtiadro geral-das 
· · sec()ões e dos mesarios do qual reriíetterâ ,uma cópia , á Se

cretaria do ·senado e outra· á da ·camara dos Deputà.dos. · . 
. · • §~, 9.• Quando a :indicação· de'mesario. fôr feita. por officio, 

a presidencia da ·.mesa caberá ao que tiver sido apresentado 
por•maior. numero de eleito.res; No caso,de.empate, ou :de es-

. , ',colha· feita ·pela: junta, a presidencia. caberá ao mais 'velho. 
· · § 10. Fará ··parte da mesa, ·como secretario, ainda que 
. esteja suspenso do exercicio, um tabellião, escrivão .ou official 
do registro civil. · . · ·. . . · . · . 

•Mantenham-se os §§ 4• e:5• que Íoinarão os ns. 12 e 13 .. 
-~... . §'14: · Parà. os fins da presente le.i, gosam . de franquia 

postal. e telegz:aphica os supplentes ·do· juiz substituto· federal, 
em exercicio; · .. ·· .. · · ., · · . · · · · · · ' . · ~ · 

' ' -~,· ,· '' . 

· ·Flllla das sessões, 27 de setembro .. de HlHJ..-, Abdias Neves. ·: 
. . . 

.\. ' 

·. 

' 

. .k: .• 

' 
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' 
N. 10 

Ao art. o•: 
. Onde se diz, ~o t.lias, diga-se: « aLé 20 dias). 

· .N. H · · 
- . ' 

A' alínea segunda, aecrescente.:se: Si forem procedentes 
as reclamações, mandará o juiz de direito que . o eleitor ou 
eleitores apresentantes dos offlcios · suppram · as faltas encon-
11radas, dentro do prazo de .!iS \horas, findo o qual, em nova 
audiencia receberá os officios rectificados. No caso de falta 
ou insufficiencia da rectificação e de outros ófficios regular
mente formú!ados .. o juiz convocará os dous outros memblros 
da mesa cuja presidencia lhe compete, afim de .que cada um 
delles,' em audiencia publica, nomeie um dos mesarios dentre · 
os ·eleitores da respectiva secção. Si a falta fôr sómimte de 

· um. m~sario, .·caberá a escolha ao mais idoso. dos ,nomeantes. 
" 

N. · 12 •. 
,I 

!Additivo onde . convier: 
- ~\chando-·se vago o l~gar de 1• supplente do substituto do· 
· jui~ federal, ljj funccões que por esta lei lhe são conferidas • 
serao desempei!hadas pelo 2' supplente e· na sua falta pelo ter-· 
ceíro; , · · · .~ · 

·N. · 13 

· No· § ·6', · depois das palavras offieial do ~egistro civil 
aoorescente-se: «ou serventuario de justiça». 

!oSala das sessões, 27 -de setembro de 1916.~GeneT:oso 
Marque.s. . . ; , · 

' ' I • ' N: :1.4 ' ' '. . 
- Ao ·art. 9": , . 

"'Na segunda parte, em vez. de «.2~ horaa », ct{ga.:.se: c4à . 
llorau: · 

' 

Sàla das sessões, 27 ··de setembro. cÍe · ·i916.~Epita~iÔ . 
'!Pe.fSiia. 

•N. 'f5 · 
• 

Emendo: no 3• período do' art.- 9": . 
I . . ' ,. ·. ' 

, Em vez de:· «o juiz esoo~herá um delle.n; 'diga-se: «o 
·.\ · JUJ~. ~scolherú, á sp.rte, um d.elles ou 111mJJos os. mesarios se os 

. · offJcJos forem ma1s .de dgps com igual.numero de eleitores,. 
,. · . Sala d!I-B ,sessões, .26 de setembro de 1916 •. -. C,unka P~-

d,rosa, . . · · . . · 
~~~ •• ... .. ' .... "j -. ~ ,._, ........... \.~··'-·~····· ,', 

. '~ . . .. . ~ ,, . . 
I 'lo 

' ' ,. 
li 
' 

I I , 
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s~·ssÃO EM 27 Dll Sll'l1E'MI.lHO 'DI> 11916 31H 

.. ' 

N. 16 

Emenda iJUbstiiutiva do. a1:t. •!l<", 1" alinea:: 

· As mesas serão constituídas: 
Nas sédes de comarca-pelo juiz de' diveito, como pre-

.. · Sldente, pelo 1 • supplente do substituto do juiz ~ederal . C 
p~lo presidente jlo -co.nsclho_;. qa!lla.ra ou Intepqenc1a · l~l~m
cJpal; nas · sédcs de termos JUdlClariOS- pelo JUlZ mumc1pal, 
11reparador,J ou s'ubstituto, conforme a denominação que tiver; 
como presidente, pelo 1" supplente do substituto do juiz fe
deral, . c . pelo presidente . do •Conselho (Municipal; nas Slédes 

· dos outros municípios, que não forem termos judiciarias-
· pelo 1• supplente do substituto do juiz federal como pr.e

sidente, pelp presidente do Conselho Municipal e pelo · aju~ 
dante do procurador da Republica; nas sédes dos districtos 

'de paz- pelo 1" juiz de paz ou districtal, como presidente, 
· .e por doús eleito1res da mesma ·secção, indicados em pfficios 

; differentes . ao juiz de· direito pelos ·eleitores da respectiva 
secção; e.nas demais secções das sêdes de todos os municípios 
componentes da comarca,- por tres eleitores, da mesma ·· 

· forma indicados em officios sep8irados pelos. eleitores das 
_,édes·. dos respectivos municípios, cu.i as firmas deverão . ser 
. r•ecorrhecidas até 40 dias antes da eleição cabendo, neste caso, 
a presidencia ao eleitor que tiver sido -apresentado por maior· 

· numero de. eleitores QU ao mais velho dos tres si tiver ha-
.' .vida empate. . 

· . Sala das. sessões, 26 de s.etembro ~é 1916.-C'unlta· Pe
llrosa. · · · . 

N. 17 .. 
Eq1enda addi tiva ao art. · 9• : 

·~· Si as sédes dos municípios. oontiverem mais de ..:.uma 
seccão ·eleitoral, as mesas constituídas pelas autoridades de 
que .trata este artigo servirão na primeira secÇão. . . 

· , ·Sala das sessões, 26 de setêmbro ·de 1916;..:..cunha Pe-
. ll,r,oaa. · . . 1 • · · 

· ·N, 18 . . 
Emenda dó paragrapho t··do art. :9•: . 

. . · «Ém vez de· juiz de 1\:lireito \mais. antigo, ,'na part~ finÍl .i',' 
do paragrapho, diga-se:. «o juiz. de "lfireito·da primeira v8ira ~. ''• 
· .Sala d~~ sessões, ~~ 4.e setBil'!bro .'de i916•- ~unha Pe-

·tJrosa; · · · ,. 
.... . . .. . ... ' . . .. ;. .:.<l·lf- ·~- ' ~-· 

' ' ' 

~· 

·' ': •• ' ' l• • 

'. 

• • 

...... 

\,.,. 
'.: ;,. ..... ' 

-~ 
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j 

N: i9 
,. . 

~· . . . . 

. ·Emenda ao § 4• do art. 9•: 
- . '' 

Acérescente-se ao final do primetro periodo do· para
grapho: «ou o mais velho dos dous ·si houver empate entre 
clleu.' 

Sala das sessões,· 26 de setembro de 1916.-Cunha :Pc-
drqsa. · ·· · • 

·.· 
N. 20 

'· 

E~enda ao ultimo periodo do § 6• dó art. !i•: · 
· Na terceira linlha, depois da pal'avra: designado e ântee 
de «um escrivão ad-hoc ,, incluam-se: pelo,mesmo juiZ de· di• 
reito. · · · 

Sala ctas sessões, 26 de setetr!bro de :1. .. .!116 .• 7 Cunha Pe-. 
drosa. · · • · 
• · , Suspensa a discussão para ser'ouvida-a Commiss!o a re
lilPelto · . · · · · · · ·· · 
... ~~traJP SUCceSSlYa!llente .em diSCUSS~Q QS arts. •· ~0 a· 27, 
: 'Silo lidàs, apoiadãs e postas conjuntamente eni discusslo. 

com ·os .artigos as ·ségub,1.tes · · · · · · · '· 
i 

-. EMENDAS. 
. . 

'' 

>N. 21• I . •. 

: .rEmenda ao art. :1.0 .. ·~ .· .. 

Na presidencia da mesa: o} ~uiz de direito.:será substi-
tuído pelo primeiro supplente do substitutõ :do juiz federal; · · 
Q .il.Ji~, municipa_l, S'\l!lstitl;l~O· o-q Pf!!P!!,!'!I.dOf. pelo- '!lfimeiro sup- ' 
"P.Iimt~ dp s~b~htu,to do ~ui~ f~ge~al; o P.rmwirQ ~UPP!el)~e· ~~~.. . . • 
substituto .dEI JUIZ fede~al pel_q prasi~ente .do Cop~elho !>!1 Qa, . 
mar a :Mumoipal; e,· nas dema1s seceões ele1toraes, o presidente . 
sarlí' . substi tu ido . pelo mesarío· que ·houver sido apresentado · · 

•. 

. por ·maior· numero 'de eleitóres ·ou pelo mais velbo dellea. ai · · 
houve empate nos offioios de indicacão; ·. · ··. . · . 1 • 

,~ . . • ,. . . -. I 

11 Sala das sess~es, 26 de setembro de ':1.916.-Cunha 'Pe-
'drosa. . · · · · 

· N. 2.2 ., 
'. • • • 

J\.o ar~. 10 ._..:. SJ1pprima::.~e. . ' .. 
. Sà!a gp.s sessões, 21 de setembro de 19.l&,;.,.A.bdia&.J.V,e'lle~, . . ' . ' .. ' . '• 

. -
'··. 

··. 
"' ' 

·~ " 

'•, 

' . 
''I -. ~ .' 

.• 

\. 
' 
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. SESSÃO EM 27 DE SETEMBRO 'DE i19i6 3G3 .. 

.I 

' Ao art. H: 
· · ' 'Onde. está c noventa, dias pelo menos:., diga-se: ~ sessentá 
dias pelo m~nou. · · . 

se: 

N. 24 

No segundo período, ondese• diz: 
« quarenta d1as .. " ;--. · , · 

' ... •,' N. 25 

' «sessenta dias,, . diga-

1 ' •. .. . 1N ci § 1 •, depois da palavra « tabelliães ,, diga-se: .,.c escri-:- , . 
· .. vã.eu. · · · · 

. ) 

N. 26 
\ 

-~· 

. : No. mesmo. pa~agrapbo. Supprlmam-se as palavrlls· c.rú-
bricará · todas. as._ fol!las dos livros destinadoo . á . eleição e •.• , · . "' ' ' ' . ' . 

Sala .das· sessões, -27 de .setembro, de 1916.-A.bdias Neves, 
. . . ' . . 

·N: 27 . 

. ·Emenda ao §.i•.do art. H: . . . -I 
1 'Na quarta· linha, em vez de: c.cada um dos tabelliães 

e officiaes do registro . civil "• diga-se : c cada um dos secre
. tàrios designados para servirem nas. mesas eleitoraes , . . 

· Sala das sessões, 26 de setembro de 1916.- Cunha Pe-
dro8a. .. . · 1 .• -~·-· • .'~ ! .... ~j)J 

''N~ 28 •. . 
· · · . · Emerida.ao ultimo p~riodó d~ art. 12; ~aragra~ho unico:· 

Na .. terceiralfuha, depois das palavrali: c do registro civih 
,. incluam-se· as . palavras: ·c escri-vães .. de paz, escrivães aà-hoc 
· .e serventuarios de justiça,. · . · · · · · · · , . . . · 

Sala: das sessões, 26 de .sete]llbro de' 1916.-'- Cunha Pe-
. drosa. · · ·'· ,- · 

·,N.29: 
L~o. art. 12: •,. , 
Passe este artigo a ter õ n. t.2; alterando-se.a numeração 

dos segu_irites. ,. 
N. áo 

-' ' ' '•;o. ~ 

. · Onéle ':se diz: trinta dias .àntes da. eleição, diga-se: imme
diatamen!e depois de feita. á escolha dó' mesar.io por eleitores, . 

. de .aoc0rd9 çom, o apt .. 9•, . . . • < ... ' 
. . , I 

\ .. 

" 

' •: ' 

' ... ' ·': 
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N. 31 

Depois das palavras: os nomes dos eleitores designados ....... 
accrescente-se: por elle e pelos eleitores de que trata 9 ci
tado al'tigo. 

,N. 32 
' 

No paragrapho unico deste ·artigo, onde diz: o nome do 
leitor designado, diga-se: os nomes dos eleitores designados •: 

N. 33 

. Na alínea 2". deste artigo, depois das, .palavras:· ·officiaes· · 
do Registro Civil, diga-se: e serventuarios .de justiça; e ac~ · 
crescente-se in,.[ine: e . mandará publicar por edital, rep'ro-. 

· duzido na imprensa, onde houver, a designação. . ·. ' 
iSala das sessões, 27' de setembro 'de 1916.-.Generoao 

Ma1•ques ~ · ', 

!N. 34 ' 
·1~ó art. i2 : 

·. · .Supprimam-se os dous primeiros períodos, cuja; ma teria. 
figura já em. emendas anteriores, e redija-se· assim o 'terceiro: 

·. «Trinta dia's .antes da eleição ·serão designados pelo jÚiz ··· 
· de . direi to da comarca, os· .secretarias das mesas eleitoraes, 
e·~ ~ ' ' ' ' . 

' ""· ' ' ' ' 

· « 1Com a mesma antecedencia o juiz designará, observando · 
•.a 'ordem da numeracão, os eleitores que tem de votar em ·cada 
uma das mesas, o ·que será igualmente publica.do. pela im-
prensa ou por edita!. · . 

. Sala das sessões, 27 · de setetó:bro .de i9i6;~Epit~i~ 
. Pessoa. · · · · ... _' _ -·· 

•'' 

N. 35 . 

. Ao art.' 112- Suprima-se • 
. Sala das sessões, 27 de setembro de 1916.~Abdias N.e.Pes, , 

·I . . . , .\' .. 

lN .• 136 . 

' . :Ao art. 13-Accrescente-se no final: « .. ; marcando o· 
· dia, hora e local, em que devem comparecer para constituir a 
mésa :.. · , · . . . 
~ ' ' ' ' . ' 

~· . Sala das sessões, 27 de seteml:ÍrQ 4.e 1916 • .....,Abdi1Ja: /Vf].'l)es, 

. t •• 
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' 
· N. 37 

Emenda ao art. :1!4.: 
Na terceira linha, em Jogar de «e o tabellião ou official 

do Registro Ci·vil », diga-se: « e o secretario préviamente de-. 
signado), O mais como . está. . 

SaJa. das 'sessões, '26 de setembro c]() 191G.- Cunha Pe· 
drosa. 1 

• N. 38 . 

~\;o art. f4- Onde se diz: tabellião, diga-se: tabellião, 
c escrivão, etc. · 1 

s·ala das sessões, 27 de setembro de 1916.-Abdia.\' Neves. · 

N~ 39 · 

• 1Ao art. H -Depois das palavros : o'fficial do Registro 
Civil, diga-se: P.' serventuarios da ,justiça designados. 

I N. ~o 

~o\:ccrescente-se ·a este artigo: 
· § 1.~. Não comparecendo o tabellião, official do ·Registro 

Civil,. serventuario de justiça\ ou escrivão ad-hoc, designado 
para secretario, a mesa nomeará um eleitor dentre os pre • 

. ·sentes para sel'Vir de secretario, lavrando-se em livro especial, 
·aberto, .·numerado, .rubricado e .encerrado pel() presidente, ·o 
respecti·vo termo · de . compvom1sso, · sendo, opportunamente, 
trancripta neste livro a .acta da eleição. · 
· § 2.• ·si até ás '10 horas,do dia não tiverem comparecido 
. no ,edifício designado, dous mesariós, pelo menos, ~ão lha verá . · 
·.eleição. · . . . . 

. I 

· .sala· das sessõ'es, . 2~1 de setembro .do i916.-: Gene1~08o 
Jtarques. . · i} . . .: · · . 
·.· , ·. 'N •. 41·. . . 

·Emenda ao art. 15: ' 
Na 5" linha, depois do-· firmas-diga-se: «pélo secre

. tario e .registrado no mesmo dia· no correio da localidade e, 
onde não houver correio, o registro será ·feito dentro de tres 
dias, após a 'eleição, na agencia: mais pro:dma que existir 
deritro do Districto Federal. · . ' . · ... 

Sala das· sessões, 26 de setembro de ,10'16.-Cunl!a Pe-. 
llrosa.. . · ' 1 · 

' .. 
I 

/' 
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N ' .. ,., . . ..)-,... 

':lio, art.. i6 ..-.,Redija-se assim: .. 
. ·Perante ·a mesa reunida e em· qualquer estado- do pro
cesso da. eleição, POderá cada. candidato ... ~ O. ~ais como está · 
no periodo. 

'', lN·. 43 

., . No ~~gundo periodo/ onde está:. « grupo de cincoenta elei- · 
rores:., d1ga-se: <grupo de dez elettores,. · 

' ' ' 

.~ ' Em vez. de paraE,Tapho unico,. diga-se: § . i•. 

·N. 45·. ·: 
· ' - Aêcrescetit:e-:.se: · · . . . .. · · . 

·. § 2.• Desde que a nomeação do fiscal se revista .das con:.. 
dições exigidas n~sta lei, não poderá ·a. mesa recusai-o, qual..: 
quer que seja o motivo. · ( . .. . · 

' . 
Sala das sessões, 27.-ge set.embrô cie""i9f6.,..:.Ab.diás Neves. . ' . . . ' 

' ··~ 

.N. 47 
' ~. ' 

' 'Aoárt. i7:· . , 
.· -~. \A,êcres'éente-se .ào artigo: «devenda o. recinto em que .es- ' 

tiv'ei' à mesa ser Pésàradó por um gradil da sala em que se. 
, reunirem os eleitores·, de nioi:lo, porém, que-lbe seja possi<Vel 
fiscàlizar a eleição ;·. " . . · . - · . : . . -

,··· .N. 4i8 · ·, , >. 
' '. 

· .. ' ·. · § s.•--'- Em 'vez d~: 4i.o 4ual serã rullrtoãdo pela mesa»; 
' " 'diga-se: « o' qual set•á .datado. e rubricado' pelo pr·eaidente· da 
.JiifiSá.;,.· .. , ·· •· 

. . . : .. ·N. 49 .· ... 
' .. ' '. . ' ' ·,· ) 

·, 
I 1 · .• , 

· ·. ·. · § 111.:._ 1SupprimaÍn-se as . pála~ras·: 
· . . oivil :., e « ou official do registro :... . 

« ou no · do -.registro· . 
. ,' ·- ·:·~·· ·. .... 

' ; I \ '· : 

· • . N. 50 ' 
.. §{5:- Supprima•se :· · · · ., · · · ' ' 
'' S!ila' 'ctas sessões,. 27' de setembro 'de 1~f6._:_,Abdicc8 Neves; -

' . ' . . ' ' . . . ,; .. ·' ' - . ' ' ' .. 

, . N •. 51 
.Ao .art. i7: . · 

· No § s• -;Supprimam~se as palavr'as: · c o q~al· (titulo)'' 
i.er.~ :rpbr_i_c~d.Q P!!IB mesa:. .• :. 

' .. 
..- .. ' ' 

' 

' . 

'' 

. ' 

,. 

~'· 

• "I 

' ' ,, 
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!N. 52 

· · Ao § · 's•-Accrescente-se in-fine: «que se1•á rubricado 
pelo presidente da mesa, com deolaracão abreviada· da data.~ •. 

I N. 53 

· ' IA o § 13-·Aitere;.se a disposícão no sentido de ser um 
dos livros remettidos ao presidente· da junta apuradora e outro. 

.. á Secretaria .da C amara dos .Deputados. · 
I· 

N. l'i4. 
·-....· .. ' 

. " ·:Ao § :1..4 -· Depois das palavras « official de registro»; ac
! crescente-se «ou <Serventuario .:de justiça,; e accrescente-.se 
. in-tine: « designando préviamente o juiz· de direito o· livro 
. do. registro. civil em crue será feita a transcripcão. Si o se·cre
tario fôr escrivão judicial; a · transoripção será feita no pro-

. toco !lo de aud'iencias; si .fôr servent11ario de· justiça não obri
·' gado _por ·rei a ter livro de registro1 a. tran~cripção será feita 
em l!vro espeCial, aberto, numeraao,- rubricado e encerrado 
pelo juiz de direito. . . · . . . · ·. · 

· .A. transoripção será assigb.ada pelos mesarios e tambem 
.:Pelos fiscaes que o fizerem:.. , . · , · 

, I . ' , , '' . r. .• ~ , 

· Sala .das sessões, 9 de setembro de :1.9:1.6.- Generoso Mar-
ques· · · . · · ·. · ·· · ·· · ' · .. . •.. . . . '• . . ' ' .... 

·· N'·. ·55 .. 
Ao art. :1.7, §3•:· .• · .. · .· . • . . . .. < 

. . . Silpprimam4ie as· palavras.: « o qual será rubricado pela · 
mesa·»• · ·· · · · · ' · · ·. / ' 

·~Sala das. sessões, 27.ãe setembro de ·:1.9:1.6'.-Epitació Pes-
soa: · '. .. · • \ 

· · I I 

·· ·N.56,· ..._ :: . 

• ' I,\' 

.. _ 
' ... 

:Ao art: :1. 7, §. :1.5 .:.Jsupprima-se. 
sála das . ~éssões, 27 ·de seteinbro 'de 

·.· Pe~aoa., . . . -, ~ · · 
:19:1.6 • ...:... Epitacio 

. Emenda.. at'l• § !3 do• :art. · :1.:7:: 
, . . , I ' 

_. ·. · . Onda· se. d'iz: ''ctirmas. rectiliecldás por offioial' IJe. 'fé P1l
~a. ou. l#:f.ioial qua seryir de.. seai·etarío , 1 digrwe simples-;. 
mente c·:t.U-mas rooonhee~das; pelo .searetar1o ~ ,. . ·· · 
. · · :s~~ .dai! sessee.s; 21- ae ~ml:r10' d~· t:9r6,.;_cúntuf< Ptt•. 

··,'drosa. · .. · .·.. · ·· 
·' , 

' ' , 

• I 

• 
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N. 58 
Emenda ao art. 18:. 
'Substitua-se «no caso de uão haver eleição em qualquer 

secção eleitoral d~s municípios .que ,cq~põem a _comarca, J?Or 
falta de comparecimento de dous mesanos, por nuo terem s1do 
indicados ou por qualquer outro motivo, poderão os eleitores 
p1•ejudicados comparecer e vota1• perante a mesa da secção 
mais proxima dentro da mesma comarca a ·que pertencerem. 
Neste caso, serão elles admittidos a· votar depois que o ultimo 
. eleitor da propria seúção tiver dado seu voto, fazendo-se na. 
acta menção desta. circumstancia afim de í'ica.rP.m discrimi'
nados. pelos nomes, os eleitores de u1lla. e de outra secçõflt .• 

Sala das· sessões, 26 d~ setembro de 191~.-Vunha :Pc- ·. 
drosa, · ' 

iN~. 59 ' : 

Ao art. 18-:Sup·prima-se. · · 
Sala das sessões, 0:!7 de setembro de 19i6,:_:A.bdias Nev·es, . ' ' . 

N, 60 · 
. . 

,. , I 

:Ao art.· 18 _,Si não :rilr ·.supprímido; ilOnsigne-se que os 
titulos dos eleitores serão reméttidos á Camara. ·dos Depu- . 
tados ou ao Senado conjuntamente. com a cópia do ~ermo. 

Sa~la das sessões, 27 de setembro de :19'1.6.- Epitacfo. 
Pessoa.. · · 

N, 61 

·Ao art. 19-0nde se diz (devendo o tal,Protesto··ser 
transcripto na acta, diga-se: «devendo .tal protesto ·ser men- · 
cionad~ ,na a~ ta.· e, ctepois de rubricado pela mesa,. remettido, 
em· or1gmal, a Junta apur11-dora. . ' · · 

, ,: I , ' , ' ' , ' , 

Sala das sessões, f.!-7 de 'setembro de 1916.-iA.bd·ias Nev'es •. 
. ' 
N •. 62 

·.--~ ' 
~'···. ot"':"•' ., ·, ..... 

' . . ' ' ~ ' . ' 
:Ao art. 19 -.substituam-se as palavras «devendo o. tal ,

1 
. 

protesto ser transcripto na acta, pelas seguintes: c .devendo o ·· ' . · 
. tal protesto ser mencionado na acta· c, juntamente· com o 
· contra.,protesto, ql!c .a mesa, qualquer fiscal ou eleitor da 

secção ·porventura. opponha, ser .enviado, em original, depoill · 
de. r}lbricaçlo pelos mesarios, ao poder vcrificD:dpr, por inter-. · 
med10 da JUI!ta apuradora, acompanhando o ilvro das actas~ . 
Si· o protesto fôr l'efcrente, tanto a . ele i cão de Senador, como 
a de Deputado, deverá se.r· apresentado . em .duplicat~ acom.;. 
panhando cada \lm dos r~specti>Vos' exemplares o livro. de. actas, 

' . 
' ' . ' 
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~ . 

~ P-ara serem presentes ru.n ao Senado e outro á Camara dos 
Deputados . 

" 

.Sala das sessões, 9 de setembro de :1.916.-.Generoao 
Ma'f'ques. 1 

J 

N. 88 
'~'O ar.t. 20 : .. 
Supprimam-se, nas segunda e terceira. linhas, as se-guintes 

. ipll)avras : « .quer na sua sé de, quer nas dos districtos de .pau. 

Do tereeir·& perio.do ou terceira linha do mesmo artigo, 
· supprimam.;se as ultimas palavras: «no mesmo dia, ou no 
dia seguinte ao da eleição:.. . . · · · 

·· Sala das sessões, 26 de .seteriiliro de :1.9:1.6. - Ov:nha. Pe-
à'f'oaa. . · · · · 

·Ao art. 20: · 
N •. 66 

Substituam~se os dous primeirÓs períodos pelos seguintes : 
«o ;juiz seccional, na .oapital do Estado, dividirá o muni

üipio em tantas secções eleitoraes quantas forem as mesas. 
Essa divisão será feita no primeiro dia util que, se· sêguir, á 
terminação da legislatura anterior. No mesmo dia, officiará 
ao juiz de direito. da comarca ou ao .da i" Vara, no caso de · 
haver mais de um, pedindo que designe o tabellião, escrivão 
. ou official do regístro, que deve servir como secretario da 
mesa em cada secção. Obtido com a passivei urgencia res
posta do juiz de direito, o juiz secciona publicará por editaes, 
a divisão e as designações feitas. . . 

·-No interior, cabe ao supp!Émte do juiz. substituto. federal, 
em exercício, fazer essa divisão e providenciar perante o' juiz 
de direito, .na séde da comarca e perante o juiz distriotal, mu
·nioipal, ou substituto, conforme seja designado, nos termos, 
para a designação do secretario da mesa.> · 

.No terceiro período subàtituam:.se as palavras «depois de 
lavrada até final ,, pelas seguintes: «depois a da apuraciío, 
~quando deve ser devolvido pelo juiz seccional.:. · 
· § i.• No mesmo dia de que trata este. artigo, deverá o 
juiz caeccional os eleitores pelas secções, distribuindo-os com 
relativa .fgual.dade, e mandará · extr~hir P.or ,c6pia. a lista dos 
eleitores de cada secção, em· ordem alphabetica, afim de, sob 
ii'e~istro; ser remettida ao presidente da . mesa, ·publicada em 
~!ii tal e .sewi~ 11. · chamada, nas ~l~iaõ~ .•. 

s.- vo~. v - 14 
I. 
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. § 2.• o juiz seccional requisitará do :iuiz ílri aireito an
nualmcnte, a 28 de dezembro,. cópia authentica. do a.Íista~ 
menta. Na. falta dessa copia, servirá. o edital que publicou o 
,.alistamento. · 

§ s.• No Districto Fede1•al cabe ao ;juiz .da 2" Vara fazer 
essa distribuição, no interior dós Estados incumbe i'azél~a ao 
supplento do juiz substituto. federal cm exercício, 

Sala pas sessões, e7 d~ sotembr~.de 1916 . ....,1AMias Ne'!fiJ~•. 

N •. tn 
L\o arL,. 2o __,Substitua-se pelo seguinte:· 
«o .iliiz de direito, com a necessaria antecedencia, aivi.o · 

dillá. a comarca em tantas secções ;quantas forem as mesas 
eleitoraes,· quer na sua séde, ·quer nas sédes dos termos e 
inunicipio,s, quer nas do · districto judiciario ou de paz; e. 
trinta dias antes do da eleição distribuit'i os eleitores, com 
a possível igualdade pelas diversas secÇões, cabendo aos elei
tores o direito de reclamar si outra fôr sua c residencia;. man~ 
dará publicar a distribuição por edital e extrahir' por cópia 
a. lista dos, eleitores de eada secção, cm ordem àlphabetica, 
remettendo~a. aQ presidente ·da · res}Jectíva mesa eleitoral, 20 
dias, pelo menos, antes di!. oleiçiio, .. depois de a. ter numerado, 
rubricado, datadQ e assígnado, afim do por olla. ser :Ceita. a 
chamada dos eleitores.) · · · · · · 

o mais como está.: . 
Sala das sessõ~s, 27 de setembro ~~· ::1916,_;...; ~13ne.r.o~~ 

c ·'Marques •: c • • 

N,. 68 

:Ao art. 2i: nepois da palavra équestõeu (liga-se:' <la . 
ordem; e acorescente-se ·ao artigo·: " as demais questões sus- · 
citadas durante o processo da. eleição serão ·resolvidas pela 
mesa), 

:sala das sessões, 2-7· de setembi:.~ :de .i 916 • .-. ~en~I'0:1.d. 
'Marques .. 

N. 69 . 
Emenda ao art. 26 :' 

:Substitua-se «si no dia. .da reunião. da junta, ás u boras; 
não comparecerem, pelo menos, dous . dos seus membros eí:Ce
cctivos ou os ·que, como substitutos, estiverem em J)leno exer~ 
cicio de suas funccões, ficarão os trabalhos adiados para o 
dia seguinte; o &i ainda. neste dia, até .ás i2 horas, pell> mesmQ 
moti·vo, ·se não puder installar a junta, nAo se prooed6l"á á 
a.puraçiil> da. eleição. ;Neste ~Jaso, 9 J,lresidente nr.ovidenciará, 

i 

. '· 

I! 
'' ,. 
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nos termos ao § J3 do art. "17, sobre a: réniessa i:lo8· Jivrõs ou: 
cadernos da elei'cão aos seus l'Cspectivos destinos.) .. 

Sala das sessões, 26 cte setembr•o de :l9·LG,..., G-unlia 'l'a"" · 
~~m. - . .. .. 

N. 70 

· !Ao art. ·2'7...,... 'ündil está- devendo ·estar ·conciluida a apu• 
ração_;. diga-se: «devendo a Uunta Crabalhar,· cm dias sue-. 
cessivos, ató terminar a. apuração,_ · · 

Sala das sessões, ·27 de setembro 'de 1916.~~bdias Nev~t#, . ' . ' . . .. . . . . . . 

.. "' . ~J 

rA:o art, 27 :· "': · 
, ". . Substitua-se: «iA ,i unta deverá rcunir-s..e pàra: a apura

cão da eleição de Deputados c Senadores, trinta dias após a · 
realização desta, ás H horas, no edificio da Camara ou Con-

. selho ·Municipal e funccionará tantos dias consecutivos quantos 
forem ncoessarios á ·conclusão dos seus respectivos trabalhos» .1 

·' .Sala das sessões, 126 .do setembro de :1916,-. Cu'ltluz Pe.o 
'drosa.. · · . ' . .. · · · 

E' encerrada a discussã~ 'dÓ art,. 28,. 
Entram successivmnente cm discussãq os arts ·: 2!). a 33 ,. 

•São apoiadas as s~guintes : 

. EMENDAS '' 

N .: 72 .· 
!Ao art. 29 :· 

.· · . § 3.• Supprimam-se as ·palavras:· « ~ubricado 'pelo juiz , 
ce direito,.. · . / . ' 

. Sala das sessões, 27! de setembro de :l9i6 •. ,..,:4.lldia~ 
Weves. -
' - \ 

·,. · No:. 73 • 
· · :Ao art., 30 :· 

§ a.·· Supprimam-so as duas ultimas alioeas.· . 
·Sala das s~ssões, 27: de setembrp de 19HI.,...: :Ab~ias 

'Névr:s, · 
N · 7/i ·. : .•. ' 

.· · . Emendaao art. 30 :· . 1 , 

· . Na i•' linha, entre as P.alavras :c liVl'PS :ti t.qspeoUyou .Jn., 
eluam•s.e,, ,c .ou 4l~de~os :~).ti . · ' 

' . 

\ 
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N., 75 
........ 

No § i •, na 2• linha, depois de «dos liVllos :., inDluarn-se·:· 
<.:ou Badernos':.; na 5• linha, depois ãe <juiz federáb accres
cente-se : « óu do juiz de direito:.; e na 6" linha, depois de · · 
«dos livros» accrescente-se <ou dos cadernos». 

' 

I 
N .• 71 

No § 3•, na 3" !Íinha, depois de <Juiz de direito» accrés
~;ente-se, antes do ponto e vírgula, o seguinte: «ou em ca
·f!ernos que não tenbam, .sido abertos e· enBerrados pelo juiz de. 
direito e rubricados por este e pela mesa»; e, depois do ponto 
e virgula, em vez de «ou do quab, diga•se: <ou dos quaes »; 

Sala das sesgões, 26 de set.embro de 11H.6.-Cunha Pe-
-~ . - ·-

N. 7.7 1 
'. 

Emenda ao art. 3i, pa.ragrapho unico: · 

· Na· 3• alínea do paragra.pho unico e11tre as palavras "dad!)e 
e boletins» incluam-se estas palavras <se pedirem». 

. ' . · Sala das sesgões, 26 de setembro de 1916. ~ Cwnlta Pe- -
drosa, · .. 

N. 78 

Ao art. 32-Accrescente-ge ao primeiro· período : 
c ... quer perante as· mesas, quer perante a Junta Apu

radora., 

Na .. 79 e 80 
Accrescente-se : 

. « Paragrapho · unico. ])ncerrado o processo eleitoral com a 
.verifj.cacão de poderes, ,serão devolvidos ao ,iuiz .~eccional,, · 

. afim. de os remetter ao juiz de direito, os livros· das diffe-· 
rentes secções. Está resoluçãó será feita dentro de 30 dias· 
contados da approvacão do parecer da ·Commissão de Podêres. 
Incumbe fazei-a ao :1• ·Secretario do Senado' e da Cama!.&., 

Sala das sessões, 27 · de setembro .de 1916.-Abdias 
Neves. · · 

'N, Si. 

:Ao art. 32,, _paragrapho unico-Acc.rescente-se: 
cAs copias da acta' geral destinadas ao Senado e á Ga

mara dos Deputados serll.o remettídas pelo Correio, sob re
gistro, acompanhados dos protestos, contra-protes.tos · e re
clamaoões porventura apresentadas á Junta :Apul'adora e és-, 

' 

'· ',) 
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mesas eléitoraes· e . pela. mesma. fórma determinada .no ar-
tigo (emenda). :. · · · ' 

Sala gas sessões, ~7 de stõtembro de 1916 . ...., Generoso 
·Marques. 

N.; 82 

;Ao art. 88 -Em vez de « 40 diau, diga-se: c:So dias:. .• 
' . ·Sala das sessões, 26 de setembro de 19:1.6.-Ownha Pe- ,. 

tlroaa.·.. · · 
. \ 

(E' enoerrada,a disouss!io dos arts. 84 a 39. 
Entram suooessivamente em disouss!io os arts. 40 a 48. 

· tSlo avoiadas as seguintes I 

BMIINDAS 

· N;. 88 

. :f..o art. · 40- Em .vez de 4: nesta lei~. diga-se: «no artigo 
segu1nte , . · . 

Sala das sessões, 26 de setembro de 191.6. -.Cunho. Pe-
{lrosa. · l 

N. 84 
:Ao art. · 41, n·. 8: 
Aoorescente-se no~ final do •n.. 3 : « ou quando os cadernos 

!(art. 17, § 15) não ·contiverem: termo de abertura e enoer
Tilllento · assignado pelo ,iuiz de direito e não. estiverem ru-
bricados . por este e pela mesa:.. · . 

Sala das sessões, 26 de setembro de 1916.-. Cunho. Pe
'drosa. 

N. 85 

·Ao art. 42-Substitua-se: 
' . • <A camar,:a ou o Senado mandará proceder a nova eleição 

sempre que, no reconhecimento de poderes de seus membros. 
a.ooullar, por qualquer fundamento, mais de metade dos. votos · 
do candidato diplomado, deduzidos tlo calculo os · votos de 
.duplicatas de actas, desprezadas'· por impossibiliade de veri-
ficar-se .qual dellas à verdadeira. , • · 

iDa mesma fórma se procederá com relação ao candidato 
mais votado, qu{l deixou de ser diplomado por não ter havido 
apuração da eleição na capital. do Estado ou no Districto Fe
deral; e para verificação de qual se.i a o candidato mais votado, 
a Commissão de Poderés preliminarmente far:l: .à respectiva 
apuração, em face ,dos livros ou cadernos da eleição, que ti-

.' 

' 

I· 
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.. 

~. . .. 
verem sido enviados aQ poder, :ve~ific.ador. pelo prê!!l!lent~ ·aà 
Junta Apuradora.» 1 

; Sala das ses$ões, 26 do setembrp de 191-6. ,..., Cttllha 'f!1.-
ürosa. . . · .. . . , · · , ·. . 1 

., ••• . •• .. , ' ·•- ..I .,,. •' '···•·-··-· ·-·--··''-'-"'"' ... •·' ...,, ........... ... 

' : . ·, 
;: I N •. 86 . 

.:Ao art., '43 :: ., ·. 1 

Na linha 4 ..... da a• alinea, .(lepois do «nova 'eleição:. sub
lstitua-se a redacção :final pelo seguinte: «pelo Ministro do 
[nterior si o. vaga pertencer ao Districto Federal e pelo Go
:vernador ou Presidente do Estado si· a este a mesma pertencer,-, 
~ Sala das · ses$ões, 26 de· setembrQ de 1.916,,.., Cwttha. P.c ... 
ur.o~a. . . . - . 

. ,. !N. 87· : .. . 
. :Ao art. '43;....., Substitua~se a terceira 'parte peto ··seguinte:: 

ltberta a vaga. .pela renuncia ou· por fallecimonto do. re• · 
presentante será cl!a preenchida no prazo maximo de tres 
mezes contados . da data da renuncia ou morto, sendo desi
·gnndo o dia para a, nova eleição pela ·Mesa da Gamara . em que 
se der a vaga, .si o :Ministro do

1 
Interio. r ou o Governador do 

Estado não o tiverem feito no vprazo de 30 dias da data da 
ren.uneia. oú do falleoimento.; . · · . 

' • • r ,' • , "'- • 

Sala das sessões, 27• do ·sotemb~o do i 916, "':"' Uet!JllO; . 

;N .• : 88 

· ~o\:o art. '4.3-Sul)primnm-se no terceiro per iodo as pa-
. lavras csendo designado e âs que se seguemat.é final,, .. 

'Sala das sessões, 27~ de setembro de 19i6.-Abdias 
~~ . . . •,• ..• : . ~ 

. .. 
··~' . ;N. 89. 1 . 

.. . 

\ 

'· 
... ... 

. .W. renuncia, ·uma vez expressa; verbalmente ou. por· ei · · 
oripto, ~e considerará coinpleta.e definitiva, cumprindo á Mesa 
da ·Cama r a ou do Senado fazer. immediatamen.to · ns · commu- · 
nicações .legaes para o •Preenchimento da. vaga •. · 
. :Sala. dlllS sessõe.s, 127 · de sct~mnro :cte 19if6,H EfPitacio. 
Pessoa · · · ·. · . ' . . . ' . ' . ' 

.(E'. encerrada o. discussl!.o. dos arts; 44 a 4.6, · ! 
Entr,~ ,em 4~scusslio Q ar..t.!: A7 .• J 

':. 

' 

' . 
I' 
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E' tlP.oiada a ,~_egu~nt.e 

·EMENDA: 

IN.1 M 

~o· art. '4't-Os Esta'dos ·e o Districto Fei:leral ficam 'di• 
vididos em tantos dlstrlictos -eleltoraes quantos :forem os Depu~ 

' tados, de modo que -cada Deputado ,seja eleito . .por um dis.o 
tricto, com o voto 'lln-oniminal, 
· Sala das sessões, 27 de setembro de i916', ·-. Jose ;Euzebid, 
;-...,Costa Rodrigues. _,Mendes· de Almeida, · 

· ·E' encerrada a discusslío dos arts .. '48 ·a 55 •• 
!Entra· em discussão o art •. 5.6: •. 

· IS~o apoiadas as segu~ntes · 

.Ao art. 56 { 

EMENDAS 

!N".,. 9:l' 

:A:corescente-se ·ao :final do artigo « que preparão o jpro-· 
cesso até o despacho de pr<mjlncia exolusive, cabendo ao juiz · 
federal a pronuncia e mais actos de julgamento, passaTido 

· tambem, da pronuncia em deante a funccionar o proprio pro~ 
· curador da Republica .. · · 

Ns •. 92. ·e 93 

• 

:m ao final do ~- 2• do mesmo artigo accresoent{l-se :· «ou os 
juizes federacs, càbendo neste .caso, ;sem prejuízo no disposto · ': 
no §.' :t•, a denuncia ao procurador da Republica:..• · 
. . Sala das sessÕes, 26 do setembro de :1.9:1.·6 . ....-:-Cunha l'e• 
ürosa · ' . · · · . . 

· J\o :nrt. 56-Supprimam-se n'? artigo as .Palavras ::--<e nas 
demais- e as que seguem até o fmal do per10do. . . ~ . 

Sala das sessões, 27 de setembro ~e :1.916.--.Abdia& Neves • .. 
' 

N '· gr; 

· :A:o art. r;G, . § 2•--. Supprimam-se ·as palavras..- compe..
tindo, originariamente ... presidente do Estado .• 

P 
Sti.!a das, sessões, .27· de setembro ·.de 19:l~~i....,.PIP.itac_iQ 

· essoa, · , .. 
/ 

\ 



., .•lt, 

' . 
. ·'' . 

. . 
• 

... 

' 371 ANNAES :00 SENADO . 

N.: !H!' 

'Additivo- Onde convier: 
«Os aleitares escolhidos para mesarios, quer pelo ,juiz de 

direito, quer por. eleitores da respectiva seccão, .servirão em 
todas as eleições· que se effectuarem no período de cada le- · 
gislatura, e só no caso de absolutamente impossibilitados de 
funccionar serão substituídos mediante nova esoolha, a qual 
effeotuar-Jse-ha pela fórma determinada rto :art .. g•. . 

Sala das sessões, 27 de setembÍ'o de 1916.-Generoso 
Marques. . . 

Entram suocessivamente em discussão,. que se encerra sem 
debate, os arts. 57 a 66. 

E' annunoiada a discussão do art. 67. 
I ' I • 

O Sr. Bueno de Paiva (pela ordem) - 1sr; Presidente, 
pedi a palavra simplesmelllte para solicitar desculp'as aos ii- . 
lustres !101legas que tomaram parte na disoussllo que acaba 
de ser : suspensa mio facto de não lhes dar· resposta incon
t.inente, mas i'~omo a discussão foi apenas suspensa é claro . 
que depois de estudadas as emendas e suggestões por· SS. EEx:. 
apresentadas, teremos opportunidade •3U e meus collegas da 
Commi~são Mixta de expOr os motivos que · nos levaram a 
apresentar esse pro,jecto tal co'TlJ() foi. approvado pela Camara 
dos Deputados. · · ·· . .. · . 

O Sr. Presidente - Está encerrada a discusslio do ·ar-:-
Ugo 67. . · ' 

A. P.roposiolo, volta á Commissão para •3mittir pareceti 
sobre as eme•da.s aprel3entadas. · 

' 
CMIDlTO DE .3 :78'2$338 AO. MTNISTERIO . DA FAZENDA 

I . • 

Sa discussllo · da proposiollo da Camara . dos· Deputados • 
n. · 5:1., de :1.9:1.6, . que abre, pelo Ministerio da Fazenda, o. ore- · 
dito especial de 3:782$338, .para o fim de occorrer. ao paga;. 
mente do que e devido a DD. Maria Julia Bransford e Hilda ' 
Motta, em virtude de sentença judiciaria. · 

Adiada a votaollo. 

O Sr. Presidente - -Nada m&4s havend(! a. tratar, vou le~ 
vantar a sessllo, designando para ordem ·do dia da seguinte:' 
.: . Votação, em 3• disoussão, da proposicli.o · da Camara dos 
Deputados n. 5f, de f9:1.6, que abre, pelo Mihii'Jterio da Fa
zenda, o credito especial de 3:782$338, para o fim

1 
de' occorrer 

ao pagamento do qu·e é· devido a DD. Maria .Tu lia Bransford 
e Hilda Motta em virtude de séntenca ,indiciaria (Mm. pare-
Cer '(avoravel da Oommissão. dd Finanças). . · 

Levanta-se a sessli.o ás 3 horas e 40 minutos . 

. ,I 

•. 

i 
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111" SESSÃO, EM 28 DE SETEMBRO DJll :19:16 

PRBBIDENCIA DO SR. URBANO SANTOS, PRESIDENTE 

'A' :1 hora da tarde abre~se a· sessão, a que ·concorrem os 
Srs. Pledro Borges, '1\tetello, Hercilio Luz. Pereira LobO, Lop•es 
Gonealves, I111dio do. ~azil, Lauro · Sodr.é. Qolsta ROdrigues. 
Mendes de Almeida, .Tosé Euzebio, Pires Ferl'eira. Ribeiro 
Gonçalves, Jo!ro Lyra, .Y de Souza; Walfredo Leal, Dantas 
Barreto, Siqueira de Menezes, Miguel de 'Carvalho. Erico 
CoelhO, Alfredo Ellis, .ro·sé ·Murtinb(), Xavier da Silva, · Abdon 
Baptista, Rivadavià Corrêa,· Soares dos Santo's e V.ictorino 
Monteiro . (27) • • . . 

· · · ':Oeix~m de cornl>arecer com causa ,justificada ds 'Srs. · 
· A . .Azeredo; Regf() .MORteiro, Silverio Nery, Arthur Lemos'; 

Al:iiHas. NeV'es, Francisco Sã, · Thomaz A:Ccioly, AAtonio. de" 
· · Sourza, Cunha Pedrosa, Epitacio Pesso·a •. Rosa e Silva1 Ribeiro 

de Britto, ArauJo G'6es, Raymundo de Miranda. Gomes Ri~ 
beiro, Guilherme Campos, 'llh.ty Barbosa, rJuiz ,Vi anna~ .To sé 
Marcellino, Dóm'ingos .Vicente, .To!lo Luiz · Alves. Lourenço 
Baptista. Irineu. M'achad~. Alcil'ldo 'Guanabara. Francieco 
Salles, Bueno de Paiva, Bernardo Monteiro, Adolpbo Gordo, 
J!lugenio. Jardim. Gonzaga Jayme, TJeopoldO de Bulhõ:es, Alel'l~ 
car Guimar!les, Generoso Marques •e Vidal Ramos (33) . 

E' , Tida, posta em1 discuss!lo e. sem debate, atl])II'Ova.da n. 
·.ácta da . sess~o anterior. · 

O Sr. t.• Secretario dá conta ·do SI98'Uinte ' . . 
" 

. EXPEDIENTJ!l 
Otficioe: 

.. Do Sr. f• Secretario da. Gamara dos Deputados remetten-. · 
do n segu·inte · 

' 

' '• 

PIIOPOBI(l10 

~. lU . .....: i9UI 

O Collgresso Nacional decreta: 
Artigo unico. Ficit no~mente prorogada a actual sess!io. 

legislàtiva até o dia 3 .de novembro do corrente anno. 
·· cà~ara: dos Deputados, .27 de setembro de t9i6. ·- Astol-

\ pho Dutr,a Nicadio, Presidente .. - Antonio José da Costa Ri~ 
beiro. f • . Secretario. - Joao David Pernetta, 2• Secretario in
terino. Fioca sobre a mesa para ser discutida na sessão seB'Uint?, 
por ser materla urgente, .. · . . · ... ··. " . ; 

I 
.. ;t• 

.. 
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Do Céntrõ dô Commercio B Industrià iio Riõ iie J'aneirô,· 
·enviando cópia da telegramma queJhe ;endereçou ·a Associação 
Cammercial de Pelotas, lledindo a conservação das . taxas 
nctuaes para os fabricantes de cerveja de baixa i!ermentncão, 
por não çomportar . essa indus:tria P.'Usment~ ~~ :i~P.ostos, ,......, 

'· N .aomm1ssão de Fmancas,.. · . .• . · . :.: 

O Sr.:.2• Secret!lrio procede ;i ·t!)ftUI.'.q; pq se·~minte 
. fi.:C I 

PARECJm·!· 
_ ........ 

N .. ~ ua ,.., 191.\l 
_., .. -·· . ' ~ 

:Ao Senado foi · encaminliadà ·e suomettidà ào exlime ij 
. npreoiacãa da Commissão de Justiça ·e Legislação . a · propo~ 
siQão da Camara· das Deputados n. 36, de 1916, considerando 
de utilidade publica as ligas de ensina, ligas contra o anal
phabetismo e sociedades propagadoras d'e instrucção, que j~ 
existem ou que vierem a ser fundadas no paiz. · · · ·. 

· Pelo ·enunciado da proposição se -evidencia que ·ena vis~ 
proclamar previámente a publica utilidade de ·serviços que • 
dadas in&tituições, cuja <lrganizaçãa é ·desconhecida, <lU que 
para o futuro se venham estabelecer, devem prestar á so .. 

. ciedade. · .. . · · · · 
· O ·criterio seguido; invariavelmente, . pela Commiasãa dê 

~Tustioa e Legislação na apreoiaçlío de providencias desta na"' 
tureza, para aconselhar sua adopcão pelo Senado, ha subordina .. 
'do a condições de viabilidade verificada· pelo seu regular, 
· funccionamento a concessli.o das vantagens que pretende au .. 
· fe.rir · a institui cão que pleitea <l . reconhecimento <lfficial de. 
' sua utilidade. Nem se justifica que a uma .instituição inexis..; 

( 
' 

tente ou~ cuja organização. seja dêscón,hecida,. cujos servicos. 
não ·esteJam além ·de uma mera espera11ca ou espeotativa, ee·. 
reconheça por um· acta solemne do Legislativo a publica utí;... 
lidada dos servi~os a prestar, quando o, efficacia e effeetiv~da~ 
de de tae·s .gerVlCOS depende de sua boa organização e regular 
funccionamenta por um espaca de tempo que permitta a ve
rificacíi~ e prova da natureza dós mesmos á conectividade, 
afim de q)le .a sua utilidade possO: se~ offieialment& pro- • 
clamada.·" · · · . .li 

· Além dessas consideraçõoR, a~cres~e ainda' ~ de, pender 'de 1 

deliberação da Camal'a ·dos Deputado&,. tendo já -merecido o 
voto do Senado, um projecto estabelecendo, em bases geraes; 
as condições que devo. preencher tal ou qual instituição para 
.que passa pleitear do ConS'l'esso Nacional o ser considerada de 
. utilidade· publica. · . . · · · . 

' Deve-se., pt1is, aguardar que se,i-a. convertida· em lei essa: 
propasic!io, 'P~ra se amoldar pór .suas l:l.iSP.08\Cões a _que hOU"' 
:v~~ d~ ,s~ .d.!lhb~ :s®:r::ª Q ~SSUillP.tO.i . ' I • ' J ' ' ••• 
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' . iPor, essaa considerllQões ·nãO l;iódé a; COn1n:üssiíó iia Jus ... 
tiça. 13 Legislação p.conselhllll' a adopção ~ssa P.~~QosiçM, sendo 
de parecer gue a mesma seja ~:ejeitadn.., 

Sala i:Jas Commissões, 27 ae setembro de 1916 .. - Epitacio 
Pessoa:, P.res_idente~ ,.... Fl.'nnclsco :SnlJ.es, Jtelatür .• , - Ribeiro 
.Goncalv.~i:r •l , ~ ..... , , .. • . : _ •• . ..:,, , , • w. • • · , 

' . 

PROPOSIÇÃO D.o\: CAMAM Do~:D~ADOS. !N', 36, DE HÍiü, A QUE ,s;m 
REF.ERE ·o PÁRECER S:qPRA'. . 

O Congresso Nacil!nal decreta·:' · ' ' 1 
' . - . ' .. 

art .. 'i,• .São cansideradas,d'e. uti!idaile publica: as ligas ae 
ensino, Jigas contra o analphab~tismo e sociedades propaga" 
doras de instruccãa. gue já .existem ou que :vierem a ser foo• 
dadas no P.aiz ,; · · · · · . , , 

~ll't., 2.• Revogani-s~ as disposições· ~m contrario.: 

Camárn i:los Depu~dos, '14 de agosto ae 1916. - Joüa 
Vespucio, de Abreu e Silva, Presidente em· exercício.·- Anto:.. 
nio José da Costa R~beirl!, :1. • Secretario; - Juvenal Lamartine 
d~ Faria, 2• Secretario.: -.IAi·imprimir_. 

ORDEM DO DIA. I .... \ 

' o Sr. Presidente - A: ordem· ao dia consta unicam'éntê 
iili votação de uma proposiçãl!, e rião .ha numero para se pro·· 
. ceder a essa votaoão. Em vista i:Jisso, vou levantar ~ sessfio, 
designando _para ordem dd' dia da seguinte: . . 

Discussão. unic:i da. proposicão da: · Cnmar:i dos Depu-' 
tados n. 61, de 1916, prorogando a. actual sessão legislntivl\ 

- até o dia 3 de novembro do corr:cnte ·nnno; 

' 

,. 

. Vataêiio, e'm 3' disot;ssão, da propo&il.)ão da Camnra .dos 
Deputados, n. 51, do :l91ü, quo abre, pelo Ministerio (la Fn- I 

, · zenda, o credito especial de 3 :782$338- para o fim do occurrcr 
no pagamento do que é devido ·a DD. Marin Julin Bransford 

. 'e Hilda Mqtta (lm virtude _do sentqnoa .iúdiciarin :(com pm•c-
ce-r (av,oravel da Commissfio de F·ina?lflas) ; · 

\ Contiriuaciio da 3'. discussão.dil. i(irop(l&içrio da: CnJ'1'1ara dos 
Deputados n. 44, do :l916, determinando .. que, a partir de i' 
d~ jn;nQi~o 4e, 191~, nºnh)l.m. !Offic.Ia\ .dl! ;E~º~:c~to pod~t:.4 ~~ 

., 

\ 
' . 
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promovido por merecimento ao posto immediato, sem que, 
no posto anterior, tenha, pelo menos, um anno de effectivo 
servico arregimentado (com parecer da Oom.mirsão de Ma7"-
nha e Guerra sobre a emenda do Sr. Mendes de· Almeida e 
of(e1•ecendo 1tm Sltbstitu.t'ivo). 

Levanta-se a sessão á 1 hora e 45 minutos. 
' , . 

• 
1i2" SESS!O, EM 29 DE SETEMBRQ DE i9i6 

I . 
PRESIDENCIA DO SR. URBANO SANTO!, PRBSIDIDNirE . ' . 

·A' i li ora. da tarde, abre-se a sessão.· a. que concorrem, os 
Sl'l!. A. Azeredl!, P6d'I'o Borges, Me~llo; H~rcilio Luz, Pereira • 

· LobO, Lopes GonÇalves; ·Rego Monte.1ro, Ind1o do Brazil, Lauro · 
· Sodré, Arthur Lemos, Mendes de Almeida, Jçsé Euzebio, Pires 

Ferreira, Ribeiro Gl!ncalves, ,Francisco Sá. Jolio Lyra, Eloy de 
Souza, Cunha Pedrosa, Epitacio Pessoa, Walfredo Leal, . Msa 
e Silva. Dantas Barreto, Araujo Góes, Raymundo de Miranda, 
Gomes Ribeil'O. •\\1 iguel dr. Cal'valho. Lourenoo Baptista, Erico 
Coelho, Francisco ·. Salles, Bueno de Paiva, Adolpho Gordo, 
AlfredtS Ellis, Leopoldo de Bulhões, José 1\Iurtinho, Generoso 
Marques. Abdon Baptista, Riva,davia Corrêa, Soares dos San
tos e -Victorino Monteiro (39). 

· Deixam de comparecer com · causa justificada, tts Srs. 
Silverio Nery, Costa Rodrigues, Abdias· Neves, Thomaz Ac'
~ioly, Antonio de Souza, Ribeiro de Brittó', .Siquei~a de Me
nezes, .Guilherme Campos, RU\Y .Barbosa, Luiz Vianna, José 

. Marcellino, ;Domingos Vicente, Jõao Luiz . Al\Íes, Irineu Ma- · 
00\ado, Alcindo Guanabara, Bernardo Monteiro, Adolpho ·aor

. dó", Eugenio .Jardim, Xavier d•a Silva, Alencar Guimarlies e 
VidaJ.llamos (21) • . . 

, E' lida, posta em· diseusslo e. sem debate.· a.p:provada a 
acta· da . sesslo anterior. . · · · • 

O Sr. tó Secretario dá conta do segÍiinte ' 1 

EXPEDIENTE 
, I 

Telegramma do Sr. D~. Tavares Bast6"s, juiz federal ·da 
seccão. do ~i~it? Santo, solicitando a ,remessa de. exemplares 
da lei· de·:a,mmstJ.a· aos revolMsos do Ceará e mais pareceres 

· sobre o aS&umpto, afim de servirem para o julgamento de um 
18.80 de (l,abe_as-corpus.~- 'A! Secretaria para provid~iar, .. 
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SESSÃO llM 29 DI> SETEMBRO Dll 1916 ~8l 

' 

O Sr., li Seoretario prooede á leitura do BlliUÍilte .• 

, PAIU:OBR 

<N •. 144--.1916. 

A .Qomrn.i.ssão de Constituição e Diplomacia examinou u. 
pi'Oposiçíio ll. 46 ua Gamara dos· Deputados n. 40, de HM6, 
.que providencia S<ibre as eleições do Conselho Municipal do 
DisliricLo b'ederal, e, não encontrando nella disposições iufrin~ 
gentes da .constituição,. é de. parecer que seja submettida á 
discussão . e approvada ·com as emendas que em seguida pro~ 

· põe t: justifica: · 
AO a.rt. .• ; i,•,: 
Onde se diz cpara 11 de março . de 1917, diga.-~~t~: cp&·a. o 

primeiro domingo àe abril de 191 7», fi(lii.Jl(le o maia como 
68~, ··I . . , I 

. Esta. emellda .é Ullla. resultante do voto a.nt.er1or do Se
nado. Em em~Oa. á proposição da Qamara n .. 15 àest.e anno-; 
. o Senado approvou o adiamento das eleições · para formaç~ 
do CollBelho M'Lillicipal. e preenchimento das vagas ·de um i:le- · 
· nador e dous Deputados pelo Districto FEideral· para o pri-
meiro domin~o de.abril de 1917. . 

Ao § i.• do mesmo a.riigo : . . 
Onde se diz cem oito nomes differentea», diga-se: caru 

duas c~ulas com · seis nomes differentes cada uma. . sendo 
.uma para intendentes districtaes . e · outras para intendentes 
geraes», ficando o mais como está. . .. · · 

A proposioão determina. nesse paragL·aphO, que ca.da e.lei~ 
. tor vofie em Oito nomes, porque estabelece que cada districto 

deva el~er 12 •.intendent.es. ·uma emenda. que adeante se Of- · 
fereee. · reduz o numero de intendentes por districw a. oito·, 

· creando oito intendentes . SIOO'ae,s, eleitos simultaneamente por 
ambos os districtos. :Qabi .a .necessidade de .reduzir-se a. seis 
o numero de nomes que .passa con~ cada c;edula e làe esta
beleeer:.se que cada eleitor vote em · duas cedulas. POI' ' esta 
formula, manber-s~:~-ha a 'providencia que facilita a represen. 
~oão da ,minoria. . isto é, a lista incompleta, como na propa. · 
SlOãO. 

.. AooreeoeDte-ee.:. . ' 
· ·• , cArt.fgo -:- Ftc& pro~SIIdo até a novà eleioão o . mandato 

do aotual Conselho Mun1c1pab . . 
· A providencia contida nesta emenda é imposta., como 
· eo~equeneia nfl()essaria. pelo adiamento das elf:l~oões pa~a 
abrll~11H7. · · .·,.:, 

. . ~':'}·~ 

Suhatitua-se o art. 2• pelo IJ8S'Uinte: · /;:t!; . . 
. - . ' . ' '· ~ 

wtigo - o Conaelho realizará armuahnente :'.úma .seseão 
ordinaria qu8 1e iDioilli DO dfli :1, dê Junho (e tinal~~ ~ · ~UJ 

•, 
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l:ltif outubro, p'oj:Iendo ser proroga'da·, <Ientro i:l'cr. ãnn~ si· â~itn; 
o determinar' a sua maioria. · · · . 

Paragrapho unico, Não poderá o Conselho se rc1,miL~ ex. 
'traordinariamente. salvo convocacão moLivruda do Pl1efmto.», 

Parec~ á corúmissão que o conselho em umó. só sessão or
dinlli'ia de cinco mezes póde perfeitamente deSempenhar a: 
sua incumbencía., trabalhando seguidamente na discussão . o 
votac.ão dos projectos que annualmente se tornem necessar1os 
o convenientes aos interesses municipaes. Nada justifica a 
divisão desse trabalho cm pequenas sessõe-.s., · · . 

. Sub~titumn-se oart.: 3.• e seu paragrapl!O unic:o pelos se' • .. " 
gumtll'3 : · · r• . • : . . . 

~ligo. compor.;s·e.hà o conselho ti'ei · 2~ intend€j!ltJe&; 
sendo eleitos oito em cada districto e oito simultaneamellltQ 

· nos dous districtos, • . ' . · 
Paragrapho unicó. Os . intendentes plerceherão ·um_ ven .. · 

cimento fiXD .de fS:OOO$ annua.es, que lhes serão pagos em 
quotas mensaes, a partir do dia em que :fOrem re.conhecidos; 
não lhes cabendo outra remuneração sob qua,lquer ·titulo,:.' 

. A id:éa. de intendentes districtaes geraes não é nova... '.N. . 
l~i n .. · 85, de 20 de setembro .de :1.892. qúe estabeleceu· a· ox·- · 
ganizaoão municipal do Distr.icto F,ederal; a adoptou.· para a 
formacã(} do primeiro Conselho (art. 7• e :§ .t•J •. 

E' sabido que, a par dos. interesses rocáes de cada cü·:. 
cumscripoã(} eleitoral ha inter~ses. tambem bem pondera. 
veis-;. que abrangem tOdo o territl>río do Districto Federal e · 
nãCí p(}dem· ser discutidos. sem. prejuizo-'d(} :progresso seo:al ·et 
d!J. · b

1
oa: . administJ:aç.ão · l'l ~egul~ andamento do · sellViç.o muni"" 

.,.exila.··.- . 
. 'li. essas auas ordens ãe intêreSSe'S COIÍVliJri facultar a ·:rfé.. . 
presentação e defesa no ConselhO. E' o que f'{lz- "á emenda,· 
mantendo, aliás o nume.ro de 24 intendentes de ·que trata: a: 
pi'oposieão da. Camara. Os interesses pec)lliares a cada1 umo: 
das duas circumscripeões eleitoraes serão confia'dos n oito -

· intendentes · eleitos ·pe,!a circumscripcão Mpectiva, r; os . in
tel'8Sse!! geraes do Distdcto serão confiados ao terço dn. re~ 
presentação total, eleito pelas duas circumscripcões. 

1Por occasião da discussão ,da 'Proposicão da · Camara, o 
Sr. Deputado Flavio da Silveira apresentou uma. emenda. 
cotrtendo ~sta mesma · idéa, a qual teve. parecer contrario da · 
·commissão de Legislação o Justiça. daqoolla: Casa . do ·cou.
'gresso, porque augmentava o numero de intendentes pa'ra··27 

J 

e. a refçrida Co~mis~ão en~ndEm. muito aeertadamenteo ·que 
n!lO havia..convenlencJa.em 1r além do augmento,. de :16 para 
2~. que o projecto ·propunha., 

. Quanto á :Cixacão de_ um yencim'ento certo, . annú.al. para: 
o mteJ?.d~te, tamhem :nao é 1déa nova ·e parece de grande 
oonvemenow. para c.ollocar o iConselhD a. salvo de accusacões 
injusta~~ ~as p~:orogaçõef! das sessões ~ p~~itti~ ~o \PreteitO:-; 

., 
. ' '• 
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· sEssÃo EM zo DE iàETEr.--rnno ·DE ':191Q 

sem o risco de {]es'e'quilíb'riO' orçlimentnrió faze~ ifs convo~·o:, 
cões extraordinarias exigidas pelo servico publico. .. . 

~l.'omando por base a representação nrcrisal ide GOO$ ~ ·• a 
diaria do 30$ estabel'ccidas na <proposição; a. Commissão ma:r~ 
c ou o vencimento annual de iS :OOOi\1 (dezoito contos de ré1s)] 
mas atf.endendo n que dia.ria só é abonada ~urantc as sessõ~s; 
nã.ô se opporá a qualquer. reduc~ã.o razoava!; qu(l p~ventura 
seja. proposto! no J.1e1'erido vencilll'ento.. · · . · · · 

iEm conclusão7 rpensa a Comnilssão que · ;.i }:li:opo'si~?~ 
emendada piela. i'órmli. v,roposta, está no caso de ser COAV~-< 
ela em lei proveitosa aos interesses clei Districto Federal., 
· Sala. das Commissões; 29 de 5etelnbro de :1.9:1.6.--:F,;, !M'cn~ 

dos 'de Almeida, Pre~ident~. """':' Josó Eusebio; RelatÇ>r. ,_..,Lop_cs 
,; .Go11oai~es.1 · '· · , , · .,. 

PROPOSIÇÃO DA! CAMÀRA DOS ~EPU'l'ADOS:; N ,. '46;· DE ~!Huj :AI ()Ul!l 
SEl REFERJJ:M: O PARECER E )'.B-EMENDAS SU_ PM1 

1 . . . 

O' Congresso Nacional decreta·:· . 
'Art.. :f..• Ficam· adiadas pa.ra U: · ae ma.rco (!e· 1917 ás 

eleições p'a;ra formação do .Conselho ;MUnicipal do !D~stricto 
Federal. , · · 

. 1 § :1.• :A:s oloioõ,os serão feitas na conformidade da lei que, 
no momento do pleito, vigorar para as eleiaõcs federaes, com 
'Oxcepcão das disposições relativas ao· voto, que scr::í secreto; 
:votandô o eleitor em oHo nomes differen:tes e só se apurando, 
para cada candidato:; um voto em cada cedula.-:· · 

§ 2.• Só serão ·admittidos a :votar; nas '8!leições m'Wili-< 
cipaes, ,os eleitores alistados de accórdo com a, lei n., 3. HlO, 
do 2 de agosto de ·1916., · .. • . 

. § 3.• A _apuráoão s.erá i'eit:l üez élias ;depois âas~elei~;~ ·r· 
' ·· !Art. 2.• O Conselho' fa.rá annulCllmente duas sessaes ord1~ 

· na.i'ias: a primeira:; de ·i de abril a 30 de junho; a segunda; 
de 1 de outubro a 31 de dezembro, não podlendo J)r.orogar as 
suas ~essões,, nem se 1•euniy. exti·aordinariamcnte, salvo co!Jr:o 
.vocaoao motivada. do Prefe1to ,. · · · 

,, Art. 3.• Compor-se~ha o .Gonselho íle · 24' inteadenteS; 
. i3ondo 12 por disti'icto.: · · .. · . 

.PiarUS'l'aPho unlco. Os intendentes não poderãD, vencer 
maia de 600$ por mezoi a titulo de representação, e a titu.Jb do 

.. · S!JbSldi~ 30$ por !lia, durante as sessões a que se refere o ar~ 

.. tlS'O 2" ,. . : · · - · . ·· . · · 
:Art •. '4.• Fica o 'Presidente aa Republica autorizado a rc.o 

· . gulamentar a presente lei. · · . -
Art. 5. • São ;revogadas as 'disposições illll' contrario,, 

. . I ... • 

· Camara dos Deputados~ 30 de agosto de :1.916 • ....:. :AstdlpM 
Dutra. .. Nicí].oio, Presidente.-Antonio José da Costa Ribeiro, 

, . ,:t• 1 Se~reÚI!io .. - 'oão D.avidi !l.~l1letta-:'2" Secx:etario interin~.~ 
. ...,; ;\1 !IDP.~~m~.<J 

'• 
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O!tQEM DO DEA 
•. A 

PROROGAÇÃO DAS SESSÕES DO CONGRESSO NACIONAL 

· Discussão unica da proposição da Gamara dos Deputados 
n. 6:1, de 19:f.i6, pror.agando a· actual sessão legislativa &té o 
dia 3 de novembro do correitte anno. 

Approvada; vae ser· enviada ao Sr. Presidente da Repu.:. 
blica para a :PUblicação. . · · . . ·. 

Votação, em 3• discussão, da ·proposição dà Camàra dos ' 
Deputados n. 51, de 19'16, que ab1•e, pelo Ministerio da Fa
zenda, o credito esP,.ecial de 3 :782$338, para o fim de oooorrer 
ao pagamento do que é devido a DD. · Maria Julia Bransford i, 
~ Hilda MoLta em virtude de senténça judiciaria. . ·· . 

Approvada; vac ser submettida oá llancção. · 

PROMOÇÃO POR MERECIMEN'l'O DOS OFFlCIAES 00 BXiawiTO 

Coiüinuacão da 3" discussão' da proposição da Gamara dos 
Deputados n. · /~4,' de 'i!H6, determinando que, a· partir de i 
de janeiro de ~918, nenhum official do iExeTcito poderá ser 
promovido por mer·ecimento ao posto immediato sem que, 
no posto anterior, tenha, pelo menos, um anuo de effectivo. 
serviço arregimentado. · . ' 

Encerrada. , "-. 
E' approvado o seguinte · 

Substitutivo 
. ' \ ' ' 

. O Congresso Nacional decreta:. . .. , . 
· Mt. i.' A contar de 1 de' janeiro de i9i8, nenhum .ofti

~:ial · do ExercHo poderá ser promovido · por mereciJD·ento &O 
•· :posto immediato, sem que, além· dàs condições exigidas pela 

legislação em vigor, tenha, pelo menos, Ulíl anno de servioo 
arregimentado no posto em que· se achava ou ainda um a~o.. 
de efféctivo serviço em commissão technica da. sua. especiali
dade, si fôf official de engenharia ou do corpo

1 
de aaude, fi-· 

aando' comprehendido este periodo niJ interstielO legal. . 
Art. 2.• Os ufnciaes pertencentes, a.os corpos sem effectivo 

poderão ser~:ir addidos ás unidades já organizadas de·aua.arma 
ou trocarão de corpos, a juizo do' Governo,· para satisfazer ú 
exigencias elo art .. 1 • da presente lei. . ' · · 
. . Art. 3." .li'ica revogado o art. 63, da lei n. 3.089, de 8 de · 
Janeiro de 1916: 

O Sr. Presidente - Ficam prejudicadas a proposiolo .e a 
~mend& do Sr. Mendes de Almeida. • , . . 
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SllSS;\O .r>M :l!J IJJl SE'l'EMDHO DE .101ü 'à8S 

O Sr. Soares dos Santos (pela Ol'tlem.)- 8r. Presidente, 
· ostando sobre u: mesa a r·edaccão final· do substitutivo que 
acaba. de ser approvado, pe()o a V. Ex. que consulte o Senado 
si concedo urgeneia para que seja a mesma discutida e votada 
imrnediatamcntc. . ·, 

·Consultado, o Senado c.orwede a urgencia .requerida. 
' 

O Sr. 2" Secretario !C e ú, sem de.llate, approvaclo o ae
suinte 

PARECER 

N. i45- 1916. 

1/.cdacçáo final da emenda do Senado, substitutiva da propo
. sição da Camal'a dds Deputados n. 44, d.e 1916, reo'Ulando 

as condições pm·a a p!•omàçãi, por merecimento, dos ofli
ciacs do Exercito, a partir de I de jan•evro de 1918 

O Congresso Nacional decreta: 
' ) . 

:Art. 1." A contar·· de 1 de janeiro de 1918, nenhum o.f!i
cial do Exercito poderá ser promovido por merecimento· aO 
posto immediato, sem que, além das condicões exigidas pela 
Jegislacão · em vigo1·, tenha, .pelo menos, um ann1> de serviço 
·.anegimentado no posto em que se achava ou ainda um .. anno 
de e:ffectivo servic~> em commissão technica da. sua .especiali- ' 

. dade, si fór official de engenharia .ou do corpo de saude, fi-

. cando comprehendido este período no interstício' legal. . 
:Art. 2.0 . Os. offi.ciaes · pertencentes aos corpos sem effe

ctivo poderão servil· addidos ás unidades já organizadas de sua 
arma ou trocarão de corpos; a juizo do Governo, para satis-
:fazer ás exígenc.ias ·do art. 1" da presente ·lei~. . · 
. · Art. 3." Fica revogad1> o art. 63 da lei n. 3,1()89, de à de 

· janeko de :19·16. · 
Sala ·das •Commissões, 2.9 · de setemb1·o de 1916.- WaZ- · 

· 'fredo Leal.'- A.mujo Góes.- Cunlta Pedr~sa. · 

· . O Sr .. Presidente - A proposição 'vae ser devolvida á Ca-
. mara dos Deputados com a emenda substitutiva. . 

:Nada mais havendo a tratar, vou Ievaniar a sessão; 
· .Designo para ordem ao dia da seguinte: 

I > I ' • I 

. 2• discussão da proposicão,da Camara dos Deputados n. 36, 
de 19:16, considerando como instituições· de utilidade publica 
as ligas de ensino, ligas cQ.ntra o· analphabetismo e sociedades 

·.px·opagadoras. de instruccão (com parece1•· contrario da Com
m~são de J·~tiça e. Lea,is_la~ão) ; 

s.- vo1. v ll5 

' 

.~ ... ' ·-

I (.1 
',1•' 

., ~" ' 

:······ ... · . . ;,,; 
' :. . ~:'t 
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· · 3• discussão da proposição da Camm·a dos Deputados n. 49, 
do i!H6, .que abro, pelo •Ministerio da l<'azenda, o credito .espe
cial de 57 :648$7t10,·_.para oceorrer ao 'pagamento do que é
devido a D. Fanny· Worms, em virtude de sentença judiciaria. 
1(com parecer,'favor·a·vel da Com,m,issão de Ji'inançàs). · : . 

Levanta-se a. sessão á i hora e 50 minutos.· · 

113• SESSÃO EM 30 DE SETEMBRO DE· 1916 ' ' . ' . 

PI\ESIDElNO!A: DO SI\, URBANO SANTOS, PI\ESUDENTE 
' . 

'A' 1 hora . da tarde abre:..se a sessão a que concor1'em, o~ · 
:Srs .. A. Azeredo, Pedro Borges, Metello, Hercilio Luz, Pe
reira Lobo, Lopes Goncalves, Rego Monteiro,,Indio do Brazíl, 

· Laura Sodró, Arthur Lemos,, Costa Rodrigues·, M~n<les de · 
·~. 'Almeida, José Euzebio, Abdias Neves, Pires Ferreira, Ribeiro · 
. Gonçalves, João Lyra ;, · Walf1redo Leal·,. Rosa e ·snva, Dan tas 
Barreto, Arauj,o Góes; Raymundo de Miranda, 'Gomes Ribeh'o •. 
Sigueira de Menezes-~ Miguel de Carvalho,. J:,oureríco Baptista, 
Erico CO•(Ilbo, Alcíndo G\lanabara, Francisco Salles, Bueno 
de Paiva, Bernardo Monteir.o, Alfredo. Ellis:, 'José Murtinho, 
Xavier da Silva, Ge~eroso Marques, sOares dos Santos e Vi~ 
ct&rino ·Monteiro (37) . . . . · j-

. Deixam de· comparecer c.om causa ·justificada ·os. Srs •.... 
Silvel'io trfury, Francisco Sá,'Thomaz .Acci.oly., Antonio. d!!. 
Souza:, Eloy· de Souza; Cunha Pedrosa, Epitacio .Pes5\0a,. Ri~ 
beiro de Britto, Guilherme Campos, · Ruy · Barbosa; Luir. 
Vianna, José Marcellino, D.oming,os. Vicente"" João I.uiz Alves, , 
lrineu Machado,. AdolptO' Gr.~rdo,. Eugenic Jardim~ _Gonzaga
J'ayrae~ Leopoldo de Bulhões, Alencar Guimarães, VIda! Ra- · 
mos, Abdon Baptista e Rivadavia CorriJa· (23). 

. : E' lida,_ posta •em d.íscussão · e•; siem debate, appro:vada a 
acta da sessão anterior. · . . · .~ . · . 
.. O St. i• Secretario. dá conta do. segu:inte . 

,:' EXPEDIENTE : , 
1 

Officio do Sr. '1:• Secretario /da Camar~ · do,s. ~pu.tados · 
romettendo. a. seguinte ·. . . . .· · .- .:: . 

PROPOSIÇÃO. "' 

N~ 62 _,i916- · 

<> Congresso Nacional resolve: • . 
· · , :Art.. :t• Fiea. creada; ·no Ministerio da Agricultu-ra, In
dustria e tCommereio, uma secção especial, sob a denomionaoã1Y 

~' . 

' ' 

. ' 
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:de Servloo Florestal do Brasil; tendo !POl' objectivo' a •COnser~ 
vacão, beneficiamento, reconsLituicão,. formacão c !liproveita~ 
monto das florestas. · 

Art. 2. • ·Para os -oi'f:eiLos desta lei; se.r~o considerad.as 
florestas ·não só as·· áreas actualmente cobertas de vegetacão 
de . alto médio porte, eomo tambem, aqU:ellas em que se .pro~ 
tenda desenvolver essa vegetação, para {}efesa da salubridadb 

.'e augmento da· riqueza publica. 
Art. 3.0 Ao. Servico. F.lorestal incumbe:· 

· I. Promover o . auxiliar a conservação, creacão e guarda 
das florestas· protectoras, i.sto ll, das que servem para: · 
. § 1.0 Ben~fi-ciar :a hygiene e a saude publica. 

:· · § 2." Garantir a .pureza e · !lbúndancia dos ma.nn.nciaes 
aproveitáveis .á alimentação. , . . , .. . 

. § ·3.0 ·Equilibrar o regímen das,.aguas correntes· que st! 
destinam, não só as irrigações das terras agrícolas, como 

' tambem ás que servem de vias de transporte e se prestam ao 
aproveitamento· de· energia. 

§ 4.0 iEvitar os effeitos damnosos dos agentes athmos.: 
phericos; impedir a destruioão' produzida pelos ventos; obstar 
a deslocação das areias movediças, como ~tambem ·OS esbarro~ . 

· camentos, ·as erosões violentas quer pelos rios quer ·p'elo mar ,1 
/ § 5. o ~uxiliar a defesa das fronteir_as •. . . · 

!II .. Estabelecer e rpropagar os conhecimentos relativos à 
silvicultura, mediante investigações e demonstrações praticas 
em hortos florestaes, convenientemente sítuados, competindo~ 

. lhe para esse effeito: . . · . 
§ 1.0 Organiz~r ·instrucções sobre as essencias,, seus me~ 

.thodos de plantio .e replantio mais adequados a e:fda/região .. 
· · · § 2_." Fornecer aos Estados, municípios, associações ou 
.particulares, sementes e mudas das ospeoies mais convenient'es 
ás diff erentes zonas.. . . . , . , . 
· § 3. o· PropOr ao. Governo os ·melhores pl111nos para a• orga• 
nizaoão do ensino ·e a localização das · escolas de silvicultura.: 
. JIÍ:. Executar, a titulo de experiencia e demonstracão, eai 

florestas-modelo; . convenientem'lmte escolhidas, a exploração: · 
.§ 1.• Estabelecer o, regime11 florestal mais adequado ás. 

differentes zonas do palZ. . · . -
_ § 2.• Organizar planos para exploração systematica de 
florestas, quarido o requererem os respectivos· proprietarios. 

,§ ·,3.•. 'PropOr as màdida:S mais :urgentes e opportunas ao 
. desenvolvimento da indu:s;trla dos produc'tos florestaes, oomo 

· · , sejam, cohstruccão e aperfeicoamento de vias de transporte, 
construocão de. armazens para deposito e,-seccamento dos di

, ,versos pri>ductos e de· apparelhos para carregamento rapid~ 
' e economico nos portos.. . .. - ·. · 

' 'IV. !Estudar e' vulgarizar' os prooossos de conservação, por 
meios · chimipps; · .das madeiras, . q:uev. quando apP.licadas aos 

.. 

' 

• 
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varíos l'ins a que se destinam, quet• _quando depositadas e em 
transporte. · · 

V. Organizar a. estatística florestal, e para este fim: 
§ 1." Representar em mappas ·a distribuição e ea.ractc

risticas das florestaes existentes, indicando-lhes a applicaçüo 
e as· modificações que forem soffrendo. . · 

§ 2." Fazer o tombamento das florestas da U.o.ião e a 
· descriil!liíO das que tiverem neoessidades da interl'erencia- do 
Governo para o seu melhor aproveitamento. 

§. 3." Registrar a quantidade, qualidade e utilizaoüo de' 
mádeil·as ex:trahidas de florestas e, quanto possível, a sua· 
respectiva capacidade de producção·. · 

VI. Determinar, depois de completos o.s l'econhecimentos, 
as regiões em que devam ser .estabelecidas as 1'ese1·vas flo-· 
1•estaes. · · · · 

VII. Estudar e propô r ao Governo as melhores sttuações . 
]lara ·o . estabelecimento de 'Parques nacionalfs, isto. é, de flo
restas typicas das diversas regiões do paiz, que· conservem, · 
quanto possível, todos os caracteristioos. da fauna e nora in.:. 
lligenas • · · · 

V. .. • Pôr. em pratica e fazer cumprir todas as medidas 
de protecção e de policia florestal que forem decretadas de 
accôrdo com :a lei. · ·· 

·rX. Divulgar, em publicações, ou por quaesquer outros 
meios de instrucção, idéas e trabalhos de utilidade referen
tes ·ás florestas, considerando-as .principalmente sob o ponte 
de vista economico. . · . · . _ · · / 

• • 
' . ' F~ORES'l'AS l>llQDUCTIVAS 

· Art. 4. o· O Governo éxpedÍrá regulamento para conser'VÍll;ão, 
-melhoramento, formacão e guarda das flor'estas protectoras do 
domínio ua União, observando as seguintes disposicões: 

. § 1,0 ·Sómente em casos de gr•ande vantagem pat•a a ri
queza ·publica será permittido, mediante licitação,· o·. aprovei
tamento economico de Jlroductcis dessas floresta:s;' mas sempre 
eom a obrigação do replantio. ·' .. · 
, § · 2." 'Terão I·egulamento especial para .sua "conscr·vacüo 
c reconstituição as florestas c terrenos de mai•inha;· 1''íbe·íri-
·nhos e accrescidos, · · · · · 

. § 3. o Nos oCJOntractos de conoes:são do taes explm·acões set'd 
':lempre incluída a · clausula de resgate da mesma . por• parte 
do Governo. · · . . , 
· · Art: ·5." Quando ·-os Estados, municipalidades, assooiac'ões 
ou particulares requererem que as florestas de sua· proprie
dade sejam consideradas protectoras, O· Governo as' fará es.c 
tudar. pelo Serviço Florestal; e, no· caso de ser reconhecido 
·aquelle l'equisi,to, se i!lc.umbirá de · auxiliar, 9uantp p_ossive~ 

' ' 

I ~ , 
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a sua consorvaoão e. guarda, defendendo-as d1~ inccndio ·e de 
toda a sorte de devastação, prescrevendo os meios de me
lhorai-a pelo replantio, e mesmo fornecendo •pessoal habi:Ii
tado para dirigir· estes ultimas trabalhos. · . 

Art. ô.• No. caso previsto no artigo anterior, poderão os 
proprietarios explorar alguns productos das florestas, desde 
que se submettam ao regímen especial prescripto pelo Serviço 
Florestal. · · · , 

Art. 7.• As florestas. pl'otectoras, depois de estudadas pelo 
. Serviço Florestal e' reconhecidas hnpre.çcindiveis pelo Governo 

aos fins referidos nos §§ 1", 2", 3", 1." c 5• do art. 3"; do n. J, 
constituirão objecto ·de utilidade ou •necessidade publica, fi
ca.ndo passiveis de desapropriacão pelo Governo, segundo a;;· 
le1s e processos vigentes. · . · 

Art. '8.0 Feita a notificação de que a floresta protectora ó 
ímprescíndivel, não poderão mais os seus proprietarios usar 
ou utilizar qualquer parte della. sem prévia autorizaoão do 
Serviço Florestal. ou de seus delegados nos Estados. · 

Art. · 9.0 Si, ·no prazo·· de um anno,. contado da. data da 
notificação, não fõr ultimado o processo de desapropriacão o 
i•ndemnizacão, ·poderão os proprietarios usar, gosar e dispOr 
.livremente. dos bens declarados .imprescindiveis, ficando-lhes 

.. ainda salvo o direito de indemnização pelo tempo cm que n 
su'a propriedade estava gravada. 

HORTOS FLORESTAES 

'Art. 10. Fica o Governo autorizado a in1ciar a creacão de 
hortos florestaes em que sejam .praticamente estudadas as es
pecies, indígenas ou não, mais aptas ao replantio Cl á formação 
das mattas. · • 

Art . .11. Os quatro primeiros estabe)ecimentos serão si
. tuados em. ~onas que offereçam quanto 'Possível a média das 
'condições do clima e solo .. de regiões mais vastas. . 

· . · Art. 12 •. O Governo augmentartí, opportunamcnte. essa 
secção do ·Serviço Florestal, de modo que exista em cada Es
tado, pelo menos, um horto !lorestal com a escola anngxa. . 

- Art. 13. Na· instállação desses esta~belecimentos, a prefc
rencin caberá aos iEstados que contribuírem com as mattas e 

·terras necessarias, ou com auxilios do outra natureza. 
· . Art. 14. As especies reconhecidas mais v.a·n.ta,iosas para a 

roconstituicão das florestas. e para a formação de maltas cco
nomicas · serão cultivadas em escala· sufficiente para serem 

· dis'tl'ibuidas . as respectivas mudas o s·~mentes· pelos !Estado.;;, . 
municipalidades. assoc.ia~1ões e particulares que as requererem. 

Art;' 15. Annexas ·aos. hortos J'lorestaes serão creadas 
escolas theoric.o-praticas de ·silvicultura, que prestarão ao~ 
interessados ·todas as ini'orJnacões que lhes forem solicitadas. · 

Art, ,1!i. O ·Governo insUtuirít premias do. animação :1 
i~ni.cintiva· particular para os trabalhos de criação de florestas 

. ou mattns cconomiéas cm t1m·onos devastados ou dr. campos, 

. ' 
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,.. :A:rt. :17. Es'síis pr·emios· serão de. 25$ a i•OO$·por Jie(}tare; 
segundo as. oondicZíes. · • · -

FLORESTAS ·MODELOS 

Art. 18. Fica o Governo àutorizado a estabelecer nos 
pontos mais convenientes do paiz ·florestas mod~los, em .que 
se exercitarão os trabalhos das ClScolas . praticas de silvicul-
~ro. . . 

. Art. 19. Esses 'trabalhos serão iniciados em mattas puras 
!llllando possível; passarão a maltas mixtas, que irão purifi
cando pela cultura e, finalmente, á. formação de mattas ho- . · 
mogeneas• e economicas, creadas cm terrenos devastados, ou 
mesmo em campos. · . · · 

·. :Art. 20; Os objectos principaes do estudo serão a eco
nomia da floresta, a. capacidade de produccão ou incremento 
de cada essencia, . e os melhores methodos de e.,;plo.r~r essn 
producçili>" com·a ·maxima vantagem. · · 1 • 

. :Art. 21. A' coz-Poracão do ensino ministrará aos interes,
iSados, no· local, as informações precisas,' e, por determinação 
do Serviço ·Florestal, poderá fornecer planos de exploração 
economica para regiões ailalogas 'oás do .estabelecimento. 

Art. 22. Opportunamente serão. creadas escolas· prnticas 
· de sivilcultura no Distr~cto Federal e . em todos os Estados~ 
· ... Art. 23. Terão preferencia -para. o estabelecimento de 

, escolas e florestas modelos os JEstados que cederem gratuita
mente á União ma:ttas e terras apropriadas, ou contribuírem· 
com outros auxílios .efficazes; . , . • . ·. ·. · : . · 

Art, .24. O ~Serv1co Flores.tal m1mstrará. tambem o ensmo 
ambulante, onde •julgar eonvemente. . . . .. · 

I ' . . , ' "' • 
. 1\I!GIMEN FLORESTAL 

- :Art. 25. 'O reigffien florestal terá por base. a conscrvacão 
. .methodioa das florestas e. a :perpetua ·expJoração. e eoo!lomia,-

das mesmas. · . . -· . · · • ·· · · 
.. .A:rt. 26. o regímen florestal será organizado de modo n . ' 

conter disposições adaptaveis ás differentes zonas do paiz. . 
Art. 27. A. a~opção espontanea-do re~imen· florestal;Jle)os 

Estados, mumc1p1os, assoCJaçõcs, ou :part)(lUlarcs, "consl.ltUJr:~ 
rnotiv.o de preferencia para favores do .'Governo, ·.relativos (I 
agricultura,, estradas v\Cinaes e outros. estáb.elecidos· nc~ta lei . 

. . 
· Art. 28. O Servitio Florestal, por seus delegados e pre• 

postos nos .Estados, fará a insp.eccfío das florMtns,. para or~ 
ganizar-lhe9 a· estatística o informar o Governo das condições 
e caracteres espcciaes de cada,uma, para justificacão das:Jl'!Q~ 
,:Jidas ten~entcs 1\ mel~or utihzllçlio de~la,s! . . . 

' 

-~ 
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· :.\rt: ·20. O Servioo Florestal publicará annualmente os 
aados estatísticos mais import111ntes. . · 

Art. 30. Na representação onrt.hogrnphica das floresta~ 
soro o Serviço Florestal ·directamente auxiliado pelo Serviço 
Geologico. e Mineralogico do Brasil. . 

RESERVAS·FLORESTAES 

Art. 31. As .reservas florestaes já existentes e as' que 
forem .sendo constituídas ficarão sob a direcção e guarda do 
Serviço Florestal. · ·. . . · . . 

Art. 32. No Territorio do Atcre a reserva florestal será 
constituída de accôrdo .,c.om o art .. 1• do decreto n. 8.8413, de · 
2ü do junho de 1911, observada. a disposição do paragrapho 

· )lnico do referido artigo. · . · .. · · 
'Art~ 33. Para a constituição da reserva florestal, a União 

entrará com as terras do .seu domínio e solicitará dos governos 
. c.staduaes a cessão gratuita de florestas que, pela sua Ai-
tuaciio e condições, sejam apropriadas·a esse destino. . 

Art. 34. o· Governo poderá também constituir resl)rvas 
florestaes oom terras particulares, estabelecendo com os re
spectivos proprietarios accôrdos para permuta ou compra, me
diante approvacão do Congresso Nacional. . 
. Art. 35. O Governo organizará o regulamento para a 
conservação e guarda das reservas floréstaes situadas no Dis
tricto Federal e nos Estados, estabelecendo os casos em qrio 
sorá permittitla a sua e:x:ploracão economic.a. 

~ . Art. 36. Quando um Estado o, solicitar, poderá o Gove!lno 
fazer executar· a conservação· e .guarda .da reserva estadual 
por funccionarios do·. Serviço Florestal. 

. PARQUES NAOIONAES 

:Art: 37. Opportunamente serão creadÓs parques nooio
naes. em .:locaes oarooterizados por acoidente.& topogr111phlco~ 

. notaveis, grandiosos e bcllos, e·· encerrando . florestas virgens 
'typicas, que se~el'io perpetuamente conservadas. · 

·Art. 38. O estabelecimento dos parques ·será feito cm 
poritos -de facil accesso, relativo, . c mediante .disposicões pró
vinmento estabelecidas pelo Congresso Nacional. 

. POLICIA FLO!tESTAL 
.... ' 

Art. 30. o Governo estabelecerá o regulamento de policia 
iparn as· reservas florestncs protectoras, comprehendendo a 
inspecção geral do todas as mattas. . . 

. At't. 40. .Nesse regulamento devem' f1gura_r d1spositvos 
contra os incendios e outros damnos, sendo-·commmadas multas · 
para.~·os vrtso~ .do eont.rnvenciío, e P!m,RS · de prisão· do f5 1\ 

60 cfms".··· , .~ ... 

) 
•• 

... 
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::A:rt. ~1. Easãs multas ,serão de 20$ a 50$, segundo a: grao~ · · 
vidade da infracção. . · 

Art. 42. O Governo, por intermedio dos runccionarios do i 
\Serviço Florestal, trabalhando de accôrdo e Juntamente com 
os Governos estaduaes e as municipalidades, estabelecel\'i me-
didas e empregará todos · os esforços para minorar o mãis 

· :possível . os effeitos damnosos das queimadas. 

DIVULGAÇÃO DE CONliEC!MENTOS UTEIS 
I . , . 

Art. 113. O Governo promoverá por todos os meios, n di
vulgação de conhecimentos uteis relativos ás florestas. . 

Art. 44. Essa: instrucção visará de preferencia a educação 
dos lavradot·es, e será, quanto possível, ministrada junto -a estes 
e nas esc.olas publicas. 

' . ' ' 

DI SPOS!ÇÕES GEMES 

Art. 45. O Serviço Florestal terá' todo o auxilio possível 
das repartições . e, de . quaesquer serviços · federaes correlatas 
existentes ou que .forem creados. ·. .· 

·Art. 46. Nos processos de medição o demarcação de 
terras federaes ·para legitimação de •posse, venda ou cessão, 
ficarão sempre delimitadas e reservadas as . florestas prote
ctoras, fazendo parte do acervo •nacional e sujeitas á vigilancia· 
o direccão do Serviço Florestal; . . • 

. Art. 47. Nos processos ;de concessão, aforamento ou ar'- . 
rendamento de· terrenos federaes, bem como. nas concessões·. 
para aproveitamento do energia hydraulica, serão sempre ·de
limitadas e reservadas as tíreas de florestas 'protectoras, que 
ficarão incorporadas. ao acervo nacional e sob a direcção e 
vigilancia do Serviço Florestal. · 

Art. 48. O Governo orgam.izará instrucções para· o· em:. . 
. prego . da lenha eomo .combustivel nas estradas do. :r erro em 
. gel'lll, e, nas federaes, ou que tenham favores da União es- · 
' tabelecerfL sempre entre as chiusulas das novas concessões, . 

de nevação de contractos, ou de quaesquer favores,, a obri-
gatoriedade·.de~sas instrucções. . _ . . . ' · 

·. § 1." As mstruccões determmarao, para ·cada . caso,· as 
zonas ou trechos em que soro permittido o .uso da '!lonhn, sob 
a ,condição de replantio, ou creacão de mnttas economicns, de 
cnpncidade productora nunca inferior ao consumo. · . 

§ 2." !Na~ regiões mais assoladas .~elas .. seccas, principal
mente naquellas em que o Governo tenha de estabelecer obras. 
de ii<rignc.ão, não sertí absolutamente permi'ttido o uso da . 
Ien h a cortada de florestas espontaneas, nas qstradns do ferro · 
l'edornes ou que .tiverem favores da União. · 

§ ·3." Nessas zonas, o Governo ·animará, por todos os·meios . 
efl'icazes, a acção do;; E~t.ados no estnhelecimento do. culturas. 
dr. arvores e m·bustos quo resistam ás sec.cas, ou af.tenuem seus 
offeitos. · · · 

I , 
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· .. . :Art. 49. O Governo estabelecerá para as estradas ae ferro 
em geral'regulamen'tos e disposições que tenham por fim im
pedir os effeitos ruinosos dos incendios das mattas e campos, 
produzidos po'r fagulhas de combustível, detet•minando que as 
.chaminés das locomtivas sejam providas de apparelhos de ·re
tencão de. fagulhas, capazes do !impedir ·<lS mesmos incendios. 

Art. 50. O Governo creará, nos Estados, delegacias de 
·Serviço Florestal, que funceionarão annexas e de nccôrdo com 
ns delegacias fiscaes federaes. 1 

· Art. 51. Os guardas florestaes serão, no exercício de suas 
funccões, considerados agentes de segurança publica, exer
cendo tambem fun,céões identicas ás de official .de ,justiça. 

Art. 52. O Governo regulamentai·á a fiscalizacão de quaes
quer ·emprezas ou sociedades anonymas, nacionaes ·OU estran
geiràs, qu'e se destinam á industria extractiva da m~deira, o 
estimulará ,pelos meios convenientes a •pratica de proce~sos 
racionaos na exploração das florestas. · . 

Art. 53. Essas sociedades ou emprczas não poderão. gosar 
;dos favores 'facultados nas disposições dosta lei, nem obterão 
licença para Junccionar na .Republica, si expressamente não 
tomarem o compromisso de replantar as áre.as que explo-
rarum. · · 

Art. 54. Nas concessões e favores do Governo para colo
'nizncão, esLfrbelecimentos indu:striaes, ·ou vias de communi
caoão, serú estabelecida a clausula· da observancia obrigatoria 
do regimen i'lorestal. · 

Art. 55 .. O não :Cumprimento, comprovado, .da clausula 
.prevista no artigo anterior, motivar:\ ·ipso tacto .a eaducidadc 
das concessões ou dos favores concedidos. . · . 

· Art~ 56. Fica o Governo autorizado a proceder, quando 
l'ôr necessario, á. discriminação e demarcação das florestas da 

·.União. · . 
. ·. Ar't. 57. A discriminação e demarcaoão dessas .florestas 

serúofeitas segundo as leis e processos em vigot; para as terras 
:fcderaes. , . , : 
. . Art. 58. O regime11 .florestal serú obrigatorio .para todos os terrenos do domínio da União, administrados por qualquer 
ministerio. . . · . · . , ·. . , . · · . 

. Art., 59. A exploração . ou có,rte de mattas, em qualquer 
terreno do domínio da União, não. poderão ser :reiws. sem con-. · 
sentimento prévio do Serviço Florestal. . 

Art. 60. O. G<lverno estimulará, pelos meios convenien.-' 
tes,· a pratica do processos simples o economicos de conservncão 
da .madoira1 que .permittam o emprego da madeira branca, de . 
rapido crescimento,. nas construcções em geral. ' · · 

'Art. 61. O Governo promover:!., .de accôrdo com os Es
tados. a regulnmontaciio da' exploraciio das o.rchidúas o das 
plantas raras do Brasil, respeit~da a liberdade do commorcio. 

•Art. 62. O Governo prom<lvorú, de accôrdo com os Es-
tados c municípios, n instituic.ão da fes~n do «Dia das Arv9-
res ~>~ em .todos as escolas publicas do ·pruz. 
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· ' . ~rt.. 63. Fica o Govevoo autoriza'do a regulamentar .cailri 
um dos serviços creados por ·esta lei, organizando opportuna-

1 mente as respectivas. repartições. ' 
:Art. 6.4. O Govern·o iniciará desde, logo o serviço de re

'florestacão nas >áreas dos Campos de Demtmstracão e Escolas 
:Agrícolas, não aproveitadas em. culturas. · ' · 

Art. 65. O Governo regulamentará o serviço de extinnção. 
de formigueiros, adoptando para e~te effeíto procossos pra- . 
ticos e adequados, e podendo impOr ao%3 infractorés multas 
de 20$ a 100$000. • , 

Art .. 66. As multas previstas -na presente lei serão· co
bradas nos ·.termos da legislação fiscal em vigor e depasitadas 
no Thesouro Nacional, ou delegacias fiscaes, para serem -ap.pli
cadas pelo Ministel;'io da Agricultura em beneficio e no dcsen-

- volvimento do Serviço Floresta h · . . · 
Art. 67. Fica o Governo autorizado a abrir desde ,já os 

neéessarios creditas· para iniciar os serviços creadcis pela pre
sente lei, despendendo até' a quantia de . .150:000$000: .. 

'Art. 68. Para dir.igir o Ser.vico Florestal, o Governo de-. 
signará um profissional de notaria compet'encia .. technica, ·apro
veitando para este e os outros cargos os funccionarios addidos 

·.Ciue f~rem precisos; de accôrdo ·com as aptidões especiaei! de 
cada um. · 

Tabella 
' I .. ' 

Um director .... ;; ....... , .... .".............. 12:0100$000 
A,juda de· custo e diaria ........ , . : .. ......... · :10.:000$000 
MateriaL.. .. . .. . .. . .. . .. . . . ... . . .. . . • . . . . . . . · ,108:000$000 

. Art~ ·69. As despezas com o. material se~ã.o custeadas pelas 
·verbas de· eventuaes e material do areamento ordinario; a ,juiz() 

. do Govevno: até _gue • tenham. em futur-os orçamentos uma do-
tação especial. · . . ·,. . . . 

. Art. 70 •. Revogam-se as dispqsicões em contrario. 
_ ·· ·camara do~ D~putado.s. , 2·9 de setem.bro de 1916 . .,--A~

tol'nho Dutra Nteacw, Pres1dente.·-Antomo José da Costa Jh-. 
. beiro, 1• Secretario. -João David Pernetta, 2• Secretario ·in
terino. -A'.s IGommissões do Agricultura, .Industria e .Com-
mercio e de·· Fi nane as . · " · 

·' • ' . li . 

.. 

Do,S1'. Ministro da Marinha, transmittindo à mensagem 
, . com· que o Sr. Presidente da Republica restitue dous dos. au

tographos da resolucão · dó Congresso . Nacionàl, sanccionadn. 
que abre . o .credito do . L 000:000$, para occorrer · ás · de~-·. 
pezas resultantes com a manutenção dlt' neutralidade do Bra
zil na oonfragracão' .européa .e .com o estabelecimento .. do .bases 
militares nas ilhas de Fem.nndo ·de Noronha; e da· Trindade.· 
- · Archive-se. um dos autographos e remetta-se ó outro ti 
Cainara dos Deputados. . · · .. · ·. . . 
· • . Do Sr. Ministro_, dn Fli2endn~ tra'l!sm.ittin~o a .mensagem " 

com quo o. Sr. P'residocnte da Ropubhca rest1tue · dous' dos· 
nutograph(Js da. resoluç•íl'o dO ·Congresso Nueil5nn.17 sanocioRn,-

• 

. " 

r ' 
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aa·,: que' 'abhi o credito de 200:000$ para: pagamento (fe 'venei
mentos dte novos aposentadOs no corrente anno, r- Archive

- se um dos autographo8 e reme•tta-se ·O outro á Oa.mara dos 
:Deputados. . · 

Do Sr. 1\nnistrci da Agricultura:; .remettend6 · o requeri- · 
m:ento-; eni. ·que a «Continental Products Company:, proprie- · / ~
taria de matadouro· frigorífico de Osasco; no Estado de Sã:o 
Paulo; solicita do Congresso Nacional a restituição de· •di-
reitos aduaneiros que inde·yidamente pagou .· nos exercícios 
.anter~ores, pela importação de materiaes destinados á insta!-

. ln cão· do. a Iludido matadouro. - A' Commissão de Finanons, 
' 

O Sr. 2' Secretario pro'cede á leitura (los seguintes ' 
' . . . 

PARECERES 

N. i46 -:- :1.9:1.6 

,. .. !A Óommissão :de Marililha e G.uerra doSenado, apresen
tou; com desenvolvido parecei; um ;projecto de lei no qual1 
deferindo o requerimento do :1. • tenente do 4' regimento de 
·infantaria, Octavia,no. Cavalcantr; manda contar a antiguida
de dO seu p~to'; por actos· de bravura; de 15 · 'de noveml:!ro 
de 1897. · . 

_ Os full.damentos da medida .prop·osta estão perfeitamen-
te demo11strados -naquelle parecer. O requerente se achava; 
na data citada; nas mesmas condições dos a quem fOi igual 
favor concedido. Em ordem do dia de 7. de outubro anterior, 
'fôra elogiado «pelo ·heroismo; sangue frio e valor; com ·. que 
procedeu em um ·assalto· a Canudos•. Antes . e depois: dera 
iguaes provas de seu mereciriient~ tendo. sido ainda recente-

. mente ·louvado pela bravura de sua .a~o nas luctas no terri-
torio contestado entre Santa Catharlna e .Paraná. · 
... - Trata-se; _pois, de medida. de ~~stica; que !lão prejudica 
ao . Thesouro, E por isso, a Comm1ssão de · F1:aanoas dá ci 
seu ·voto ao projecto apresentado pela COmmissão de Marinha 
e· Guerra. -
. s·a.la das Coinmissões7 29 de :s~tembro de 19:1.6. - Victo
;rino Monteiro; Presidente. _. Fr81lcisco. Sá, Relator .-Bueno 
<te_ Paiva. -.:Alfredo Ellis. - L. · de· Bulhõe.s. - Erico 
!Coelho. · 
.• •.. '. ! 

PARECER DA COMMÍSSÃO DE :MARINHA 'E GUEJUÍA: N, ~9, DE :1916, 
E ·PR<IJECTO N. 5 DE, 1916, A QUE SE REFERE ·o PARECER 
SUPRA . 

~. . Ao Poder Legislativo .pede o 1 • tenente 'do. oi' regimento 
de infantaria. Octaviano. Cavalcanti que se. lhe mande -c,con.; 
~ar, por actos de ).Jrnvura, a antiguidade dq seu posto a. partir 
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de 15 dé novembro de f897, quando teve Iogar a gràndé' pro..: 
mocão em que este principio foi contemplaiio. · , 

A éoncesosão de semelhante .favor, que importa · em uma 
reparação, tem . assento nos ~O!JS e relevantes. Serviços de 
guerra presta(los por esse · offlCJal em Canudos, não só alli, · 
com notavel bravura, como destaca o· .trecho seguinte de 'sua 
fé · de officio: «Pela . ordem regimental n. i 75, de 7; 
tudo de ou,t.ubro (de 1897) foi louvadu pelo heroismo, 
.mnane trio · c valor com que se houve na impetuosidade d!i: 
carga de baioneta, por occasião do assalto que no dia 1 (de·. 
outubro) deu-se contr,n. os inimigos internados .no arraial 
(de €anudos) 1 donde se retirou ferido pela impossibilidade 
em 'que se viu de continuar a prestar serviços á. Patria e á 
Republica,, . . . 

Como se· vê, é um significativo e rasgado elogio indivi-' 
dual que deve.ia ter levado .o nome do impetrante á lista. dos 
prl'lmovídos por 'actos de bravura em 1 15 de novembro de 
1'897 e; como justiça não lhe foi: feita naquélla occasião, en
contra-se hoje em situação de inferioridade cm relação aus 
seus companheiros, que mais felizes lograram, então, justa re
compensa dos seus efficiente& sacrificiôs á Pa.tria e ás insti-
tuicões republicanas. · . . . · .. 

Ainda mais, prestou ·elle, com dedí.cacão não menor,· va· .. 
Jiosos serviços da mesma natureza, durante a re:volta da Al'· · 
mada e a luta ultimamente travada no territorio contestado 
entre Santa Catharina e Paraná; ·. . 
· · · A sua fé de officio está mostrando· que é um daquelles, e 
não s~o muitos; que não se poupam, que se acham nos mais. 
serios conflictos ·em que o peeado imposto de .. sangne é exi.;. 
gido do soldado brazileiro. · . . . 

. Della resaltam os seus· meritos, os seus reaes servioos·, 
que .estilo a indical:-l'l· como. merecedor do favor que impetra, 
ainda mesmo que ·fosse o primeir·o ou o · unico a· ,appellar 
para a ju&tica .do Poder Legislativo, tão falha e :desigual,: 
quasi sempre se ha mostrado a do Poder Executivo em se- , 
melhante assumpto. . . · . . . . . . · . . . · · 

Não é, porém, assim; a sua pretencãovem amparada por 
pre~edentes varias· estnb~if!Ci~os _ora pelo Congressoo ora· pelo 
Governo. · . . . · · · · · , . 
· De facto:: A lei de 8 de ,janeiro de 1913 autoriza o Pre

sidente da Republica a mandar contar de 28. de. ,iulho de :1897, 
por netos de. brnvura ao 2" . tenente , Marcos Evangel~sta da 
Costa o tempo do seu posto. · · . . ·· · . 

· O capitão Pedrá· Preder!co de Meirelloo Ennot contou o 
tempo de 1. • tenente de :l8 'dé novembro de. :1897. em virtude . 
da resolucão de 111 de agosto· de 1907,. tomada. sobre ·.consulta: 
do Sup1•emo Tribunal Militar de 10 de junho do mesmo anno. 

Igualmente de 18 de novembro de 1897 o capití'ió Helio- ;, 
doro Sodr·é, con t.ou . o tempo de 1 • tçmento de . conformidade 
com •"() parecer do mosmo tT•ibunnl datado de ·31 de outubro 
de'1906 . 

. ' ' 
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Ao capitão l!'mncisco J~scobar de Araujo foi por avisu 
de 21 de janeiro de 1 !J14, mandàda contar a antiguidade, do 
posto de 1" tenente, por actos de. bravura de 15 de novembro 
de 1897, de accórdo ·com o parecer da maioria do Supremo 
'l'!'ibunal Militar de, 20 de out;ubro de 1913. 1 ,· • 

· A Commiss~o de Marinha e Guerra julgand~ .de jusotica, 
pelas razões expostas, a pretenr;ão do supp!icante, é de pa
recer que o Senado. adopte o seguinte 

, , PROJECT~ 

·N, 5 - 1916 . . . 
O ·.congresso Nacional resolve: 

1 

Artigo uhico. Pica o Presidente da llepublica autorizado 
. a mandar contar ao i • tenente Octaviano Cavalcanti a -anti
guidade do seu pos•to, por ac~os d~ bravura, d~ 15. de novem- ·· 
bro- de 1897 ;_ rovogad~s as dlsposioões em contrariO, 
, Sala das Commissões, 20 de junho de 1916. - A. Indío 

· do Brazil. - José de Siqueira. Menezes, Relator. - Lauro 
Sodré. -. 1!'._ Mende,s de Almeida. -•A: imprimir. 

N •. 147-.1916 

O dererimeNto á petição em que· o antigo fiel e escrevente 
, da .Armada Nacional na (!ucrra do Paraguay Manoel José de 
:Almeida Carvalho requer s·~ja ext;endido á' sua classe o favor 
da lei n; 1.687, de 13 de agosto de 1007, seria um precedente 

. proprio para provocar e justificai' prctenções, semelhantes de 
div".lrsas outras classes não incluidàs naquella lei, nem na de 
IJ. 2.281, de 28 do novembro· do 1910. . · . 

: , . A . primeira doa lias concedo vitaliciamente . aos officiaes o 
praças do pret sobreviventes dos corpos de voluntarios da 
Patria e ·da Guarda Nacional, que s.~rviram no. Exer()ito ·e .na 
Armada por occasião da guerra do. Paraguay, o soldo ·pela ta. 
bella actualmente vigente, correspoNdente aos postos e á si
túacão em que se achavam . ao tempo em que foram dispen
sados.do s·arvico militar; o no~ 1•1 extende iguarconcessão aos 

.auditores de ~uerra e aos estudantes de medicina e phar
mncia que serviram. coino voluntarios na referida campanha • 

.. A segunda dtis leis citadas ':âmpliou o mesmo favor aos 
modicos, pharmaceuticos, estudantas de medicina e phal\lllacia 
·que serviram ·nos hospitaes e ·enfermarias do. campanha e aos 
machinistas que serviram em navios de guerra, medianto con· 
tractos de se.us S·~rvicos profissionaes. . .\ 

.. ' · O alargamento desses l'twin·es de .natureza pessoal, QUilOS· . 
~uer _q~e sejam ~s l'UZQCS de equidad·~ !}ue em seu aP.oio possa~Jt 

' . 
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s.~r invocadas, não se concilio: com às exigencias de uma si. 
tüacão como a om que ora nos encontramos, na qual de todos 
os cidadãos se reclamam os mais pesados sacrifícios, para· que 
a Nação possa honrar os seus compromissos. 

Considerando o 'assumpto sómento por. esse aspecto, coma 
lhe cumpre, a Commissão de . Fináncas sente . não dar o s.2u 
voto ao projecto proposto pé la ·Comm1s~ão de Marinha e 
Guerra e pensa que o requerimento uão deve soJ' 1i>~ferido. 

Sala das Cummissõ~s. 29 de setembro de :1.916. - Victo-
1'íno Monteiro, Presidente ....... , Francisco Sá, Relator. - Bue71P 
de Paiva.- Alfredo ElT:is. ;_ Erieo· Coelho. -L. de Bulhõ~., 

PARECER DA. COMMISSÃo DE MARINHA •E· GUERM, N. 2, DE! 1916, l!l 
' l'ROJE,CTO N. 1, DE 19;i6 A QUE SE REFERE O PARECER SU].>~ 

Manoêl J o só qe Almeida ·carvalho, fiel que foi, c escre
vente da. Armada Nacional, onde· serviu como voluntariu, · du~ 
rante. a guerra do Paraguay; requereu fosse corrigida a omis..: 
são involuntaria. de sua classe para que Jhe fossem· extensivos 
os -favores da. lei n. 1. 687, de 13 de agost'O de 1.907; de accôro.· 
do com o disposto· na de n. 2.281, de · 28 de novembr'O de. 
1910. ,, . ' . - . ' . . . 

' À Cominissão ·de Marilliha e. Guerra ·pediu infornia~ões ' ao 
Governo F·e'deral; que as prestou como·· se vê do doctimentó· 
atllexo á mensagem do Sr. · Presidente do. Republica diri~ 
gi~a ao Senado em 4 de agosto de i9i5, ora presentes á Cum~ 
miSSão·; .que: . . 

, Ctmsiderando que não .foi justu o· indeferimento, dadó 
peló· departamimto competente, áS .. petições· do supplicante, 
pornué, na qualídadde de. fiel da. Armáda-, que o foi, e crmsta 
da habilitaç_~o que foi processada. no ministerio competente~ 
tendo~ serv~ao no navio de guerra. Herval. ~na campanha. dó · 

· Paraguay-; · sendo pois forriel, graduação dos fie,is; · · . · . 
. Considerando .. que este. posto forriel '·é· hoje denominado· 
s• sargent'O; e, pois, incluído entre as praças · de. pret, está:· 

'compreb:endido nos favores da. .lei n. i;687,'.de i3 -de agosto 
de :l907;-· ·. · . .. . · ·. . . · · .. , .. -· 

Considerando, além d1sso, que, a1nda. quando não o esti,., 
vesse·; já ó . Congresso Nac.ionat estendeu · . aos . estudantes· de. 
medicina. e p)umnacia. e outros. desde ·que voluntarios tives-: 
,sem .. sido, ·como o pet.icionario; é a Qommissão.de· parecer que· 
em lei . fique explicado o que elle ·pede~ E ass1m offerece ~ . 

. seguinte· ' l . . . ! 
' / )- ' 

\ . ) - , PRoJ'EO'llO ' . , 

N. i- 1916 .. ·l 

O Congresso Nacional decreta: 
. · .. A#igo. unic0: ,Manoel José- de -:\lmeid!t C!trvalho, veterano. ' 

jla ~erra do' Paraguay, .. onde s~1u· como· frei ·do cour~ca:d& · 

• 

. . ... 
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1Ierval;. está comprehendido nos favores da lei n. L68'r; de 
1907; de accôrdn com o disposto na de n. 2. 281, de 28 de no

./ vembro de 1 PiO·; como _forriel que· ~ra (posto dos fieis) cor
. respondente a .s•, sargento ac·tual; revogadas as disposições 

· em contrario. · · ... . ~. . 
f\ala das Commissõe&, 18 de· maio de i9'16. - Pires Fer· 

l'eira, 'Presidente· . ..:... F. iJlendes de Almeida, · Relator. - A. 
Indio dO. Brazil. - lrJsé de Sique.ira Menezes. - Lauro Sodré • 
.-.!A imprimir.: 

. ~ .· Co~missão de Fina.nc11s, ~unsic!_erando que 0 pedido de 
cred~to ...feito ·pelo Poder Executivo·· nwo corresponde á impor.· 
tanc1a votada, 'Pela outra Casa do Congresso e de que trata a 
pro;posi()ão da Camara dos ·Deputados n. 18, deste anno, :foi de 
parecetl' que se uuvjsse primeiramente a de Justioa e Legis. 

\ laçã'! , por .entender que naquella Casa, do Congresso l!ouv~ a 
•l:espeJto debates, acerca da competencia do Poder Legislativ<>. 
para altfl<.l:ar a conta feita na··execucão, da .sentença passada ern· 
~~~. ·• . . . . . . 

. Estudandv o assumpto esta, Commissão assignctl, unani. · 
momento. o seguinte parecer. · · . · 
. «Em·req:u,erimenW: de H do cortl'ente mez, que o Dr. Jero
nymo, Baptista Pereira Sob·rinho dirigiu· ao Sr. Presidente 
desta · Conimissão,. pediu elle que .ft.6sem submettidos á · sua 
apreciaoão os rlocumentos . que, élle á~resentava (parecer di) 
Sr. Dr. consultor geral dà R,epublica e. carta <lo Sr. Dr. 2• 
procurador da Republica âi.rigida á Commissão de Finanças 
da Camara. dos -Deputadus), ·referentes ao credito que o Sr. 
P~·esidi!nte da Republica pediu ao Congresso .. para seli paga. · 
mente, cm virtude de sentença: judicia,ria. Esses documentos 
estudados conjuntamente com· o despacho Ii. '9.142, 'de 27 de 
novembro .. de 1911, .alteram, . de fact.,, o aspecto jurídico da. 
questão, levando ao espírito . da ·.Commissão de Legislaoão' c 
Justiça. a convicção. de que deve ser concedido em sua. inte • 

. gridade o credito ·solicitado pelo Poder. Executivo. . 
A ... Camara ·dós Deputados, interpretando' o accórdão do 

, Supremv -Tribunal· de H · de julho de 191'4, entendeu que 
· e&te · sómente oondemnava a Fazenda Nacional, a cassegu~ 
. au aPPillla.nte as. vantagens: do carg" de. que fOra illegalmente 

privado até que fosse remtegrado ou nomeado' para cargo 
'.equivalente:., isto .· é, · as vantagens do cargo de desenhista 
chefe da Repartição Geral dos. Telegraphos, que _eram ~e . 
7·00$ mensaes. Acontece, po'rém, que esse carg·tl' fo1 suppri- . · : 
mido pelo decreto citado n ... 9.:142, de ':!9H, :o' qual determina : . 

-:: ···~ em seu artigo 489, disposições transitarias que o desenhista 
· che~e. ~passará a ser chefe de secc6.0. da Sub-Dir~~toria Te: 

cbn1ca. Em virtude dessa· alteraoãa,. o funccionarlO que foi 
. 10ome:ido dosen11!sta chefe. na vaga aberta pela. demissão d<i 
[)r. Baptista Perei.ra Sobrinho. passou a s~vir Cl)ffiO chefe,' . ' ' ' 

• 

• 
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de si:lccão,, eom os vencimentos d~ I :000$ por 'me~ •. :Ora· si' · 
nãu fôra a demissão j.ulg:ada illegu,l · pelo l>octer .Judicfario, o 
Dr. Baptista Pet•eira tet·ia passadó a servir corou chefe de ' \;, 
secoão l~go 9ue se pôz_ em execl!-cão 0 deqreto citado;' isto é,.· 
a ~ .de Jane1ro de '191·~. E' obv1o, ·po'J'LantiJ, que 0 SuprelllV · 

. 'l'.rtbunal,. asseg~r~~:ncto !!S vantagens de que i'ôra j)'rivàdo ·.o 
· iDt' .. Ba,pttsta Pere1ra, nao podia ter o P.ensa.mento ·de exclUli" 
. as que àecoprem d\7 · caJI'S'o. de· chefe de "seccãu1 desde . que u 
accesso de um. para outro. carso era uma cousa: inevitavel · 
o certa; em vista da di.sposicão terminante do a:rt. · 489 du 
já citado decreto. n. 9.14?. .Assim t:r entendeu o Puder Ex
ecutivo que, por de~t·eto· de 20 de ma,io do anuo passado, 
nomeou · o ex-desenhtsta chefe crn v·irtttdc de sentença · ;ju • 

. dic{o.r~a, par·a y cargo de · cheile de seccão da Sub-Directoria 
TechUlca e o. director geral _dos Telegraphos q:ue,· por .po•rtal'ia 
de 21 do mesmo. mez, o· mandou addir á sua repartição . nesse 
cargo. Para assim decidir, u' Ministel'io da Viacãu mandou 
ouvi<r. o Sr. consultor geral da Republica, que opinou em seu 

· p~recer que ·deviam ser · assegurúdas ao Dr. J eronymo · Ba. 
pti sta Pereira ·Sobrinho as vantagens dü cargo de desenhista. · 
aM 2 de janeiro de .1912, quando foi supprimido este ca:rgo; 
e, dabi. em deante, as !}e chefe de secção, em vn·tude dt:~ artigo 
489 do decreto IL 9 .142, de 27 de novembro dé :l9H. . · . 

As ·palavras d.:. accórdã.o «assegurar as vantagens . du' 
cargo de que fôra illegalmente privado. · at~ que seja rein. 
tegrado ou n·ómeudo para cargo equivalente» .g·eram a con. 
vic11ã0 de 'que cabem au Dr. Baptista' ~>ereira as .vantagens 
de 'um o outro cargo, successivamente; · porque, supprimíndo · 
um, o respectivo funccionario deveria ser, . por f.orca. de 'lei, · 
nomeadu ou· prumovtdu para o outro. Em vista dessas pon. 
derações a · Commissão· .de .J.ustil)a e Legislação 6 de parecer 
que seja. emendada à pr~posicão . da Cama:ra do~ Dep1;1.t!ldos, 

. para o Jtm de .ger conced1do ao GoveTno .'l'l credtto· solicitado 
.;,,,.de 68 ·31°$680 ~,. .. ,.,1:. ' ' ' ,.,; • ' 

· '''·;t, Sala das Commissões, 13 de setembro! de .1916. :..... l!fpitac~<> 
Pessoa. Prcsidentê. - Gonzaua Jayme, Relator.·- Rffb;íiro · 
Gonçalves.- Francisco Sal!es .--Raymundo de MiTawla.» 

.·. A CÓrnmissãl\ de -l~inancu.s ·examinando,. mais uma vez, o 
assum:pto é de pat·ecet• .que a proposiçãq seja aP:provada com u. 
sestliJlhe emenda ao, n'L't; ·1~. ~onf~tmanau..se ussm~ com o voto 
unammc da de Just1ça e LegJslaoao: · ·. . 

Emenda • · 

·· ,\o art. 1.•. em vez de 57:692.$690 diga.sc 68:312$680. 

Sala. das Commissões; 29 de setembro· de · 1916. - Vi
ctor'ino ,u~nteiro, Presidente, venci-do. - L. de Bttlhõas, Re
lator. -t Bueno de· Paiva. .....; Alfredo EZZ.is. - Francisco Sá. 
~ Erico CoelhO! vencido. ,, . .. . 

. ' 

,, 
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nhista nlé 2 do janeiro 'de 1912, quando ror supprimido este 
cargo, e, da h i em dcaritc, as do ··chefe de seécão. em·. virtude 
do arL. '189 do decreto n .. 9 .11!2, de 27 de novembro de 19U. 

As palavras do accórdão <~:assegurar, as •vantagens do 
r.arg0 de que fOra illegalmente privado, até que seja l'ein~ 
tegradp ou nomendo para cargo equivalente», goram . a con~ 
viccão de que cabem ao Dr. Baptista Pereira as vant:fgens 
de 'Um ~~ outro cargo. succe~sivamente, porque, supprimido 
um, o yespcclivo ru~cciona:rio deveria ser, por forca de lei, 
nomoaoo ou promovido para o outro. Em. vista dessas pon
dol'a~ões a Commissão ·de Justiça e r .. egistacão é de parece~ 
que seja emendada a proposição da Camara dos Deputados; 
Pat'a o fím de ser concedido ao Governo o credito solicitado 
de 68:312$080 • 

.. Sala das Commissões, 13 de setembro de 1916. - Epita
r.to Pessoa, Presidente. - Gonzaaa Jayme, Reiator.-Rióetro 
Gonçalves. - Francisco Sal!es. - Raymundo de Ml.ra~.. · 

PROPOSIÇÃO DA OAMARA DOS DEPUTADOS N. :1.8, DE :1.9!6, A QUÊ 
SE REFEREM OS PARECERES E EMENDA SUl?Rl.l. 

. . 
. O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.:• E' o Poder Executivo autorizado o abrir,' pelo 

Ministerio da Fazenda, o credito especial de 57:692$690, para 
o fiu:, de occorrer ao pa.gamento devido ao Dr. Jeronymo Ba
ptísf.a Pereira Sobrinho, em virtude de sentencn .itidiciaria., 

Art. 2.• Umu. vez effEictuado o pngami3nto de que trata o . 
artigo antecedente. o Poder Executivo. pelos minisf.erios da 
Fazenda e Viacão.c Obras Publicas, <lnviará a:o Ministerio Pu
blico, om fórma legal. os documentos que tiver pnra o fim 

. de ser proposta, s<lm_: perda de tempo, a acção rescisoria que 
. ·' ... · no ·naso couber. · . .. . . 

, Camara dos Deputados, 1 de jutho de. :1.916. ·- As~OlJ?hO 
Dutl•a Nicacio, Presidente. - Antonió José da Costa Ribeiro, 
:1.• Secretario. - JuveRal Lamarthie de Faria. 2• Scere.tario,, 
,....,/A imprimir. · · · 

I . • ' ' 

N. H9-l916 · .< /. .. 

A (lummissão de Finimcl!-s t'Cndo estudado a proposição da 
·camara~dos Deputados nJ 30, de 1916, que autoriza a concessão. 
de seis' mezes de. licenol}, em. prorogaoão. com al:lo~ô d·e dous 
tercos da respectiva diaria, a An~nnío Pereira Teixeira, traba-
l'hadtSr de 1• classe da ·Estrada de ;Ferro Central do Brâzil. 
:v,eríficou o que ·se segue. · r 

· O requerimento do mesmo Ollerario esLá. dcvídan~cnt~ en-
caminhado, infôrmado e acompanhado, além disso, do lau.do dQ· 
inspeccão ~e sa~de, dq qual <:Onsta g,u~ .~11.~ 1 ~stá so~tr.endo !iS. 
.~~~h!ll~ ~ !Il!l.\!!t'tc!~nci!!. ~tg:qiªca.~~ . 

.. 

• 
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lJA CO~iMISSÃO Dll ,JUS'l'!ÇA ll ·LEGISLAÇÃO N 
1916, A QUE SE llllFllRE O PAI\IlCER SUPIIA , . 
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. · ·Em requerimento de i1 do co1·rente me1., que o Dr. Jero-
' . · nymo · .Baptista .Pereira· Sobrinho dirigiu ao Sr. Presidente 

desta Commissão, pediu elle que fossem submettidos á sua 
apx~eciacão os documentos que elle apresentava (parecer do · 
Sr. Dr. consultor gerar da Republica e carta do Sr. Dr. z• 
procurador da Republica dil·igida á Commissão de Finanças 
da Gamara dos Depu?tdos); .refeL·entes ao credito que o Sr. 
J?residl'nte da Repubhca pedm ao Congresso, para seu paga
mento, em virtude de sentença judiciaria. Esses documentos 
ostudados conjuntament~ com o deoreto n. 9 .142;. de 27 de 

·novembro de 191.1, alteram, de facto, o aspecto jurídico da· 
questão, levando ao espi:-ito da Commissão de Legislação e 
Justiça a convicção de que deve ser concedido. em sua inte
'gl'idarle, 0 credito solicitado pelo lloder Executivo. 

A Camara dos Deputados, interpretando o aceórdão do 
,Supl'emo 'r.ribunal, de 11 de j\llho de 1911,. entendeu 1que 
.este só-mente condemnava a Fazenda Nacional, a « asscguml'· 
,ao. a,pipellante as vantrugens. do cargo de que i'õr·a illl:lll'almente 
prr\~acto· até q1;1e fosse remtegr~do ou nomeaQo '!)ara cat·go 
,equivalente», Isto é, as vantagens do cargo de desenhista 
,ch'efe· da Repart.ioão Geral íj.os Telegraphos, tquo eram de 
'700$ mensaes. Acontece, por:ém; que esse. cargo foi supprt
mido pelo decreto citado n. ~.142, de i9H, o qual determma 
cm seu artigo 489; disposições transitarias, que o desenhista 
chefe passará . a ser chefe de seccã0 da Sub-directoria Te-

. chnica. Ern virtude dessa alteracão, o funceionario que fo1 
nomeado desenhista chefe; na vaga aberta p_ela demissão do 
Dr •. · BaptiSta Pereira Sobrinho; passou a servir como chefe 
de secção, ~om ·os vencimentos de 1 :000$ por mez.. Ora, st . 
não fôra a demissão julgada iUegal pelo Poder Judiciaria; o·.-,, 
Dr, Baptista Pereira teria passado a servir cDmo chefe de,: ·· 

· secção Jogo que se põz em execução o decreto citado, isto é;. 
a 2 de janeiro de 1912. E' obvio, portanto. que o Supremo· 
.Tribunal, assegurando as vantagens de que fõra privado o 
Dr •. Baptista Pereira .. não podia ter o pensamento de excluir 
as qué decorrem do cargo de chefe de secção, desde que o 
accosso de um para outro cargo era uma cousa inevitavel 
e certa; em vista da disposição . terminante do art. 489 do 
já citado decreto n •. 9.142. Assim o entendeu o Poder Ex-

. ecutivo que, por decreto de. 20 de maio do anno passadoi 
·nomeou o ex-desenhista chefe1 em 1)irtude de sentença ju· 
'dkla1•ia, para o cargo de chefe de secção da Sub-director~a 
Technica e o director geral dos Tele~r-ªphos que, PC?r~portarta 
de 21 do mesmo mez, o mandotJ add1r 'á sua repart1çao, nesse 
cargo.' Para assim decidir, o Ministerio. da Viação. mandou 
ouvir o Sr. consultor geral da Republica, que-· opmou em 
seu. parecer· que -deviam ser asseguradas ao Dr. Jeronymo 

· l!illnttsla Pereir·a l;lobrinho ~ ya11tagen~ do ~argo de; dese.·. 
a.-vol, v 21 

'' 

'' 
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Eslà Commissíio considez·anâo ·:· ' . 
f•, que o Jjelipionario allegüu e provou sua enfermidade; 
2•, que a directoria daquella estrada na informação que 

,pt•estou ao Sr. Ministro' da Viação, ,junta ao processo do podido 
de !icenoa, não se oppôz á pretencã~ do mesmo tt'abalhador; 

3• •. que e!le ó maior de 70 annos, ó de parecer quo ella sejà 
approvada.,.. , . . · . · · ··I 

Saladas Commissõcs, 29 de selcmbró de i!J1G.- VicLoiino. 
Múntoiro,· Presidente, vencido, - João Luiz Alves, llelator • ..:.... 
Alfredo Ellis, vencido •. :...,. Erico CoelhO. - Francisco Sá. _, 
Alcindo Guanabara. · .. ' : 

. 

P!tOPOSICÃO DA CAMARA DOS DEPVTADOS N. 30, DE 19:1.6, A QUE SR 
REFERB O PARECER SUPRA 

O Congresso Nacional resólve : · · 
. Art. :1.• E' o ·px·esidente i:la Re.Dublica autorizado a. pro~ 

rogar ató H de j anoíro do c!Jrrente anno · a Jicenca coin que·· 
se achava o tabalhador · de 1• classe, da Estrada de Ferro 
Central do Brazil Antonio Pereira Teixeira, concedida piJI~ 
portaria do Ministeriú da Viação de 20 de .outubro de 19:1.5, ê 
a concoder-Jhe.mais seis mezes de licença, a contar da referida. 
dala de 14 de Janeiro, com abono de dous teroos da respectiva· 
di ar ia: por todo o tempo ·da licença.. . · · I 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em contfario. 
. Ca~a:ra dos Deputados, 8 de agosto de 1916. - A.stolphCl·. 

Dutr-a Nicacio, Presidente. ...::.;. Antõnio José da Costa Ribeiro, 
i • Secretaliio. -. Jlivenal Lamartine de Faria, 2• ~cr«!tario,1 

,...... ~<\i impr,imir •.. . · · .. · . - .. 

N. ,iúO ..:_ i9W . . . . '' 

.. ·. I Niib tendo a proposiêi!o da Cnmara: dos Dliput~dos ~. 32, 
· deste arino, que autoriza a concessão do um anrio do licença; 
para tratamento de saude, com abOno de dtJus terços dos respe"' 
ctivos voncimcnLos, a Antonio Fonseca da Cruz, mencionadô' no 
autographo a.funcçiW, cargo ou Iogar que este exerce ca Estrada 
de Ferro Central do Brazil, onde trabalha como oporatM de 
2• classe da 4• divisão, é a Commissão de Finanças 'de parec~ 
que seja· emendado ú al'tigo unico da mesma proposicão nestes 
termos: · 

EMENDA • 

· .Áo m:Ligo uuico, depois da.' palavJ·a·:· Antonio Fonseca uà· 
Ct•uz, accJ•cscenLe-se: Sf!pet·ariô' de. 2• classe da 4• divisão da 
Estrªl41 d!l Fºrro Q!1ntrai do BrJzi_l,, ~ ~!!! voz de; dors res~g't 

• I . 

" . 

I • 
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etivos ~encimou tos, diga-se: · «da respectiva diaria», suppri~ 
mindo·se as palavras: «por sei'em elles e.xisuos». 
' Sala das Commissõcs, :!.!) do setemb!'o de 'U'I:l6. - Vidot·iuo. 
lvtõntoiro, Presidente, vencido. - :roão Luiz Alves, Relator. ·
:Alfredo Ellis vencido. - 'Erico Coelho • ..:... Francisco Sá. -
:Alcindo Guanabara. · 

l'IWPÜSIÇ.4.0 DA CAMARA DOS DEPUTADOS :N'. 32, DE f9iG, A QUE SE 
f\EI'EfiE O PAHECÉf\ SUPM 

O Congl'csso Nacional resúlve: 
Artigo unico. E' o Presidente da Republica autorizado a 

conceder a Antonio :Fonseca da Cruz, um annJ de licença,· 
pal'a . tratamento. da · saude. com abono . de dous. tercos dõs 
respectivos wmcimentos, por serem alies exíguos; revtigadas 
í!S disposições çm contrario. · · · · 

-Camara aos D~putados, 8 de ·agosto de 1916. ~ Astolpho 
Dtttra Nicacio. p!'esiclente. - Antõnip José da ·aost3/ Rib~iro, 
1• secretario. - Juvenal Lamartine de Paria, 2" Secretario. 
t;- ~-\! impr~mir. 

N. lií!- I !lliG 
. .. 

. :A) licença . de u rn nnno a que se • refere a pr.oposiljÊÍÚ da 
C.:amara dos Deputados n. 39, de 1916, foi solicitada pelo ser
.vçntuario vitalieio drJs officios de contadr, v~trtidor e oi'ficial 
:do Protesto de Letr·as do 2" Termo da comarca de Rio Bt·anco, 
;\Valter Caste!la Hr·nrwo, para tratar de negocios de. seu par-

.. tícular interesse. . . 
A outra Casa do. Congresso teni:lo cm vista o. allegadó e 

provado pelú peticionaeio e considerando que tal licenÇa 
nenhum gl'avumc traz ao Thesouro., conced~.u o favor solici~ 
.tad~. 

Esta Com missão nada tendo quu . oppôr ao QUe t·csolveu 
· aquella Camara, é de parecer que: seja approvada .a pro;p()-

lsioão. · 
Sala das Cummissões, 20 de setembro de i9i6. - Victo

rino. Monteiro, Presidente. - Erico Coelho, ltelato!'. - Bueno 
~e Paiva. - AlfL·edo. Ellis. - Alcindo Guanabara. - Fran-
cisc\1 Sá. -L. de Bulhõcs. · 
"' . 

·' 
J>iiOPOSJÇÃo DA CAMAI'IA nos DEPU'rADos 'N'. 39, DE úi16. A QUE SE 

HEF"I\E O PAllECER SUPRA 

O Congresso Nacional resõlve: · 
Artigo unico. .Fica o' Presidente da Republica autorizado i 

~ cd'né.ed!)r a Walkgt: Ca~t~llo Branco, s~x:ventu~io vitalicio 
\ 

\ 
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aos officiõs i:le' contador, partidor e official iio Protesto de 
Letras dtr 2• Termo da comarca de Rio Branco, no Alto Acre. 

· um anno de Ueenoa. em prorogncão, para tratar de negocias 
de seu particular interesse; revogadas as disposicões em con-

. trneio. · 
Cnmara d1is Deputa.dos, H de agosto de 1016. - João 

Vespucip de Abreu e Silva, Presidente em exercício. - Anto
nio José da Costa Ribeiro, 1• Secretario. ·_ .Tuvenal · Lamar.
tino de Faria, 2" Secretarif! _,,\; Jrnprimir·. . • 

N. 152-.HlHi 

A propd'sição da Camara do!l Deputados n. ·56, de 1916, 
autoriza a abertura pelo Ministerio da Fazenda, do crl!.f:lito 
especial de 14 :206$605, para :oagamento do que é devido a 
DD: ·Zulmira Frazão Varella Barradas. Zulmira Varel!a Bar
.radns e Chloris Varella Barradas, .correspondente· a differença 
de pen'slio de montepio; relativa ao período de 31 de janeiro 
de 1008 a 31 de dezembro de 1913. 

Este ·credito foi pedido p.trr mensagem para cumprimento 
de sentença ,judiciaria passada em Julgado, de accô!'Ckl eum a 

· seguinte exposição do Sr. Ministrd' da Fazenda: , 
cSr. Presidente da Republica - O precatorio do Juizo da 

2• Vara do Districto Federal. de 8 de novembr~ do anno pas-
,.. · sado, ·requisitou deste ministerio que fosse paga a DD. Zul

mira Frazão Varella · Barradas, Zulmira Varella Barradas e 
Chloris Varella Bar~adas a importancia de 14 :206$605, cor
respondente n differencas de pensão de montepio · que as 
mesmas percebem por morte do ministro do Supremo Tribu
nal ·iFederal, Dr. Joaquim da Costa Barradas, relativas. ao pe
ríodo de 3I de janeiro de :1.908 a 31 de dezembro de 1913, con
forme foi vencido Ra acção que propuzeram contra a Fazenda 
ll{acional, no sent.ido de,ser elevada a referida pensão de mon'
tepio. · . . · 
· A mencionada accllo éorreu todos os tramites legaes, tendo 

o representante da Fazenda Nacional esgotado todos Os·recur-
S9S permittidos em direito. · 

'.,· O precatrio acha-se, portanto, ·em termos de ser cum-
prido. 

' Acontece, porém ,I:JUe este ministerio não está autorizado 
a providenciar sobre pagamentos oriundos de sentenças judi
ciarias.-. . 

· .- Faz-se, por isto, preciso· que o Congresso Nacional dê a: 
competente autorização para a abertura do ne.cessario credito 
destinado no pagamen~o em questllo. 

Rio de .;nmeiro, 5 ,de ~ul}jo de. f9i6, .:.. João Pandi4 
, . · · Çalogeras,, 

. ' 

-· 
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:A: llommissli.o ae Finanças é de i)arecãr. quã seja 'eoncê~ 
(lido o credito e approvnda. conseguintemente, a proposição, 

1 Sala dns Cúmmissües, 2!1 do setembro d!> 19'16. - Viclll~ 
rino :Monteiro, Presidente. - Alcindo Guanabara, Relator, - · 
Bueno de Paiva. - 'Alf<rcdo Ellis. - Francisco Sú. -L. do· 
:Sulhõos •. - Erico COêlho •. · . , , . · 

PROPOSI().\0 O,\ GAMARA DOS DEPUTADOS N, tiG, DE 1!ll6, A QUE SE 
UEFEIIE O PAIIECEII SUPIIA 

. O Congl'osso Nncionál resolve:. 

Art. 1. • E' · o Põdcr ·Executivo autorizado a abrir, pelo 
:Ministerio tia Fazenda, o credito especial de i-i :20ü$.ü05, pura 
'Pagamento dovido a DD, · Zulmim Fraziio Vare \la Barradafi, 
Zulmira Varella B:wl'adas c Chloris Varella Barradas; cor
respondente a diffcrenças .de pensões do montopio, rol:üivns 
ao pe·riodo de 3t do ,innciro de 1908 a 31 de dezcmbrõ de t913, 
eltl virtude de· sentcnca ,i11diciaria, ' 

Art; 2. • Revogam-se ·as disposições cm contrario. 

Camnra dos Deputados, 4 de setembro de 191.6 - As&ol
pbo' Dutrn. NiL"llCio, Presidente. - Antonio José do. Costa R~-
beiro, 1• Secretario. - .Toão David Pcr(lctta, 2• Sccrctanu 
in tll'rino, -d·~' -imprimir. . ·.. ~ 

I 

N. 153-11>10 

. Tendo obtido do Poder Executivo V maximo das licencas ' 
que ·lhe podiam ser concedic.lns, d!> accôr.do com n lei que re
gula o assumpto (decreto n, 2 .·756, de 1913), o Dr. Sccundino 
Ribeiro, maji:ir cirrurgiiio do Corpo de Bombeiros. dó Distrinto 
Federal, solicitou do Congresso Nacional seis· mezcs de lil.lencu, 
com o re~pectivo soldo, para tratamento de saudc. . 

' . 
f). Ca!fl~rn dos.J?eputndos, .examinando .õs 'documentos j.un

tos a petu~ao, ver JflCou: 1•, que o roqucr1mento estíL de v u.ln
menLe enenminhado e ínf<p'mado, e .2•, ,que llquolle o:fficial 
submctteu-se a exnme de sanidade; do qual córista estar sor..: 
frendo de grave~ mõ!cstia e noccssita para seu tratamento, do 
pra1.o de tempo que solicitou.: . ' · 

F. por este. ,.!llOtívo deferiu o requerimento; votando a· 
Pl'.es~nte prO,J?OSl()ao, com u qual. estandi:l de accOrdo, ó a Com-

. m1ssuo de l! mnncns de pnreoer quo soJn npprovndo pelo Se-
nnd~: · . . 

·. Saln d~s Comm.issõcs, 29 do setembro de 19HI. - ·Victo
rmo Montorro, Presidente, vencido-,;- Erico COillh'éJ- Relator 
- Alfrorlo Ellts, . .,... A!cipqo GlJapnQtn·~. - FrnncisQQ 'E?~.. ' 

.. 

\ 

., 
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!>nm:>ÕS!ClÃO DA CAÚA!IA DOS DEPUTADOS N •' -~0, DE 19iG, A ,QUE srn 
REFERE O PARECER SUPRA .. 

O Congresso Nacional resolve: . 
. I 

Al'l .• L • Fica o Presidente da Republica autorizado a con
ceder· '!o Dr. Se~un~inO' Ribeiro, m_ajor-cirurgião do Corpo de 
BombeirOs do DistrJCto Federal. sc1s mezes de· licença, com o 
respectivo soldo, para tratamento de saude. · 

"'Art. 2 •. • Revogam-se ns_ disposições em contrario. 
/ 

Gamara dos Deputad'ús, i7 de agosto de 1916. - Arthur 
Collares Moreira, 2' Vice-Presidente, em exercício da presi
dencia. -- Antonio ·José da Costa Ribeir.o· . i • Seeretario. -

- . Juvenal J.,amartino de Faria,- 2' Secretn.T'io, :.....1.~ imprimir. 
\ , .. 

N. iM-1916 
. ... .. ~ 

.rl.\utoriza a proposição da Càmal'!l. dos Deputad'6s n •. ~3. 
âeste .anno, a--'abrir, pela· Ministerio da Guerra cr credito espe
ciaL de 1 :560$, para pagamento. de gratificaÓões addicionaes . 
devidas a 1\fanoel Tgnacio dâ Silva Teixeira e Heitor Hugo de 
1\fõ'raes, 1 • e 2' officiacs do Hospital Central do Exercito. 

Este .crédito foi pedido por mensagem do Sr. Presidenl.e 
da Republi-ca; provocado por ·uma exposição· de motivos do 
.honrado Ministro da Guerra, que nesse documento explicõ'u que 
a nec.essidade dó credito tem origem na suppressão da verba 
respectiva no orçamento dos dons exercícios, de 1915 e 
1916. . ·- . . 

Aquelles officines percebiam as g-ratificações desde 1.911, 
estando portanto, compfehendidos entre. aquelles cujos direi-! 

' tos ficaram respeitadqs pelodispostél em o n. ·m 'dt> § 2' do 
nrt. -1.32.. da lei n. 3.089, de 8 de janeiro de 1916. 
. A Commissão de Finanças. da outm Casa ·do Congresso 

'c.Oncedeu o credito pedido pelei Poder Executivo •. á -vista dos 
documentos que acQrnpanharnm a mensagem relativa ao as-
sumpto. ... ·- . 

Esta · Commissão, nada tendo a oppôr ao· que deliberou 
aquella Camara, é de parecer que se,ja. approvada a pro-
posioã·o. · · --

Sala das commissões, 29 .de setembro de 1916 •. - Victv
rino Monteiro, Presidente. -Francisco Sá, Relator. - Bueno 
de Paiva. - Alfredo Ellis. - L .. de Bulhões. - EricO 
.Caelho, 

PROPOSIÇÃO DA CAMA!IA DOS DEPUTADOS N. ~3, DE 1916, A QUE 
- .e E REFERE O 'PARECFlR SUPR:\ • 

O Congl'es~o Nacional resolve: 
' 

ArL. i.• E'· o Poder r Executivo autorizado a abrir, pelo 
~finisterio du Gur.I'r:~t o credjt,q oRpcciaJ cte 1 :560$. par& 

'•' 
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i08 ' 1 t\NNAES DÕ SÉNÀDQ 

occiorrer ao pagamento de gratificações addicio11aes aevidns 3: 
MaRoeJ Ignncio da :silva •reixeira e Heitor Hugo de Moraes. 
i• e 2" offeiaes do Hospital Cenlra\ do Exercito; e referentes 
aos excrcicidR 'de '1!H5 e 1916: . 

Art. 2:: Revogam-se as disposi.e.ões em <I!Onlrario .. 
Cnmarn dos Deputados, 2:l de agosto de 1016. - A:stoJ. 

pho Dutra Nicacio. PresideHle. - AnLonio .Tosé da 'Costa Ri. 
beiro, i" Secretario. - Juvenal LamarLirou:l de Faria. 2.• Se. 
er·elnrio. -lA imprimir. · 

N. 1.55 .:...1910 

Foi presente a esta Commissão. para iRt.erpôr· parecer, a 
. proposicão da Gamara dos Deputados n. 53, deste anno. au• 
torizando a conpessão de seis mezes de licença, cm proroga
()ão e com dou~ tercos da diaria. para t.ratamemto de saude. a 

. D. Maria Carolina de Souza Ribeivo, el!lcarregada da sala para. 
senhoras, da estação ·centrnl da 2" divisão 'da Estrada de Ferro 
Central do Brnzil. · · 

A peticionaria instruiu o seu requerimento, Cbl!CamiNhado 
de accOrdo com a lei que regula a materia. com. um laudo de 
exame medico ,feito na roparLição competente,. prova»do estan 
Alia soffr(mdo de «nephrite chroRica». p, ·em colilüiçõcs do ser: 
licenciada por seis mezes. , 

Esta Commissão •. nada tendo a oppôr coRtra o que de
cidiu a respeito do pedido do licença a outra Casa do Con
gresso, é de parecet• que seja approvada a proposição. 

Sala das Commissões, 29 de setembro do 1916. - Victo
. rino Monteiro • .Presidente, vencido. - Joiio Luiz Alves, Re ... 
lator. - Alfredo · El)is. veacido. - Francisco Sá.- Erico 

.Coelho. - L. de Bu\hões, vencido. - Alcindo Guanabara.: 
/ 

PROP~SH,iÃO DA. CAMARA DOS DEPUTADOS N: 53, DE 1916, li. QU~ 
SE REFERE O PARECER< SUPRA 

O Congress,n Naciomal resolve: '· 
Artigo umico. E' o Presidente da Republica autorizado a· 

conceder n D. Maria Carolina de· Souza Ribeiro, encarregada · 
da sala para sonharas. dn estação central da 2' divisão da Es- · 
tradu de Fni·ro Central do Brazil. seis mezes de, Ji.ce~wa. com 
dous ·terem{ da diaria. em prorogação da lho foi ·dadn em vir· 
t.ude da lei m. 3.121. do 7 r}Q~, ;junho do 1910; revogadas as 

• disposições em contrario.~ · · · 
· Cmnarn dos Dll'put.ndos, 2 de. scte.mbro de 19.1Ç. - :roão 

vespucio do Abreu c Silva, . ProsJdente em exel'CJCIO. :- An
tonio .Tosé da Costa Ribeiro. 1" ·secretario. :-João Dav1d Per.., 
notta. 2• Seeretario interino. - :.~ imprimJJ', . 

1 

• 
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O ccvéto» oppósLo· ú resolução que coJilcede licença a Car· 
lo~ Augusto ;Faller, amanuense da Faculdade de Medicina do 
RJO de ~amCJro, tem p_or fundamento nilo ser .iustificavel a 
prorof?a()ao, cccom. ven.Cime~Los» •. das succcssivns I ice!ilças que 
te~ f,Jdo o rere~Ido .1 '!nccwnar10, que.. no respect,Ivo goso, 
tem estado no eXeJ:'ICJCJOl,de ·outros empregos. , 

Conformando-se com estes fundameJiltos. o nosso voto ó 
pela approvacão do referido ccvéto». 

Sala das Com!'nissões, 29' de setembro d1) 1916 . ..:_, iV.tcto• 
rino Mor.tteiro, Presidente. - João Luiz Alves. - Bueno de 
Paiva. - Alfredo El!is. - L. de Bulhõ.es,. - Francisco S!1: •• 
- Erico Coelho. vencido, com voto em separado. · 

vo•ro EM SEPARADO 

A resolução do Poder Legislativo, concedendo .licenca, por 
um anno. com ordenado. no J'unccíonario Carlos Augusto Fal· 
l•Jr, pnrn tratamento da saude, entendeu o Poder.· Ex~>.cutivo 

· vetar. . i 
Nome~do eni marco de .1903 amanuense ef.fCJcl.ivo da Fa.,. 

culdade rlfl 1\fodlcina, nesta Capital. foi, por ordem do Ministro 
da Justiça, f.i!v-::reiro de 1.904· transi'erido n servír na. re
partição dr. Contabilidade da Secretaria de Estado, e desde 
mai•l de H>05 até novembro de 1910, eõte've cm trabalho no 
Gablnote do Ministerío, revertendo em se.guida ao seu Jogar 

. na }."neu.Idnde de Medlcina, de onde f"Oi requisitado, anno de 
1911', IJela Inspectoria da Guerra. 9" região, .llf prestar o ser
víco obrigatorio e. gratuito do alistamento militar. 
· Obteve o nmanuenso successivas licenças com ordenado, 
por to1mp0 de seis, de tres, por. mais tres mezes, as ql:!aes o. 
Ministr·o dn Justicn lhe deti. e ainda prorogação de hcença 

.. •om vencimentos, o espaço ininterrupto de um anno. 
Cllrto' que o Poder Executivo não tem autorfdade, na fór· 

ma lila leí n. 2.756, de• 10 de janeiro ·de 1913. para dar a ne
nhum :l'uncciona.rlo licença por um anno, sem motivo justo; 
m:i.S", d·~ facto, o .actual ·Ministro da Justiça. assim concedeu ao 
amanuense Carlos Augus't.o . Faller, e permittiu que o Iieen· 
ntlião nxorcesse 'interinamente . o ·cargo· de· delegado policial, 
do J a• dfstrlcto, exerci cio .interino durante ·oito mezes:, senoo 
que Cu rios Augusto Faller· desistiu de embolsar as remunera-
(•ões. 4 • ; 

' D'ecorrido o tal anno de. liÕ~ç'a, .,sem vencimentos; con· • 
cedida sem . prévio exame da· .i unta· medica, Carlos Augusto 
.F.'aller, achandO-se duente, requer na· fórma dà lei n. 2 .. 756, · 
diJ 1 O do ,janeiro de 1913, do Poder Legisla.tívo, um uuno de 
licença com ordenado. para tratamento da saude; e nos ter· 
lllOS r.Jo nrt. "'"· sua pet.içi'íf) y~iu encarnlnh!lfln ao Senado, 

I . ' 
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p~r iulermlidiõ olncinl elo Ministro ela Justicn, que âêélnroü: 
uao Sll oppôlr. . 

Asóim, preenchidas as fbrmnlieludes Jogues, inclusive o aL
tcsl.ndo da ,junta medica ele estar o pcticlonurl 0 cufornw: o 
JH'I.>,ieelo nriginario do Senado, com assentimento pleno da 
Cam:n·u, I) a resolucão elo Pod(Jl' Legislativo u qual acallll o 
.Poder l~xecut.ivo de vetar. · 

AB razões ele véLõ, oxpllcitas nu ConsLítuioão da. Republi· 
ca. vlf.cram ou por ser inconstitucíonal o ac.t0 legislativo, ou 
por sor. contrario. a.o Interesse nacional, · 

No caso vertente, o Poder Executivo allega o motivo de 
pre.iuir.o do scrvii)o administrativo; mas sem fundamento_, 
visto. que ao llcencíudó cabe apenas· o ordenado, e a grati:L'i· 

.liaclio caberú a. quem exercer o cargo interinamente; e ac· 
crescentn. o Poder Executivo. que, no transcorrer das licenças 
com ordenado, concedidas pelo Ministro do. Justiça, perfazendo 
.um nnno, c ou'tra· em prorogação sem vencimentos, o licencia· 
do Carlos Au~nsto Fallt~r esteve nu actividade de empregos 
publicas; porém semelhante ci·rcumst::mcia não consis.tiu mo• 
th·o c\1~ se negar a. presente I icençn, legal. com o ordenado ao 
funccit·narlo doente, para tratamento da saudo. 

1 :w surprehendonte que. o Ministro da .Tustiçu, no cncami· 
nhar officialmeote ao Poder Legislativo o requerimento do 

· i'unccir. na rio. depois de exame medico, não houvesse nessa 
opportunidade se oppost0 á petição da llcença; e agora. ~o· 
bre a resolução do Congresso Nacional tenha recnhido a act· 
·VOl'tcocín do Sr: Presidente da nepublico, no sentido de ano· 
ma lia udm\nistrntivu com . que o Ministro da. .Tustica. esteve 
do acc,ôrdo. - . 

• Pudéra o 1\Iinist.ro da Justfca suspeitar. de menos . rigo· 
rosa n. ,juntn. medica, que attestou a enfermidade do peLlcio· 
na'rio. designando então nova junta sanituria. para exmnlnar 
a Ca1•lo8 Augusto Fnllcr; ontretnnto, na realidade, o Ministro 
dn. ;ruslion ·declarou unda oppür ·á licr.nça, cu.ia sollcitac;.iio in· 

• dividna!' encaminhou ao Poder Legislativo o qual houve por 
bem eonceder. . · 
.. Conchiindo;"sou de parecer qué o Senó.do mnrit.enlra .o acto 
'do Congresso, em vez de 'se conforma~ com os motivos elo vét.o. 

~nla das Com missões, 29 de set~mbro de 19Hi. -' Erico' 
Coelho. Relator. 

· · MZõms oo ·vETO 

· ·' . Nego snncoão, por oontraria ao interesse da Nacão,iá rêsó~ 
lução do Congresso Nacional. que autoriza o Governo ·a c-onceder. 
ao bacharel CarloS· Augusto Fal\er, · amanucnse da Faculdade. de 
Medecina do Rio de Janeiro, mais um anrio ·de licença com o 
respectivo ordenado, para tratamento de saude. . 

Aohando-so osso . funcionari.o a.fastado, h a mais ·de dons 
nrinos, do seu ca.rgo, mn virtude de suncessivas licençlls, que , me fOl'!lffi CO!lpeqip;lS, par[\ jdellt)C() fim, não pàreco jqstlfica.Vel. 

\ ' .. 

' 
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Ii i'ici'vn prorognção, (l{)m vcncimcn.l.o, l.nnl.o mnis qliantci tom 
ello estado, nn vlgencin de. Lncs liccncns, no oxcrcicio. do outros 
om pregados cm.quc so cxtge mnltn nct.lvldaclo .• Tulso, JlOis quo 
presento resolução nfio nttc11rle auB intcpcsscs uneionnes c, por 
isso, dolxo do.snnccionnl-a. ' · 

Rio do .Janeiro, 7 de agosto de 1 !JHI, ·~ 

WENCP.SlJi\U BMZ p. GOMF,S, 

f\ESOWÇ10 DO CONGRESSO NACIONAL, VÉ'I'ADA . PELO SR. · P.RESt· 
DEX'I Fl JM. REPUBLICA\ A QUI~ S~l llf.Fg(n!l\f O PARECER F; VO'!'O 
Vll'I'O EM SEPARADO SUPM 

O Congresso Nacional resolve: 
. ,J 

, Ar·ligo uníco. Fiila o Poder Execul.lvo autorizado .a. con· 
ceder um anuo de liconçn, com ordenado c cm prorogação, no 
bacharel Carlos Augusto Fallcr, amnnuonse da Facu Idade de 
1\fedicfli:::. do Rio do Janeiro. destn .Capital, para tratamento 

· '· .de snude, a contar de 2 de março ultiino em que terminou a 
lfcenr;:l · quo lhe roi concedida, de nccl.irdo com o decreto uu· 
mci'O H'. 530; revogados os disposíçú(ls em eonf.rarío. 

Comnrn dos Deputados. 28 de ,julho de .1910. - Astolpho 
Dut.ra Nicacio •. PreRidcnte. - Antonio .Tosé dn Costa RiMir:~, 
1• Sccretnrfo. ~ .Tuvennl. J.amartíno de Faria, 2". Secretario. 
:-IA! imprimir. 

. . · O Sr. Victorino ,.Monteiro ( •)-Sr. Presidon to, · O bn
parcial do h.Ojo d:í a seguintAJ noticia: . . 

«Um. véto pr.esiclencinl no Senado - O Sr. Presidente du 
Republica versus Ministro do Inf.crior...,- O voto em· separado 
d.o Sr. Erico '::Coelho. · .. 

«H a trés dias, notici~os· quo o 'Sr. E rico Coo lho ia 
apresentar ú Mesa do Senado· um requreime11to 11ara quo 
fosso inserido na ordem do din., llOm parecer, .um vil/o do 

·. Sr. President~:~ da Republica. · . 
· Explicámos mais que, estando esse véto .no Senado, havia 

.iá muito tcmv.o: sem que n· Commissão. de Ffnancns sobre 
cllc se pronunciasse, o .requorimonto do Senador !fluminense 
era pcrfoilamenbe ,justificado. porquanto· a lei manda que: 
sopre_,. os. vétos prosidcn;;,incs . os pareceres so,inm dados «cm 
SOIS UlllS », · . · 

. 1\[as - lembramos tambem - n praxe do Senado sempre 
foi ·essa: esquecer nns ·pastas os vrétos prosidencJn.cs nté que 
o Presidente termino o seu mandato. · . . 

:Assim I()Vita,-:eo o desgosto de contrnriar 0 Chefe do Es
tado do lho s~r lrrovc!.'Cn!Je, Umll ve?. apondo .o Presidente 

( •) :Jllstll disourao n~o fo~ revisto pelo ora~ot·, 

• 
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do poder, então sim, o néto rcnpparece e 'é re.ieitado por nãci 
ter mais <ab,iecto. · 1 

Contm ,ossa l.imidf)?. ou habilidade é que o Sr. E rico: 
Coelho se revolta. · , 

F~oliznl:ente não 1'qi preciso que su~ rcv.oll.a ,chegas&e ::t 
ter uma mnnifestacão publica na t.ribunn: noticiado que 
S. Ex. ia requei'er a inserção do 1!éto na or•dcm -do dia sem 
parecer, a Commíssão de l!'ínanças resolveu-se a ... resolve~ 
alguma· cousa ·e honl!em assignou um parceer · at)provando o. 
véto.» 

Naturalmente, Sr. -Presidente, es&e orgão matutino deu 
essa noticia por um cquivooo, o que é, alitis, muito commum 
na imprensa diarin. ~- mormente no orgão a que me refiro. 

A Commissão de lrinanças, apezar de Ler na maior con-' 
' sideração e no maior apreço o nosso illus!re eollega, um dos 

luminares que elln possue, o Sr. Senador ·Eríco Coelh.o, não po~' 
der·ia. de maneim alguma modificar a sua at.til.udc deante det 
uma :\ITWllt\U. de qUem (]Uer que f.OSSe, além de CJUC ella. não po
deria ter pàrtirlo dnqu~>lle nosso illu~lre Mllega, cuja urbani
dade c solidariedade amistosa com todos os seus companheiros 

· são provf:lrbia,es. _ 
Sr. Presidente·,,' si se tratasse da minha pessoa, eu não 

daria J•esp,osta a essa nota, porque não valeria a pena.· Si o 
faço, é porque est.ú 'envolvida ne·ssa noticia a Commis~ão de_ 
Finanças. 

O parecer a que e retfere a noticia. foi apresentado no 
dia_ 30 de ãgosto, c o Sr. Senador .Toão Luir. AlvoR pediu im
mediatamente vista desse pm·ecer. 

S. Ex. deixou de comparecer durantJe duas . sessões d:i 
Coinmissão; e na. ultima. dellas .o 'hcmrado Senador pelo Rill 
de .Taneiro,, manife~tou-se de alguma· marrrira ·melindrade~ 
pela fa lt.a de · attencão . que lhe parecia haver nesse pl'ocedi
mento daquelle nosso col!ei;a, e isto me fez declarar a S. Ex. 
que não devia ter, absolutamente·, resentimento. algllm, poig 
que nãn havia um motivo plausivel para tal. . 

O honrado ·representante do Espírito SanLo, porém·,. de
f:larou-me qlle mandaria o parecer no dia seguinLe, e que, 
si .!ú nli~ o havia feito, não era em desaLt.enciio ao . nosso 
colle~a •. mas. ~impl,esmimte, porque o prop'rio int.er-essndo 'lhe 
'havia. pedido que não o fizesse. . 

. Ora, Sr. Presidente, em primeiro logm·. o Re~imento 
'não unnl'Ca seis díns parn· que . um. J)arccer sobre véttJ se,j·t~ 
apresentado: mavc.a 10 d'ias. Mas todos nós- sabemo,~ que esse 
pr.a:zo nem sempre é observado. l' i!t'ó's ,,t.eem passado de um 
periodo pre'sid:encial ·para oul.ro, e niio ·só se dá estr. facto 
no Rena-cfó' como na outra Casa do Congresso. 

l!l não, seria um caso tflQ insignificante, lvnbnndo-se de 
um pro,ieet.o rJe lícenr,.a a úm :runccionario publico, pr'ó:iecto 
vetado pelo Pros.ldente da .Rcpu1)Jica, qun n Commissiil) pu. 
desse ter interes~e em pr()telar a sua s'o'lução, 

1 
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S~SSXO l!lM 30 DE SE'rE:L\.!DI\0 DE 1016 

.Foi simplesmente isto o que se deu. 
Não é vcL·cladc, po!'i;antu, que b' illtistre Senador· pelo 

ni'o' ele Janeiro Lenha mnnii'eslado na Commissão qualquct• 
desgosto contra e lia. . · 

Si .m1Les ufio ~e o/.rul.ou deste. ca~o. i'oi pUL'que, na penwl
thntl. quarLn-J'cim; deixo.Ll de !Jav?r. reuniilo na C'urnmiss~·o 
[lOl' fa!l,u. de numor•o. Na quarta-femt passada iumbem ltao 
se l'Cuniu a Commissão, ·porque, scnd:o um de seus membros 

,, l1residcntc da. Culnm,issão Mixta da reforma e!eito1·al e es
tando por este moLivú muito interessado na díscussft'o' quu 
llntão. se ü·avava nu recinto, -deliberam'o's transferir u reunião 
para sexta-i'e ira, em que s•J decidiu o, caso. · 

· Nestas condir:ües, St·. Presidente, nã'o i' o i a pressü.o de 
qualquHL' amea(iil ou ele qu.alquer recei'o' de que o nobre Se
nador pudesse pedir a entrada da mataria em ordem do dia. 
sem. parecer, que deLe!·minou u resoluoã'o da C'drnmissão d~ 
resolver h'Unlem este caso. . 

OpporLunmneutf), teremO•S occasião de dar os motivos 
pelos u,uaes a Commissão', pela sut1 qua~i unanimidadle, accei. 
-tou o véto presidencial. . 

· Esta. ·~ a verdade, e eu declaro perempfdl'iamente que a 
noticia é completamente dostituida de fundament_o.. Cr·eio, 
alitís, que não será 8Ssa a u!Limtt vez cm que -isso acont.ecbl. 
Emqtianto existir imprensa, teremos sempre que estar a fazer 

· ., ,taes rec-tificar.ücs, porque, em r'egra, a imprensa barata vive 
r pa lisonja e da zlCtalogia. '(Jli'lt'ito bem; 'll~'ttito be·m.) 

• 
O Sr. Erico Coelho ( •) - Sr .. Pr·esidente, não costumU 

!fazer commeuf.arios a publicauões da imprensa cliaria, mas 
o discurso que aeaba de pr1dferir o honrado Senador pelo Rio 
,Grande do ::lu! obr·iga-me moralmente t1 vir tí tribuna. 

· Em primeiro• Jogar, para agr~adecer as pa1avr:as benevolas. 
muitis::;Jmo llonr'ú'sns com que S. Ex.... · 

VAI\IOS SHs. SgN.\DO!tES -. Jus Las. 
O Sn. EniCo Com-H o - ... se referiu· á .minha o•bscura 

llCSsoa. (Nüó' apoilulos.) · .. , 

. Eiu segundo lng;u·, p:_U'il dizer cruo de facto eu soliüá-Lei 
o'o m3u amigo St'. Vidorino Monteir1o', digno Presidente da 
Comi:IJ!ssão · de Finauças, que interc.cdesse ,junto de outro 
h'ó'nmdo &mador, que Hnba pedido .vista do meu pill'ecer. 
afim de; quo 1'o9sero · os papois devolvi.dos á Commissão diJ 
FinanJ}:ls para resolver em definitivo. Nesta 'o'ccusião, S. E;x. 
ma prometteu ,que. faria o que eu lhe pedira. E, de facto, o 

· !fez. Diãs dlepois, quando eu passava junt'ú' tí sua cadeíeru quo 
S.: Ex. occupa presentemente, informou-me:· Já intevcedil~, 
:U •Siei1Jador que pediu vista mandará os "'• papei·s á Com. 
missãó' ~ •. » 

,(*) Est~ disours~ não foi· re:vist~ pelo o:t:ador. . . 
• 
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O Sn. VJC•romNp MoN•mmo - J'~ mandou. 

• O .Sn. Empo GoJ,r·J~o -:- l~~J·tlru?: y. Ex. qisse ~manl!ará, 
.vae mnnd:u· os pupms, a Comm1ssao o, assnn, 1mo terá 9 
Senado~· poJo Hio de .T~neiro mo•tivo de· queixa con Lra o seu 
collega .. Nã'o' foi sua inlenciio a de reter os papeis.» 
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Nos~o momell'lo. - lm de se recordar. S. Ex. - UJb'l'adeci . 
a sua intcrferencia c accrescentei : «0 Regimento do Senado 
marca dez dias. para qualquer Commisslio ·se pronunciar. a 
!'av(l'r ou contra razões de vr!to, c pcrmiLLe,-esgotado esse~ 
prazo à' inclusão na ardem do dia. do v é to sem parecer.~ · 

Cr3io· que i'oi essa conversa, que ilive có'm S. Ex:., ouvida 
c levada ao conhecimento da imprensa. · . · 

O Sn. VIC'l'OJUNo MON'l'Emo - O. parecer de V. !Ex~ u 
de 30 e 'ó nobre Senador mandou os papeis á Commissão a i7 ,1 
!la mais dJe dc:r. dias o parecer está na Commissülo .• 

O Sn·. Emco CoELiiO'- Mas foram êssas palavras, tl·Ot,'ll:-
das com V. Ex., que deram motiv'ó'. • • · · 

o sn. VIC'l'OI11NO 1\1ÕN'l'EIRO- E'.vcrdadc. o que Y. Ex., 
disse ó a pura verdade. . , . 

O Sn. Emco CoELIIiJ - • . • aos c'ú'mmcntarios da lm. 
pt·imsu. (.'1Jntto bem; muito . bem.) 

: O Sr. Abdias Ne\l'es - Sr. Presidente, tendo chegadÕ ao~·.· 
Sanado as informacões solici tadns ao Mini~ ter i o da Viacão so- · 
brc o projecto da via-fcr·rea de Petrolina a Amarante, no P:r
auhy. peco a V. Ex. que consulte o ·senado sobre se consent~ 

r- que essas infm•macões sej um publicadas no Dia1·io do con• 
.ol'f!sso. · .. .: · 

·~ 

' -

. I 

Cunsu!Lado, o S~nado à.pprova o ·rcquºrim~nto. ~ 

•. 

' . ORDEM DO DIA: 
-· 

t.tcAe tiE E~SrNO ./ ... 

' 2' disénssão clà iJi•oposJidio · ·da · 'clain~i'a dos Depu~~os 
n. 36, do 1916, -considct·ando como institúicões de utilidade 
publica as ligas de ensino, · lisas contra o analpha.JJetismo e . 

S(lciedadcs proiJagadoras de instrucção,, · . · .· ·-
Rcje.itada; vae sor devolvida ;i Camara dos ~eP,utlldos •. · . 

CIUID!'ro ;PAfiA l'AG • .UtEN•rtl' ÕE SaN'rENÇA: .:fUDICIAÍUA: 
. . 
:.l" diseussão dn fll'O!JOsiolio da Cumm•a . do& Deputadas 

n. .1\l, do Hl Hl, que obro, pela Minis,Lcrlo da Fazontla, o cro:.. 
~ito cspociàl do 57:64.8$7 40, pnra occorrQt: ;10 pagl!mÇ,tJ.Lo ~Q. 
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que é devido a D. 1Panny W<Jrms, em virtude do .sentença- . · ' · .:· . 
judiciaria. .. · · . ., .• _-,,,;, · 

. . tt,:; • .... _ ~ ~i' 

· · Approvuda; vae ser. sul:imetLida á SaJ?cção.. • · ·, . · :.: 

.O Sr. ·Presidente - Nada mais havendo a ti;atar, vou.·Jc,o; 
•\o I ' 

-.. ' . ' .. . yantar a -sessão. .· . · · • · 
• Designo para ordem do dia da seguinte.: . :.· 

~. ·',. .... . 
2• disctissão da prúposicfio da Gamara dos Deputados nu

mero 46, de f916, r:rue adia para 11 do marco de 1917 as elei- · 
cõcs para a rcnovaaão do Conselho Municipal do' Districto Fe
deral, e dá úutras providencià.s (com parece~ da Commi$são d~:' 
ponstltufção e.' Diplorn.acia, otfer~cendo 11m~das). · , . 

Levanta-se a sessM ás 2 horas·., 
••• ol " • ' •• 

PUBLICAÇÃO FEl'l'A POlt. ORDEM DA. MESA, EM VInTUDE DE DllLIBE. 
nAÇÃO DO SENADO 

.. 
Inspectoria Federal das Estradas· .de Fer•ro - Secção dá 

Expediente. c ConLabi!idadc ..:.. N. 5721S ~ Rio de Janeiro, 18 
<!c setembro de 1916 - Exmo. Sr. Dr. Augusto Tavares· .do 
LyL·a. 1\f. D. 'Ministro ·da .Viaoãq c .Obras Publicas. 

· «'l'enho a honra do ministrar a V. Ex., em seguida, os 
osclarecimcnLos solicitados pela commissão de Obras Publi
cas e Emprezas Privilegiadas do Senado Federal. ácerca do 
projecto; em estudos naquella Casa do Congresso, que auto
riza o' Gove~·no a mandar pl·oc:eder. por esta repartici\O, aos 
«estudos defirutivos de .uma estrada dé ferro que'; partindo da· · 
cidade de Petrolina, na margem esquerda do rio's. Francisc~ 
vá entroncar com as linhas contractadias com a South Amm-i • 
cnn. Ra.ilway construetion company. Limi/.ef:l, em· , Therei.ina.' 
ou ponto .mais COrlvcniente ». A estrada, de ferro de Petrolina 

,. a Thei·ezina de _que . trata o projecto· do Senado vae se.rvir a 
· uma zona çolomzada 1Jla mais ·de tres ·seculos, o seu successo 

financeiro o garantido préviamonte, conforme demonstração 
j:t. feita em estudos ·publicados pelo engenheiro JOsé Luiz Ba~ 
pt1sta nas· colunmas do ~Jornal do comrnércio,, em 8 de i'eve-

. r·oil'O de 1913. ~- · · .. · · · · 
Trata:.so, por~Lanto do alentar. com transpor·te prompto.; 

f:)ci! c barato, a uma região conquistada nas primeiras exve- · 
· . d!ções que peuetrtH·am o sertão da. Capitania. do Piauhy, cu,ia 

ftwtilidado, ,ití em 1759; era· rapregõa<lb .por D. José, rei do 
Portug-a-l, cm ca!'.La rL'gia dit'igJda a João p;ereira: Cal<las, pL·i .. 
I!IDÍI'O Oovm·nador dn mesma capiLan·in. · 
· Esta linha se impõe ainda como elemento da: mais cm·(.(( 
tU~~~!!c!!1 !mtre g~ QapiJíi.Q§ 9fl ~qhig. -º fl.Q M,arªnblío~ l?.gi:§ ~ 
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pre&enla parte ~l'ii co!·da do grande arco do JitLO!'al q!lo .li~ 
aqu(lllas duas ctdt~des·,· e ~obro ;olla o nota.vel~engenheH'O.Josc 
Hcbnucas, que assegurav<r; Já cm187 ft, seJ• a cntao·IPi:·ovlncJa do 
Piauhy uma das pouca's do Imporia que reunia opthnas qua
lidades nnra o QsLalbelccimento de umt1 rGclo fel•ro.viariu, dOu
·kimwa: <.~Este caminho de ferro, seguindo sempre U(} Joazeiro 
{~ Oeiras·; talve~ o mais antigo ·dO 'inll;rior do Brazil, unconl
tl'I.IJ'Ú• no seu .trajecto·; os esfOrços· succcssivos, DURAN'l'E 
MAIS DE 1~RES SECULOS·; DE TODAS AS GERAÇõES QUE 
NOS PRECEDERAM,· se,rvirá os mais antigos interesses da 
.Província e erguerá do abatimento. em que se acha·; OEIRAS· 
...'- sua antiga· capital. 
·. Além destas magistra,es ·palavras do sabia, qu~ affirmava ' 
serem as· condições topographicas da lh1•ha as. mais i'avoJ·aveis 
passiveis. não 1l fórn de inleresse salientar· que; ponforme o 
teste,munho irr,ucusavel de Karl Friedrich (von Martins e 
George Gardner •. em campos de criação do vnlte do Cánindú 
e seus tributarias. que fazem parte da zona a explorar que 

· • ella atmvessa:,· são das rnelho1•es do m·undo. · . 
Nu opinião autorizada do Dr. Arrojado Lisboa; ex-inspe

ctor da Inspeclo!'ia de Obras contra as Seccas e actual director 
da Estra<la de ]1erro Central do .BrüziJ,. o seu clima presta-se 
melhor que o do· sul para esse flm. · · · 

Foram as seccus e .·o abandono da criacíi.o pelo homem a 
caus.a da destenerescencia do seu gado'. · 

Sabemos que o cavallo conservou no !.').'!:tremo norldést0 as 
suas perfeitas fôrmas arabes primiLivas c tambem a si.ta gran-
de resistencia. . · 

E' de lá e não do sul que faremos futuram(\Ilte a priuci. 
pul l'emonta para o nosso E:x;e·rcito. . . . 

· Vamo os · poços no Piauqy não .serão muito prOfunilus·; 
o po":o, depois de educaoão e exemplos sufficientes-, os fará 
1)01' SI. . 
. ' Eu ·Cl'(lia CJUO na maio1• parte do Piauhy, pelo menos no · 
.norte c no centro. ha. mtüto meJlOr irregularid'de de chuva·s 
que nos Estados mericlionaes visinhos. · · 

Os poços darão a 1ªgua para uso damesticõ e para,o gado. 
Depois-; ;já con,juotamente. virá a secca o a :renaoíi.o das masni-

. · ficas r o nagens. como as pastagens do mimoso. · 
Descendo-so do boquéirão do· ·Poty em direcçfio a 'l'here. 

1 z~n~· pela região de. l~rras hum.id~as de MarvãO-; é P!lssivel 
a;JUJzar da oxcellcnc1a das cOndlçoos para o desenvolvimento 
do gado. · 

' Mais âo .sul, as fa~endas naéionaes·, outr•'Ora de Domingos 
:Affonso Sertão e dos antigos ,jesuítas,, são · afamadas .. 

No te1mpo do Imperío-, em 1852, a commissão composta 
dOs engenheiros Antonio Maria ·de Olivoh•a Bulhões, Firmo . 
José de Mello e ;rol'Sie Rademakor Grunewald; nomeada para, 
~studar os planos de. viacão geral do paiz, a~hava esta linha · 
~.ndi~pens\\VÇl para ª' constit~ição da: {l:l"fl'fJ.dfJ. N,.ord~atç, deno-

I· 

I 
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minacão por ella dada á linha formada pela estrada ge ferro 
Bahia ao S. Francisco prolongada até Therezina, com um ra
mal para Caxias e tendo por fim ligar dire~tamente Piauhy 
e Maranhão a S. Salvador. e estabelecer assim uma grande 
linha tronco central. de vantagens estrategicas indiscutiveiS:, 
na qual viriam ter naturalmente to!}as as linhas do nordéste 
da Republica. que; p•artindo do littoral, buscassem o interior, '~;. 
taes como a Estrada de. Ferro ·de. Baturité-, a Central do Rio . ··~, 
Grande do.•. Norte. !L Centr~l de Pe~nambuco·, etc~; as quaes . ,,O:'' :. 
descarregariam assim quas1 a totalidade die seu trafego para ::io 11:["' 
as margens. do S. Francisco e 'P!l..ra a capital d!L Bahia. que em ,'~ •. 
summa seria o Estado que mais vantagens directas auferiria ~i .: 

·com a coristrucção da linlia que nos· prooccupa. ~· 
Na Republica. em 189Q.;- uma outra commissão presidida 'ii; ·f, .w 

pelo eminente marechal Jeronymo Rodrigues de Moraes Jar- y <!$! 
dim. da qual foi relator o competente profissional engenheiro ·• 
Alvaro Roctovalho Marcondes dos Reis, em luminoso relatroio · ·'t ' -~ 

'• 

affirmou que esta estrada era cum ·elemento natural e INDIS- · 
PENSAVEI, do plano de viação da Republica.:. . . • • 

Modernamente o notavel engenheiro Dr. Andlré Gustavo • 
Paulo de· Frontin, ex-director engenheiro ·chefe desta .Inspe-:.. ~~ 
ctOria, em memora.yel conferencia :feità no Club. de ,Engenhà.da · 
sobre o plano de viação ferrea geral da Republica, démonstr'Ou 
ser a·'linha de Petrolina a Therezina parte importante da d;i; 'i".··:, 
rectriz Rio-Tremedal-BOm Jesus dos Meiras.Petrolina e The- ·;::" 
r~ina - ·linha norte sul que considerou ·vantajosa •. d!epoi8 de , :>:' 
salientar em detalhado e luminos'O estudo as vantagens. da · ~W 

· construcção da linha · Pirapora.Belém. como principal linha 
· norte-sul da Republica. 

Não foram sómente os profissionaes abalisados. que fo
ram acima 'l,itado&, os que reconhe,ceram a s;ranãe convenien: 
cia da construcção desta estrada de· ferro; o poder publico 
tambem assim o ~mterideu. como.prova o facto de1Paver o Go- . 
verno Provisorio da Republica. o,.torgado uma cónce.ssão com . . , 4 
garantia de juros de 6 •J• ao engenheiro civil Joaquim José v~ ''li: 
Barrão e ao bacharel Agostinho' Corrêa. ili -11· i 

Esta concessão. como· tantas outras, feita em virtude di> · ., i$: 
decreto n. 1.083·,· de 28 de novembro.;t.de 1890, foi declar!i.da , 
caduca pelo decreto n/ 8. 408. de 30 ~e novembro de t 910. •· .'> ... 

R:~onhecendo.-.posteriormente-, o GOverno. que não '(ljevia·r, ' . 
abandonar idéa tão superiormente patrocinada: e de incontes-l'\~: • . 
tavel valor para o desenvOlvimento do paiz. organizou , em 
1913 uma commissão chefiada pelo engenheiro Messias 'Tei~ 
xeira Lopes. a qual subordinada a· esta inspectoria · executou • 
os estudos de campo até o kilometro 608 - na cidade de Ama- . ;'~-~~:. 
rante. A elabOração do respectivo projecto e confecção dos ••I·." 
demais trabalhos de escriptrio já ·foram iniciados por •esta ., .. 
Inspectoria e serão opportunamente conclui das para que ·o 1~ 

)GOvl'rno fiqut> ·habili-tado a providenciar sob~e a constr.ucção '·~&~' 
quando as condições financeiras do paiz ·o permittirem e o• .: :. 

· Congresso. Nacional votar os fundos necessarios. · . . .. ~~; 
s.- Vol. Y. 27-

·~'j· ,. '"" •'' ~·.··,1 ,,.(,"''_c;, -:•· 
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. · .. · A ,exteÍisãlii;. lQtal, dadinha será ce~ca .de. SOO ... kilometros; 
, destes. 'cQnfor.lh!J ficou ·dito;· ja1 foram .exploradqs ·"608; sendo 

. que O· trecho que.· .falta .(\qtudar é 'justamente o· que. offerece 
JMnOres ~ifficuldades topographicas pOr . Se tratar dà ligação 

. · . dl!l!fdQus pontos. sit(la~os no barranco de . um mesmo rio que 
. ·é o· Parnallyba. . . . . . ;. . · . · · · 

•'ft,l ' 
.. i. 

•• 

. : · . .Em. resumo .- a: constrlicção, d~ estrada: de. fer~o. ,de Pe:. . 
. trohna.a Tllere:una;. JUlgada .conv.emente. e. necess.ar1a, por·, es~ 

,;_}e,.s 1 emint'lntes v.ultOs da. engenharia nacional .e ·P,~l? pr~prio 
... ·Governo,. é.1•uma, obrá· .que deve ser. emprehendlda .. al)~nas ces:

' .. ·~ •. · ~m .as .. caU~as ·e-ventuaes ·que e&tão· deJ)rimindo e. :talVez. Ines-: 
~1 • . 

~· m~. asp.llyxlando, a situação. finan~eira do Th~souro 'NacionaJ;~;. ·~ · 
' I ' ' • ~ ' • ,, 

~. ··•>~' . Saude e ·fratermdaêle. - · M; ·de Aglii i ar Moreira, inspe" , ~ c'or'·' .- .. ·' I I • • , • • ' • ' lo e • ' ' I ' 
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