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76• SESS!O, EM 1 DE SETEMBRO DE 1924

PRESIDENOIA
DO SR.
.

ESTAOJO

C:O!MBM,
'

PRES!Di:NTI!l

' .
A's 13 1/2 horas acham-se presentes os Srs. Mehdonca
Marfins, Silverio Nery, Pires Rebello, Arist.ides Rocha, Barbosa
Lima, Dionysio .Bentes, Laura Sodré, Costa Rodrigues, Cunha
. Machado, Euripedes de Aguiar, Thomaz Rodrigues, Joâo Thomé,.
_ Benjamin· Barroso, Ferreira Chaves, .João Lyra, Lopes Gc:inl,;alves, Bernard inu Monteiro, Modesto· Leal, Sampaio Corrêa,
Luiz Adolpbo, Hermenegildo de Moraes, Carlos Caválcanli, Felippe Schmidt, Lauro Müller, Vespucio de Abreu e Soares dos
Stmtos (24).
\
O Sr. Presidente - Presentes 24 .Srs. .3enadores, está
aberta a sessão.
·. Vae ser lida a acta da sessão anterior.
O Sr. 2' Secretario procede á leitura da nctf. da sessão
anteriOJ', que, post.a cm discussão, é approvacla, ·sem t•eclamação.
E~ igualmente lida, posta cm discussão e appJ·ovada a
acta da reunião do dia 30 de agosto.
O Sr. 1' ·secretario declara que não ha •Jxpediel)te.
·o Sr. 2? Secretario declara que não ha pareeerés.
E' lido, apoiado e ·remettido á Commissão de _Constitui cão
o seguinte
·
' PROJECTO .

. N. 14 -. 1924 .
. I

O Congtesso Nacional resolve:
· · · Artigo uuico: .Fica prorogado af.é" 31 de dezembro de' f925
o concurso para phartnaceul!cos do Excrcif.o, realizado no corrente auno; revogadas as disposições em contrario.
Sala das sessões, ·1· de setembro de 1924. --· Mendes Tavares.
., .
I
S. - Vol •. V

t'

'

2

'

.. ;\X~.Ü:S DO SE:\'ADO

:1

.fusli(icaçao
Atlí a presente <laia, s6rnenlc u111 cnndidalo ào concurso
corrcule anno foi aproveitado, tendo sido class.i. ficados ao. l.endO-Sf! dado _esse fact.o em vit'Ludc ~lc prorogação
do concurso anf.erJOJ', eUJOS candJdal.os lecm s1do nomeados
J;nya as vagas .que apparncer:am até esta data, as quacs, de dil''.'rlo, pcrt.cncmrn aos carHiJdalos do concurso realizado cm
1\121t, que 1'ol'am prejurliéã'Uõs:·cfu"'"scu direito. - Mendes Ta·vares.
·
·
·
'
·

l·~~alizado llO

. ..

~

'·

'

. '·

'

O sr: Presidente - ·Continúa a hora do expediente. Nãô · ·
l1a ot·atlorc8 insl'riptos.

·o

Sr. Lauro Sodré .:.... Peco a palavra. ·

.I

.

O Sr. Presidente··- Tem a palavra o Sr. Lauro Sodré.

..•

\•

'

.

O Sr. Lauro Sodré (•) - Sr. Presidente, quando, aos
i:lt•J·J•adPiros rlias ·rio nnnu passnrlo, · n Senado se afanava .na·
.ulliJúa dr.miio (Jada ao Orçan:enlo da Despcza da.· J~epublieit,
.i,lwg·ado :i. discussiio o capif.ulo qum·trr, 1'111 se Lr·alando ·do
O.t·~'urnr.nJo da Agricnl Lu r· a,. a Commissi.io de· Finanças of1'eret:~ll.l .wna:: Prnenda a cssr nrçnmenlu. Era. (Últão, Hela lo r.· do
pat'l!eer u Sr. Sr,nadOI' Ji14? Chermo'nt, a uúe tempo ainda.
!l'ic.mln·o i.ta Commissfto rle Pinm!l,,as. A en:enda, que. aqui· fenltn (mo.<tJ•wu/o u'/1:. ·impresso) rncrceeü o voll.i de approva·~,.ã,) do· St)JHHin', .rustificou-a tl Sr·; Senador .Tusto Chermoflt.•
- Em nma QJllentla l'claliva á lei qne regulou a situa1:ão doH
, npm·al'io;; de e·~il.'adas de l'erJ'O e que, ao.. me;;mo tempo, .man::.
dri\·a app1·:wur .o rcgulan:.cuto que crcou o Co'nseliJO Supct·irJL'
do. Trnballlo..
·· ·
o inlt•r.·c~.•n que limho por csla emenda, appro\·ada pcln
;";;,•nar]o 11 ·llllllf'l pas~ado, l'C\'ela a I.JÔil YOnlarJr, rJ apricCll t1 O
lolt\'Or', qnc eu qum·o dispensar a. r.~se acto do Poder Lc,::islal.ir(i e dn Pnclr.r F.xeculiv~. Refiro-me à Jr.i de 24. (]e ;inneit'O' dr 1923 c ao l'i.'f:'Uiamenlo r.lc 30 de abril do tr/esnw
armo .. A emenda, a que mo Ycnho refel'i'ndo, dizia textual..:
mr.nfe: n
'
.
'

«Acúcscente-sc onde convier: · ·
ArL
·O' Conselho de Aciminisfrnçii.o de cada. uma .dns
enixa:; SI'C!Hla~ pr.la ·lei n. 4 ..GR2, dr. 2·1 de janeiro de 1.923,
· ser{t conslil11ido rle cinco membros:. lJm prr.·sidcnlr., dcsi,:;na-.
do. pelo Conse!h(l Nacirmnl do Trabalho, <lons empregado;:;
tlo' quadr·n 'da cmpr·cm."tl<J~;ignnclos'_pcla sua ndíninisfrn~üo, e
' · rlous r•q])l'Cseulanlo" do pessoal. ,
' ,, .
Par•ngTaphn .. O manda'.o desses membros ser:i de tr.~s
· annos.
A!'l .. Da~ rl'r.ei~õe:.<. dns · r.nixn~. a que se T'l'ft11·e o arl.ign
nntr.•r·io'r hawr•(t !'ccurso pnm o Conselho Nacional elo Tmhalhn.,

'

'

.r! Nüo l'ni revisto p•:•lo m•aclor •.

•''

siss!o

~r;~ .I DE SETEMDrio on: 1024 •

3

Al'l.
Pica approyado o dececto n. !0.027, de 30 de
uLril du 1na, l[UG C~COI! o Conselho Nacional do Tt•abal!Jo ..
O HclaiCit' do paJ'f'CI!l' u.iunl.ou pala\:J·a~. · [ltLl'l< ,iusl.it'JC!IJ'
l.'sla nrnenda. ,\ppt·ovudu, qun roi, um Senadoe rcqucJ•eu que
J'ussc l'ila destueadu; JHU'a eonsliluir prr~j(.•clu em .~epuràrlo.
A Mc:;a jJt)tJdCJ'tJtJ quo a Ulfii.'JH!a linlJH ><idu UJJJII'orada; ,nas,
apczat• desta declal'<ll;ão ela M!!sa, o Bl!llad!• J•cwlrcu destacai-u do uJ·~;JllWIIIo, tlUJ'a consliluiJ· pl'ojedo ú JlUrle •
·
Puis bun1, St·. l'rusitlrml.u, cu venho ago1·a J'equeJ'CJ'· :'t
· ·lllt!sa qtJü esse j)l'J.>.iudn St!.ia iiiclllJtftl na oJ·de·n, dos nodsos t.ra. lmlhu.•. E' uma n1rwnda .da CumuJiss;io Li•.l FitHIIH;n·,,, justil'icuda pelu nelalúr, lJllt! addul.iu ,·,s f'lttH.Iamr~nlus em que f!ll:t
é lmseada :·. 1.;, Uilill C!Úf•lltla, <!LlC l.l'\'1' u \'O I. o !'lli'Ol'll\'C] do S~~
nado. :'11•.•/a,; cnnrli'.''~•os es[.'J, prti'I.'CtHrw a n;i111, do UI!CÔI'du
com 11 Ht!gimcnlo, ''ltl HÍI.!Ja\·ii•J tlu enli·tu· na uJ•de!n rio,; W>';$0~
lt•aballios.
·
O S11 ••Jo,i.o J,Ytt.l - lndopent.leul.e de pm·eceJ' da Comn:.iss;io '! (Puu.~a.) Ptn·quc a· Conunissão, quando p!'OlJÕÜ que
,:.t r.nwnda c·.Jn:;til.tla JII.'O,iecto 1i pm·l.e. nãtr enll'a no exame
do USSlllll[Jtll:
O Sn. L.1uno SooR& - Pcl'lliíu; r.u llJC rel'eri ao cxaiuo
prévio que essa emenda :teve. A en1ent.la foi ria Jl!'OfiJ'ia ·Com,..
nii.•sfio de Finan1:a:;. E' um vouco n~ais do que ler o pnrccer
da Cnnunissão. Poi approvaclu pelo Senado, e está nestas conclit)Õcs,
O Sll ..JoÃo LYH,\ ·- S1 a emenda é ela Commiss;io de :Fi~
nane-as, á situn~fio ti i.lil'fer(•nte; po,·que as nmentlas nprcscnl.ndas pelo i:;e.nado 'e (]Ue a Commi$Siío pede con~tituam pt·o.iocl.os aparte uiw ficam di;;pen~aclas do put·ecer tia Commissão.
Si, porém, 'a emenda t! da Comm i.ssão a :>i luaeão t5 ou tm. ·. ·
.·.O .sn. LAuno So01u; ·- :linda de fig·ura. Pois b•·m, acl1o
~ue ella' está .cm sitúação especial, pelos seu~ untr.cecleutes.
O Sn. Allis·ru)l;s HocH,, - V. Ex. at<i clechll·ou que fui
appt·o~·ada no plcnario.
· ·
·
O SR. LAUilo Sotli\É ..-- Jl,•J·f'eiLamcJ)/.e. E' certo que (juando
um Bt!rmclor ruquet·cu que essa emenda foBsc dusl.neada do o:·(;:unent.o,' h'ouvé um membro da Commissão (rliriyiudo-.~n ao
.S·r. Jutio Lyl'a), V. Ex. prcc.isamenlr•, qtw alle;,:ou ter huv.irlo
dvsacet'•t•do n .uge i u d:1 Cn11un isslio .•.' ~I UI', r.rn lodo •1 ensn, c11 a
I'Jg·u,·a como eJJWJJt.ia ch(CuJumi>;,;ãll, ulllbnm algun~ elos n~t.nn.lll'OS da Conúnissiiu. ~um tlodaJ'U\:ão l•Xfll'•'s,:a no p;u•r,er•.J', tiw~som •liscol'rladn do lia. nopil.o: figut·u· c nppnt·ect.•· nos trahn~
lhos dn St>llildn, wmn l'lllt'llllll da Cullnni~sãt'l,

81·. Pl'Csidontc•. f'll .ili drclai'Pi n V.Ex;, ao ll~osiJ.·ar o int.eress,! quC' ll'!lho por· f·sl.a nmelllla, qno o não t'nçn ;;inflo pa1·n
Rct·viJ·. 1ís 111inltu;; 11piniõt'~ o senlinwnl.o;ule rnriJ•ns l.r!mpo~. o
flr,;l'jo que 1cnho d~· concnl'J'ér pnr·a quo .f!~Sa lo i I! o.~~r. r·c~;u
lamenl.o deem lle Si o;; l't.'iHJltaclns que Ioda n gente dcllr.s c~. pr.t·avn, ~cndo. etJnJO I'OJ'Illll, actns plthliendos Jllll'll 1.1 fim rlu
· . fn\'Ol't!eet· ns i n Irt·e.,sr•s operar i os.
. .En tenho en1 miios :-- 11ão queria dir.er UlfOl'U pnla\'!'ns Cfilll
n;in fc>SsPm min!Ius, do momento. pnrn oxplwar •'sln Hympa~
.Lilla, cslc int,~rcssc por cstn Cll1Cndu - cu tenho cn: müos um
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opuseulo, isto é, a mensagem por mim dirigida, como Governador, ao Cong'l'r.1sso do rnen J<:stado a 7 elo setembro de 1919
Pois bem, Sr. Pr·csidenle, eu ii'tsel'ia neste r.liieLtlltetlio of:
1'!cia~ a c~mrmmi~acão 1'eila ao ~el! saudoso amigo coronel
CassiO Rers, prcstrJcnLe da As~ocnu;au Corúrner·eial do Pru·á,
para levar. a _s. Ex. applausos e louvores pela iniciaLiva que
essa assomaçao llnlra _tornado de pron~uvcr· uma· combinacãc•
entre operarws u pulrues, para o J'im de dccidircru, por· arbitramento, a:s desharmonias e dissidios que surgissem entre este$ e aqueHes.
'
·
. · Nesse papel ou deixei clara a minha opinião; deixei ela~·
ros ·os mc;as sentimentos. Não vou ·lei-os agora. JunLal-os-hci,
porém, ao meu discurso, para provar que antes de. eonhec.Jt' ·
os actos do Governo Fcder·al a que me acabo de referir, a .lei
regulando a situaQão ele empregadiYs de Estados e o t·egúla,m.ent.o creando o Conselho Superior do Trabalho, já as nunhas' opiniões eram naturalmente levadas a crcar esta situacão em que me encontro agora. collocado, em face do acto elo
Senado, do anno passado.
.·
·
· . .
. Os· que tiverem a curiosidade de ler essas palavras· qu~:o
vão ser publicadas. verão que não são de agora esses sentimentos e ·opiniões. Ao contrario, de- longa data, Lenho sympatliia por esta causa, entendendo que a Republica não ha de
ser o que deve ser, emquanto não contribuir e concorrer pelo
seu esforco, pelo seu estudo; pelos :seus actos, para resolver
de alguma sorte a chamada questão social, ou, ·sr quizerem,
questões sociaes. que não é uma questão de vida, mas, untes
de tudo, uma questão moral.
Entendo, Sr. Pre·sidente, que, pondo dJ lado n~ princípios
da chamada escola liberal, não é possível que a sciencia: economica, que Carlylc ·chamava a ·sciencia da desolação .Disrnail.
Science, e a que um grandé. escriptor frllheez. appell idou La
8Cietice ·ennuye8e. deixe de levar os poderes publicos ao caminho que os conduzirá a solucão das .QtJestões qúe sacodem
-profunda e radicalmente o velho mundo e que hão cte, uecess!lriamente, chegar até. nós, sacudindo-nos lambem emquanto
nós não abordarmos cs·se problema fundamental c essencial. .
contribuindo com o nosso esforço para a harmonia do trabalho :
e do capital, promovendo accôrdo ent.re as duas grandes classes ·
- operarias e capitalistas. · ·•
··
.
·
Envio, pois, n Mesa o meu requerimento, para que essa
materia entre na ordem do dia dos nossos trabalhos.· (Muit~
bern; m·uito bem.).

, .

COMMUNICAÇÃO A QUE, EM SEU DISCURSO, SE REF'ERlU O SR. LAUI\0
~ODRE
.
.
I

·~

,,...

"O maior set·v'iço presl.nrlo peln Associação. Com~ercial foi
o concurso que e!la deu ao Governo, quando :. ·vezes diversae
aqui se manifeslnratn as classes· opernrias em movimentos originados pela defesa de · intQresses seus, e ·que poderiam ter
consequencias lament:aveis, como em tantos casos tem succe- .
dido fóra e dentro do nosso paiz, si os não soubessemos encaminhar. dentro da lei, respeitando e fazendo respeitar bs
direitos de todos, como é d"e nosso dever.
Até nós tinha ele chegar como chegou essa corrente de
opini!lo, que tem se avQ\Umado COi:n OS clias, ganhando ·em .
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intensidade e extensão, extendendo-se pelo mundo todo ora
calma e branda, a reclamar a acciio dos poderes publicas em,
pró dos que vivem do trabalho, pelos seus orgãos de imprensa, ou ·pelos seus reprosentantes nas assembléas legislativas, ora em violentas explosões qüo teem produzido alterações profundas ria ordem publica e até mudanças radicacs nas
institui.cões poliLico-sociaes de alguns paizes da velha Europa
combalida.
.
,
·
Pela minha parte não são de ninguem ignoradas as opi.
niões que esposei e sempre defendi na 'imprensa.
. Assim, desde 1903 eu escrevia no 1' de maio estas palavras eu1 arLigo estampado nas columnas do uma folha do Rio
de Janeiro:
·
·
·

\1'..

"Eu sou em l.heoria abertamente· contrario aos prin'cipios que fariam da scicncia cconomica, que cultivo com
zelo, carinho e amor, essa dogmatica do egoísmo, como
lhe chamou um grande sabio )ll!emão, que a reduziriam
a .não ser outra cousa sinão a sciencia da desolação,
disrnal scicnce, como a appellidou Carlyle, que a ming·uariam ás dimensões de uma litterature ennuveuse
·como a cognominou Thiers..
Professo e sustento que a sciencia não pódo desinteressar-se dos destinos e da felicidade do homem, e
que deve ser objecto de constante preoccupação dos que
estudam·os phenomenos sociaes, tudo quanto puder concorrer para o bem estar das classes. proJetarias, fazendo
a felicidade dos que trabalham e soffrem, pobres e cada
vez mais pobres, ao lado e ao serviço dos ricos cada vez
' mais ricas.
. . A Republica não é sinão um regímen politico em
que o poder, em vez do. ser creado e instituído no in. teresse de .uma familia privilegiada, é feito, para o bem
geral de .todos, para a.felicidade do. povo. Dahi a Cót·. mula ant1ga: 1•es pnblwa, 1·es· popult.
Accertou quem disse que a Republica, rJigna r!~sse
nome, deve ser iminentemente social. E' nccessario qul'
nclla o Governo aclopfe as medidas ·que hão de· ajudar a
resolver o problema Racial, que não é, consoanl.e as pa-·
lavras attribuiclas a discípulos r.Jo notavel scienl.isla e J'e', formador Karl Max, uma questão de ventre, que niin ú
ainda, no dizer de H. Schai'fe e de Ketcler, uma quosl.iio
de ostomago, mas que é, antes de Ludo c sobretudo, 11 mn
questão moral. "

'

•

Por isso . a ninguem havia de admirar a. conducta, qnc
como Governo Lenho sempre manlirlo, quando pacificas desharmonias aqui se abrem entre patr<ics o-operarios. inlci·vindn
a ·minha autoridade para que se encontrem para tacs dissidio:;
soluções que conciliem os inteJ•csscs em ,ingo,
Nesse lidar encontrei a melliOJ' vontade no prnsirleni.D ria
Associacão CommerC'inl e seus r.olleg·as.
· ·
.Tnnto dellcs inl.ervim na hora em qu1! ~e lentou dar IH•,;I~>
Estado o pas~o largo, que r!n1 tanl,os paizt·~ RI! vae rJanrlo, plii'll
pór no !ogm .dus ln tas o dos orli\lS, qLll' divirif'lll a,;; dua~ l'ia><:<l'"·
a puz r. a estima, que ns appro:mnam na ,rn·oduccao de lwus r.eonornicos, cooperando juntas,
· · •
·
. .
,,

·~

'I

,
6
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Quando nm numi~t:osa ·assemhlóa na g,)t:J,J tia Associar•ão
Corninlwcial se rcunimm os induslriae~ p:u·aensr!~. no intu.illl
1!1) drlibrra1' sobre a creru.:üo rJ,, um lt•ibunal arhilr•aJ, cm que
l'I'Pl'P~rnrant.rs das classes opcl'aJ•ias e e.aritalistas decidissem
tJllacsrp.Jer clrsaven~as que f'llii'C cllas surgJ~sem. endcJ•ecci-llws
a earla lirlu cm sessão, expondo-lhes como esse encaminhamento para n ICt'J'cno de conciliaçãQ mo parecia acertado e louvavcl:

•

"Log·o que tiye scirncia do passo que iam dar, lüo
oppOl'l.uno n tão acortacto;· Pnl.endi qüe el'a meu dovm·
loval'-lhcs a rninha palavra de sauclacüo e de applauso
por esta voht•e e generosa conducl.a que revela o proIlOsilo de contribuir. rlentro da esphera de süa actividade, para que nesta terra e no seio da sociedade culta,
mn que vi\'l~mos, encontrem solur.ão digna c cerl.a as
dr,sharmonhís e os clissid.ios que por toda a parl.c na
!tora historica qtw estamos vivendo põem, uma em. 1'aee
da outra, as classes sociacs, os que rcp'rcsenlam··o capital c os que vivem do trabalho.
··
.
Sito publicos c no'lorios os meus sentiment.os quanto ao moc!p por que aos que tcem a responsabilidade do
Go\•eJ•no devem li!vat• o conc.urso ri e seu esl'orco .para
que os legítimos interesses dessas classes não levem ·a
lulas, antes encontrem decisão razoavcl. dentro .dos limiles da moral ,j do dit•eito, sob o· amparo da J'Üslica e
á sombra das Jeis-libcracs da Hepublica.
.
Quando a 1 de fcvcreiró de 1917, assl!ntcl o marco
inicial da jornada trabalhosa, que se me desenhava tíio ~
incada de riscos c. pet•lgos, puz cm claro ·O. apreço em
que tinha a coopm·ação o subsidias, tlUO me pudessem .
e devessem dat• os que gerindo os seus . proprios interesses são em tão grande' parte íactorcs necessarios e
essenciaes da vida da collcctividade.
· .·
·
,
. Foram estas as minhas palavras na mensagem· que
li perante o Congresso Legislativo do Estado naquell~
data:.
.. . · . .
·
'
"Como Govm•no sempre. aqui vivi com .os ouvidos· ·,
nbcr•tos aos reclamos c á$ queixas dos· que são lcgitimos orgãos . da classe commercial. Nunca fui surdo aos
conselhos da experiencia, qLJe lhes pcrmil.tem vêr com
mais acerto e seguranca muita Yez dõ que aqtwllos que
não onl.ram, para, o csturlo c solucão· dos· magnos prohlr.mns cconomicos r. financeiros, siniio com as .Iicões
das scieneins I.Iworicns, com ns luzr.s ·com quo illusl.ram
o seu cspirit.o, ahchct•nnr.lo-sc nas J'onles ahtmrlanl<~s rlo
$BlW1'.

\,

I

Em l.aes assnmpl.os é bem qw1 vão de· par a tlworia .c a pt•atica, J~ aos .llue governam n11o lhes fica mal
ouvtr os· qurJ podem rlJWl'. solii'C queslocs, que de por.I. o al'l'eclam os 1cgit.imos inl.eressns das classes conservadoms por excelirneia, pot•qtw nellas se fizr.mm compet.r.nte~ u Rohcdores pelo ll'ato diul,tll'lHl de tacs matnrins. ,
Dt~ssa h<ia l'l~gra saiÜI.ar TJÜ(i !no afaslnrci. Som
rltJsmnllidas presumJ.lÇi'íes ri1J sabt)l' c sen) 'Vaidades ,rirlil'ulas. (JUe a lodos !.cem levado a erros unperdoave1s C·
fal!aª evit,twei.s, no .qeseJo (jc acertar, t~ccciltlrci os )JOn&
1

'

'

7

suhsidios que nir. rm·em duelos esponlarwarncnlr. ou
quando sol icitatlos pelos que melhor· dll _ tftW e11
conhecem as condir:ücs cm que o Esl alio ~c cnconlra

a

n'Ol"l
( 0,
I

'

o

"

'

•

"Cabe á llnpublica o dever• ele cuidar• dos lcgit'irnos
- l1lLI!l'~!sscs, ~lo hc.m estar· elas classe~ ope.l'arias, de <•u,ia
acl.t\'ldadc nlttllrg-entr: clppendcrn lodos os progr·c:;sos
modernos :da eh• i! ização.
.
·
Sou elos qtHl enl eúdem que a nossa patria não· h a
- ad aetáuuum. '·do seJ· essa lnrl'a o;;~encialrncnl.e a~r·icoln"
!anta \'CX- j:i canluda e cclehmrla pelas rnaraYillws· rJa
;;ua· natw:r~a exuber·aniü <J exeepcional. Cuido, ao on,·ez; qnc enl.re nós hão du Ler asserito todas as inclns1rias, c qnc ha de rnult.iplicar~;;e o tr·abalho cm applil'a. çües varia\' eis o fecunda,;. N:ió Ira· conw separar enr
dons o [JU<?blcnra Unico do capital o . do t.r·uhalho ·.
Nenhuma ·mdustJ·ia póde nascer. evolver e prosperar·
ocm essas duas alavancas essenciaes. Da harnronia e da
combinaÇão ''dessas. ·duas for~as ·é que r·osulla o progresso geral. ·
·
·
· Eu não ~l-irei que a chamada questão social, ou, so
quir.e1•em, ·que as .questões sociacs sejam entre nós m:- .
gentes, l\Ias é ao 'meu ver incontestavcl q1.lO o nosso
melo ha de for·cosamente ser dentro em pouco, com
accr•escimo da população, e· com o desenvolvimento ín~
· c!ustrlal do- paiz, agitado e sacudido pelas mesmas convulsões que a esta hora trazem combalidos ·os velhos
. -edifiGios sociaes do outro continente, ele onde veem a
derramar-se sobre· nós as grandes sobra~ de trabalha- .
.- dores, impellidos por· esse. verpatwtm mobilt, que é a
lei natural do universo.
·
·
Felizes os paizeR noyos, que chegam tardo ás cu!. minancias. onde estão d1J muito as velha~ nações levantadas ao mais alto degráo do cl'e~cimcnlo i.ndust,J'ial, 1'1!lizes OS pni~cS 1\0\'0S SÍ, colhida a Jiçíio, que. d:t a f!Xjlüt•ienciÍl social feita no cspn~:o e a obsr.t•vaç~o da hi~l.l?!'ia,
,puclorem o~eapar :is crtsus agudas que eslao prodtmnr.lo
(essa ospeeie de· 1•ai\·n chron.ica, pondn cnmo ínirnigtl~
lllll' toda a parte. no mundo civtlizado, as cla;;~e;; do:; que
vivem do capital e do,; que vivem do lr·ubalho."

'-~

.

. E pOl'({Lte cr·arn esi'I!S os meu>' scnl imenl.o", c prJJ·qrw L:te~
·r.ram, eornu ser!J(ll'C J'o~am, a~ nr,ir)hn.;· npiniües. mtl,u!·nl lra\'ia ·
de ~CI' ti g'l'al.a llll!ll'!!;;sao l(lHl dt!IXUI'II\ em meu CS(Jlt'I[O 11 lH\a
novu, que'm1~ foi l.r·azida peJ~, SJ·· ·~or·oncl qassio !lei~. t!ig:no.1'
oper·oso pro~Hienle dtl A~~o<:ra~uo. j,omrnm;.ral do i'al'á. ·a .~ll.Jll·
1üal dcd icarão Ul.l i mportuutc ca t'f>IJ que l all bl) rn ex er·cc lu ntn
eleve· essa tet•t·a c o scn g-m-urno.,
.
l\'tt imnossibilidarle. l'Jll rJue estou, r.le !,ovar· aos que aq~rt

yivem o t.J·abulhum o rnou pamlJern e n

t~rrnha

GQugratulaçao

·:.~.

. I.

. :.: -~_:

.

.-

'

'

Da linha de conducln qne MsAas pala\'J'as ficou tmçada r\
sabido que. não me afastei. l~ s6 lenho ruzües pur·a peJ·:;cv~rar
no~,;a pratwn salntnr· e prove1Losa.
Tambem não c.unsar•ia c;;panl.o a ohsrr'\'ação das norma~
de ~n,·cruo, que eu tenho seguido, a quem f:ive;;,;r prcvisl.o eH:;u.
Jog.rca. c naluml sequoncia élos IJJ'incipios qnc assentei ne:;tus
palU\'l'llS daquclle documento pu J!ico, assim:
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pela obra, que vão realizar. promovcnrJo á approximação das
que -reprc~en~am 0 cap.ital e o LJ:a~al)lo, o apparelha~clo
os mstrumentos mdJspensaveJs para dmm11· as pendenc1as
que entre ellas sur,iam, vão nesl.aA linhas· os meus votos sinceros por que essa obra mer•itoria se disfaca em fJ•twl.os bem-·
fazejo~, c que á nosHa tm'l'a rmiba .a _gloria. que 1he ha de ficar.
rle ter dado um. passo largo: c dccJRJvn c mn exemplo pa1·a ser
imitado, assenl.ando as bases solidas cm que eleve descançar' a
,justiça social. '
Bel1ím·, 7 de abril de i!l J !l. -- Law·o Sodrt!.
clas.~es,

Q Sr. ·Presidente ~· AI.J.cudendo · a que a emenda a que se
refere o nobre Senador pelo Pará .é da Com missão, e foi destacada, pelo voto do Senado, par·a ·const.ituir JlT'o,jccJ.o a parle,
·
defiro o pedido ele S. l~x.
Con~inua o expediente. U'auo~a.)
•
· Não havendo mais qucin qneim usar· da ralnvm, passarei
á ordem do dia. (Pausa.)
· .
Comparecem mais os Srs. A. Azeredo, Antonino Freire,
Rosa e Silva, Euscbio do Andrade, Gonçalo Rollemberg, P.odro
Lago, Antonio l\loniz, Moniz Sodré, Mano e! 1\lonj ardim, 'Miguel
de Carvalho, Mendes 'J'avarcs, Lacerda Franco, Adolp,ho Gordo,
· Alfredo Ellis, Affonso tle ·carnargo, Generoso Marques o Carlos
Barbosa (16). .
'
Deixam de comparecer, com causa justificada; •.1s Srs. Pereir•a Lobo, Justo Chermont, José. Euzobio · Eloy de Souza, Antonio .Massa, Vcnancio Neiva, Carneiro da Cunha, Manoel Borba, '
Luiz 'l'orres, Jeronymo Monteiro, Joaquim Moreira, Paulo elo
Frontin, Bueno Brandfi(,, Buono de. Paiva, Lacerda Franco,
Adolpho Gordo, Alfredo Ellis, José Murtinho, Eugenio Jardim,
Ramos Caiado e Vida! Ramos (24) .
·

.

01\DEM DO DIA
CII.EDITO PARA PAGAMENTO AO SR. ANTONIO SIQUE!RA

..

3' discussão da proposicão da Camara dos Deputades,
n. 3!l, do t924,. que abre, pelo Ministerio da Marinha, um credito especial na importancia çle 2 :535*085, para pagamento
do difJ'cronoa do vencimentos ao i• tenente machinista An~
tonio Carlos . de Si queira. · .
. Approvadn, vac á sanccão.
APPT,!CAÇÃO D~ CTII>Ill'J'O PET.O MINI!l1'ER!O. DA AORICUI}l'UR.\

.

2• •discussfio da proposicíl:o ela Cnmara elos Depul.ados,
·n. 88, de 1022, approvando a applicaciío daeln, p()lo MinisteriiJ
da Agricull.ura, Industria. c Commercio, · ao supprimento de
200 :000$, feit.o ·pelo Thesouro Nacional.
·

Approvada.

I

...
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O Sr. Presidente - Nadn mais havendo a tratar, designo para ordem do dia ela sessão de amanhã o seguinte:
;J• · discuss.fto 'da proposicão ·ela Camara dos Deputados
n. 2G, de 1924, que fixa as forças de !.erra para o exercicio
de Hl25 (corn emenda da Cornrn'issün de Mm·1:nha e Guerra, faV01'1lvel, parece1· n . .f 3ii, de 4924) ;

'

·

3' discussão da proposição da Camara dos Deputados
n. 22, de 1924, concedendo ao Dr. Alvaro Alvim uma medalha
de dislincção de 1' classe, pelos relevantes serviços scientificos
·e humnnilarios prestados durante 25 mmos (com parecer (a-.

vo1·ave/ da Com:misstio de .!usl'iça e Leaislação, n. 133, de 19;!..f-);

2' discussfio. da proposição da Camara dos Deputados
n. 38, do 1924, que abre, pelo Minislerio da Guerra, .o credito
especial de 217 :500~197, para pagamento de differença de
soldo a ol'ficiacs reformados, beneficiados pelo decreto numero 4.691,- de 1923 (co?n pm•ecc1' {{woravel da Commisstio de
de F'impnças, n. /.1, de

.J 92.f-);

·

:;• discussão ela proposição da Camara dos Deputados
n. 511, ele 1924, que abre, pelo ·Ministe1;io da Guerra, o :credito
'""pccial de 188:735$200, para pagamento aos sargentos auxiliares ele escripl.a das Juntas Permanentes de Alistamento Militar (com parecer {avoravel rla Comrnisstio de F'inanças; n. l.f-0,
de l924);

.

··

·

.

· Discussão unica do parecer da Commissão de Policia · numero 151, de 1·021, propondo a promocão elo servente Antonio
Gomes da Silva para a vaga de continuo aberta ilelo fallecimento do continuo Cláro Oscar Garcia e Silva e a nomeação,
para o Jogar de servente, do Sr. Manoel Gome~ de. Souza. .
Levanta-se· a sessão ás 14 .horas.

AC.~rA

DA REUNUO EM 2 DE SETEI\IB!tü

Dl~

Hl24

. PI~ESIDENCIA DO SR. E91'ACIO COIMBRA, PRESIDEN'I'E

. A's i3 e moia horas acham-·se presentes os Srs. Mendonça
Martins, Silverio Nery, Pereira Lobo, .Aristides IRJocha, Dionísio Bentos, Lauro Sodré, Costa Rodrigues,. Cunha Machacl.:,.
Thomaz Rodrigues. João· Lyra, Euscbio c~e Andrade. Ped I'O
Lag·o, Manoel. 1\ionjardim,. Jo~quim . MorCJra, Modesto Leal,
Sampaio Corrêa, Bueno de Pa1va, Lmz Aclolplw, Cal'los Cavalcanf.i o Felippo R~hmidt (10).
· O !r. Presidente - Pt'e~mltos .:ÍO Srs. Sonaqorc!, níío hl.l.
Htmlero para ser nbol'ta a sessão.
Vae ·ser lide • upa6iieatll para· teJ'

lil

clevido de~tino.

'.,
'

'

10

.

O Sr. 1" Secretario dú e•.uttn tlo srg·uinle
!ex· I• E J)'fF
.....
. .'J.,'''I'.. I;'
~

;J

\

Ofl'icios:
Do Sr·. ?IIiili~lr•o ria .Tusli~a. r> Nt:goeios Inlr.riores solicil.anclo que St!jam, si vussivcl, pot· occa;iião da· rnuda11~a do S•lJWtlo· para u ·Palacio Mo11roe, rrmel.liclos para u l\Iuseu Hisl o-·
J'ien u mohiliu clit sala do car,·~. a eadeira que foi o;;:~upadu rwlo
fit!naclol' Jluy Bar·bosa e a po!LI·ona ela pre~idf'llcia do Senado. ··
- .\.' Comnüssão de Poli cia . .:._ ·
Do meSJJJn Sr. i\lini~lr·o, renwl.ll'ndo dnus dos uul.ogt'aJlhOs Lia resolw;iio Irg-i·sialiva, .sanceionarla, qne abre n cr·edii.11
;!t•. a. 000:000$, ueslinal!o a· soccor·rns publ icns uns ]i:sl.ados as~o!ados por inunclat;õr" e cu,ios governos solicilar·t•lll o :n.xilin
da União. - Archivc-St• um elos aul.ograpl)o~ t! .J'Cillt!Ua-se o
nutl'O á Camara dti'S DepHI.ndo~.
/
·
'
'
Do mesmo Sr. :\linb[J•o J•emrl.fondn o,; arJiog~apliO:i'
ria
l'''"olnçfio h•fdS!ativa qUt) abr·e, pelo n':Psnw mini;;lerio. um
er·t.•diln ,:~peeial de .ü :909$677, para .pag·umrnto an :t)r·. nocloiJlhn Cltapol. PJ'(wo,l .. em viJ·imlo rir~ snnteMa judiciaria: vi~to
leJ·-~e r.sf,tnl.adu n dl!cenio conslitncional, sem snnccão ilrm
~'.éto. ,..- A' Secretaria para .o expcclienlc da pronmlg~1;ão.
Do Sr. director do Servico -de Informa,~ões, elo 1\linisle~
rio ela Agricultura, remettendo exemplares da publicacão. ~
A pesca o os pescadores no Brasil - do· Sr. N. Debané, ll!l!'a
sercul distribuídos aos Srs. E;cnadol'CS .. __, Inteirado. ' ' .
'

O Sr. 2" Secretario pr•ocede á leitura dos seguintes,
'

~...
I

PARECERES

N. 156 -

1924

Rcdcçtio {inal do Jli'Ojccto do Senado n. 78, r/e 1923. qne manda
·
êontw·,· srím.en/e .}JaJ•a r.f'{eilos de rc{nrma,. o fBmpo' de
· servifo tf'IUI meuciOIUt, p1•estado pa(o cn.pi/M-tc•lwnte com·
m·iswrio, .folio I.tti: tle Paivrr Ju11ior

O Congt•csso Nacional decreta:
,
Ar ligo uuico. E' contado· ao capitão-tenente commissal'io
da Armada, João Luiz de Paiva. .Tuuior, unicamente para. reforma,· o lempo de serviço decorrido de 5 de janeiro de 1891 ..
a 4 de ,janeiro de 1892; rOYOgaclas as dispoSiQÕCS
contrario;
~ Sala ela Commissão de Redacção, :lO de agosto dé 1024. Miuuel de Cm"vallto, Presidente. - Euripedes ele 11au·ial', Relator. - Vaspu.cio ele Abi'Cit.
}:i ca ~obt•e .a mcon, puya.. set· 1.1 i seu l.idu na Sf.'8Bão seg·u inle 1
dopo1s .ciG ptüJ.lJCaya no Dt.Çt:l'to t(o CC,JJiffl'e,~so.

em

'

'

.,.

SES:),\0 B"l

2

DE SF.'J'gl\JBI\0 DE ·.l 021

11

/inu/. das 1!11/IJIIdas do Scnmlu â pruposiçtit; dtt Ca-·
mÍim dlls Dqpllllldos u. :2li, dt.: j!)f:!.'t, IJ!!C n~·a as j'OI'(!IIS dt:

)ll'litlf.'l'tio

ter;·a para o e.cci·cicio de 102:>

.

Ao art. 1' a!inca i; ·in fine:
"DepoiR da palavra- serviços
em vez de dizer-se:
:'tlc nccürdo com os quadros de. efl'ectivos de ·paz", diga-se:
"do accôrdo com os quadros dos effcctivos orçamentarias e de
in>lruc~.ão".
·
·
Ao arl. 3" -:- Supprirna-se .
. Sala da Commissão de Redacção, 30 de agosto de 1924.
· Mi(J!tel de Carva7lt.o, Presidente. - Eu?•ipcde.l de .1auia1·, Relator. - .Vespuoio de Abreu.
:v: ica solll'e .a 1JH!~a. P.l~J·a. ~e r ci iseu lida na sessão scg·ui nle,
depois
de publicada no Dllli'IO .do Collfli'esso.
.
DPixnm de eompar.•ecer, com causa. juslil'icada, os SL·s. ,\,
Azm·crlo, Pires HdJello,< PCI.'IJiJ•a Lobo, Ba1'!1osa Lima, .Tuslo
CIJrrmonl, José Eusnhio, l!~ut'ipNii!~ de . Ag·niar, 'Ant.onino
:Ft•üit•r•, João 'rhomé, Ben;iamin Hart·oso, .E'eJ'l'cit·a Chaves.· Eloy
de Souza, Antonio Massa, Vonancio Nei\'a, lto~n. e SilYa, Carneiro da Cunha, Manocl Borba, J"niz Torres, Lop1Js GtHll'aln~s,
Goncalo Hollemberg, Anlonio Moniz, :\loniz Sodré, Bemárr.lino
Monteiro, Jaronymo Monteiro, Miguel ele Carvalho, Mendes
Tavares, Paulo do Frontin, Bucno Brandão, Lacerda Fmnco,
Adolpho Gordo, Alfredo Ellis, Jbsó Murtinbo,. Eus·cnio JaJ•dim.
Ramos Caiado, Hermones·i!do de l\Ioraes, Affonso de Camargo,
Generoso Marques, Lauro Müller, Vida!. Ramos, Vospucio de
Abreu, Soares dos Santos e Carlos Bar•bosa (42) .
.
'

.

' .,

• J
'

... '·,
'

.

~'

,,,,.

~

O Sr. Presidente- Tendo comparocido apenas f9 Srs. Sénadares, não póde haver sessão.
Tendo sido suscitada duvida sobre a autoria da omenda
destacada do areamento da Agr•icultura, para constitu-i!• proJecto 6. parl.c, a Mesa mandou verificar a vor•dade; apurando
que tinha raziío o Sr .. Laura Soclré quando declarou que a
emenda era de antoria da Cornmissão de Finanças, por elltL
approvacla, .E drsl.acada para consliluir pro,icclo á pa!'le, a
r·r,qnerinwnlo do ~r .. Senarlm· I1·ineu ?lfuchaclo.
Ne~las conrli~õrs, a e1nenila rcroricla set•:í ineluida na
oJ•rli.'lll ·r]o dia da scs~;io sng'llinlc .
Dr~igno para a sr!ssflo llf' amanhã a scguinln OJ'oll'lm do
dia:
3" diseus,;flo da prnpnsiçií.o da Cama.t·a dns Dr!puladni!
n. 2iJ, dr I\l:!.i, lJlll' J'ixa. as l'nl'\:as na-raes pal'll n exert!ieio
dr:• IO:!iJ (com l'llti'Wia da Cunmt.i.I'Siio dr! Marinha c (Jn,•rt•fl, jli
aJIJii'OI.'llda. J•lll'l!l:t!l' (al.'llrat!i;l, n. t.U, i/e· 192-f);

:1" d isc:ussiío da pJ•opo;<i1.:iín da CaJPill'll rins Dt•putatlns

n. ~:l diJ IO:!t., eoucedJJ!Irin ao Dr. Alvm·o AlriuJ unm nwrlullia
de disLinccão de 1" cla~~e. pelos J'l!]t,,·antes seL·vkus s<donl.il'it·os
.·c humanita.l'ios prestados dut•tmlc :!G nnnos (cO'In Ji!lt'l~cor {11... 'l!t;ra.vel da Couwniso'\iu de ./tt,~lh•a e l~lfQislaçúo, n. t:;:;, de. ·/.?2.1);

. ' .~

...,.
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'.;.:
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Í\NN.'I.EB DO SENADO .

2• discussão da proposi.oão da Gamara dos Deputados .
n. 38, de 192~, que abre, pelo Ministerio da Guerra, o credito
especial de 217 :509$19'7, para· pagamento elo. differen~a de
soldo a officiaes refo1.1mados, beneficiados pelo decreto numoro /1. 6!H, de '11923 (com pa.rcce?' favoravcl da Cornrnis.9ão de

o

Finanças, n. U, de .f92~);

2• discussão da proposição da Camnra dos Deputados

li. 50, de Hl24, que abre, pelo Ministcrio da Guerra, o credito
especial de 188:735$200, puJ·a pagamento aos sargentos auxi-

liares de cscri·pta das Juntas Permanentes de Alisf,amento Mi/-litar (com pll?·ecer. (avoravel da Commissáo de Finanças,
n. UO, de ·f92q) ;
.
Discussão unica do parecer ela Commissão de Policia numero 151, de 1924, propondo a promoção do servente Antonio
Gomes da Silva. para a vaga de continuo aberta pelo falleci- ..
menta rio continuo Claro Oscar Garcia c Silva e a nomcacão,
para o Jogar de ~orvcnte, do Sr. Manoel Gomes de Souza; .
2" discussi\.o do projecto do Senaqo. n. 1~9, de 1923, doterminando que o Conselho de AdJmmstracao de cada das
caixas m·eadas pela •lei n. 4.682, de ~4 de janeiro de 1923,
referentes á aposentadoria e pensões nas estradas de ferro,
será constitui do de cinco membros (eme·nda destacada do o1•.:.
ça·mento da A(lricultura em virtu.dc de reque1''imento approvado pelo Senado).

J;.evanta-se a reunião.

'

ACTA DA R;EUNUO EM 3 DE.

SETE~RO

DE 1924

PIIESIIDENOIA DO SR. ESTAOIO OOWlliiA, PREsiDENTE

:A's . 13 1/2 ·horas acham-se presentes os Srs. Aristides
Rocha,. Dionísio Bentes, Lauro Sodré~ Cunha Machado, Tho-.
ma:z Rodrigues, Benjamin Barroso, João Lyra, Pedro· Laigo,
Manoel Mon,iardim, Joaquim Moreira, Sampaio Corrêa.:.. Bueno
Brandão, Bueno de Paiva, Luiz Adol-pho e. Felippe ;:schmidt
(15).

·

.

.

.

•

.

O Sr. Presidente - Presentes 15 Sra. Senadores, não ha .
. numero para ser. aberta a sessão.
.
.
Convido aos Srs. ·Sampaio •Corrêa e· Aristides Rocha a
ocouparem os Jogares de 1• e 2• Secretarias.
O Sr. Sampaio Corrêa (supplente, servindo do
rio) declara que não ba expediente. ·

1"

Scc,·ota-

'
O Sr. Aristides Rocha (servindo de 2" Secretario) declara

que não ha pareceres.
· Deixam de comparecer, com, causa justificada, ·os Srs .
.A••. Azeredo1 Mendonça Martins, Silverio Nery, Pirea Rebello,
Po~:eira Looo, Barbosa Limu, .Justo ChermonL, Costa Rodri- · .
(la8S, 'José Euzllbio, Euri1peeles ..mil · Aiuiar,- Anttlnino FrQire,

L
•

".•

i

'

I

,'

13

João Thomé, Ferreira Chuveii, :FJloy de' Souza, Antonio 'lllassa
Vcnancio Neiva, Rosa e Silva, Cameiro da Ctmha, ~Ianoe1
J;lorba Luiz TorJ·es, Eusebi(J dr~ Andrade, Lope~ Goncalve;;,
Gonçalo Itollemberg, Antonio Moniz, Moniz Sodl'é, Bernardino
Monteiro, Jeronym,a Monteiro, Migu ol de Carvalho, Modesto
Leal, 1\londes 'l'avares. Paulo de Frontin, Lacerda Franco,
Adolpho Gordo 1 Alfredo Ellis, .ros é Murtinho, Eugenio Jardim, Rumos CaJado, He1·menegildp de Moraes, Ai'fonso do Camargo, Carlos Cavalcanti, Generoso ·Marques, Lauro Muller,
Vida!. Ramos, Vespucio de Abreu, Soares do~ :Santos e Carlos
Barbosa ( 46) •
.0. Sr. Presidente - Tendo comparecido apenas 15 i':li.':l,
Senadores não póde havflr sessão.
Desígno para amanhã a mesm.a ordem do dia, isto é:
3" discussão da proposição da Gamara t.los Deputados
n. 2·5, de 1924, que Jixa as fo1·cas navaes para o exercício
de 1925 (cum wmxmda da Corwrnissão de Marinha e Gurwra, já
approvada, pa1·ecer (avo1·avel, n. 134, de 1924);
. 3" discussão da proposição da Gamara elos DepLllados
n. ·22, de t 02>1, concedendo ao Dr. A.!varo Alvim uma medalha
elo clislinccão dr~ 1" elasse. pelos r·elevantes serviços scientificos e humanital'ios prestados rluranle 25 annos (com parece1•
{avorq.vel ela CO'Inm.issüo de ,/ustiça e Le(fislaçáo, n . .J:J3, de

,

1994);

2" discussão da propo:lição da Gamara dos Deputados
n.. 38, de 1024, que abre, pelo Ministerio da Guerra, o credito
especial de 217:509$197, para pagamento de differença de
soldo a officiaes rearmados, beneficiados pelo decreto oo. mero 4.. 61H, de 1923 (com parecer favoravel da Commi8são de
F'in.anças, n. -!ti, de 1994);
. 2'. discussão da proposição da Gamara dos Deputados
n. 50, de 1924, que ~brc pelo Ministerio da Guerra, o credito
especial de 188 :í'35$201}, para pagamento aos sargenlos au.xiliarr.s ele e;;crip1.a das .Tuntas Pcrmanenf.es de Alistamenl.o Militar (c0111 p,t!recer favOl'avel da Commissão de Finanças, nurnei•o ·140, de .f994);
.
·
Discnssão unica do parecer da 'Commissão de Policia nurnera :15:1, rle :192•1, propondo a promoção do sel'vonte Antonio
Gomes da Silva para a vaga do continuo aberta pelo fallecimento elo uonl.inuo (l]aro Oscar Garcia e Silva e a nomeacão,
para o lagar de servente, do Sr. Manoel Gomes de Souza;
· 2" discussão rlo projecto do Senado n. 129. rle 1923, determinando que o Conselho· de Administracão de. cada unm da;
caixas crearlas pela lei n. ~. 082, de 2.\ de janeiro de 1023,
J'Oferonl.cs á aposcnl.nrloria o pensões nas esl.raclus de ferro,
~m·:i consiHuhlo rio cinco membros (emenda clestacoda do or. (~nmenl'o drt. Am·it:u./lura.: em vtrtudc de requerimento aJ>pro-

varlo 11elo Senado.)

I.cvnnl.n-se n í•etmilio,
I.

''

(

:.,
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PHOJI~CTO

N. f29 -

O

_,

.I

'/, \

'

t923

CüJJgl'('~;;o

.:"'acionnl dccrcla:
.\!'l. l". O ero~JSclho de ndminisi.J'adio tlc cada uma das
· rnixas eJ•eada,.; pl'!a lei 11, l;.üH:!, de·:!..\ de janeiro de .I!J~a.
~m·á t:onsl.il.uido d1~ cinco nwml.wos: um pre5iclcnLo desig·nadu
pt!lu Coml'lllo Nacional tio 'r!'ahalho, rlous cmpt•cgados do quadl'O da 1!ll1i'J!'t•r.a •h.•signados pí'la sut\ adminisll'fiJ.;à'J·, t• duus rcnre~r·nl nn!.1•,.; do ]v.•;;so:ll,
·
.
~ (} manda lo di!S,.;.p,; Jilt•lllbl'OS Sl~l'IÍ ri1~ ll'l'i' illlllO:i,
AI' I.. 2". Das di!Cisõcs das caixas a que :<rJ refere o at•l.igo
aniPI'iot· IHI\'t•t•:í rt•cut·su vara o Consüllw Nacional .do 'l't'il]Jal lw .
. · ,\ri.. :J". Fica approvadn o rlecrr.l.o n. ·J G. 02.7, de 30 de
ahl'il de JD:!il, que ~:rcou o Con,;olho :\'acional do. ~l'rahalho.
Jttsti{'icaçtio ..

A;; fJ·equJ'ntes l't!Cl.amaÇücs que Ieem sii.Jo snseilada:; cm
viel.urlc ela intcrprel.a,;ão fio arl,. 41, da lei n . .\..ü82, t!c 2·1 do
janeiro de 1!.123, ~ug·gorem a eme1ú.la acima, p:.tra pür teJ'lliO
final :í' iJ•rf'~,:nlaridiiHL!S que tanto Lcem tliHicúltado o J'unccionmnt~nlo rngulnr .d,as Caixas de· Aposentadoria e Pensões
das emtll'e~as de Eslr·ada de Fe:'J.'O.
, ·
·
O cJ•ilc!'iu que ditou :), alltH.Iida emenda leve em vi~ta csl.nbelcc~'.' o pl'incipie de quo ·o publico, que I) Lambem contrihuinle directo á constituieão do pnll'imoniü eollecl.ivo daquel. las cab:n~, ricyc ler no Conselho de Mlministracão um reprcstn)ln!lf.e iilonco, 11ma ':'ez que :í empreza e o pessoal ficam
aliJ rcpl'l!sr•nlados cm Jgualdacle de votqs,
·
(Da Commissão ele Finanças).
(Emenrlu ,J,-•;;Inead,n do orenrncnl.o do ~\[inisf.erio da "\gricullnr::t Jlara 1924 - Jll'oposi~ito. ela Gamara dos Deputados
H. Ji!l. de Hl2:l en1 virlndo de requm·imenlo do Sr: Jrineu
Machado; appr·ovndo em 25 de tlowmbro de 1923) .-

ACTA DA REUNI10 EM

·Í

DE SE1'EMBRO DE 102·i.

Pnl~SlllllNCIA DO SI\, llS'rACI.O. CO!MillU, PRilS!DilNTE
A'~ J~

. ·

.e 1/2 ho1·as acham-se

pr·c~cnl:,!s

os

SI'~.

l\Icndonca

J\lar·l ins, Dionysin Bcnl,t~s. Lam·u Sndré, Cunha Machado, ~Pho-

maz Rodrig·uoR, .João Thom1!, .João Lyrn. Rosa c Silva,· Gon0alo
J~nllomberg·, Pedro Lago, Bürn:u·dino .'1\font.eil·o, '.Joaquim Mo-·-···
reira, Modi]SI o Len:l. Sampaio Cnrrt'a. Hnono BJ•tmdão. J,uiz ·
Aclolphn, l!ermonegilfln de l\lot·aes; Generoso Marqnos, Frlippe
Schmic!l. o Carlos llarbosa (20).
..
. ·.
.
O Sr. Presidente - Presentes 20 Srs. Senadores, não ha
numero para ser abcl'ta a sessão.
I.

•

!

·,

15

·~I
''1,1'

r:;:; O Sr. i" Secr.etario declara que IJúo lút expcdictltc.

.

' ·~~

O Sr. San1paio Corrêa (supplcntc, sct•,·indo de 2'' sc·cretâl'io) pt·oecdc ü leitma dos sesuiutcs
PAJ\IWEIIgS

N, 1G8 -

l!l2'1

O projecto n ..122, ele 192:1, t.lctet·minando so.iarn mcoJ•poaos vencirncnl.os dos uwn~l.n·os do mag·(sterio publico,
que se aposentarem eonlanclo ma1s de :35 ttnno~ de serviço as
grttl.il'ical;úcs addiciollat•s cm t~u.io goso esLiVI'l'eJL'I na daLt; du ·
aposenLacloria, l.cve parecer J'avoravcl da ·Commissão dr, .Tus.·tiça e Leg·islaçfio, embom consisl.indo ern urna fii'Ovidencia que
carecia sct· examinada especialmente soL o .aspecto financeiro.
'I.'raia-se de conceder um l'avor a del.errn iuada elasse de
funccionarir:s, augmcnlando as J•esponsahilidaclcs elo Thesouro.
·Não §Cria ,iu~Lificavel que,, nesl!l monwnl:o .do gt'lW'lS .apprehensuf)S motivadas pela Sil.uaçao Pl'CcarJssJma das fmarwas
publicas, o Congl'llSSo Nacional desviasse os seus cuidados "cto
problema que, sobretudo, o deve tn·coccupaJ' immedial.am!mt.e
para attcndcr a inl.ct·cssc:'i particulares ainda que muito con~
sil,lnraveis de qualquer lias classes de servidores da nepubli~.
.
.
Julgando, pot· isso, inopportuna a resolu~ião r.n'opusla a
Commissão ele Finaw:as J'ecu~a o seu apoio ao projecto.
'
Sala uns Uornmissões, 3 de setembro de 1!l2L -Bttcno de
Paiva, Presidente. - Joiío Lura, ltclator. - Eu.sebio de .:lnrirade, vencido. - Feli]lpe Schmidt. - Laura JJii.ller -Bueno
Brandão. - Sampaio Correa; vencido.
'
'
'
PAllECP.H DA CO~l;\USS,\0 .DE ,HJSTJI);\ 1~ LllG!SLo\Ç,\o X. 127, DI:
1924, A QUg SE H 8l'.EHE O P,\llJWEn SUl%\
rado~

. ···x:

... -1!

.

··'i~·

I

·~:·: I
• •t ',

····•

A Commissúo ele .Jnstiçt~ e I.t•gisiasão acon~clllou. por ·sen
Jllll'N'er n. !t51, a apJlrovacao do pro,,eclo rio Senado n. 12~,

do 19!3.

.

·

Em face dessa manifcsf.ac.ão, J'oi o ról'oriclo JH'O.ioclo ·submollido a debate em plenario, cm junho do cn\'J'i'!lf.n annu.
. o preclaro senador Sampain COI'l'ea l'BqLWl'llll enLiío, c o
Senado dcl'eriu, que os papeis sobJ'I! n~se aRsmnplo voltassem
a esla Con:missiío, baseando o seu per! ido no facto· dt~ sr achar
o dis·posit.ivo cm aprceo concebido em . l.cJ•mos qun poderiqm
occasionar IH\ pratica certas duvidas, tio que adviriam prr.,iuizos aos docentPs elos ins~il.utos uc ensino superior ent suas
re!ar:ões com o· poder publ wo, ,
_
.
.
· Acolhendo nn. melhor constdcJ'a(:ao o rt'qurrlmenl.n llll
llonrarlo S0nndo1' r. ns ,iusl.ns ponrlrraeürs nddu~ida~ pn1· Y. l~x .. ·
csltt CtmJmifisüo fpr. acurado estudo ·sobt'll a·llypolhese ·t•, verificnucto a pl'OC(ldencia rla~ obscrvacqes, Julga de convcnic,nl'ia 'lll!(~r•:ser.nlar-sc ao PJ:o,lcclo, c]epois ilns yal~vra~ «nlUgJ.~
Im·io puhli1:o~> os nmnes «do TnstJI.ull! ..BcnJnmm Consl.anl».
eonlinuandn o mai·s cotr1o 5e acha redigJclo.
.
Assim~ é elidida qualquer duYida c fica bem. claro qne n
prmsainenl.o do Iegislarlor foi extender a~s professro0s dcs~o

ulilissimo esLabelecinwnlo do ensino as JUSLas vnnlagen·s do

.-'/·

í-,1

ANN.US Dlil BENAM

que go~am os d:ocentes das fa~uldudes de ensino superior desde Hl92 (por forca do art. 295 do. decreto n. 1.159, de 3 de
dezembro de 1892, a,pprovado pela le'i n. 230, de dezembro de
Hl94) ; vantagens que até hoje t.eem subsistido, apezar da vigene ia do decreto n. 3.674, de 7 de janeiro de 1901, upozar
du lu i organica de 5 de abril de 1 !l11 c· da reforma de 1915,
·vantagens que merecerem o accórdão do Supremo 'rribunal
Federal, n. 1.G22, de junho de 1910, proclamando asua existeucia jurídica, a sua validade .para todos os ei'i'eilos.
.
Ern taes termos,. submette· á decisão do Senado esl.e pa-.
J·ccer, eaperantlo que seja acceito e approvada a emenda.
Sala das Comrni'ssõcs, 4 de agosto de 192L - Allolpho
Go1•do, Presidente. - Jeronymo Monteiro, Relator. - Arist·ides Rocha, vencido. ~ Eusebio de Andrade. - Cunha Machado.
l>ROJECTO DO BEN.ADO N. 122, DE 1923, A QUE SE REFERE O PARECEil
SUPRA

Onde convier:
Arl.
Serão incorporados .aos vencimentos dos membros
do n;JUgist.erio publico que se aposentarem contando mais dn
:35 anno.s de serviço, a8 gratificaçõe·s addicionaes em cujo goso
uslivercin na data da aposentadoria.
.
Sala. das sessões, .27 de novmnbro ·de 1923. - Je'l~onymo.

Montoiro.

'·

~'·

Não é jueto que, pelo !acto de aposentar-se. haja o funccionario de perder as gratificações addicionaes conqui·stadas
em virhide de lei e que P,ercebe na .actividade.
.
Pela vig.:nte. lei que regulamenta a aposentadoria dos
funccionarios publicas (decreto n. 12.296, de 6 de dezembro
de 1916), não sã.o «levadas em eonta,, «para. os effeitos da
aposentadoria:!> "as gratificações addicionaes:!> (art. 28) ·• E'icam resalvadas, . ma:s. sówonte em parte, «os direitos dos
«act1!lacs funccionarios:s.; visto que ·da data da aposentadoria
em deante, a percepção das gratificac;ões addicionaes limitar-se-ba ú daquellas cm cujo goso elles se achavam em 1915.
Ora, semelhante limitação não se justifica. A gratificaçã'J
addicional deve ·ser considerada como um «patrimonio, do
funccionario e, como tal, nlio lhe deve ser retirada em tempo
algum. Ainda ha poucos dias, esposoU: esta doutrina, em ro ..
união da Coll'missiio de Finanças da Camara dos Deputados, o
. illu!trado Relator · do orçamento da Fazenda, a jJroposito da
uma prclençlio do Dr. Ag-enor de Roure para que ministro d.)
Tribunal de Contas, continue a perceber a gratificação a que
·fez jús como chefe de _seccão da Secretaria da Camnra do·s
Deputados.
Sala das ses,!lões, 27 de novembro de 1923. - Jer?nvmo
Monteiro. -A 1mprimir.
· .

'
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O S1•. Presidente da Republica solicitou do Congresso Na~
r.:ional, cm mensagem de 25 de junho do corrente anno a aber~·
t.ui:a do credilo especial de 16 :079$6041 para indemnizar o
Conselho .Administrativo do Collegio M11itar
do· Rio de Ja~
neiro do pagamento das importancias de 11 :089$464 e réis
4 :990$140, ei'fectuado pelo cofre do mesmo Gollegio, relativas
·ao valor das elapas dos alumnos g~atuilos e de pret dos sar~
gentos, referentes ao mez de novembro de 1923, importancias
que, recebidas da Directoria de Contabilidade do Ministedo
da Guerra, foram extra>:iadas· pelo 1o tenente-contador Au~
gusto José de Souza, quando em serviço naquelle estabele~
cimento de educação· e ensino.
'A Camara dos Deputados, tomando conhecimento dessa
mensagem,, approvou ·a proposição que constitue objecto do
presente parecer, autorizando o Poder Executivo a abrir o
credito especial solicitado.
A ·proposição da Camara vem acompanhada de originaes
da referida mensagem li da exposição de motivos apresentada
ao Presidente da Republica pelo Ministcrio da Guerra e pela
qual se verifica que, constatado o extravio da quantia supra·
indicada, por ordem do mesmo ministerio as despezas rela~
t.ivas á etapa dos alumnos gratuitos e ao pret dos sargentos,
. correspondentes ao mez de novembro do anno passado e âs
quaes as importancias extraviadas deviam fazer face, foram
· satisfeitas pelo co!r:c do Collegio Militar, a cuja indemnização
se destintl o credito.
A Commissão de Finanças acata, para dar sua approvação,
a proposicão da Camara.
. .
.
Sala das Comm:issões, 3 do setembro de :1924. ;_ Bueno
de Paiva, Presidente. - Eusebio de Andrade, Relator. -

:;:-,
...

~':':'~

..

' .')~
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Lauro Miíller. - João.Ly1•a. -Sampaio CorrBa. B1•andão. - Felippc Schmidt.
PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS N, 49, D!il
.
SE REFERE O PARECER SUPa~·

Bueno

:1924, A QUI!!

O Congresso· Nacional resolve:
'
Ar.tigo unico. E' o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministerio da Guerra, um Cl'edito ·especial de 16 :079$604,
para indemnizar o Conselho .Administrativo do Collegio Mi. litar ·do Rio de Janeiro, do pagamento das importancias de
u-:089$464 e 4 :990$140, relativas ao valor de etapas dos alu·mnos gratuitos c do· pret dos sargentos, tudo de novembro de
:1923; revogadas as disposicõos cm contrario.
.
' Camara dos Deputados, 4 de agosto de :1924. - Mnolfo
Rodriu·ues de A::evedo,· Preside-nte. - Heitor de Souza, 1o Se.:.
· cretario. -· Ranulpho Boca·yuva Cunha,- 2° Secretario.,
imprimi!'.
~.

-'I
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A Commissão de Instrucoão .Publica, icnclo tomado conhecimento do projecto n. 54, de 19.23, de autoria do Sr. ·S'iJ~ ·

nador Lam·o· Soclré, equiparando os flíplomas conferidos pela
S. . - .Yol
v
2
..... ·••.-·

"
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Phenix Caixeiral Paraense aos da Academia do Commercio do
Rio de Janeiro, é de parecer que o alludido projecto merece
a a.pprovacão do Senado.'
_
A Commissão · teve opportunidade de examinar. os programmas de ensino da Pllenix Caixeiral Paraeiise e entende
que elles satisfazem ás condições de preparo· indispensavei~
á vida commercial. ;
.
Sala das Commissões, 3 de setembro de 1924. - José ·
Murtinho, Presidente. - Sampaio CorrOa, Relator.
'i.

·,

PROJECTO DO SENADO· N.

54,

DE .1923~ A QUE SE REFERE O
SUPRA
..

PAREC~R
.

O Congresso Nacional decreta:
· Art. 1.' Os diplomas conferidos pela Phenix. Ca1~eiraJ Pa~
raense são equiparados, para todos os effeitos,· aos expedidos
pela Academia. de Commercio do Rio qe Janeiro.·· .··. · .
• Art. 2.0 Para o goso dessa regalia deve o estabelecimento
de . -ensino .mantido .. por aquella . associação observar os proS"rammas constantes dos §§ 2' e 5' do art. f• do decreto legis..
.
.
lativo .n. 1.339, de 9 de janeiro de 1905.. ·
. · Art.. 3.0 O Governo desde já fará que esse estabelecimento
seja fiscalizado de accOrdo com as normas adoptadas para a
fiscalização dos institutos· de ensino equiparados aos da União .
. Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrario:
.
Senado Federal, 28 de novembro de 1923. - Lauro Sodré.

Justificação

.I

. · Como justificação ao que fica disposto no projectá vae a
11eguir a exposição completa do que é a Phenix Caixeiral Pa-·
·raense, e em que condições funcciona o curso commercial por
essa associação mantido em BeléJ:lL
.
.
.
PHENIX CAIXEIRAL PARAENSE

Fundação

~

.installação

. F~ndada e .installada em 8, de novembro de 1908 p~ra,
sem, distinccão de sexto, culto, .-politica e nacionalidade; nos
termos do capitulo I, arts. 1', 2', 3",>4' e .5•, congregar os elementos auxiliares .do commercio em um corpo instruido.e prestigiado: curar dos interesses da classe .em. geral e dos associa-.
dos em particular; manter e ministrar o ensino commercial
para o desenvolv.imento intellectual da mocidade, a Phenix
Caixeiral, obediente. ao seu programma; ·através a exist.encia
de 15 annos, bastante tem favorecido a classe e todos aquelles
que aspiram. triumphar pela instrucção, que na sociedade é
ministrada· gratuitamente.
·
·
Cercada de prestigio, occasionado em parte pela prole·. cçll.o que lhe tem sic\o dispensada pelos Poderes Publicas, devido á sua norma. honesta .de .conducta, a Pheni:x: tem verificado com satisfaóão a constante elevação do .seu quadro
social.
•
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Corpo social
O quadro social tinha:
Socios
Em 1908 ......................................... .
120
Em HJ09 ..................... .' ..............•. .'.;.
238
Em 1910 ....................................•.....
435
Em 19i:!.·.............. ; ........................•.
448
Em1912 ...................•......................
486
573
Em 1913 ... ,· ............ : ........................ .
593
Em 1914 ........................................ ..
684
Em 1915 .......... : ......... .' ..................... .
Em 1916 ............................... , ..... ·.... .
663
698
.. Em 1917 ................ : ........•...........•.•..
703.
Em 1918 ............ .' ............•......•.....••..
667
Em 1919 ............. : . .......................... .
625
.Em 1920 .................. : . ......... ,........... ..
643
Em 1921 ..... , . ~ ................................. .
833
Em 1922 .............. ; ........................•..
No corrente ano o, tem o elevado numero de ......... . 1.308

Bens de raiz
Acaba esta aggremiação de adquirir pela quantia ·de· réis
30 :000$ o predio, com amplas accomm0dações á avenida Pa~
dr e Eutych10 ns. 61, 63 e 65, onde ficará insta!lada à sociedade
·
e a Academia Livre de Commercio.

Fundo disponivel
'0 F.undo Disponível da Phenix Caixeiral Paraense ·é de
8:500$ ·e, de accôrdo com o art. 84 dos estatutos, destina-se'
ao custeio. dos gastos ordinarios e eventuaes da sociedade.
:'· ·'

Beneficencia

''

Além da instrucção, a sociedade faculta aos· associados:
. Assist!fncia jucÚc,·iaria, cargo dos Srs. 'Drs .. Emilio de'
Macedo (llcenciadô) e Arnaldo Valente Lobo.
·
. Assistencia medica, a carg·o dos Srs. Drs. Acylino de Leão,
.
Camillo Salgado, Carmo Cardoso e Coelho de Souza. ·
. Auxilio para collocação do sacio quando desempregado.'

a

Corpos· administrativos
Assembléa geral:
Presidente, Joaquim Tavares Rodrigues.
1• secretario, Artl.ur Már'l.ins da Silva.
2• secretario, João Fiel dos Santos Reis.
· Cops'elho fiscal:
Antonio de Moraes Castro:
Marioel Gomes de Araujp. .
João Adalberto ]3x•itto Pereil'a>·

...
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Supplentes:
Ildefonso Teixeira Pinto.
José Ferreira da Silva Couto.
Rodolpho Lopes Martins Junior.
Directoria :
Presidente, Illidio Roma.
.
Vice-presidente, Reynaldo Soares Leite.
1• secretario, Carlos Augusto Dias.
2" secretario, Raymundo de Figueiredo Campoª,
Thesoureiro, Antonio Joaquim Fernandes.
Directores:
Manoel Alexandre Christino.
Alvaro Guimarães Romano.
Francisco José Rodrigues.
Constantino Pinto.
Epitacio Pessóa de Carvalho.
Agnello Silva.
Supplentes :
Porphirio dos Santos Ferreira.
Eurico Bordallo.
Jorge de Moraes Britlo .
.Nero l!'rcitas.
Americo Borges.
Manoel ,Tosé Hebcllo.
Imprensa.

1

1'cm sahido annuahnente á lu:r. da pu.blícidado, ·.à Io dtJ
novembro, gloriosa data estadual, o Jornal Phcnüc Caixeiral
l'a1'aense 1 onde, a par de uma collaborar;ão escolhida e de in~
tcrosse ab"sociativo, a mocidade exerce seu tirocínio litterario.
Promette a impt•ensa. phcnista uma nova phase ·inlei!el:l uni.
'
·
.
Em sessfio solmnlte Iitteraria teafizada a 15 do agosto
r.•assatio, em conuncrnora:ciio no centenario da adhesão do Pará ·
:'i Indepcndcnoia cto· Bra~il •. que teve a honrosa t:ompat•encia
de aulorida•Jes federaes, estadunes e municipaes, associar;õe~
_e publico, foi inslallado o Gremio Academico ltuy Barbosa,
Lllicleo de alumnos da academia e·. <(UU tem por fim:
1', ampa1•ar. defender e auxni:1r os· intnre~scs da acacemia;•
· .
2•, fundar uma revista litleral'ia •tue deverá ~ii'Cular uma
ou duas vezes por mez; .
,
·
s•, homenagear com sessões civicus as gl'untlcs datas na~.
ciona•)~ e eslarluaes.
.
Ulilidade mzbliciJ

. . A Phcnix Caix,~it•al Pal'aenRc. qu•. sumpre fiJL'l!l'ou ao ladLJ
citt' causas jus.tas e nobres, tem reccbid·~ do~ JIOCfi~t;cH publicas
J avut·e~ <•specJaes.
.
Em ·13 de novembro de 1!J22, por decrcl o n :.! • 15G, foi
cor.~itlcradu de ut.ilicludc puplictt c:;t~dLJal c em u .du julho do

illiss:\ojr,;r· 1 DE SÉTEMDRO DE 1924 •
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anno, por decreto n. 4. 70!J, foi considerada de utiliclacle · publica fedci'nl.

Tnstrucçtio
Manteve a Phcnix desde o Rim inicio al.é ao anno de 1921
a sua Escola de Commcrcio, que larga som ma de serviço~·
lJI'Oduziu cm ben.efi~io da rnocidad.e do commercio desta tcJ·ra.
Constava o ensmo de aulas livres e de um curso prol'issional, dirig·idu pelos habeis Ilrofessores Srs.· J. J. Teixeira
Marques, Salgado Guimarães, Dr. Arthur Stéavenard, João
· Hickmann, Lassance Cunha c Guiomar Oliveira e em que eram
leccionadas em um período de quatro armas lectivos, as seguintes discriplinas: Portuguez, Arithmel.ica, Calligraphia,
Escripluràcão Mercantil, Franccz, Jugler., Direito e Contabilidade Commereial.
,. Matricula:·am-se rle 1908 a 1921, como se podérá ver dos
J:vJ·os de matr·iculas, 3. 492, o que dá uma média annual de
:.!49 alúmnos.
.
Foram diplomados .\8 guarda-livros, que aclualtncnt.e desempenham importantes cargos na vida pratica.
Em 1 de fevereiro de 1919 functoa-se a aula de dactylog·ra·phia que· tem tido notavel frequencia.
· · Sahiram diplomados 18 dactylographos por esta escola.
Em 3 de 'junho de '1922 a Phenb. animada dos desejos de
desenvolver o ensino ,.que ministrava na sua escola, dotando ·
este Estado com uma instituição ncnessaria, no objectivo de
solucionar um dos problemas corno ~eja o ensino de sciencias
commerciaes, marcando uma éra nova de valorização e de
revigoramento moral,. chamou a si.- de commum accórdo, os
elementos da então Academia de Commcrcio do Pará; embora.
tal resolução trouxesse um consideravcl ausmento de despezas onerosas para as finnncas do. soçiednde.
.
Estavnm·matriculados 84 alumnos, 25 no 1" anno do curso
geral .e 59 no curso preparatorio e que passarnm para à sociedade · por motive de transl'erencia.
.
. ,
· Obtiveràm promoção, no fim do anno. 33 alumnoi!, ficando
os restantes inhabililados.
·
Em sessão de assembléa geral, realizada cm 23 de agosto
c.r 1922, foram reformados os estatutos. por outras normas
mais adaptaveis ao actual movil{lento associativo, e l]Ue foram
aevidament.e registrndos. passando o ensino,· do accõrdo com
o art. 10, paragrapho unicc:i, e arts. 107 e 108, definitiva. mente, a. denominar-se, por delibm•ação da assembléa gm·al
Academia. Livre de Commcrcio, mantida pela Phcnix Caixeiral Pat·aense; aacndamia adopta o reg·imento e pi·ogrammas
do ensino ela Academia do Ria ele Janeiro.
E' ·seu director o ahalizado e velht. educador paraense, ·
professor Manoel AnlOJ!ÍO de 9ast.ro; o 9nal, _nos t9rmos do
regulamento da Academia do RIO de .JanCJro, na o tem poupado
esforcos afim de dar P.os cur~os da acade;nin da Phenix á organ izacüo a que se dest.inam.
·
·
São fins da academill:
1•, promover o desenvolvimento dos estudos e ae<tivar os
progressos dns soicnoins economiclls co~merciaes do Brasil;

I
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2•, ministrar instruccão theorico-pra~ica a. ~odos os que·
·::, deslinar·err. a carreiras commere~aes e mdusmues, ao8 cmlH'Cgos da F'azend& em geral, companluas de seguros, etc.;
3•, prepat·ar professores para as Academias de Commareio;
·
4•, habilitar para os cargos de agentes consularos, etc.
'

Ensino .
I Comprehe.m:le tres categorias com as designações respetivas de preparatorio, geral e superior.
· Inclue o curso preparaLorio, em um unico anno lo~cl.ivo,
:as seguintes disciplinas:
. · · ·
·. ' . .
.
1", Portuguez; 2", Francez; s•. Arithmetica; 4", Geo~raphia.
··
Inclue o curso geral, em quatro nnnos rectivos. ,,u em sé·I'ies· as seguintes disciplinas:
·
· ' 'Primeira série - ·1•, Porluguez; ~·. Francez; :r I nglez;
.... ,4~. ArÚhmetica; 5•, Geographia; 6", Calligrapllia.
. .
· Segunda série - 1•, Portuguez; 2•, Francez; ao; lnglez;
-'1:·, Algebra; 5", St~nographia;- 6•, Dactylographia; 7", PhY-,
gjca.
.
.
.
. ·
Terceira, série - 1•, Francez; 2", Inglez; 3", Geometria;
;-!''•. Desenho; 5•, Escrrpturacão Mercantil; G•. Chimir : 7", His.,·
torra Nacional.. . _
·
.
. .
.'
Quarta série ...:.:. 1• Escripturacão ·Mercantil; ~·. Historia
Natural; 3•, Hist.oria Geral; 4", Noções de D,ireilo Constitucional, Civil.e Commercial; .5•, Direito Administrativo, Lee;islacão
d•! .l',azenda e Aduanei,ra :.· 6", Pratica J uridico-CunJJncrci&l. ·
·
Cabe a designação de· curso superior ,do; qual é fH'epara·torio o curso geral o ert&ino de geogcaphia commercíó'll, esta. l.islica, historia ele commercio. e da industria, technologia in~
· dust.rial c .mercantil, direito commercial e marítimo,· economia ·
'politica, seiencia das finanças, contabilidade do Estado, direito
internacional; diplomacia, ·historia dos· tratados e cot·respondencia diplomatica, ·italiano, hespanhol oti allemãn, malhe. ·malica superior, contabilidade mercantil comparada. a 'Banco.
Modelo
·
··
. o éurSQ preparal.oriO tém por ObjeCtO fàVO!'eCel' I! rfirigir
,n desenvolvimento iil'tellectual e moral do cantlidat.o, tornan.do-·o apto ás responsabilidades .. das transar.cões · commerciacs
' h preparai-o á matricula.· do curso geral. · . . · ·
. ..
O curso geral, tem por ob,iecto o treino thcuriuo-pml.ico
i.\Special para OS CXCrCiCiOS daS ,funCQÕes· COnl.abilisf.icas O. dA
i;.uarda-livros, perito ,judicial, emp,r•égos, ela fazenda: agentes e
'f•cprcscntantes no commer·cio de mercadorias e de navios.
O curso superior tem por objdcto ·a pt•omoção da. cull.ut·a
.~upcri.or do espirit.o, a formacão elo. pessoal superior rlas prol'issões, ,a organização de uma elite social direcl.ivu. ô eslur!o
· scientifico e a sua applicacão á utilidade nacional.
Além das disciplinas obrigatorias nos cursos r·egulares,
mantém a academia aulas livres das disciplinas dos cursos e
de outras, conforme melhor convir.r á eleva(;ão do nivel moral
e intellectual dos candidatos.
·
Não será superfino trasladar para aqui alguns arti- ·
gos .~o
· · ·
'·

/
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ll.euiuwnlo interno

Art. 2" -- O ensino em geral HP.<'á essencialmente pratico, alliando-se'r!nl.rclanl.o· á· pratica os conhecimentos theorict>s indispensavcis.
.
Art. 36 -- O anno lecl ivn cnmer;ar;\ o 1 de fevereiro e lerrn :nará a 30 de sei em!Jro.
· · t1
·
··
. · A matricula rcalizn:r-se-ha durante o mez de janeiro.
·
-oR exames de adm1ssfio ocr,uparão a segunda quinzena de
janeiro e os de · prO!lfOCão e finaes a primeira quinzena de
uul ubro.
• .
As férias escalare~ começarão depois dos exame~ de outubro terminando em ,janr.iro.
.
·
Durante o ·periodo de férias, a academia mantém 'um
eurso de fériaR para aquelles que não lograram approvacão
río!i exames ou r!esejarcm aperfeiçoar seus conhecimentos. ·
, Nr.RI.r. curso ~ leccionada 11m aulas toda a matr.ria exi~·,da.
·
Matricula

São requisiloa cssiJnciaes:
a) eer!idfio de idade, mencionando filiação, logar e data de
na·~cimentn e provando ter mais· de 12 annos, pára o Curso
Prepaml.cH·io e mais de I 3 para o Curso de Féria~;
/1) ·· atl.estado mC1rlico rlrrlarando não soft'rer de nenhuma
mol•}stia conlagio,;a·e qu!• ~e· acha uo gosP de ~aude:
c) prova de l'aceinn ·qw• poderó ser incluída no do' ~urnento medico. ·
Certificados

São expe(iidos. certíficaclos de habilitação nas respectivas
materias do ensino fivre e ao que concluir o Curso Preparatorio.

Dos diplomas
Art. 74. são expedidos os seguintes:
a) · diploma· de guarda-livros ao que terminar o terceiro
anno do Curso Geral;
.
·
.
'
b) diploma em sciencias commerciaes ao que terminar
o Curso Geral;
·
·
.c) diplom·a de bacharel em sciencias ·commerciaes ao que
terminar o. Curso Superior;
.
.. · ..
d) diploma de doutor cm sciencias comn1ercia·ei· ao que,
depois de concluido o Curso Superior, defender th;ese. e· fôr
·
approvado.

Da freqltencia c exame
A academia que em tudo pr·ocura assemelhar-se á ·sua
congenero· do Rio de Janeiro, Lem tido -avulto.da frequencia·
de· rapazes e moças. que procuram instruir-se para as lutas
df.l vida,
·
·

.
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Froquen'Lnrnm as nulas no anuo lectivo findo 37i nlunmos,
sendo:
·
.
~so Prlm!lraLorio o nulas livres ......... ;
302 nlumnos
No Curso Geral, primeira série..............
46 alumnos
No Curso Geral,·· segunda série...... . . . . . . . .
23 alumnos
1
Prestaram e:o~~mos bs scgtiinLes:
Curso Preparatorio e aulas livres:
Portugucz - Approvndos com 'disLincção: Mano c! Lureiro e Mario 'N oves, g·ráo 9,5; approvados plenamente, Joaquim l!'erraz, Olga de! CasLilho, Alcina Martins e Mnnoel dos
·Santos Cardoso, grúo 8,5; Emilio Albim, Francisco XjxLo Pimenta c Luiz Lima, gráo 8; \Valdemar Pereira Dias, Antonio
P·Cl'J'eira c Armando Guimarães, grúo 7,5; \Valdemar Monteiro, Sebastião ela Silva, José Machado, gráo 7; Aclolpho Sarah·a,
l\fa.rccl!ino Ncry Mourão o Oswalclo Gonznlcz, gráo 0,5.
'
AriLhmeLica - Approvados com c!isl.inooão: Mario Neves,
gráo \l; approvados plenamente: Antonio_ A. l!'erreirn, Manoel
J~oureiro, _ü!ga de! Castilho e Alei na Martins, gráo 8; Luiz. de
J~ima; A:clolpho Saraiva, \Valdemar Monteiro, Emilio Albim, ·
Armando Guimarães, Sylvio Ferreira, José Machado, ,Joaquim
l~crraz, Oswaldo Gonzalez o Francisco Xisto Pimenta, gráo 7;
·waldemar Pereira Dias, Sebastião Silva, Sebastião Chaves,
1\[arcol!ino Nery Mourão c Mnnocl dos Santos Cardoso, gráo O;
Aguinaldo Nunes, gráo 5. . . . . .. . . .
·
. Geographia - Approvados com clistincção: · l!,rancisco
Xisto Pimenta, Alcina Martins c Sylvio Ferreira, 9,75; Antonio l~crrcira, gráo !l,5; approvaclos plell'amentc: Olga ele! Cnstillo c José Machado, gráo 7; Luiz ele Lima, gráo 6,5; \Valdemar Monteiro, gráo 6,25; Armando Guimarães, gr~o 7,5;
.Joaquim Ferraz, gráo 6; Oswal.cto Gonznlez, gráo 5,75; approvaclos: Mario Neves e Marcellino Nery Mourão, gráo 4. '
Pranccz - Approvado com clistincção: Olga de! Cnstillo,
. gráo 9; approvaclos plenamente: Armando Guimarães, .Sylvio
:Ferreira, Joaquim Ferraz, Alcinn Martins e Francisco Xisto
Pimenta, gráo 8; Antonio Ferreira, Mario. Neves e José Machado, grúo 7; Luiz de Lima, \Valdemar Monteiro e Oswalclo
Gonznlez, gt•áo O;
.
.
.
· Calligraphia - Approvaclo con} dislinccão: .Francisco
Xisto Pimenta, gráo 9: approyaclos plenamente: Antonio Ferreira, gráo 8; Oswalclo Gonzalcz, gráo 7,17; Sylvio Ferreira,
gráo 0,33; Alcinn Martins, gráo 0,5; Mario Neves, gráo 5;
'
approvado : Armando Guimnriies, gríto <i.
Inhabilitados 13-i alunmos.

Cu?·so Geral - z>riuwi1·a sé1'ic
·· Aritlimeticn ...:.... Approvados com distinceão: Antonio da
. Silva Praxcdcs c ·Anthcnor Botelho de Freitas: gráo 9 · approvados plenamente: Elvira .Ferraz, Cesar da Ponsec·á Couto
l!"lorenciano Lima, Hilario Farripas, Henrique cl'Qliveira João
de Carvalho Pinto, Manocl Villa Lobos, g·rt\o 8; Armando Gabriel Domingues, gráo 7,5; Lourival S. Paredes e 'l'hiago
Christovam Lima, gráo· 7; Hnymundo C. Silva, Julieta Nobre
Ferreira ele Mel!o, grúo G; Jaymo R. Aqni-no c Silva rs Alcidcs
Ferreira HodJ•igucs, gr1ío fi,
'
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Geographia - Approvados plenamente: João de Carvalho
e Armando Gabr!el Do~ingues, gráo 7,5; Henrique tio
O!JvcJra, grúo 7,33; 'rlllago J.1ma e Antcnor Botelho de Freit.as, gráo 7; .Tayme R. Aquino e Silva, gráo 0,5; Antonio da
Silva Freixeclas, Florenciano Lima, gráo G; Manoel Villa Lohos
g~áo ü,5; Çesar da Fonseca Couto, grúo 5,ü0; Hillario Far~
r1pas, grúo 5,33; Lourival S. Paredes e Alcides Ferreira Roclrigucs, gráo 5,7; Juliet•a Ferreira do Mello, grúo 5,5; .Elvira
Ferraz, gráo 5,00.
Foram inhabililudos !l-1 alumnos.
Pi~to.

Curso geral -

'

Segunda SÚ1'itJ

Porlup-u cz - Approvados plenamente: ·Alva1;0 Barro'so
. Corcleil'o, g-rár 7,5; Lucas Castro o Oswaldo Magalhã.es, gráo 7;
Mario Vianna, grúo 0,5; Manoel Hugolino Maia Pereira, gráo
5; •approvado; Antonio Guimarães, gráo -4,5.
Alge!Jra -. Approyados com distincção: Alvaro Barroso
Cordeiro c Antonio Guimarães, 9,33; Manocl Hugolino •Maia
Pereira, grúo 9; approvado plenamente; Lourenço Monteiro
Lopes, gráo 8,8; Mario Francisco Vianna o Carlos Augusto
Dias, grúo o.
Phy~ica - Approvados plenamen.Lc: Alvaro Barroso Cordeiro, grâo 8; Lucas Castro, gráo 7,5; Lourenoo Monteiro Lopes, gráo 7; Mario Vianna, Oswaldo M'a~ralhães o Hugolino
. Maia Pereira, gráo O; Antonio Guimarães, grúo 5; approvado:
Carlos. Augusto Dias, gráo 4,5.
St.enographia - Approvado: Oswaldo Magalhães, gráo 5.
, · D:wtylographia -.. Maria Martins e Manoel Pinto,. gráo
O; Edmée Neves d'Olivcira, gráo 4,5; Orphilo Oriente Arruda,
gr1\o 5; Onvalrlo .Magalhães, Ccsar da Fonseca Conl.o, Umberlo
·J!'crnandos o Gilberlo Pontes de Azevedo, grúo ti,
· Inhab.ililnclos oito nlnnmos.
.
Corpo .docente·.

O corpo docente é constituído de elementos ele roconhcci<la compelcncia e de alto conc.eito na nossa sociedade.
· São lentes calhcdruticos e pro1'essorc3 os Srs. :
Professor Manocl Antonio de Castro, proprietario dos Collegios Pará-Amazonas o Esperança; professor ·Nicandro Seixas,
lente elo Collogio Pará-Amazonas, 'etc.; Dr. João Vicente Figueiredo Campos, adyogado elo nosso fôro; professor Lycio
So!heiro, lente elo Gymnasio Pacs de Carvalho; Dr. Edgar ela
Serra Freire, bacharel c redactor elo Jornal Estado do Pará;
professor Arislotele~ Castro, professor cm divét'soo estabelecimentos de ensino o do Collcgio Pará-Amazonas; pr.ofcssor
Adalberto Lassance Cunha, empregado publico, professor da
Academia elo Bcllas Artes e cm diversos estabelecimentos do
ensino; .Tulio Salgado Guinuii·rteJ, guurda-Iivros, encarregado
da 'Contabilidade da Inlcndcncia Municipal; D. Guiomar Oliveira, diplomada cm daclvlographia; D. Almerinda Rocha
Gama, funccionaria fcclcru'I, 1iuoda-Iivros, diplomaria em rlactylogruphin c sl.cnographiu; professor Sylvio Nascimento,
Joi11c elo Gymnasio' Puas clr, Cnrvalho o Insl.il.t~lo Lauto Sodró;

·
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.Dr. Pau Ia ·Pinheiro, cathedratico da 'Faculdade de Direito, -d'as
Esc.ola Normal c Pratica de Commorcio o a.dvogado; Dr. Nogueira ele Faria, lonl.e subslitul.o da FaCilidade de DireiLo· c
da Escola Pmtica do Commcrcio; Dr: .Tosino Vianna, Ienl.c do
Gymnasio Paes de- Carvalho o ar! vogado; Dr. Gominiano Coelho, ·medico, lente da Faculdade de Direito, director do Gymnasio Pacs rio Carvalho o ac!vog-aclo; Dr. Picanço Dinir.. cal.hedratico da Fneuldadc rle Dil·e:lo c a~vogarlo; Dr. Helio
Cnclhr\. advogado
·
Deixam de comparecer, com causa justificada, os Srs.
A. Azeredo, Silverio Nery, Pires Rebello, Pereira Lobo. Aristi eles Rocha,- Barbosa Lima, Justo Chcrmont, Costa Rodrigues,
.Tosé Euzebio, Euripide& de Aguiar; Antonmo Freire Benjamin Barroso, Ferrci.n Chaves, Eloy de Souza, Antonio Massa,
.Venanc.io Neiva; Carneiro da Cunha, Mano e! Borba, •Lmz
·rorres, Eusebio de· Andrade, Lopes Gonçalves, Antonio •Moniz.
Moniz Sodre, Manoel Mon,jardim, Jeronymo Monteiro, Miguel
de Carvalho, Monde;;- Tavares, Paulo de Fróntin, Bueno de
Paiva. Lacerda Franco, lldolpho Gordo, Alfredo Ellis, José
Murtinho, Eugenio Jardim. Ramos Caiado. Hermenegildo de
Moraes, Affonso de Cnmargo, Carlos Cavalcanti, Lauro Müllr.r,
Vida! Ramos, Vespucic de' Abreu e. Soares dos Santos (41).

o Sr. Presidente - Tendo comparecido apenas 20 Srs.
Senadores não póde lta'ver sessão..
··
Designo para amanhã a mesma ordem. do dia, íõto é: ·
3' discussão da proposição da Gamara dos Deputados
r.. 25, de 1924, que fixa as forcas navaes para o exercício
:

de 1925 (com. em.e'nda da Comm.issíín de Marinha e Guerra, já
opprova1a, parc•r.er {avoravel, n, · ~34, de_ 1924); ·
·

3' discmsão da proposição da Gamara dos. Deputados
a. 22, de 1024. concedendo ao Dr. Alvaro Alvim uma medalha
rl'e distincção de 1' classe, pelos relevantes. serviços scientificós
o humanitarios prest.ados durante 25 annos (com parecer ra'I.'01•nvol da Comm'issão de/ustiça e Leoislação, n, 133, de·f924);

2' discussão da proposição da Gamara dos Deputados
19211, que abre: PAIO Ministerio da Guerra. o credito
tspecial de 2li :509$197, ·para pagamento .de differença .de
soldo a officiaes reformados, beneficiados pelo· decreto numero ·1.691, de ·1923 (com. pm•ecer favoravel da Commissáo

n. -ss. de

/

de Finanças, n. U, d1.' 1924);

·

2' discússiio da prÓposição da Camara dos Deputaao~
n. 50, de 1924, que nbre. Pelo Ministerio da Guerra, o credito
·éspccial de· 188 :735$:>00. para pagamento aos sargentos auxi~
Iiares ele esc1•ipta das .Juntas Pc1'manentcs de Aliotamento Milifar (r.Dm. pal'ecm· tnvor(!VIJl da · CommisR1io de F'inanças.

u -140, de -/,?2-1):

•• ·

Discussão unica ·do· parecer da Com missão de Policia numero 151, de 1924; PJ'upondo a promoçiio do servente Antomo
Gomes da Silva para a vaA"a de continuo aberta pelo falle.:ímehto do continuo· Claro Oscar Garcia e Silva .. e a nomeação
para o Jogar de servente. do Sr. Mano e! de Souza Gomes;
· 2' discussão do pr·oject.o do Senado n. 129, do 1923, doterminando que o Con&elho de 'Administração de cada uma das
.

'
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.caixas creada& pela Iei n. 4. ü82, de 24 de janeiro de 1923,
referentes á aposentadoria e pensões na~ estradas de ferro,
será constituído de cinco membros (emenda destacada do orr;ament0 da Auricultura em virtude de 1'equerimento approvado pelo Senado) •
·

·Levanta-se a reunião.

77" SESSÃO, EM 5 DE SETEMBRO DE 1924
PRESIDENCIA_ DO SR. ES1'ACIO COI~BRA, PRESIDENTE

A's 13 e meia horas acham~se presentes os Srs. Mendonça Martins, Silverio Nery, Aristides Rocha, Dionísio Ben.tes, Laura Sodré, Costa Rodrigues; Cunha Machado, Thomaz
Rodrigues, Benjamin•Barroso, Eusebio de Andrade, Pedro Lago, Antonio Moniz, Manoel Monjardim, Benardino Monteiro,
Modesto Leal, ·Mendes Tavares, Sampaio Corrêa, Bueno de
·Paiva, Luiz Adolpho, Hermenegildo de Moraes, Carlos Cavalcanti, Soares ·dos Santos e Carlos Barbosa (23).
·. O Sr. Presidente - Presentes 23 Srs. Senadores, está
aberta a sessão.
Vae ser lida a acta da sessão anterior.

O Sr. 2• Secretario procede á leitura da acta da sessão
unterior; que, posta ·em disc.ussão, é approvada, sem recla- ·
'mação.
..
São igualmente lidas,, postas em discussão e, sem debate,
approvadas as actas das· reuniões dos dias 2, 3 e 4 do corrente.
·
·
..,
O Sr. 1• Secretario declara que não ha expediente.

O Sr. 2• Secretario declara que não h a pareceres.
·comparecem mais os Srs. Azeredo, .João· Thomé, Bueno
Brandão, José Murtinho. Affonso de Camargo, Generoso Marques e. Laura Müller ·(7).
'Deixam de comparecer, com causa, justificada, os Srs.
Pires .RebeiJo, Pereira Lobo, Barbosa· Lima, Justo Chermont,
.José Eusebio, Euripedes de Aguiar, Ant.onino Freire, Ferreira
Chaves, João Lyra, Eloy de Souza. Antonio Massa, Venancio
Neiva, Rosa e Silva, Carneiro da Cunha; Manóei· Borba, Luiz
Torres, Lopes Gonçalves,' Gonçalo Rollemberg, · Móniz Sodré,
Jeronymo Monteiro, Miguel de Carvalho, .Joaquim Moreira,
Paulo de Front.in, Lacerda Franco, Adolpho Gordo, Alfredo
Ellis, José Murtinho, Eu',::enio Jardim, Ramos Caindo, Felippe
Schmidt,' Vida! Ramos e Vespucio de Abreu (31) .
São novamente lidas, post.n.s em discussão que se encerr::t
sem debate, ficando adiada a votação as seguintes redacções
finaes:
'
Das emendas do Senado á proposicão da Camara· dos
. Deputados n. 2G, de 1!l21(, que fixa ns forças de terra para o
· oxorcioio de 1925; ' ·
·
·
·
•• ,1'

'

'
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Do projecto do Senado n. 70, de 1923, quo mnnda eontnl',
s·6mcnlc pára eft'eilos de ref9t:!Ua, o tempo ele. ser':iço q~rJ
menciona, prestado pelo cap1lao-1encnto commrs~arw, .ToHo
:Luiz do Jlmvn Junior.
·
O Sr. Antonio Moniz - Pf'ço a pnla\'J'a,
O· Sr. Presidente -

\

Tr.m a palavra o S1·. Antonio Moniz.

O Sr. Antonio Moni:r. - Sr. Pt•esident.e, o Diario O{(icial
, rle honlcm publicou o rlecrr.lo do Sr. Presidente ela Republic.u,
pt·orogando, nl.rí :a rJe rJr.znmbro do corrente anno, o estado
de sii,io 11ara a Capital Ferleral e para os ]~starlos elo Rio de
.Janeiro, S. Paulo, Matto Grosso, ~crgipc, Pará, Am,azonas c
Dahin. ·
. Não r~ intenção minha rliscul.ir as mull.iplas questões consl.itucionacs que o referido decrel.o levanta. Apenas, por oberliencia :í minha conscir.ncia, venho cijU;;~:ar consignado nos
nossos 1lnnacs a minha obscura opinião (1it1o OllOirrdos) sobro
esses assumptos, como represrmtuntc rir. um rios Estados mais .
importantes da .Fnrlemcão Brasileira e que acl.unhnente tão
flngellarlo trm sido na .sua autonomia, .como nas suas glot•iosns tradições, que constituem uma elas maiores riquezas ·do
palrimonio nacional.
.
,sou, Sr. Presidente, em principio, contrario ao estado de
s il.io. Se, legislador constituinte, ,iámais contribuiria com o
meu voto para que esta instiluição figurasse entro as nórmas
conslitucionaos. Heputo o estado rle sitio uma institui~ão
anachronica, um T'esto rle barbal'ia, que não se compa1.ibiliza
c0m u evolução moral c inteiJcctuai atlingirla pela huma··nl(Jnrlc.
Assim pensando, Sr. Prrsirlcnl.c nãri cslou isolaria. Estou .
com n rlirrilo moderno. Porlrria em ·apoio desta. muncim de
sentir cii:M' uma immcnsirlndr dr cscriptorcs nacionncs e cstrangr~ir·os. Enl.rel.anto, não o Jurei,· Jimil.nnrlo-nw· apenas.
como .iú dic3o, a deixar consig·nai:Jo no!).· Annaes do Senado o
meu pt•ofcsto sincero contra o acto elo illustt•e Sr. Prcsirlontc
ria Republica, decretando aquella medida e por um .prazo
,qupcrior :íquclJc que o Poder Legislativo ,julgou· convenient.o
J1a1·a rlehcll!n· o movimento revolucionaria quando em cl'fcrYcscrnciu.
.
.
O riccrolo do Sr·. Presirlcnlc da Rcpuhlica a que acnho do
al!urlir ii inconstituc'ional sob varias pontos rio vista.
Pl'imciramente porque cstahelcce um estado de sitio sem
i:lbcrlccet· ás conrliçües prescriplas tJela nossa lei fundamenl,•ll
para a ~uu decretação. Como sabe V. Ex., o legislador constituinte, consignando na nossa ConsLil.uir;ão esse instil.uto que,
na opinião de .Lastarria, é inl.cit:amcnle incompatível com n.
domocracia, estal.uiu as condições cm que o mesmo pócle ·Sel'
rlect:etnclo. Não deixou ao cril.erio do poder publico, nem do
lJeg1slalivo nem do Executivo. Não o· incluiu entre ns atf.l'iJmiçõea discrir.ionarius de um nu rlc outro.
Para que o si li o' sc,kt dcm·c.laclo são necossarias duas con!li çüe~: a invasão de fm:cas osi \'ang·eiras ou a grave commocão
·· 1ntrs~ma. Essas mesmas cond1çõos, SI'. Prosiclente, que dclormmam a decretação, são as que ,justificam 11 prorogação.
Ora, l' o proprio Govemo quem, em varias documentos cJe.
c~r~cl.cr ofl'icirrl, largamente· divulgados pela imprensa,
nlfn·mn que o movinwnlo !'cvolucionnrio quo irrompeu cm
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[7ão Paulo o cm varias Estatlos do Norte da H.CJ)Ublica já se
acha complelameuLo jugTtlaclo, estando a pa~ restabelecida ..
Por consequenci.a, é o Sr. Presidente ela Republica, são os
sous auxiliares de imutcdiata· confiança, que mostram não
haver motivo alg·um para que pormtme~a o paiz sob a situacão usphyxiaulc t.lo csl.ado .de silio.
.
Poder-se-Ita cli~er, porém, Sr. Presiclenl.c, que a meu tela
se lurna necessaria para a apma(;ão de rcsponsabilidU:des!
Não ha n.ada mais absurdo. do que se decretar u silio, llituacão cm que sUSJJCnsas ficam vat·ias das garunl.ias dos cidat.lãos, para se aJHH'ar rcsponsabilidacles. Si ha um momento
d.a vida dos povos em que essas rcspousabilidai.les não podem
sut• apu!'ada.~ t\ ,iustaliwulr: aquellP cm que clles se acham
sob a pt·essão do estado cl(} sitio. Nesse momento não ha a
urecisa lillcrclarlc, nem para aquellcs que servem ele l.esteinunha~, nem nara os uclvogarJos, nem para os pl'O]Jrios juizes.
O silio,. como V. Ex. sabe, Sr. Presidente, deprime o individuo, alarma o espírito publieo, atemoriza a sncicclnrlc. Do
fórma quo não c cm lal occasião que se pódc com justiça c
isenção apura!· crirninalicladcs.
·
A proposilo lerei o que, não ha muito, vrofcriu da ü·ihuna do Senado o eminente Sr. Arlolpho Gordo, cuja compelencia ew assumpto de Direito Conslitucional lodos .nós ruconlwcen;us.
,
Tm·mimtclo n cs!a·rlo ele sil.io.crn 1.914 c sendo solicilatht 'à
~ua lll"orog·a\:ã'J, S. Bx. assim se cxlct'llou:
/

'

"Gessaram, con~oguinlementc, os. moti\'us. que llc~
.[crmin_aram o estado de· sitiu r,, sendo principio ele~
menl.ar ele Dircilo Constitucional, que a faculdade cxeepcionul ·conferida a um poder publico devo cessar no
dia cm que cessam as causas que lhe' doram existencia,
o Presidente ela Rcpuplica devo suspender o sitio."
. Por consequenciu, Sr. Presidente, na opinião de um dos
nossos mais cm incutes cousti tucionalistas, o Presidente ela

H:cpubhca,. em vc:~ do prorogar o estado du sitio, u que devia
fazer, dnsde ·que affit'ma que a pa~ · se acha rstuur;ula, era
suspendei-o.
A outra inconsl.itucionalidadc de quo ~c reveste ú clc•C!'ClO, a qun estou me referindo, é a da competencia. Como
sahe V .. Ex. pela nossa 'Constitui~ão, sómente o Poder l~c~
' g·isl,utivo, e~l.ancb reunido, póde doere lar o sitio. O Poclet·
Executivo, só. tem. csla atlt•ibuiçüo no inl.ct·t·eg·no parla~
monl.at·. Portanto, 1í absolutamcnlo inconstitucional, é indiscutivelmente ineonsti l.ucional, a delogação Li<' C·Jngres~/0
NaeiotJ,ui ao Podet· Executivo. Nesta~ cunrliçücs u decreto do
illustt·c ::it•. Pt•estdenlc da Hepulllicu, ainda quando estivessemo,, sob a nc:ção ele uma commo~•ão int,:sl.ina, se reson1.iria elo vicio de inconstitucionalidade. Só o Poclet• Leg·isl,".1.ivo é que podia decretar a prorog·ação. Si, l.el'minado o prazo
.pat•a o aual roi cslabolecido o sitio, o Presidente ela Repulllica cnt'enclesse neccssaria a su,'t conlimuH;fw, u. que rlevel'ia
ler feito et·a dirig·il'-SC ao Poclet• Lcv;islul.ivo e manil'ostar-llw
o~ sens cleso,ios. ,\liá;;, foi islo qu1l rc~ o Sr. Epilacio Pessu:t
quando no Govm·no ela Repuhli~a. · :\ S. Ex. lambem _foi
tJOIICI!llida a delcg~t~ãq.. O illustre. i~x-Pl'l.!sill~nt_c .d.a. Hcpuph~a.
porém, nc(l~U :ntu~ cQgªep,luilCO com o~ Pl'!!!CIPIO~ flt! cl.!l'CIIo

'
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e com a, bóu razão, ir ao Parlamento e entregar-lhe a solução
do caso. Não quiz tomar a responsabilid.ade de tão grave precedente, que jámais rccommendaria a administração de quem
quer t!UC u prat.icassc. Além disso, Sr. Presidente,· occorre
uma cil'cumstuncia que não pódc passar desupercebid,a no
decreto a que estou me referindo .. E' exacto que .em S.. Paulo
r. nós outros Estados houve. mov1mento revolucwnarJo. Mas
na Bahia isso não se deu. Alli a ordem publica não soffreu
aiLeração alguma,. Não soffreu.por occasião em que o movimento se manifestou nas citadas unidades da Republica, nem
em nenhuma outra época. A Bah.J.a está. em completa p,az.
Não ha. pois,.justificativa alguma,. nem pura a decretação do
&itio, e· muilo me11os ainda par,a a sua PI'orogação .. Não se
póde mesmo admiWr como causa do ·sitio na Bahia o. receio
de uma perturbação da ordem. Para· que llaja esse· receio é
mistér que existissem factos que o faç,am suspeitar. Na Bahia
o que ho\lve, foi \lnicamente (se V. Ex. me permittisse eu
usaria da expl'essüo propria) .o que houve foi unicamente
excesso de medo do cidadão que se· acha na detenção do .Go. verno naquella unidade da l!'ederaoão. O. Sr. · Góes Calmou
p.temorisou-r.c com o facto de ter sic'.o perturbada . a ordem
em. alguns Estados. da Republica, e, como vulgarmente .se diz,
vendo as bul'bas do visinho. arder, ·paz as suas de molho.
Como sàbo V. Ex., Sr. Presidente, como sabe todo .. o paiz, o
estado oe sitio só foi· dect•etado para a Bahia por solicita.ção
ele S. Ex. Quem primeiramente isso .disse, l'oi um dos orgãos
de maior circula~ão da imprensa da capital bahiana. A Tarde;
·jornal dl• que é proprietario e director ·O Sr. Deputfldo Simões Filho, inteirament.e insuspeito á situação, o qual noticiando a dec1•etação a!l1 do estado de sitio, e· affirmando que
a unica anormalidade que se notav.a na Bahia naquelle momento era exactamente o estabelecimento daquella ·medida,
accrescentou que essa decretação não partiu espontane,amente
do Governo da Republica mas surgiu por deferimento.
Por consequencia, si absurda. é a pro rogação do estado de
sitio para a Capital da Republica, para S. Paulo, Rio de Ja~
neiro, Matto Grosso, .Pará Sergipe e Amazonas, muito mais
ainda o . é para a Bahia.
. No3 outros Estados houve deposições e tentatiV,as .de de- .
posições dos respectivos .governadores. Na Bahia. nada disso .
·so deu. Nenhum movimento de ordem popular ou militar ali .
'se manifestou. Apenas o Sr. Góes · Calmou apavorou-se e'
aterrado não vacilou pelo facto de contar com as sympathias
do Sr. Presidente da Republica e ter comà Ministro de. S. Ex. ·
um seu irmão, do collocar a Bahia em tão dolorosa situação.
. A Bahia quo ntravessou varios períodos difficeis da nossa
historia, .sem que ,iúm,ais tivesse necessidade, para manter á
ordem, àe ver suspensa· a garantia de seus filhos, a :Bahia que,
por occnsiiio da chamada guerra de Canudos, que impressionou a todo opaiz conséguiu jugular· a sangrenta luta, sem
recorrer ao, estado de sil.io, actualmente, quando reina a paz,
no seu iert•i lorio, vê-se na . contingencia de, durante longos
mezes, viver sob a accão compressora, deprimente e asphy- ·
xiante do estado do sitio.
.
.
Poder-se-ha a!legar que o sitio foi decretado para o meu
Estado, em virtude de· se achar elle nas proximidades do Estado de Sergipe. Ainda esta razão não tem fundamento porquanto. com Sergipt> limita-se o Estado de AlagOas e seu
illU$1.ro governador não ,julgou .oonveniente impet.r&l' do Qo..
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vel'llo da lt!lpublica. a decretação de tão ferrenha medida,
par·a manler a ordem publica e conservar-se no exercício do
seu cargo,
, .
Sr. · Preaidente. tem-:::e invocado u llimamente os precedentes do Imporio para justificar-se os actos de prepotencia que vcern ~eudo praticados. A loda hora se cita a
acção do Heg·cnte Feijó. l!:ntrelanto, não. ha n,ada mais disse- ·
melllante 'do que o modo de agir de .Feijó e o daquelles que
o quer~;~m im1tar .
. Effectivamenle, Feijó governou o paiz em um momento
anormal, em uma época em que a ordem publica periclitou
muito seriamente. Mas, l?eijó consegliiu o preciso prestigio
para debellar a anarclua, porque se collocou dentro da lei.
J!'eijó firmou· a ordem, e&t.rJbado sempre na lei. ·A proprosito,
ierei o que a respeito da o.ccão desse grande es~adista disse
Joaquim Nabuco:.
·

l

"'•

J
\

.

"Um padre tem a coragem de licenciar o Exercito
que fizera a t·evolucão, depois de o bater nos seus
reductos c de o sitiar nos seus quarteis, isto sem
,ap]lellar para· o estrangeiro, sem bastiUhas, sem espionagem, ·sem pôr a sociedade inteira incommuni~Javel, appellando para o civismo c não para uma ordem
de paixões que. formam todo governo impossível."
Por con5equencia, como vê v.· Ex., Sr. Presidente, Feijó,
conseguiu rest,abelecer a ordem, firmar no Brasil ·o principio
da autoridade, e;;cudancto-se sempre na lei. E quando veri~
ficou qu não era possível manter-se nossa· attitude, que fez
o grande. brasileiro·? Deixou o posto que vinha honrando;
A proposilo desse . ~acto memoravel, lembra Oliveira
Vianna, flm mn dos seus esplendírlos livros, rgue Feijó poderia, seguindo o exemplo de Pedro I, dissolver. o parlamento, en!rel.anto, não appellou pura esse recurso: "deteve-o
nessa exlJ•r.midade a sua· bella integridade cívica de consistencia e pureza diamanliiUJ.s. O seu profundo senso legal e
o respeito ao seu juramento de fidelidade á Constituição e
ao paiz";
, .
.
. Nestas. condições, não é com ·felicidáde que se invoca o
· exemplo de FeJ,JÓ. O grande estadista paulista procedeu naque li e momento difficil da nossa nacionalidade de modo
muito diverso daquelle rior que e.stão proceçlendo os seus
pseudos imitadores;
.
· ·.Sr. Presirlonl.q, para que a ordem publica se estabeleca no
paiz não é necessario que se perturbe a ordem jurídica. Podemos, perfeitamente, voltar á normalidade ·da nossa vida
constituc.ional, sem o uso de medidas extremas sem fazermos
uma politica de orlios e de apaixonnmrntos que nada edificam
e que apenas contribuirão para augmenlar o. estado precario,
o estado angustioso em que se acha o nosso pai:.~.
Foi, Sr. Presidente, para deixar consignado nos nossos
.4nnaes .o meu Pl'Oiest.o, contra a prorogaoão do estado de sitio
quo, longe de prestigiar o Governo, vem enfraquecei-o, que eu
pedi a palavra .
. O Sr. Presidontt (muvimt•IIIO ;rel'al de all•JllC.àO} -- Se··
nhores Senadores.
.
. · Dous factos ncr,orreram na Camnra dos Deputados que.
affectando a autoridarl~ da Jlresidencia do Senado e a do pro-
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prio Senado, moLivam e exigem a explicação, que me cumpre
dar.
.
.
·
Votou a Commissüo de Finanças da Camara, sob propoôt?.
de um dos ma1s il!ust.res elos seus membros; uma indicação,
]al'ga e successivamcntc commentuda pela imprensa, no seutido de ser diris·ido ao Senado um appello para darmos an. clamcnto. ao projecto de reforma elas LariJ'as aduaueiras.
Em respeito á opinião do paiz, que. precisa ser devidamente inl'ormacla, pas~o a ntldttzir ns razlies, que determinaram a interrupção elo referido projecto.
·
Ao empossar-mo c:a PresJdencia do Senado, mandei pl3lo.
Sccl'elurio dà Mesa, Mgamzar• uma lista de tOdls as malerias
<i e. inl er·es~c · publico, que esti vesscm em eond il;ões do o(~r
incluiclas em ordem do dia, e, isto feito, verifiquei que, cnt;·o
outras; achava-se o projecto de ta!'ifas, sotn·e o qual !I Com·
mi:;são Eópecial jt\ emittira parecer.
;.·
Tratando-se de maleria, que intcrqssa :í receita orç-lmental'ia em um regimem de impostos, em.. que .as taxas rm'i
alfandngas são a suu tonto principal, IH'ocurili·ouvrr a opinião
do Poder Executivo sob!'(J a convcniencia de nuidar do. ~.B- '
sumplo, e t'oi-me t•ospondido uão per·miUir . a situação financeira a cxperienma immcdJUta de uma nova ta~ifa, acarretando, talvez, dnuinmcão da respectiva renda.
Não comprchendo, a<sim, porque a Commissão do ~'i
nancas da. Camara,. que obedece á mesma oricntaçiio politica
o administrativa a quu se vincula a maioria do Senado, mostre
desconhecer a causa (IC ·ter o projecto aqui interrompido o
seu -.curso regimental, e com o .seu gesto possa, de certo
modo, concorrer para que se at.tribua o seu retardamento a
<lesidia ou indifferença. deixando ao Presidente do Senado, 1
quem incumbe a organização da ordem do dia. uma re~ponrla~
bilidadc que não repudia, mas deixa lisa c cabalmente jus·
·
tificada.
O Sn. SA:\lPAio Gonn~A E ouTnos - Apoiado.
·
· O Sn. Pm;:smE>'~TE - T:rmbem no recente discurso, que
pronunciou o primeii·o Secretario da Mesa da Cnmara. ao Jus..;
ti!'icar os ponto~; de vist.a, que alli prevaleceram na votaçflO ·
·cla8 disposi~1ões J'egimenlaes, u que se ·terá de subordinar o
projecto de reforma constitucional; houve por bem referir-.•e
ás modificacõca, que introduzimos em nósso Regimento, approvaclas por unanm:idadc, para summariamente cónde·
·
,
mnal-as.
o sn. A. AzERJlDO.- Apoiado.
O Sa. PREHJDJ~:STc - Era direito da Camnra, e mwca
pensamos cm constrangei-o, exigir para apresenfnção jo
· qualquer emenda nova á Constiluiçiio, ou ft proposta inictal,
o quarto do assiguatlli'as do numero· total do Dopulado:;, como
. era direito inconcu$SD do Senado distinsuir umas e · outras
no exercieio soberano de suas ntlribuiçocs privativas. ·
Nüo put·t.iu d<i Senado contra o modo do entender da
Cnmara na resolucão das n,ormr.s,. que clovel'll seguir o pro,iccl_tl de r·cl'or·mu consl.ituci(Jnal, ncnhurt1a crilka ou observncuo menos cor· tez.
1\las assim nüo aeonteceu no discurso a que me refiro.
pllfJD a nossa deliberat;ão é 1'uh11inada,. corno um de$acerto, Q
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se declara que a out.ra Casa do Congresso ten~. ucnlro da Con~Lilui.Qão, das lr.·í~ e do srHJ fieg·imenlo remedia pnm corl'igil-o.
O Sn. A. Azmmoo - Não sabemos como.
O. SH. PREsmE:>'m - l'liio vem· a pnntCI ··abrir cliscui'sii<)
SOfJJ.''' flll<:'m aC('i'IOJI, si o .Senailn permitlindo aos seu~ mom-·
bros a collabot·u,;ão de sua 'íniciaUYa in.r.liviüual !las materias,
que• já são ohjer.lo d:t .IH'O[lo;,ta rln l'el'orma c:ons:ii.tJC.ional •.
vinda ria Camara, ou aprescatada [11)1' u1n quaJ'I.o. da Lotalidad;!
{los Scnadúres, ou si a Can~;u·n Pl'escr·ei'cndo úsa exigencia ·
11a Jli'O[lo::itu·m de qualqlll!t' emc!nda.
.'
O Sn. A. :AzERllDo - ,\poiado. ·
O Sn, · PuESlllEN'm - Laillent.o,. Si·~ .. ScnarloJ•rs, qLtll. a!l·
sumpto, dn !:1_1 JIHtg·n.il!.ld(' eonw ·,.: a x,mi)or.lela~;io da Car~ta dn
24 de ·fc•VCi't!II'O, f.'XJ;:Ilhli.>. na sua fi.nl.llra, a eontr·ibwc;uo O-J
todas as lliZI!S e do~ nos."o:; ilF~lhorcs ilCnliment;J,; c virtude.: ...
O ::<n. A, ,\zJ·:m.wo - ~~r,oindo.
O Sn. PnEsm~:l"'l'li: :-: , • ·: ronir.c,~ no r um dfl'iiWeôr'do. qtr"
.~e fJUer· nCCl!lllllar, pOJ8 .desde· log·o 8o lavra a conrlemnac:ão dn
que fi%cmo~ •. e ~·: no~ prornclte, a cornmi'na1:no rJc pena, que não
é, de rct·to, IIT\?,:IJI'I'i\'t'l, (Jl!tttu ·/;eut; OllOiados.)
·

Sim, Si~ .. Scnadoi·es, ·no· ado[Jlar as rt!gl':ls reguJa,Joras do
dchalc c vol.a~iio da reforma úOnstitucíonal. só nos inspiramos
na necessidade rlo lívr·e P.xamr. de matería trw alla, em am;hiP.nlo desanuviado, aos olhos da N'acão vigilante, e obedece-·
moo· ''xcln~ivamcnte aos .llictumes de nossa invulneravel consciencía ele legisladores, penett;ados de seus ,deveres e responsa!Jilirlaclcs.
·
• .
.·
~ ·
··
,
Confro que a dit'ccção ·ela CamáPa rlüs DCJllllados, entregue
ú htcirla inlellir;encia c ao provado tacto .dos Srs. Arnolfo Azevedo, cuja opiniiio conher;o, e muito da ú~ssa· se avisínha, r.
Antonio Crtrlqs, saberá preservar. .0 eucnmmhamcnto o sol.u(;1io ela magno problema, que const1~uo o nosso comm.nm ob,Jo- ·
ct.i%, 'fios males. de um dcsontcndm~ent.o, . que constdcro d3 ..
' mnoso, pois é nos"o d0vcr e dir:oit.o ::esr;unrdnr o papel doutrinaria rto,Scnado, e defender a tuncçao moderarlora, que a Constit,JiJ;ilo lho outorgou. (Mit'ito. bem.; apoiados,)
.
.
.
A divnrg·encia dP opiniã(l;· no lrr'!'cuo · rln · !hcoria, ou da
oxel:(r.~c .. na- apnlíca(l1iO da~ di·sposjcõc.~ nscrip~a~. não exclu11, ·
a cort.P~iit '! a defe!'rnciu, qur onsmn a ·])na cthicn pnrlamenlnr... o
0 :;n, Bt: f::'\ o nE P.11V.>, ~ :\ poir,rl(l,
o Hn. PHI·:S::JE:>'t'Il -- • , -. anf.r.s as impõe c aconselha cm
hmn ela· haI'IIWn in, cot•rl i al idade e respeito - in1s relar,o;~s rn.
(1•e a8 rln~~ 1~usas do Gml!P'esso, para p~'esLil:(io c!o Podor Lcg!s·
lalivo pei·anle n Naciío, do que é org;!o. (M1uln bem..: mmto
• l11m1. Vario.o,:. S1•s. Senadotes C11'111.Jl1't111entam · e ab1·açam o
oradOI'.l
Cnnl.iním a hot•a do rxpcdierilt•. (Pa·usa.).

'

N~o haYc~ulo n'nis quem quch•n usar dn palnvrn,.,
•

O Sr, Carlos· Barbosa - Peco a pnlnvt•n. •
S .. -· ~'o!.

Y
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O Sr. Presidente -'rem a palavra o honrado Senador.
O Sr. Carlos Barbosa - Pedi a palav1•a, Sr. Presidente,
pa1:a levar ao. conhecimento do Senado que. o Senador Vcspucio de Abreu uão compareceu ú presente sessão por achar-se
enfermo.
O Sr. •Presidente .- A Mesa fica inteirada.

ORDEM DO DIA
; -

/

FIXAÇÃO DAS FORÇAS NAVAII:B PARA

•

•i

1926

'
3' discussão da .proposicão da · Camara dos Deputados
n. 26, de i924, que fixa as forcas navaes para o exercicio
de 1925.
. .. :.fi
·Vem á mesa, são lidas, apoiadas e postas conjuntamente
em discussão as seguintes

•

/

'/'

N. i

Substitua-se o art. 13 do projecto por este:
- . Art. 13. Serlio considerados como de embar~ue, em na- .
.vio de guerra, para effeitos de promocão, os· serv1cos prestados pelos instructores e alumnos da Escola de Aviação Naval
e pelos officiaes, sub-officiaes e pragas diplomados pela mosma escola e que estejam empregados em e{fectivo ·servico de
sua especialidade, e como dias ele viàgem, om navio de guerra,
os dias de vOo.
·
.· ·· ·
Mantidos. os paragraphos
do
art.
13,
como
estio,
.

.

IU.tifü:açiJ.o
A emenda altera o artigo para incluir em suas diiiJlOBi·
cões os "instructores e os alumnos" da Escola de · Av1ac&o
Naval.
·
. Os instructores e os alumnos vivem na Escola; estes officiaes ou praças estudam e praticam aviacl1o; aquelles os
aoompanliam nos . vôos. Parece de justil,la que a elles sejam
estendidas as· vantagens do tempo de embarque.
Salá das sessões, 2 de setembro de t924. - Cunhá Ma- chado.
·
·
·
·
'

N. 2
.Accrescente-se onde convier:
E'· o Governo autorizado a introdul!r no ReguArt.
lamento da Escola Naval as disposi~1õcs Qllf} foram nocessarias
para a exeouclio do decreto n. 2.836, de 24 de dezembro do
:19:13.

..

.

.

·Paragrapho unico. Fiila extensivo aos aotuaes offioaes
. do Corpo da Armada os termos do decreto n. 2.835 acima referido, expedindo a Escola Naval os titulas a que se z:efer~

•
•

•

.)
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esse decreto, pela fórma estabelecida e mediante u tuas ao~
bradas pelos demais institutos civis de ensino· superior da
Republica.
Juati(icaçã?

1

A presente emenda visa esclarellcr, unicamente, uma lei

já existente, que, apezar dos seus termos claros e posiLivoo

'

:·

não tem sido executada até a presente data, p1·ivando os ofi'i~
eiaes da Armada do goso de um direito que essa lei lhes con~
fere e em cuja posse já se ach:am. ·
. Üd officiacs da Armada são de l'allLO engenheiros geographos, faltando-lhes apenas o titulo respectivo, visto como:
·. a) são ideuLicos os cursos da Escola Naval e Polytechnica,
nesta par:te;
.
·
b) o Governo · tem nomeado constantemente ofl'icie.es da
Armada pam as commissões de limites c outras de especiali-" ,
ctade elos engenheiros geographos;
.
· c) a propria Escola Polytechnica a~sim u~ I!Onsidem por
isso que não recusou expedir o titulo aos que a ella recorre~
ram em certa época.
,
.
Ora, si os officiaes da Armada são reconhecidos engenheiros geographos pelei Governo, que os nomeia para commissões technicas dessa especialidade e pela p;i>pria Escola
·Polytechnica que não negou o titulo aos que a ella recorreram,
não ·ba como mandar expedir~lhes o titulo respectivo, tanto
mais quanto o decreto n. 2.835, de dezembro de 1913 aasim o
determinou;
·
·
·.

'

Decreto n. 2.835, de 24 de dezembro de 1913:
"\,rt. i.' E' concedido o· éertil'icado ·de cug·onliciro gr.ogl'a- , .
. pho aos. alunmos que eoncluirem os cursos da Escola de Es- ·
· tado Maior do Exercito e da Escola Naval.
Art. · 2.• Os mesmos usarão, como distinctivo um annel _
symbolico escolhido pelas congregações· das referidas escolas..
·
.Art. a.• Revogam~se, etc.
Sala das sessões, 2 de setembro de 1924. - Cunha M~
cllado.

.

·.

·

'Accrescente-se onde convier:
.,
Art. E' permittido á "Sociedade Auxiliar Militar", com ..
séde nesta Capital, crear uma escola de pilotos e maohinistae
da Marinha Mercante, obedecendo. ás bases estabelecidas na
presente lei.·
·
.
· § 1.• A escola ter~. \'ida propria c será aclminisl.rada pel:l.
Sociedade Auxiliar Militar sob .!L fiscnlizacão directa do Min'isterio da Marinha, cobrando dos seus alumnos, para sua manu~
tenção, as taxas de matricula, frequencia e e;x:ames, segundo a·
tabella para esse fi organizada e approvada pelo Ministro da
Marinha.
· ~
.......:
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'
§ 2.o O l'cgulamcnlo da escola, os JH'OA-rnmmas de.~nsino c.
JJOllioo de exame elas flivcrsas disciplinas dos srms cursos serão ·

úrgauixudos pela SociiJcladc Auxiliar Militar o submcLUdos :1
apJ.II'Ov:u;i'ío do Minislro rla ~.~arinha, dop~i~ de ,ouv~da ~ Con1-:l'Cf\al:ãp ria J~~.cola_ Naval .. nao . sondo i!tnlo_ mtroc.lu~n·-lhes
qualquel' morhlteucao. sem a devida auléll'IZncuo do Mn11slro dtt
i\l'at·inlm.
.
.
§ 3.• O l\linislcl'io da Marinha ccdcr(t uma ele stJas dcpondetwias 11ara o funccionamcnto da escola c fol'neccrá o mn1.ct•inl e demais auxilios que forem nccessario> ú sua inslalIacão.
·.~
·
·.
•1!'1.. A carta de piloto ou de maehinisla só scr:í concedida definitivamente depois de um per iodo ele )ll'al.ic!L ·elo
bordo nessas i'uncções, nunca infel'ior· a Lres mczcs, cm qualquer· elas conwanhias nacionacs de nnw!gw;iio mar·itima.
, , ~ala elati S(~Ssõcs, 3 ele setembro ele J924. ·- Lauro Sodré.

I

J usti(icação

..

A crcar~o dr ·urnà escola de pilotos c mnchinislno. da Mril'inlm Merciintr., tendo ('Jl'J 'vista não só a irnporlancia rlas .funt.,.~õc•s a que são chamados a dcscrnpenlHJr t.•ss:Js scrvirlór·cs d,l
Naciio, ~.:o mo. :linda a' de constitn irem, JlOr ·ltd,' a reserva ·da
Marinha de. C>ucrra,- ati cnden1lo a· que, até o momento prosr.nfc. nern-·mna. s6··e~cola rlesse gencro exisle no paiz, salvo a
.. · de.Jlilolos Jluviaes rlo Pará, é_ nwrlirla que de mujto. se impüe
c· vem preoccupandl) a att.ençao dos podere:> publicas e reclamando uma solut.ão prompta c 'e!'fiea:r..
.
. .
.::;üo da cormnis~ão clr.• lechnico~, reunida sob a:; vistas da .
. Missão Naval Amr.•ricana .c consLituida do aetual rlircel.or di1'
Escola Naval almit'R!lle Isaias d~ Noronha_ e dos p'rol'C!:~SOI'r,•s
eommandanfes Jg;nnclo rlo Amarai, 'forres (1om~s ll I<'razuo M1.:, ·•.
Janez, ns palavras·almixü lmnscriptas e con~tanLr.s do relato-'
rio com que a rlita cormuissão n]rrestml.ou ao Ministro da l\la.,.
rinha o .Pro.ieclo do actual regulamento da Escola Naval:
"A cornmissão . ·manteve,· com pequenas. all.crações, o re- .
gimen esf.uhiJlecido pelo reg·u!amento anterior, cm reltii)ÜO aos .
]Jilolos e machinislas pura-a marinha mercante, )Jor julgar
qu1:>, r.m quanto não for adoptada a unica medida 1•adical atHm- ·
8e1lwvel para a soluc;ão r.! o problema - a crca('r1o de ulna . es-.
colcr. de Jlilol'o.~ 1: maclânistas)W1'a a marinha 71W1'cante, com ·
séde 110 Hio de .Janeiro, é accetf.avel o reg·imcn instit.uido. pelo
rel'm·irlo rr!g·n!amenl.o. l~scapanrlo nos lirniles da incumbencia .
commeflicla <Í con1missão. o pro,iccto ela creaeão do tal escola,
liO .~o.u 1:m·, necessrwio, jnloa, elia, cntretallio, "dever 2lCdir parti
o assu.1111ll(J a atten('í1o do Go1:emo." ·
· A Cornmissiío ,iulr;ou, pois, que a uniea solueüo compa!.irel •
• r.om a importancia rio pl'oblema da fnnnação dos pilof.ns c mnc·hinislas da Marinha· MiJrcanlo rwa a crea~\ãO de uma i!SCola
apropriadti ao fim c, nrssc: sr.nl.iclo, pr.rliu a nll.en~.ão do GoYet·tio, Tal a ·1•nziio da mcd.lflfi proposl.a. Acm•esce que,' o moJnl~l)f.o actual dn sever•as econnmins JHÜ'a o paiz. nütLHte per-·
mil.te Ct'l!nt' o cuslchr. por eonla proprin, uma escola desse gellf'J'O, que, por sua. nal.urczu toda especial, tendo em vista o
munr:m reduxirln . rio sua i'requcncin, não ·podcr1i com seus!
]lro].ll'ios t•ccursos se manter, o qnc .iusl.it'ica a ruxão de so
1 .c'ommetfer ú -Socier.lade ,\nxiliur MilHar semclil!ln(e tarefa,

'
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sóh ns visln;; c fisr.alizaeã.o dit•r.cln do llfinislcrio da Marinha,
. uma vez que essa sociedade IJenet'ieent.e g·oia· tle J'nvoJ'tJii .du
(lovoJ·no. 1•rn I roca do Jw ne fie iiJS que JH'el.t•mle prcsl al', ontr•1
clle;; 'a edw:aciio do~ Jwmens do mnt· e seus J'illws, como rezam os seus estalul qs. .
··
O Sr. Preside~te - Em virtude d~s (;lnenrlas ÍlJJI'escntar.Jus,
oJ'ica suspensa a discussão, afi111 de ser ou\'idtl a Com1niô.:ão
<lo Marinha e Guerr·a.

'

·;~:i

.:i

.

•.:.::
.. -, .

. <~.,
-~-·-.

3' discurisão da proposição da. Camm·a dos ·Deputado~
n. 22, de 1H2·1. concetlendo ao D1•. Alvaro Alvim uma merlnllla
de dislinccão de 1' dns;w, pr.los rclrvanl•!ô sorviços seicnl.ificos
e humnnilaríos prestados durante 2f.í annos.
Encerrada c adiada a vol.a(;ão.
Clllln!TO PAliA 1'.·\GA:\!Il:>''rO A Ol'F!CIA!lS

m:Fo~::IIAllOS

2" discussão da proposição ela Gamara dos Depul.nctos
n ·. 38, de 1924, que nbrl\ pelo Ministerio da Guert'a, o ct'edito
lSJ)ccial ·de ·217 :509::1'1 ~7. pan1 pagamento rJc differença de
soldo a .offlclaes reformados, beneficiados pelo decreto .nu~
mero 4.6.91, de 1923.
• Encerrada e adiad.a a votaclio.
.,
CREDI'fD PA!l.\

P,\OA~IENTO

., :•,'i•

.... /u·

:\ iMROEN'l'OS

· 2' discussão da proposiçlto da Camara dos . Deputados'
50, d(H924; que abre, pelo Minlsterio da Guerra, o credito
especial de 188 :735$~00, para pagamento aos sargentos auxiliares de escripta das Juntas Permanentes de Albtamonto 1\fi:.

' .. '

' •' -~<::·-~
.... .

· n.

!it.ilr..

·

·
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'
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Eneerrnda e adiada a votação.

I;MMOç,to E !'IOME.~C-~0

DE FUNCClONA!liOS

· Di,.cússüo unica t 1o parecer da Conmí issüo de· Políé'ia nnmcro 15'1. rle J!J24. pt·opondo a promocüo elo scrvenle Antoni:l
. Gome&- da Silva fllll'rt '' vaga do continuo nl.lcrtn pelo J'alle(limcnto do continuo ,_:laro Oscar Garcia e Silva c n nomeacão,
pal'a n Ioga1· dt! ;;eJ'I'eniP, do Hr. ~lano•!l Gomt:>s d,) Souza:
Encerl'adn c udiaclu a rntacão.
Co:-!SJ~T.HÔ D~; .111~11 :-; IS'l'nAç,\o DI~ C,\IX.\S FEIIIIO • \'IAn 1.\S

2' dí~cusBiio dn pro.il~cto .rlo Senadn n. i!?!l, de 1023, .:h!. !t)J'mínando qnc o Con~(!lho dn :\rlmínisi.I'ação de cadn nmu das
rai:~:as CI'•.•:Hin:; pela lri n. 4.682, do !?4 de ,ianrit•o rle '1923,
·ref(•J'Cnl.e~ ít aposentadoria. e. pemües nas cstrucla&- d>J fm•J•o,
spr·n consl.iluido de cinco mcmbr.os,'

I'

'"'

,'

'-~

. ""

'

'
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ANNAD:S llO SENADO

O Sr. Sampaio Corrêa -

o Sr.

Peco a paluvm.

Presidente ·- Tem a pulavt•a

t•

Sr. Sampaio Correu.

o. ·s~. Sampaio Corrê a (*) - Sr. Presidente, o projecto,
ctija rliseussfw. \'. -+lx. · acaba de annutu;iar, di·spõe sobre o
modo do organir.ar o ·conselho Administrativo de cada uma das
Caixas m·eadas pela Ir. i n. L 682, de 24 de janeiro de 1923·.
São as caixas rJn pen~ões o ele aposcntarlorias dos ferroviarios.
Devo infortií.nr. a V. Ex. e ao Senado que, na mesma
, occasião em que nssc assumplo era debatido na Commissão
. de Financas, onde mm·ecin parecer . favoravel do relator do ·
areamento da A;noicultura, o honrado Senador Sr. Justo
Cherrnont, o pro,iecto ot:a em discussão; a Camara dos Depufados estudava uma refot·ma as varias caixas de pensõ'es dos
ferro-viarios ~. do mrsmo passo. estendia· a organização
dessa;; eaixas a emprrr.as que exploram alguns serviços. publicas.
·
·
A propo~ição apt•f'senl.ada ;\ Carnarn. dn;; ])opu!ados nest.n sentido pelo ex-Deputado ·Federal. Sr. Dr. Salles Fiiho,
foi snl:lsf.i/.uida [Jela Commi~sãri de Legislacão Social daquella
Casa' do r.ongresso Nacional c o substilut.ivo mereceu a approvaci\o ·rm plr!nario sendo então enviado ao Sena~o. Havendo a Me;m distribtlido-a rwoposiçiio :'t •Commissão da Finanças,
1'ui eu o encat·rr.g·ado pelo di.::rno Prcsirlenf.e desta Commissão
de estudai-a. fendo verificado que ella altera varias disposiÇões elas caixas r! e pensões autorizadas pelo decreto n. 4.ôS2,
cr:int.anrlo, entre os seus artigos, alguns que podem collidir
com os que se contêm no p:.•o,iecto ora em discussão.
Por· eslo motivo, Sí•. Pr·esirJenf.~:>, eu me permif.to a liber-.
dacle .:.- embora nenhum dit•oifn tenha para tanto - de cha. rnnr a nltenção nu Casa e de ,justificar o rcqurrim~nlo,. (Juo·
opporfunamenf.c) for·mulat·~i, da volta rlo ·pt·n.iecln <I Commis- ·
são rio ]'inanças, ~ue .i<\ lhe deu parccm· favoravcl, para que
fJossa ,;0r ele novo cst.udnrln. om face da· proposi~ão vinda rJa
Coinnt•a, quE' versa sobt·e a mesma. mutcria.
·
Accresce ainda, ~''· Presidente, que a questão é de extrema rir! icarler.a. Devo mesmo confessar 1t V. Ex. e aos rriellli
honl'i\dos eollcp-a:; rle representação qun tenho enco.ntrado alguns rmbat·aco~ para accr.itar, · na t.olalidado de suas dis.posic•1rs ou mesmo cnrn !'esf.t·ieções alguri~' dos dispositivos
da proposição vinda dn Gamara. .
·
.
Si IM ·pormitle Y. Ex., Sr. Presidente, exporei Tigelramente a8 duvidas que me assalta.m o espirito.
· '
Em um clarlo momcnt.o c cm Ma hora creámos ·as. caixaa
para ns ff'r't'n-vi<Hins, cnnst.it.uinrlo um l'unclo especial para
pensõrs r. aposentarloria8 dos ompt•ogarlos nos, serviços das
estradas ele 1'rrro do nOR8n paiz. EsRe fnndo era formado com
n contribuiçií.t1 paga pelos funccionnrios das . estradas, obrisadoe ll pagar. ccrl.a percentagem sobt·e os salnJ•ios ou venci. mentos que rccr.bcssem, e por uma outra contribuição, de(•) Nãe . foi r11vist0
. pelo ·Grali!Gr.

I
I
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...

corrente da clevaclio de i 1/2 o/o cm todas as tarifas de
transportes. ·
. Não sei, Sr. .Presidente, si estas duas contribuições podem·
ba~lar para aHribuir ás caixas a soguranca que se torna indispensa\·el {L viela de cada uma dellas. . Em qulquer caso,
·porr\m, até ho,je, ellas teern runccionado do modo ·satisfatorio,
em hora eu tenha ·algumas duvidas sobre a sufficiencia desses
recursos no futuro.
•
/
No easo dàs · estradas de ferro, repito, as contribuições eram as duas seguintes: uma percentagem . cobrada
dos funccionarios, operarios ou . diaristas da estrada; e o
producl.o da elevação das tarifas de ·transportes, na proporção
de i 112 pol' cento. Até hoje esta quot.a t.em sido sufí'iciente.
Estou, por~m. propenso a acreditar que, apezar de se lmt!ir
de um grande numero de mutualistas, essas contribuições não
.serão sufficientes ao fim de algum t.empo, havonclo. então, ·
necessidade ou de elevai-as, ou de crear novas conlribuicões.
Ma~, a Pl'Opria circumsf.ancia do bom
funccionamento
actual das caixas de pensão, conduziu o Deputado Salles Filho
a apl·esrmlar"um projecto estabelecendo as mesn'las caixa~. d•~
pensão e de aposentadoria, para todas, as emprezas ...
O Sn. MENDES TAVAnEs - Mesmo nãoferroviarias
O Sn. BAMPAIO ConRf::A - . . . quaesquer que ellas tossem,
c.omtanf.o que -- c' esta crn a unica restricção constante do
pro,iccto inicial - o numero de funecioanr·ios ·~ operarios não
fosse inferior a cincoenta.
A Commissão de Legislal}ão Social niio acccit.ou o orrl,iN~I''
Salles Filho, inquinando-o de dous vicios capitaes. Em primeiro Jogar, por considerar todas as emprezas, quando caixns
só ilcvem ~er eslabcl~~irlas para aquellas emprezas que tenham
um servico. por as~im dizm·. pC!'rnancnté, que se estenda. em
· consequenc.ia de um conf.racto, de uma concessão ou de uma
licença, por )ongo prazo; em segunrlo lo!l{ir, porque o numero
minimo de cincoenta funccionarios, como mutualistas, . não
poderia satisfazer, para garantir n8 reservas l.echnicas. Em
ccnsequencia destes dous motivos que. hrilhnnlomcnlr!,. l'nl'alll
sustentados na Camara dos Deputados. pelo illusl.re Dr. ,\ndrade Bezerra, especialista de alto valor nestes assumptos de
legislacão.·social, a Commissão Technica da Camat·a ~uhsl.ilu111
o pro,iccto do S1·. Salles Filho por um oul.ro. Apoiada · quasi .
pela unanimidade ela Camnrn, elevou ele ·ciJiroenla a quinlirnl ••s '
·o-numero minimo de fnnccionarios, romo Ki quinhr.nlos l'n,;s~
um grande numero, ·que pudesse sm·vil· para garnnl ia do IIOI:t
runccionamento das caixas, o que eu ainda n•mh" t•m rluvirla,
c, mais ainda, limilo'u as cmpL't!zas que rlnvr.;;.~·em Ir!!' a olwi ..
gacão ·de constituir caixas de ponsiiu. t\s di.' alguns s••t•vir:n~
pulllicos, reconhecendo falhas exiAienlt·~ na lr!g·isla~ão "~"''
t•cgula ·as caixas de pensão para os fert·oviaria~ r: api'IIYeil a nrlu
o ense,io, a Camarn introduziu val'ias tnodil'inal;iir~ lllt l·•i
n. 4.G82, modificncõcs de que alg-umas podem eollidir· et'nll as
. constantes elo pro,io.cl o em debate.
.
. Mas sinto que já est.ou abusando da all.enr,ftn rln l'r!IJ:i>'lll .
(niio apoiados), qmmdo apenas quiz moslt·n1· Ún' mmH illlnrallos collegas a necessidade elo l'CQUC!'imcnlo qtw l•!nhn n llllnt·n.
·· ·de submetter á cop.sideracüo·da Casa. (Muito bem. Muito bem).

•./
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Vati ú Me;;n, é lido, apoiado c p:•slo cm tli:;cu;:siío o se..;
M'lllnlr! l'rqun!'inwnl.o:
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'

'

"Hr.qneiro que volto á Connni:;;;iio de Finança>;, para novo
l'~ludo, o prn,ierl.o n. 120, de HJ2:f'.·-··- Sulltíwio Carda.
O Sr. Presidente - Não havendo qnr.m qucit•a u.>nr ~a
pr.lnYI'a, declaro cnccrracla a di:;cur:são. U'atHa.;
Enl.á encerrada.
•
Niío havendo número para se proceder :i votação do re-.
querimenLo, i'ica o mesmo prejudicado, uos Lermos ele regi..,
mcnt.o.·
. .
Conlinúa a discussão do projecto.
, o Sr. Presidente- Encer1:ada. Não havendo numero para
ser. votado o roquorimcnl:o, fica o mesmo pre,indicado.
E' encerrada a discussão d(l pc·o,jecto, ficando. adiada. a
votação.
·
' ··
Nada. mais havendo a tratar, ucsis·no para amanhã a seguinte ordem do dia:
·
Votação, cm a• discussüo, da· proposicrro da Camarn dos
dos Deputados n. 22, de. 1924, concedendo ao Dr. Al\'aro Alvim
uma medalha de dist.inccão .ele i • classe,. pelos relevantes ser~
vicos scientificos e humanitarios prestados durante 25 annos
·(com pm·cce1'{a·v01·avet ela Com1m'ssão de Justiça e Leuislação,
n. 183, de ([}2-1); •
·
·
Votação, :em 2' discussão, da proposiQão da Camara dos
Deputados n. 38, de 192·i; que abt•e, pelo l\Iinistet•io da Guet•ra,
o credito especial de 217:5098197, pat•a pagamento de dlfte1'enca de soldo a of!iclae:n•oformado~ bcncflciadoe pelo decreto n. 4, 691, de 1.923 (com parcce1• ravo1•avel dtl Commlssão,
do

Finança~,

n. i.f, de 192.#):

·

Votaoão, · em 2' discussão, da proposiolio da Gamara dos Deputados n. 50, de :192~, que abre, pelo llrtnisterio da Guerra, ·
o .credito especial de 188:735$200, para pagamento aos .sar.g·ontos auxiliares . . de . escripta das Juntas Permanentes . de
Alistamento Milita~ (com. Jl.m:ece~ favO?·avel. da Commissão de

.

Flnança.1 n·., U,O de '192-f);

- ·

.

·

·.

Vol.ação, em discussão unica, do parecer da Commissão de
Policia n. 151, do 1924, propondo a promoção do servente Anlon.io Gomes ~da Silva para a vaga de continuo aberta pelo
.l'allt•cimcn1.o rln contiJIUO Claro Oscar Garcia c Silva c a nomea~ão, para o logat· _de. sct·vente, . elo Sr. llfauoel Gomes de
Souza;
.
·
• . '
·
Volaeão,, cm 2' .discussüo, do proj,cel.o do Senado n. 129,
de 1923, clcl.ermin:mrlo .Que o Conselho de Adminislmção ele
cada uma elas t!aixns ct•eadns pela lei n. 4. 082, de 24 do .innoil•o do 192:.1, I'cfet•eiil.es :'t aposerit:icloria c pensões n:is. estradas ele ferro, será constituido. de cinco Ulcmbros (emenda
'

llestc~eadtl r.lo

m•çauwnlo. da

~(t1'icult111'a,

cm ·vü·l'tulr: de 1'1HJ!tt:1'i-

mcnto ll2lJlt'ot•ar/o .·21c1o Senado).;

. Vota~ão, cm discussão unica, da' rr.dac~ão final · das·
rJmcnclas do Senado à proposição da Camm·a dos Deputados
n. 2G. ele 19:?4, ·que fixa as forças ele tcrl'a para o• exercicio
de 1925;
·
..
...
....__:.
.-..~.LU

~-
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\'ol.aciio, cm discu~siío tinica, da l'cdac~iio final dt1 pt·o.iccto do Senado n. 70, rle HJ23, que manda conlat·, sômrmle
p:u·tl' cfl'rilos de reforma. o lcmpo .fie set'l'ir:o qur: menciona,
pt·oslado pelo capil.fío-lenrml.n co:nwi~;;ar.·io João Luiz de I)aim ·
Jnnior;
Gonl.inuaefío da z• discussão rio projccl o do Senado n. 122,
de Hl23, que manda incorporar aos vencimentos elos membros
do .mag·isl.crio publico, que se aposentarem com mais . do
35 annos de exer:cieio, a graLificacrw arldicional em cujo goso
se acharem (com. 1Jareccr {cmomvel dn C01nmissüo dc Justiça
e Leaislaçr1o e conlrm•io da de Finanças, n. ·159, de ·192-1); .
Discussão unicn do 1l1Jto do Prefeito: do Dist.J·icto Federal ·
n ..·I, fle J!l:l-1, ti rcRolução do Conselho Municipal que mandlli
pr·ovel' effectiYamente no cargo de porteiro do Thealro ·l\Iu11 icipal o ac/:ual ajudante, e dando outras 'providencias (com
11arcce1' favoravel da Commissr1o de Constillti('!ÍO n. 145,

de 1924);

Discussão unica uo véto do Prefeito do Districl.o Féderal
n. 34, de 1924, á resolução do Conselho Municipal que per~
miltc aos alumnos da Escola Normal, nas corídicões que men~
c iGna, prestarem, em primeira épocà, os exames. das matcrias
· que estiverem cursando (com pa·recer favoravel da Commissão
de Consl'ituição n. 147, de 1924);

Discussiio unica do véto do P1•efeito do Distrieto Federal
n. 42, de 1924; á rcsolucílo do Consolilo Municipal '(pa1•ecer numero 4íl, de 1924), que eleva a 6:300$ annuaes os vencimentos
dos contínuos da sua secretaria (com ·'lJarecer favoravcl d~
IJontm.l.v$ãO do Oonsliluiç!ío, n. 150, do 1924).
·
'
Levanta.so a sessão.
ás i4 ·horas e .tO minutos.

'

I

.

'

ACTA DA REUNI.\0 EM 6 DE

~ETEMBRO

PRESIDENCIA 00 8R, PtnF.S llllBELT.O,

·'

3'

DE 1!J2.i

SECRllTAR!O

A's 13 1/2 hm·as acham-se pre.;;cntes os :Srs. Pires Rebello,
Dionísio Dentes,. Costa Rodrigues, Cllnha Machado, Thomaz
Rodrig·ues, Eusehio de Andrade, Antonio i\loniz,. Jeronymo
i\l'Oiltaii'O; Joaquim Moreira, ~.Modesto Leal, Mcnde?. •ravarc~.
Sampai·o Corrêa. Bucno Bmndüo, Bueno de Paiva, Luiz Ado!~
pho, Generoso Mnr•ques, Felippc SchmidL a VcBpucio ele Abreu

.

'.
'

(f8) •

O Sr. Presidente ·- Tendo comparecido apenas 18 Srs.

Senadores, não lHL numero para ser &berf.a a sessão.. Nestas
condições, You mandar procede!' á lcHura do expediente, pa~·a
lhe dar o·convenientc de~tino~:..
...
. _ _.

'

I

42

Í\NNAI!lB DO SENADO

o Sr. Sampaio Corrêa (supplente, servindo de

tario) dá conta do seguinte

1" Secre-

EXPEDIEN·TE
ONicios:
..
Do Sr. 1o Secr·etario da Camara dos Deputados, remettendo a seguip.te.
PRO!'OSJÇÃ!I

N, 61 _;_ 1924

o Congresso

Nacional decreta:
Art. 1. o Os crimes politicas' e os que lhes são connexos,
todos definidos nos arts. 107 a 118 do Codigo Penal, . serão .
processados e julgados pelo juiz federal, tal como dispõe o ·
art. 1°· do decreto n. 4. 848, de 13 ·do agosto ultimo. e o seu
regulamento, publicado pom o decreto n. :16.561, do mesmu
mez.
Art. 2. • Nas secções porventura servidas por mais de
um juiz, a respectiva jurisdiccão se exercerá por tantas varas
quantos forem os juizes, funccionando todos mediante distribuição dos feitos, menos quanto ás attribuicões referidas no
artigo anter~or, que serão exercidas privativamente pelo jurz
da primeira vara.
.
·
Art. 3. o A accão penal e a condemnacão pelos crimes referidos no art. 1° desta lei não prescreverão em tempo algum
em favor do réo domiciliado ou homisiado em paiz est.rang~ro.
.
.
Art. 4. o Fica abrogado o art. 15 da citada lei n. 4. 848, na
parte om que creou novos serventuarios nas secoões 'de São
Paulo e Minas, continuando os actuaes escrivães a funccinnar
nas varas que lhes forem designadas pelo juiz da primeira
'llestas. mantido quanto ao escrivão pr.ivativo do crime e ser~
viço elritoral o que se contém nas leis vigentes.
Art. 5.° Fica creado na secção do Estado de S. Paulo
mais um Jogar de procurador seccional. .com os vencimenlos
·. concedidos a este cargo pelas leis vigentes, devendo o Governo
designar aquelle qtie terá de funccionar junto ao ,iulz da pt·imeira vara da referida secção.
·
·
·
A:rt.. 6. o Fica creado tambem nas secções de Minas Geraes e S. Paulo o cargo de distribuidor para a distribu iciío dos
feitos entre as duas varas de juizes federaes.
Art .. 7. • Fica p Governo autorizado a abrir os cr·ecJif:(IS
necessarios á execução desta lei e do decreto legislath·o nllmero 4. 848, de 13 de agosto recein-findo.
At•L.. 8. o Revogam-se as disposições· em contrario.
· Cainara dos Deputados, 4 de setembro de 192.1. - Arnol{Ó
llodrigu~s de Azevedo, Presidente. - Heitor de Souza, 1° Secret.ario. - Ranulpho Boea11u.va Cttnha, 2' Secretario. - A'
Commissão do .Tustiçn n Legislacão.
Do. Sr. ~linistt•o dn Fn1.enda, reri1ettendo os autographo.s
das seguintes· resoluções legislativas, sobre as quue dacorrtu

/
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o deccnclio constitucional, sem cruc o Sr. Pre~idente da Republica houvesse ópposto véto ou sanccionado, que autorizam: '
A i;;encão de direitos aduaneiros para o gado vaccum
procedente da Bolivia, dcslinado :'ts regiões do Amazonad e
Matlo Grosso, banhadas pelos r·ios Madeira c Mamoré;
A abrir um creclilo de ·12 :000,$, ouro, para o resgate de 4.2
apolices, ouro, pertencentes ao interdicto Luciano Arnaldo
Teixeira Leilc. - A' Secretaria, para o expediente da promulgação.
Do f:lr. director da Associação Commcrclai: de Maceió,
comm1111icando a cleiçü.o elos corpos administrativos que Leern
de servir no hiennio de Hl21,/1925. - Inteirado.
Do S1•. secretario do Centro B. O.• i\l.unicipaes, convidando o Senado para a solemnidade da commcmoracão do
13• anniversario da sua fundação, no dia 8 do corrente, :'ts
19 ·e 1/2 horas, na sua séde á rua Visconde de Hauna. Inteirado.
.
··
Do Sr. presidente do Centro Cívico "Pinheiro MatJhado",
conivdando o Senado para assistir, no salão do Instituto Nacional elo. Musica, á sessão solernne em homenagem á memoria do inolvidavel chr.fe rc;mblicano, General Pinheiro Machado, no dia 8 do corrente, áõ :? L 'il.oras. - Inteirado. .
O Sr. Thomaz Rodrigues (servindo de 2• Secretario) declara que não h a pareceres.
Deixam de comparecer. com causa juslificada, os Srs.
A. Azeredo, Mendonca Martins,. Silvcrio Nery, Pereira Lobo,
Aristides Rocha; Barbosa Lima, Lauro Sodré, Justo Ohermont,
José Euzehio, ;Euripedes ele Aguiar, Antonino Freire, João
Thomé, Benjamin Banoso, Fenelra Chaves, João Lyra, -Eloy
de Souza, Antonio Massa, Vcnancio Neiva, Rosa e Silva, Carneiro da Cunha, l'vlnnoel Borba, Lu iz Torres, Lopes Gonçalves,
Gonçalo Rollembcrg, Pedro Lago, Moniz Sodré, Manoel Mon.iardim, Bernardino ~lonteiro. ~'liguei de Carvall1o, Paulo de
Front.in, T..acerda Franco, Adolp'ho ,Gordo. Alfredo Ellis, .Tosé
Murt.inho. Eugenio .Tardim, Bamos Caiado, Hermenegildo de
Mol'acs .. Affonso do Camnrgo. Carlos Cnvalcanl.i, Laura Miil!er,
. Vidal Ramos, Soares dos Santo~ o Carlos Barbosa (13).

Sr.

Presidente - Tendo comparecido apenas 18 Srs. Scnão póclo haver sessão ..
Designo par·n a sessão ele ;;egunrla-feira a scgu inl.e ordem
.
'
.
do c1rn:
·
·
Votar,ão, em :J• dis.cussão. ela proposição da Gamara é!os
Deputados n. 22. rle 1921!., concedendo ao Dr. Alvaro Alvtm
uma medalha de disl.incçüo ele :1.' classe, pelos relevantes serviços scienl.il'icos c h:.tmal\il.arios prestados ,durante 25 anuo~
(co·m. pm·ccnr (nnrn·nve/ da Cornm·,:~8ão d11 Justiça 11 Leoislaçãu,
O

nador~s.

n.

·1.~.1,

de ·1112-1):

Vof.ação cm :2' disenssão,. ela prpposir,ão da Cnmara rlos
Deputados n'. 38, ele r. 924. que abre, pelo •Ministerio da Gnorra,
o endite especial de 217:509$197, para pagamento de diffe-

,..

J'Cnr;'a de

~oldo

a o/Tieiucs ref(,rmarlos, J.,encl'iciaclos pelo dc-

r•J'clo n. ~.0!11, do ·J\l2:l (uOm ]JW•ecr:i'{avorat:el dt.l Commissüo
rle F'iuml('lls, n. H, de .f9fM);
,

I

Vot.ar,ão, cm 2"' discu~são, da proposição da CarmtT·a ctns
DPpufaclo6 n. 50. de 102.1. CJUO abre, pelo lllinistcJ·io [a Gnena,
1.1 erl'dilu c,;preial de 188:7:35$200, para pagamento· aos sur;wntns au:dliaT'C:i tio csct•ipta das .Tuntas Pm·manentes da
Alisfam~nlo lllilif.ar· (com Jlrtl'ccer [avora·vel da Comm.Zssão r.le
l•'inancas, n . .J.fO, de 19M);

·.

. Vo!aciín, cm discussão tínica, do parecer da Commissão ·ílB
Jloliciu n. 151, de 1021, propondo a promoç.ão do sm·vcntc Antonio Gomes. da Silva pal'a a vag·a do eontinun .aberta P!)lo
fallccimcnf.o rio conf. ir.tro Claro Oscar Garcia e Si!Ya c a nornenç·fio, pura o lognr de! serrente, do Sr. l\lunoel de Souza
GoUJr.s;

'

·

Votarão,· cm. 2' cli&·cussão, do projecto do Senado n. t29,
de 102:3, del.cJ•minando que o Conselllo dr. Adminislra(•iío de
earla uma das ca.ixas ereaclas pela lei n. lt.682, de 2!t ct~~ jllonei J'O ele 1023, rcJ'ercntc~ :i aposentado ria e pllnsõcs nas estradas' de ferro, será const1t.uiclo de cinco membros (emenda
destacada elo 01'(!ament.) da ,1gricültwoa, em virtude da 1'aque1•i.~
menta appra·vado pelo Sanado);. ·· ·.
.
·.
Votação, em discm·süo · unica, da redaccão final aas

emenda~ do !Senado rá proposicão du Gamara dos Dtíputados
n, 26, de 1924, que :tixa as forças de terra para o cxercici9.
'de 1925); .
Votaçild, em discussão unica, da redaóc;;i'io tina! do pro'jecto do Senado n. 70, de :19123, que manda contar, sómento
para eí'feitos de reforma, o tempo do serviço que menciona.·
. prc~lndo pelo cnpi~!ío·tencnte commissario Jolío Luiz de PniYa
Jumor;
Continuaçiio da e• di.SCU6'São do.projecto do Senado n. 122.
de 1923, que manda mcorpol'ar aos ''cncimentos dos xnernbJ•os
do magistcrio publico, quo so apos01itarem · com mais /õe
35 annos de exerci cio, a _gratifi.cação addicional om cujo· gosn
..~o acharem (corn 1latccer {avoravel da Commi.~.wio da JustiÇa
e l.e(fisla:;!ío e contr<trio da. de Pinanças, n. I!J9, dà .19U);
Discussão unica do vélo do Prcl'eilo elo Di~Jr•icf.o l~erlcral
n. ~. d~ :19!!4, á r·cso!Utii'io do Conselho l\lunicipnl qnti mati·:!fl
Jl!'ovcr cffccli\·amenLo no· cargo de porteiro do Thcntro Mtlnicipal o nclunl njurlanf.e, r. dando outmR Jll'ovidencias (com
7-lfil'l'Oi"i' {avoravct 11,1 Commissao. de Crmstituição n. .fl5,

d,!. l!i2·f);

Díscus;.iio unica do v,Jto·do Pt'r!fr!i!o do Dlslr·it~lo Pt~der:rt
n. :l:,, ela 'l924, :í rcsolur,fio do Con;·ethn i\lunicipnl que p.~t·
rn ii.! c aos alumnos <la Bsrolrt NoJ•mal. nus eonçl iGõe;; que m•Jncion:~. pr·,~star·em, em priuH:ira época:. o;; e:--urTws das rnaterias
que rr;J iW•J•em cur•i!tlllo:lc (com. pm•ece1· [111!0ravel ria Commis:iiio
de (Jnustitui~·tiO n. 117, l/1} 192·1) i
. '
.
.
Discussão 1111ica iici' vtJto do Prr.l'r.il.o dc1 DisLricto FedcC'al
n. -12, de 102.1, rí rcsolur.•ií.o do Conselho ,\Junicipal (pm·cr;er nu-
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iilero .f2, (Ir. 1924), rJUIJ eleva a G:·:JOOS annu'aes os vcncime'nlos
dos continuo.~ lia sua seerciaria (com parecer [avol·avet da.
Commi.i·sao da CDnstitu.i(•cio, n. Iili!, de J92J).
··
·
· Levanta· Sil a reunião.

'pJt'f~i:IIIJI,:\CJ.\ JJUS SllS. Pll\ll~ l\1\lmLt.o, ;)" l:!llCilE1'.\IliO, E gS~\1010
Co'J;-1 Bl\.\, PlmSJOil="'l'll

1i2 liliJ·a;; aeham-sc prc·setttes os Srs. :
l'i h!s _.Hc'li•!llu, :\l'islide;; llocha, Lauro 13ndJ·•'· Cnsl.a Hoó·i:;ucs, Ctnllia u·lachnrlo, 'J'humaz ltodrig·w)s, .Benjamin Bart'o"o,
Fet·J•eira Chaws, Venancio Neiva, Eusebio d1J ,\ndrá'dc, Lopes
(hiiH,mlviJS, AnLonio l\lon il. Manoel Monjadim, Bernardino l\lon~
· leiro, Ado'lpho Gordo, Luiz Adolpho, Het'JIH.•ne·giltlo de MoJ'llCS,
Felipp1~ Sc•lnr;idt, Lauro l\lülle!.', \'espucio de ,\JJL·eu,' Soares dos
Santos e Gar·Jus Barbosa (23) •
·
A'~ I:J •J

ê't"::;, Senadores,
O Sr. Presidente "- Presentes ..''3 "
.. ahcrla a ~essão.
Vac SC\' lida a nela da s,~ssão anterior.·

o Sr. Manoel Monjardim (servindo de 2" S>Jct·ct.ario) procede tí leiLura tia acta rla sessão anterior, que, posta. ew d!scussão, d app!'Q\'ada, sem rcclama~ão. . •..
E' lida, posta em discusslhi e, sem debate, approvada a .·
acta da reunião do dia 6 do col'l·cnl o: ·.
,
.
O Sr. Hermenegildo de Moraes (servindo de 1• S•}crclal.'io)
(ltí conta do seguinte
·
/

·EXPEDIEN'l'E
.
. Officios:
Do Sr. Minisl.ro das llolaçõos J~xlerinrns, romcl.l.cndo dous.
(los auLos·raphos da resolução lr)S·islatíva, sanccionada, que abre.
JWin referi rio ministurio, o 'ct·odilo JJecessario pnm occot•r·cr
:ís d•)SJ)cr.as eorn a rccep~ão de S. A. o Pl'ineipe da Italín. ArchiYe-se um dos aul.ogi'Uphos e remell.u-so o oul.t•o ti Ca~
nun·u tios Dvpuf.udos.
·
·
Dn Sr. MinisiJ•n da .Tusli~u ü Neg·ncios Inll)l•ior·os, rebwtlmulo clous rlos uul.og·raphns da. resolu~ão leg-isluliva, publi•:a.da, que prm·og-a: a sr.ssrio dü Cong-r·esso Nucionul afê n ·dia
:.1
de novembro rio corrente anno. ·-. ArchiYo-se um dos aulo1
!;'l'II(Jltos n r••mctla-se n outro :í Camlll'U dos Deputados.
· Do SI', rlireclnr !.lu Hnput:f.ir;ão de Esl.al.isl ica c Arcltivo dn
Estado de S. Paulo, solicitando ·a J'Pmesim de pulllicacõP~ do~
trabalhos rio Senado. r·elntivas aos annos de HH8 a 1!J2:J. A' Sccri5lariu, para ·ullenclor.
'

-

ANNA!l:S DO !!!!:NADO

O Sr. Manoel MonjiU'dim. (servindo de 2• Secretario) dec! ara que não ha p~receres.
· Comparecem mais os Srs. A. Azeredo, Mendonça Martins,
Dioqjsio Bentes, Pedro Lago, Moniz Sodré, J eronymo Monteiro
c José Murtinho (7) •
•
· Deixam de comparecer, com causa jusW'icada, os Srs. Silverio Nery, Pereira Lobo, Barbosa Li)lla, Justo ·Chermont, José
Euzeóio, Euripedes de _Aguiar, Antonino :Freire,· João Thomé,
.r oão Lyra, Eloy de Souza, Antonio Massa, Rosa e Silva, Carneiro da Cunha, Manoel Borba, Luiz Tor!'es, Gonçalo Hollemberg, Miguel de Carvalho, Joaquim Moreira, Modesto Leal,
Mendes Tavares, Paulo de Frontin,· Sampaio. Corrêa, Bueno ·
Brandão, Bueno de Paiva, Lacerda Franco, Alf1•edo Ellis, Eugenio Jardim, Ramos Caiado, Affonso de Camargo, Carlos Cavalcanti, Generoso Marques e Vida! Ramos (31).
O Sr. Presidente - Continúa a hora do expediente. 'l'em
a palavra o Sr. Senador Antonio Azeredo.
O Sr. A. Azeredo (•) - Sr. Presidente, lla ·nove anrios,
no dia de hoje, o Senado sofi'reu um golpe profundissiruo,
vendo desapparecer, para sempre, a figura mascula do .seu
Vice-Presidente.
..
Um braço assassino, levan-tado pelô' fanaLismo uu pelas
snggestões politicas, vibrou um golpe mortal contra o grande·
ciclat,liio Pinheiro Machado, ferirido-o pelas coal.as, convt•n:;ido,
• pur cer~o,
de que não poderia fazei-o pela frente.
.
.
Digo, Sr. Presidente, levantado pelo fanatismo ou pehs
sug·gestões, porque estas surgiam por toda a' parte c de todas '
a·s f'órmas possíveis e imaginaveis, improvisando-se ·meel'inrl·~
nas praças publicas ·desta Capital; á luz do dia, onde inflamma.cJos oradores, de .punhal na ·mão, pediam a elim inacão desse gr~nde brasileirq, cuja fàlta hoje tanlo lamentamos.
Os Sns. FimHEIRA CHAVES E LoPES GoNÇALVES - ApoÍaclo;
rnuito bem. .
.
,
. ·· · 1
O Sn. A. AzEHEDÓ :..... Espírito conservador,, Pinh.;il'O .Ma-·.
·eh ado era, incontestavelmente, .tambem, um espiriln govor- ·
namental, taiJI.o Sr. llr·esidenlé, que se· viYo a indu nslive·sar-J,
com certeza não estaríamos experimentando os ef!'eito's da Hi-,
tuacão angustiosa em que nos encontramos, vendo a desordem
irromper cril toda a parte. Se elle vivesse ainda, estou sinceramente convencido de que .não teriamo·s presenciado a ultima campanha presidencial, formidavel, desastrada aos nossos interesses politicas e economicos, á vida social, em fim;
elle a teria evitad:o.
Sim, Sr. Pre~idente, a terin impedido, poJ·quc n'int;IHJIY'.
acredita que seu Estado, o ·Rio Grande do Sul, tivcs·scJ lomadD
parte nessa campanha se Pinheiro 1\la'Cllarlo vivesse. 'l'~mbcm
é certo que se o Rio Grande do Sul não tivesse· entrado npssa
campanha, a Reacção Republicana nfio teria existido.
'

'

( •) Niio foi revisto pelo orador.·
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O SR. LoPES GoNÇALVEs - A canJpntJha, não tcJ•ia ·~:. , .•.
tido, certarnente.
O SR, A. Ar.ERilDO - A campanl1a, Sr. l'rcsidcnl.e, !~ria.
pois, Lambcn!. deixado de existir se, porventura; o.o espirJtu;;
politico~ r.laquelle momento tivcssem-ôo capacil ado da convenicncia e da necessidade de harmonisal'Crn o espit•il.o da
Nauão, fazendo com que o candidato à Vice-Pt·csidencia recahisse no nome de um politico bahiano, como por felicidad•l
minha, de que· me não arrependo ainda neste momento, cu
havia proposto. Som estes elementos. sem o apoi.:J da Bnhia "
do Rio Grande do Sul, que poderia clar vida à Rcacr;ão tlcpll··
blicaua?
.
. O Sn. LoPES GoNÇAT.VES - Seni o Rio Grande do Sul, •)Xclusivamcnt.e, nada haveria.
·
O SH. A. AZI!RJmo - Pinheiro ·Machado, Sr·. l·'rosidl!lilJ,
que era um espirita conciliador, t•minl)nlcmenlc ho111, politico de vistas lar~as, que só curava do bern da Htw patria, !.eria envidado todos os esfor~os no .~entido de sr.r impedido J
movimento verificado, 'correndo o pleito presidencial set·cmlmente. E assim essa campanha desastrada, violenta e r.rilni-·
nosn, que tudo reuniu para prejudicar a candidalul'U r•sr;,_
ll:iua pela Convencão de 8 de junho. não teria occorrido.
O Sn. MoNiz SoonÉ 7 - A campanha nüo 1't•z mal: Jll'l):llou
até um beneficio ao p'aiz;
·
O Sil . .A. AzEREUo - Con~prclww.lo r: cston rir~ acdn"clu
co11: n nobre Senador en• r!i~f!r· que toda a ctunpanhn poJi ..
tica. que corre livrenwnt.e ó ur1 hom e uma nccl):;sicladt! ]Jill':l
o paiz; mas nn caso, a campanha rnovidn contra 1.1 ~aliClir.lato
de 8 ele ,junho fugiu aos moldes legaes. Para ''"ll ,. IJf'lla l.ndos os meios foram empregados. , .
o Sn. 1\.fONIZ SODRÉ - A altitude de· .Govcmo de cnc:iu '3
a politica do actual, determinaram todos esses males ...
O SR. A.· AzER.EDo - e de tal modo qüe prejudicados for·nrn os interesses ·superiores da Repq,blica.
Estou certo, Sr; Presidente, de que, si Pinhejt·o Madtadn
vivesse ainda, encontraria formula capaz de evitar· r~ssc;; cle;,;varios.
.
A
~
•
·
•
,..
S. Ex. o Sr. PresHiente da RepubliCa - nmguem pód~
negar - foi viclima das maiores violencius, das mais d~sc:l
hidas accusn~ões dumnte a campanha.
O ·sn.. AN,'ONIO MoNiz - Como lantbcrn os C'andirialo~ .1.~
Reacção.
. O SR. A,. AzEREDO - Mas ninguein inventou ncrn falsificou cartas .•.
O SR. ANTONIO MoNiz - Mas inventaram ouLt•as eonsa;'.
j
O SR. A. AzEnEno - ... quo pudesse pr·coccupar e indi~
por o -espirita miliLar•. Ainda hoje Sr. PJ'C5idenl.e, c51 amos
soffrendo ~S conscqucncias desse movimento infeliz q11e l!m!o
JH'.o,indicou o paiz. ·
. o Sn. MoNIZ Sool\1~ ·- E v. Ex. attribuc I)SSl'S rr·ales n
Reaccüo Republ icann?
O SR. A; AzEREDo - Não, senhor.

.:. ~~NNAES DO SENADO • ();

' .. •

O Sn. i\IoNrz SoonÉ - Si não attribuc aos candidatos da
nencçno cssns cartas, não póde invocai-as neste· momcnlo.·.
O Sn. ~\.. AzrmEoo - Elias, porém, serviram para dar vida
ti. · co:rnpanha, agitando o espirilo dos mi li I. ares, porque si é
er.rto que algun~ não lhe deram credito. outros, entretanto, a
aeolhet·am como verllado inconcussa, · ·vendo ncllas uma af1'J•onta ;í sua classe. Dessa credulidade nasceu o levante contra o GovCL'l19 pnssai.lo c .o verificado ag'Dra contra o actual. .
Essas cartas fiwmm um grande mal não só- ao actual
Pres'idcntc como á classe militar.. . '
·
O Sn. LoPES
Go"'CALVES __, E ao. pniz.
.'
.
.
· O Sn.' A. AzEn~no -·1\ras, Sr. Pr'csidiHite, dizia cu quan- .
do fui ,inlcrromtJido pelo nobre Senador; que si Pinheiro Ma- · -·
ehaclo ainda vive~se, certamente não estariam os na situação·
em que esl.mi10~, porqu'e, sendo um homell1 desambicioso como.'
era. pensanclc~ somente uo bem da :•;ua pat.ria, republicano por
cçmvic•~õr.s, por· ~onscicncia,, por amor á 'HcpU,bl)pa,. ,cmLn·ega-.- .
rm todos os mows, ·aproveitando-se do presLJgw· de que gosava cm todo o· paiz, para fazer eoní que o pleilo pt·osidencial
cnt•r•cssc calmamente, elevando crida v•~z mais· sua auloridada,
de chnfe. inucanlestavcl e inconicsLado, que ,jamais.· aspirou
..outras posi•;ões que não fossem sua cadeira de Senador. '
O Sn. I"àPEs. GoNÇALVEs·- Ern nm chefe capaz
todÓs
os sacri'ficios por amor á sua patria •. .
.
· · · · ·
.1/1 '
,'
,
O SR. :A:; AzEREDo··- !\lesmo a propria cadeira· que tanto
honrou nesta Casa, nós· o vimos abaildona~ no ·momento ent ·
que precisou- defender seus idéaes, isto é, quando. arriscando
"· tJJ:opria vida, seg11iu ·para a sr! a .. teri•a natal, •empunhando
. nrrna em dct:esn dos princípios que csposai'a, batendo-se galhardamenlc contra .os ::dversarios da Constituição do Esladc.
O Sn. LoP~~s 'Go~ÇALVF.s - ·Era)l1 os príncipios da ordem'
e da lei.
·
· ·
o .SR •.A. AzEHEDO •...:. Pinheiro Machado foi semi:n;e um
espiriJ.o governamcnfnl e. mais do, que isso ~ rf.)affirmo -'"
nm desnmbicioso. Podendo, çlispondo de elcmcnto·s. seguros,
nunr.n pemou _em ser Preshlcnte d'a iUepublica.
· · . ,.. · . ·
o Sn.·_ FERHEnü· CHAVEs _:Apoiado •.
· ·O Sn.· A.· AzEnEoo - 2'1unca lhe í"Jassou pela .'imaginação a ·
. idéa de apr·escnlar.:.so candidato á. prcsidencia- da ner,iublicn ..
•.rendo a:comparthado Píilheil•o l\lachado cm toda ·a sua -vida,
desde os primciJ•os dias da C:onslituiutc, pil'sso affirmar •isto
.·
·
·
· · ·
sem medo de contestação.
Assistimos á_ succcssão presidencÚl!. dr. Floriano Peixoto, .
- que passo21 o Governo ús ·J.nãos da .-Pruden.tc ·~c 1\,!oraes sem
pcrturb:H;ao da ordem !lUhltcn. · ap~znr das mst1~ar,oes .<lo .cr.r:
'tos. amigos que encarnavam na grande pcrsonnlirlade que. fo1 ,
J~loriano Pei·xolo, a garau!ia nnica !las· instil.nir,õos ,rio paiz. ·
·
Assistimos ·á suct•.cssão de Prudennlr. _de Moraes; o Senado
. sabe como occorreu essa transmissão de' poder. Nessa· occa.- .
~ião Pinheiro !\Inchado separou-se clô Governn Pedernl. fican' do :soli!lar•io -com. o praulr.ado Francisco Glycrrio. Tivemo~
oult•o candiclnlo CJ.Ue não Canwos Salles e, depois, dos dcsgra-
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çados aconl.eeimcnlos de G de no,·crnbro vimos ncsl.e r'ccirrlo
a figm·a cxtl'UOI'dirrar·ia di' Pinlieir·o ~lacliadu. votando, nominalincntc•, o cMndu ele si Iiii l'cclarnadé, pelo Govrl'llo do SI' ..
Prndcnl.c de 1\Jor·ncs, qne rllr. comhnlia. VinlfiJ-c, llur o sPa
vol.o nurnirralrr:<)llle a es,;a nre.Jirlu: e, rnai.-< ainda, St·. l'rc,.;idcntc, ouvimos-lhe a dl~clurnf.:iío d1: qrre I'<JIJII.'HI'a a,; prer•og·af.iya,.; JHll'illllll'llillr'f'~. h~J.u 1\, Ínlll1llllidarJc:l, O qtll~ :i>~r·l'ill [rfuoa
.iu;;l.if'icat• a ]JJ'i:liio d<: que, cunru oulr·u~ r·cpr:e:'e!ltaulc,; da .'ia~;ão, foi viclima pouco depois.

P!'cso nfío se ir'l'itnu, ,. qumrdo·r·pgr·cssou a e.,la Casa niio
prnl.i1:ou um s6 neto dt~ l'iolollcia conlra " Pr·.,siliPIIIr: da nepublica; niio J'll'ununciou ncnhll11r rlisctw~o :tpaixoilado quo
pudesse J'er·ir· pr·oJ'nrHiamcnlc <J i:ir·. Prudetrl() d,! Mor·acs.
(!nando da oucees;;ã;l, cnm o 11nnrc riu Sr·. Cnmpns Salles,
o Sr•. Pinlmr.iJ·o ~laehadn se, rnosir•c,n ai11da nnr espir·il.o cnnscrvaclol', coJJncal!do-;;e ao lado <lo gr•!UHIC estadista paulisln,
overanrJo-sr. a ~twcrssiio. do illustr•e Presidem te ela Hcpublicn
pelo Sr. nodriguc,; A!Vc:l, tamben1 com a maio;· s•!n•nidad<.)
passivei.
A;;;;isl.imo;; ainda a i.'uccc.•s:ío dn Sr. Hr.IIIJ·ignes .Alves pelo
Sr. Affuuso Penna, Quando tratava-se dessa successão paJ•ccia C]Ue temporal lremc,nclo desabaria ~obre o paiz, que a ordt>m .politica seria seriamente pertur·bada c i;:to pot·que o canrliclal.o aprrsenl.arln pr.lo Estado ,-Ie S. Paulo er•n um nome·vanla,iosamcutc conhecido no Br•ar;il, velho I'epnl:ilicano. com serí'".ir;os cxl.l'aordinarins ao rep.inir.n., Hef'ir•o-mr. n Ret'JHlJ'(iino ri'J
Campos. Mas, pouco depor;;. St:l!t qnc na r! a ri c anormal suecedesse, ôssa candidatur·a foi J'C!.irada, ficando ;;ornenlc a :.1,;}
AJ'fonso Penna. nolavcl pnliliro n:ínci!'O, ]"'r' qnern Pinheiro /
Machado so batera.
,
Mais lnrclc a;;sisl.inw;; :í sncce.•;;ãn
Sr·. :\fJ'"n,;n Jlenn:<.
~cndo eleito o mar·cc!Ja! Her·ntl'.'i ela .Fnn.<C'ea ,apô~ a rnais vin ..
lenla das carnpanluis. rrn qr1n s0 apr•t>,;cn!.ár·n cm oppn;;i,::ío :'t
canrJidalura militar, o $r? .. llt:y Ha1·hn."a. ernnn cnnrli>laJ.o ,],,
civilismo. Triumt1Irou a c:trfiidalnm ·do Sr·. Her·rnc;; ela ]!'naseca sem quo S<J Iive::.•r·· a;,ignnlafin qnnlqne1· pel'i.tll'ha<;i'in.
como succerlc Pl'n.senlr:nH•nl<•. :tp.;zar· daqncll1• Gn\'erno s.: ler·
vi,;Jn 11a ennl.ii!'Prwin rir J'PC'lra1· n .•rn pr.r·inrln gm·r.t'rHIIIll'llial
· r~uin n rsl.arlo lle silifl, 11r.ll' dtll'(ll.l alé· :lO de nuluhr·". qninzo
dia>< ttnl.es dr~ dPixar· o Gn\'!'~r·nn.
O 8n. Mn:-;Iz f'n!llli~ ·c Ma~ !ll'nlrurp ;: •. '.'l·r·no l'r•z rla lr'lleÍtla<;ão dos seu;; ndver·snJ•io~ um pJ•r.gr·arnnrrr de poli i iea.
O Sn. A. Azrmm"- Niio e:;lnu 1.1·nl.anrlo disRn.
O Sn. Mn~1z Somu1 -- E.ssn é a r•nzfin nrinripnl das I'OYn-

ao

Jn~,;õPs.

E' a pei·~f-~;.;-uil.:fin n(l::i advr.P~nrio.~: são nf; Iris dt'· nnlOI'da<.:arHPnln ü. intpr'PII>•n: :;iin n.< >:ilios pot· dcJr;.nt<.:fin.· O p:1iz
Jllllwa Jinlrn yj,;Jn J,.i Pnnll'a n imrrrn.,n: .n raiz n11nen linlrn
yj,;Jo i'il.ios · ulil'apas,;ar·"'" prr·inrln." g'CJ\'c•r·mtnlrl!laes <! ir~'llr
al<'rn. pPln ll'll\'l'r·rw ,;;,··~·llinlr; n pniz ntrncn linhn vislo silins
P<H' ani.l•eipn.(;iio. elnndt•.-<JiiiOi', por rlclf.'i-!tlf.:iin. A T'CI'Oill(;iio 1'ni.
J'r'ÍJa 'pr](JS g'fl\'ei'IIIIS,
O Sn. ,\. Azrmr-:nn -- Os cnlrarlns Rnmn;; nós rnrsrnoo. Ro
nãn .J'usscmns ntls, Sennrlor'L•s; se nfío clessemo~ o nos~o volo.

S •. -
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a essas cousas que se etilão pa~~undu, cu rtumont.c o Sr. Presidente da IlepLthlica não as pralical'ia,
O SH. i\loNtz SotiRÉ -. Eis uhi. São os poderes publicas
que J'uzcm as revoluç.ões.
O Sn. A. A~llllllDO - So ·somos os r~olluboradore~ desôa
obra, que V. JTix. não ,iulgu boa, ilão podctnos eomhater os
aelos elo Governo di' lia rJccutTentcs .
. O StL. i\lo~t;.: i:iODt\1~- Podemos apontar ns causas da·re. volucão.
O Sn. A. AzEnrmo - Não sou, nunca fui J'avorai'Cl au e;;tudu de sitio. 'l'nnlo assim que, quando r'lor·iano Peixol.o l.eve
que decr·etar o 'Csl.ado de sitio de 7 . de abril o unico poliLicu,
· naquelle tempo, que lhe foi infenso fui eu. O então Pregidentc da Itepublica, embora muitos vissem nelle a encarna1;ão de um dictador, costumava ouvir os homens publicas, razão TIO!' que cu, apczàr de muità moço, fui consultado. E consullado, combati a medida, achando que não devia ser clecrctado o· sitio naquella_ noite, ante o protesto dos. ministros d()
então, ficando apenas de meu 'lado· esse homem, que ainda !i
vivo - o illusi.J·e brasileiro Sr. Serzedello Carrila.
. O Sn. LoPES GoNÇALVES''---' O eslado de· sit.io existe na legislação de l.odos os povos civilizados, por ser necessario.
· b Sn. MoNrz SoonÉ - Não é exacto. Elle não mcisl.c no~
povos 'snxonicos, como a Jnglaf.erra e -os Estados Unidos. Ern
varias outros povos tambem não existe.
O Sn. PnEsmgN.TE -:- Atlen(,'ão I Eslá com a pn!Íwra o Sr.
:A, .Azeredo.
.
'

O Sn. A. AzEHEDo·- E quando me perguntaram, rS. Pre-

. sidente, porque me manifestava contra o estado de si li o ...
· O Sn. LOPES GoNÇALVES - 1\fcdida nccessaria.
O Sn. A·. AzEnEoó - ... eu respondi que não queria ar.:
repcncler-me mais tarde das medidas que porventura fossem
prvticadas, como aconf.ecera, em 18118, na Franca, em que·
Victor Hugo, sendo presidente da commissão dos 30 ...
O Sn. MoNiz SoonÉ - O estado de sitio está synthel.izado ·
na phrase de Cavam·: o primeiro imbecil que vier governará
com o estado de sil.io.
O Sn. A. AzEREDO -· ... declarou-se pelo eslado de sitio;
para, em 1874, depois da proclamação da Hcpublica, combatei-o, affirmando ria cadeira que nccupa'i•a no Senado· qu9
nunca havi:l votado ln! medida.
. Nüo sou, portanto, apologisla dessa medida extrema, como
.nmgucm o póde ser.
O Sn. LOPES GONÇALVES - Em casos rcslricl.'os clln devo .
ser concedida..
· ·
.
O Sn. A. AzEREDO - Votando essa medida crmda, na
opi)li~o d~ nobre Senador, acerlarlamcnl.e, na opinião da
· mat,or,:m, fJCa snlva nossa conducla, porque o fazemos na suppostcuo de que vamos ao enconlrq da ordem legal.
-"-'

'

••

I

Sll:BSX•'. EM 8 DE SETEMI!Í\El DE

:1.924,

ii

0 ~R. MoNJz Somu~- V. Ex. conSente um apade? (Assen~
timento do o1•ador.) Não ha paiz no mundo, e desafio quem o

conteste, quo permitta a decretação do estado de sitio por delegação do Congresso. Nem no proprio Brasil li isso admiWdo
pela Conslit.uicão. Isso importa em urn golpe ele Estado; na
díssolução rlp Parlamento.
O Sn. LoPES C1oNçAT,VES - Mas o que foi feito, está foiLo;
é lei.
O SIÍ. i\!o:>~Iz SuiJI\1~ -Não lm lei cunlm a Constil.uicilo.
Ainda ha poucos dias l!ll lia uru trabalho nol.avel do Jame~.
prol'etiSOt' da Univet·~idmlc rle Texas, em que o illuslre constitucionalista commcnl.a as vergonhas do eslado do tiiUo no
Brasil, accenluuil!.ifl quu uma na~fLO que pml.ica laes absut·rJos,
desnHJL'al iza-se a si mesma c a sua Cunsl.i l.uiçfto. VV. JiJEx.
vc,iam de que nmncil'!l eslfio os cslrang·oit·oti comuJcnlando. a
applica~iiu do esl.a<iu de ~il.io nu Hra~il.
. ·
O Stt. Lupgs GoNç.\1,\'ES - Si o Brasil se rlesmot·aliz:l.,
nftn é por causa 1lo sil iu, o siin devido aos mashorquuiros e
arruaceiros.
·
O Srt. JlmES !lJmELLO - Muil.o bem. (Com ironia) N6s
não IH'Coisamos uc sitio; preci~amoti é de maiO!' numero de
dynarnil.ciros, porque lomus ]JULÍGos.
O Sit .. LoPilS GnNÇM.VER - São os criminosos dàs trevas.
o Slt. MoNJZ SoJJnÉ - O si li o· não impede a dynamite
i num a obra dos m:;:.shlit'i.JLWit·u~. Sú a poliLica de l.olerancia
impede os desatinos.
O Sn. PHJlfliJJP.NTF:.- Eslú com a palal'l'a o Sr. A. A~crodo.
O Sn. A·. Azmmoo - llclomando, :::lt·. Prcsidenle, o fio
das minhas consirlera~õcs, rluvo dizer que o Sl'. marechal r-Ierrnes da Fonseca costumava ouviJ' l.ambem os seus amigos, c
pcceilava os conselhos que !lw davam.
·
Devo rclombrm~ ao Senado que quando se l1'alou da sua
succcssfto - c á nossa memoria csl.(t presente o que então se
passou - formou-se uma colligacão de diversos EsladoR
contra, exclusivamente, o chefe ela politica nacional - Pinheiro Machado.
O marechal dlzin que, cntt•c os seus tninistros, trcs, pelo
mcl105, poderiam ser· candidatos :i Prcsidcncia da Hcpublica:
H.ivnrltwia Corrêa, Fmncisco Sanes e Lauro Mü!ler, ·mas· CJIIil
niiu podia intervi r· nesse assumpto politico, porque ello ora
apenas um soldado do seu partido. Entretanto, nccrcscentava,
que si, porvenl.ura, liouvcssc qualquer dissençüo no partido,
cllc escalaria (foi o Le1·rno umprcs·ado e Jaça empenho que
se.ia rcgisl.rado) o :b~mygdio, qnc naquclla l>poea era o Governador do Estado de V. Ex., Sr. PresidenLe. Nossa occasiüo
objectaram a S. Ex. que o parLiclo não podia pensar cm uma
candidatura milHar. A essa objecção, S. Ex. rel.rucou quo ello
não era mais militat·, tlorque esLava g·ovm•nando o Estado ele
Pernambuco.
Dcpoi~ des~es fnclos, Sr. Presiclenl.e, o partido resolveu
levantar, á snn r·evclia, a candidatura de Pinheiro Machado,
pois é certo que jamais aspirou essa alta investidura.
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Devo recordar, uesle rnomcuLo, um caso que aqui
se passou - e J'olgo achar-se presente o meu nobre amig·o,
~enaclot• Jll'lo Hi o Gl'ande do Norte. (lle{e!•la-se ao Sr. Pe1'!'l'i'l•a. C!un•cs.) Xaquclla cadeira (apontando a cadeirrt do ·I'
s,),:refnrio). deve H. Ex. se l'l~cordat·, onde se senla o meu
illnstl'e antigo Senador pelo Estado do Piauhy, o. Senador I>cclro Bot·gr.s, de saudosa memoria, e eu, fallavamos na candidatura r.lu f\1.·. Pinheiro Machado ;í Pt·esidentc c para Vice, o
S1·. Bueno l3randão. !\este senlido combinauos, eu dirigi uma
em·la ao SL'. Hueno BrancliLO, cnl.fi.o Presidenlc de Minas GeJ'ai)S, caria que o meu nobrll amigo o Sr. Jl'erreira Chaves,
ClllllO o Sl'. Pedro Borges leram, assim como a resposta que
eu tive dn hom·tuio Senador por. Minas Geracs,. cu.ia ausencia
lamento.
·
·
A caria que enviei ao Sr. Bueno Brandão foi por .S. l~x ..
recebida com gJ•amle sympal.ltia c é .iusf.o que eu repila o facto·
ao 8enudn; para qne se faça inteira .iusti1;a nos sentimentos
do illuslrc c pi'Ulli('[ldo polit.icu gaíwho.
O illustrc chr.'l'e mincil'(J, em curta que me dirigiu c l]LW
ccm,et·vo no meu arehivp. manifestou-se favoravcl, .(]e accurdo
curnnosco, eoncluindo por dizer que ouviria o seu parLido a
respeito. Xo mesmo sentido, Sr. Presidente; trndo escriplo ao.
8r. Dl'. Wcmceslau Braz recebi de S. Ex. resposta applauclinclo a idéa elo nome do Sr. Pinheiro Machado.
Minas Gerncs, pOl'lant.o, po1· inlermcrlio do seu Presidente
e do seu illusl.re anleccssot'. n St•. \Venceslau Braz, ·qne é uma
figma representativa rio Estado ele Mina~ Geracs (muito úe'm),
como é o St·. Bneno Brandão (muifo l11mr). manifcsLarnm-so
d~ accôl'do com a candidatura por nós lembrada. EnLreLanto,
Yimos, Sr. I' residente - as razões eu as conhcco mas não
qut>l'O refei'ir agor·a - que a Commissão Executiva !lo Parl.ido
de Minas se Tcunir·a cm Helio Horiwnlr., sendo nessa reunião
YIÍtado n uom~ dn Sr:. Pinheiro ~Tachado. riP um modo aggres~dn1 e violento, ilanfln-sP-lllc publiciilailc (]C uma cerla maneira hostil, Qlfl) devia r1•pug·nat· a qualquet· homem politico.
No rlia em que aqui fni eonhccirla a solução dada pela
1:ommissfio Exnculiva rio Par! irlo Rr.nuhlicano Mineiro. no mo- ·
nwnlo hr.m humorado, pt·oem:Pi :l'allnr ao mrm gJ'aTHic amigo
Pinheiro 1\fachndo. Log-o prla manhã, :is 9 horus nos avist:ímo~. Não o rncnn Irr!i mui lo enf m·rusr.ado: porém, !.rafei rlc
rlis5uadil-o ·de qualquer movimmtlo 1lc il'l'ila~ilo cm t•elacão iL,
Minas.

Apenas dissc.-me:

, ·:ora. m~1ilo bem foi!. o! En nunca pensei en~ tal; vocês
1magmaram 1slo, nndal'nm querenrlo levantat· a mmlta c.anrliflatm·a c agora 1\linas :l'oi que rc5pcmdcu a vocês e não·
a mim".

Mostrou assim, Sr. Pl·csir:lentiJ. a sua cómplcla dc~prnoc
c•.upnr;ã.o qnanlo a candidatma :í presidcllC'ia da Republica.
l\las. f!IHlllio manifestou maim' dl'sinlcrcssc a respeito dosl.rJ
n:<wrnpto fni qnnnd11. pouco depoi~. collocou-se :í '!'!'ente da
·randidalura dn um milwiru. o ST'. \Vrnccslnn Bra~. não g·llnt'<lnnclo o I!Hmnt· l'Uncor, niío procurnnrln 5C ving·at• dos qtin se
I inltnm npposlo :\ sua eandirlatura rle um modo tão violcn[o.
filie nPm mt•smo ficava bem cleanl.c da. poliLicn mineira, 1101'
~·ia ct..· regro. ~ernpre 01~clcj~a u..conciliadora.
...
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Ftli r11 qiii'IU ;;e tlil·i;dntlu ao ~~·. Hl'i'ilill'liu MnniPit•u, tl1•
saw:losa lllilillOl'ia, IIII! pet'S'ttlllava si havia, alguma indispusk.ã'' f'l1l i\1 i nas enntra u ~~·, \\'nn~~!~lau Ht'liZ, JlfH'C]Ue o Pat·Udo fli!JliiiJiicano ConsPt'\'acloJ' qtwria adupl:tl' n s11a cantlitlal.m·a IJ fli'OCiamul-a, uma .VI'Z rpw pot• JIU~~o inll!l'lliNiin -prda {lirf'cr;ão do pat·l idu do qual cu fazia pa!'lc - l.inhu ;;ido
inclicada para a \'ice-Prnsich!llcia da nepnblicn. I! jllll'a PJ'I'sidcnlr.• o Sr. ·campos ~alies.
.
O rn·anl:endo ]lulil.ieo minei1•o responde11-nlf'. niio oermllandn ns applausos du' S1·. Hueno iBt•andão, dcelarando qtll\
o seu Estado aeceilal'ia com g1·nnrle praZI'J' a indie:u;ii.n 11iin
· s1·, do nome ·do .Sr. Campo~ Salles como do St•. Wi>nersla11
lll'llZ.

Dt!pois dessa ·Carta,' que I!IHlServo foi que Mina;; apt'l.'f'entou o nome do Sr. Wener•Rlau Braz, que aqui sni'l't·agÜHW>'
t'Dfll O liOHSO VOI.n.

Este l'aetn moslra claram~nl.e a completa desambir;iio rln
Maellado e a sua auloridarle, t:ollocandn-sp aeima das pt·r.oecupar.:r'"" Jll':i>iuaes, 11\'idnnciando o seu ~r·nl il!H;llill pai t·intieo, sem odin;:, SP!ll ~i quer· JW!loat' em vinganca
r:onlra qualquer do~ srms at:h'IH'Sarios, pu is &6 almejava SI'J'Vi t'
;'1 HrJ[JU!JI ica<íiOIII a uHtilll' lr!aldade. patl'iolimuo e inl.r!gl'idnde. ·
pois >i1'!11pi'C SI.' ll1Ullil'eSIOU Ulll P:;pil'ilo CIIIISI!I'VUdOJ', 1lll1 SUi'lr·ntaum• da or·cll'm lr•gal cnnlt'a a dc·n·m1;o:;ia, um manlencdnr
da lei l~ll!JI.t•a a desordem, po1· l'lli.t•nder e muito bl)lll, que a
ordem ni\o pôde exisl.ir sem lei.
O Sn. JofH1 :\1UHT1i'(HO - l\luilo bem.
O SR. A. AzEnEoo -· E o que Jazia. do Sr. P.inheh·o :\Tachado uma verdadeira forca. politica nacional era a conl'iunca
que elle depositava nos seus amigos, acreditando que estes
não lhe podiam trahir,. ·devendo, entretanto, ouvil-os na oceasião mais importante da vida nacional, para que a ~ua
opinião não ficasse isolada c elles pudessem t~r autoridade
para lhe fallar.
.
Essa c.onfianca era reciproca, porque tambem .os seus
amigos confiavam ·absolulaniente nelle, sem uenhuma restricção, sabem! o que na hora do perigo Jlod iam contm· com o
seu apoio: convencidos de que elln sct·viria os interesses polit.ieos com a mr.smu abnPga~.ão eorn qw• curava rios altos c
~r ..Pinlwil'o

snpe1•inrrs

int.r~·r~scs

naeionar.s ..

O Sn. :Jn:,:~ :\lt;Jt'I'I:>HI) - :\ln ii o brm.
O ::,itt. A. Az1mrmo - Pinheit·o illachatln, S1•. Pt·Psi<lrniP,
rt•a, ineonll'slavC'IrnPnlc. um dos ht•asi'lrit·o;; mais illmüri.'S du
st•u l.rmJpo; di~pondn dr uma inlellig·,Jncia clam, dr nma vivaeidndH liP f!Rpil•il.o nxl.ruorrlinm·ia: \'t'l'iladeirn conrlut•toe dt'

ltomcns. Sua falta nrsl.c nJnJlll!lli.O, ti evidcnl.1•, e,..
·
O SH ..Josrl :\lull'I11H:>;ft - .\pniarlo'.
O ::;11, "\. Az,n1wu - ... reeunlteeicla D"'·' ~~·us adv1~rsnrio;:
rlo.hunli•m. 'L'nmanha ,: e~sa falta. S1• ..i'l'f.'Siclrnll'. que l! pt•nJH'IIl Dt.'pnl.adn IJIII' nn~11U na Cnmat·a J'allat• na sua elimi..:
nar:iín. asRIWPJ•ou mais !ardo ·quü to!lr. r.Jroria t'e,·iv,t'l' aJ'i111 r!f'
Jli'CSI.~r a,inrla os main!.'C!S ~,.,.,·ieos ao pai r..
'\. hx., Sr. Prl';;ldPnln, f.'llllileef'll hPlll n ltnmr.m f[tw
nr.;;f.e momPnlo Pl't.'CH~CIIfll\ 11 nn;;sn ai LPnciin. JW1• iiPsapparr.~
eeu, ,: r.r.rl.n, dr.n!·t·e os \'i\'1.1,, pal'a rr•a[lJHli'I'CCt' na llislrwia da

..

54

lealdade ·p~litica, da ipLegridadc moL·nl, ~los vuros senLii)lell·

tos rcpubhcanos, .Hen Lm10n tos que cOJISLI Lu em o nosso .'l·deal

presontc, porcJuc nesLit hoJ'II o tiara honra de nosso paiz,.· só
devemos Ler um iodéul su!Jiime, elevado grtmdiluco - a vo!La
tla Lranquillidadc, da paz, do respeito ao seio da grtmdo fumi.
lia b!·nsi!cira. (Hitito bem; rnn"ito liarn. O orador é curnm.entado.)
o ·sr, Presidente -

Tem a palawu o Sr, · Vospucio de

Abreu.
O Sr. Vespucio de Abreu (') - SL'. Presidente, o symholismo com que procueumos synthctizar as grandes phases
ela evolução !1isl.oriea dos povos .raz com que, l.odas as vezes
que se tenha de entregar ;í posl.crJclarle o vulto de um dos seus
pró-homens, se o envolva primviramcnlc cm gazes que aquolles
que toem de cnl.regal-o ao vovo possam descerrar em um dado
momcnl.o, Nesse symholismo, Sr. Presidente, vae a representação dessas nuvens de senLimcnlos conl.rari_os que envolvem
Hcmpr.c os ST'aiHlcs homens, quer na sua VIda, quer na sua
·
memoria, após a sua morte.
.
São as ondas dos scnlimcnl.os contrariados; são os pe. zares que ellcs podem provocar; são as invejas, são as humilhações, ao lado dos bons sentimentos, dos sentimentos de
amor, ele affcicilo c de veneração veJo· gTancle homem, sentimcnl os esses que chocam c podem perl.urhar em dado mo·
menlo a aprecia~iio rr>al dos seus vercladeiros merecimentos.
O grande homem, Sr. Presidenl c, é aqnelle que sal~e encarnar, em determinado momento, não só ·os sentimentos como
a vontade, como as idéas do seu tempo, o grande homem é o
cidadão que emerge, como todos os outros cidadãos, que, pelo ·
seu proprio valor, vão ascendendo, pe.sso a passo, a escada da
senda a que se destinam, quer sejam ·elles guerreiros, quer
sejam ellcs industriaes, quer sejam ellcs politicos, quer sejam
rllcs ar·List.as, quer sejam elles poetas.
·
. Para que sejam um grande homem, devem encarnar a sua
1\poca, devem cncamar o conjunto dos seus concidadãos, elevem
sei' a synl.hese daquellcs que commung·am com as mesmae
irlóns, porque esses homens só poclem ser elementos r.eprcsen1alh•os de uma ag·grorniaoão, uma synt.hese do id1;as convcrgenl cs pat•a uma dei orminada consccuo5o.
O Sn. J ost~ MtlR'rJNHo - Apoiridp.
0 Sn. VESPUCTO pg ABREU - Pinheiro Machado foi ·Om
seu 1,om]lO um verdudcil·o represenLanl.c do modo de pensar
da maioria dos seus concidadãos. Pinheiro Machado foi o.
gTandn cidadão quo surg·iu avolumando-se pouco a pouco na
snnrla, na carreim nc.l.iv~,t da po!i1.icn nacional, aL1l ascender :\
a111l posi(;áo ele dirigente dos seus conciclnclãos. Pinheiro 1\fachaclo em torlns as 1lpocas da sua yida 1;eprescnlou bem o
amhimll.o qu1~ o cit•cumi.lava. ·
·
Moço ainda, quando a alma nacional vihmva rlc onl.lmsiasmo pa1'R dcsal'l'ronla dos seus brios, que haviam sírio villi~
ppnrliados por hostes esLrang·eiras; quando a alma naeional
vilwava JlOI' essa dcsafl'ronl.n. Pinheiro Machado. Jovem ainda,
abandonou o collegio, pm·a se incotTIOJ'tll' aos sous concirlarlãús,
que iam defender a llont•a nacicnul nos campos 11111 batalha.
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De volta, recolheu-se 1í sua eslancia, de onde mais tat•clo 11arl.e
pm·a S. Paulo, a concluit· os seus esludos n lcrminar o sou
curso ele ,iurispruclencia.
.
Apôs a nossa uHima campanlm cxlct·na, rnttilo cvoluimm
a acção c a inlcllecl.ualidade nacionaes. Das lul.as cxl.ornas
passú.mos aos grandes problemas que se dcsrmvolvinrn no inl.oriol' elo pai?., a rcsoltlf;iío rlas duas gTanrles irh\as J'undamrmtacs que mm·chavam e evoluíam: a abolir;iio ria escravatura c a I iberdade pam os homens.
Pinheiro Machado. formamlo o setvcamcl.cr nessa rlpoca
cn1 que os gr"andes ideaes· se desenvolviam, il'lnnnou-os de la!
fôrma que representava bem a admit·açtio gct·al rio l.udn quaúto
havia rlc liberal no povo brasileiro.
.
Educou-se em S. Paulo, ao convívio dos propaganrlislas.
Nossa época já resm•g·ia o ponsamenlo J'0!1Ublicano após o mani!'esl.o rlc 70 .•Tá rlera o pJ·imr.it•o passo a abnlir.;fio elo elemento sm•vil c marchavam as idéas .. Pinheiro l\lacharlo, pioneiro dos idenes ele lihcrrladc, acompanliava-oR rio seu retiro
ele Cruz Alfa. No nio Gmnrlr. rlo Sul possuiu uma plciadc de
companheiros, cada qual o mais convicto, cxcrcHanclo-se uns
na predica dos novos ideaes republicanos, outros pela coordc~
nacüo desse· movimento salutar que devia alvorecer cm 15 de
novembro. Pinlleiro Mac!Jarlo j:\ Rc salientava por ser um
g·rande elemento de ponclcl'a!;\ão. Era o compan!Jeir·o ao qual
so grupavam f.oclos ns propaganrlislas. E cllc que a lorlos ouvia
com a sua clarividencia cxl.raordinaria, com a sua forte intuição, com o seu porlm· genorali?.arlol'. sahia encaminhar hem
as soluções, para que fossem lodos hr.m sueccdirlos no momento opportuno.
Foi por essa fórma que se impoz lÍ consideração e ao
apreço de todos os seus. companheiros; foi poL' ·essa fórma
que, no seio· da nossa represenlação na Consl.il.uinf.e, exerceu
sempre o papel predominante, de homem de acção, ·de homem
que bem sabia encarnar um ideal.
No seio da politica nacional, a sua acção foi a mesma.
Ausculf.ando a vont.nde, auscu!Lando o pensamento de todos os
seus correligionarios, elle sabia, sempre, nos momentos determinados, rlar a melhor, a mais propria solncão PilJ'a o cnsn
politico. Assim. r\ crue se foi elevn1Hio no ·eoncnilo rln lnrlus
al.é tornar-se o chefe da poliLica' nacional no Brasil.
.
Teve ao seu lado elementos ele grande valor. Teve ao seu
lnclo, quer na ·politica do Estado, quer na politica federal, para
não fali ar sinão naquolles que .iá deixaram ,este mundo, Julio
r! o Casl.illtos,: Campos Salles, Prudcnf.a de Mornos e Glycerio.
Mui los salientaram-se talvez mnis rlo que Pinheiro· Machado
pelo seu Ul'dor rlouf.rinnl'io, ·pela predica; mas nenhum se salienlou muis elo que Pinhoiro 1\Inchaclo pelo seu amor tís insl.ituicões republicanas o pela fit·mcza com que sabia dirigir e
eollimar. Iodas as soltu;õcs compatíveis com a forma~.fio do
regímen que se implnnl.ava uesl.a lm·ra.
E' bem Cl't'l.o, 81'. Prcsidcnlc, é bom col'l.o que no rog·imcn
t.lmnocral.ico como mn quniC!lH'r rogimen social, nxislcm srmJll'C. ns dun~ fot·1:as que se eomlmlem: n forr;11 que procurr.
rnanlet' u~ cnnqu is I ns l'l~al izarlns o 11 forca que pt·ocut·a al.ing·iL'
no\'n~ t•nnf!ni~la~.
·
]~' f:wln l'nn!JPciclo fllW lodo o rlemnl'l'nin cln mneitlarle,
forlo llCiliPilo f!IJI.' pJ•edien novo.~ id1\nns; lodo JHJIWllo qun pl'l'.~
tGndc .l'awt' V{!llCQdor::~s as irlilus cm qug communl:'a, {1uando

·'
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I'.HIUS l'i'Íllllllif>fill1, flllliS I;II'IJI' l'l'llllll 11 Si'!' 11111 l'II!ISI'I'I'!ldili'1

IlOJ'Qlll\ J'eulizadu~ essas itl1~a~. o API I mnin1· _iniPI'PS~P Pslti Pllt

l~OIISC'l'\'lli-as, CIIl JllUIÜCl~UH JlUJ:Il Si!I11Jll'l', :-iUJ'g'l'lll llfiVUH etl ·
mudas, ,suJ•gen1 110\'U:-i f.!.'PJ'at;(1t~l'\, qui.' /,PI'Ill nn\'a!"l idt"•as !11.1 nn\'a:-i

as'[lil'lll'<ies a realizar. ~r,·a\'a-se a lula r! dada a mnhJIHitlr :la
alma (JutlHlllll, dnrlu a Jlt'UJJJ'in nJnbilidarle dn I'cg·imcn demnl!l'Uiien, os ll'J'anrll's IHlllll'll~, IIH'srno aqUL•li<!S iJll<~ sr•mpi.'~ allen. derain ás aspiJ:ar;ões do povo ri e que siin J'I.'Pt'esenlanl es, siio
eumbal.iclos pOI' nquellcs que aspil•ttnl, todos ns dias, poe tum
J;l'ilnde noYidade. E assim é qtw, nlrnvr•s <.la hislot·ia, wmns
esses fac los ;;u l'C]lt'orluzirem ;í saciedade, desrle A1·isl ide;;,
desde .BonnpaJ·I.c, desde Washinglun, até ü Jll'O]lt'Ía cxislcneia
<Ü! PiniiPit·n ~lnciJarln. Ci'l'l'llt lllll·il·us CJUI! u homPlll CJU<'. JH<t' algum l.crnpo, snrd1e hem encaminhai' os rlcst.inos do srn paiz,
•Jeve abul)clonnl-os, pm·a que novidarles surjam, ·-e ouiJ'O~ wllhnm, por S\la n•z, dil'ig·il' ess~s deslinos 1\ levnnl.at' idr~as nova~. 2'\ovus tOJ'llll'lll.as ''' desoncad1!inrn, no intuito de rii!J'J'O~
· ea1' o g:l'ande honwm,. qui' gnvi'J'lla a 'lUa · palt•ia. Em Ioda a
]lal'f c
l.cm r<.>aiizadn esse Íllll•.nomeno social. Proe'uJ•emns lia
Jwssu hisloJ•ia 1: Yl'l'<'rnos lJlW, rlesriB os .\nriJ'tHias: desrlc .Fei,i<\,
.Olinda, o p~inwiru rios Hio Hrnnco, lodo~ que J'i•alizm·am g'l'al!fii'S asp irat;úes do povo IH'as i li' i J'O, Iodos <!lles I ivet·am con 11'11
~i a onda dos Lieseonl.untes, dos qun linhum id•'as eunll'lll.'ias ou
a;;pit·a~fit•s QllL' niio pudlwam se!' lwrn succedidas. Pinheit·cJ
~lachurlo n:io pnrlia fug·ir :i lei falai. Te\'<) eoni.J•a, si o emllat•;
dos seus anl.ag·onisl as,- rlaqut'lles fJl.ll' 'nfto córnmungavam com
as suas id,>as, que et·ant contrariados em suas aspiraçõ•Js. o
vimos que, apezat· de toda a celeuma contra elle levantada,
apczar da guerra que lhe moviam, Pinhe.iro i\Iachaclo mantinha-se inl.repidumenl.e, e, nwsmo nos momentos em que a sua
cstrella parecia cmpalliclecel" por 11m cirrns que lhe procurasse empanar o brilho, cit'l'US que representasse uma quéda
momentanea do seu pre~tig·io polit.ico, o seu prestigio se levantava mais alto elo que ctunl.es. Vendo-se que não se podia
eliminar, pelos recursos normaes, a sua ascendencia politica,
procurou-se na arma homicida um rneio traiçoeiro de elimina!' Pinheiro i\Iucharlo, para que assim fossem bem succcdiclas as aspiracr:les dos seus adversarias.
·
Sr. l'rcsiclonl.c, quem reflictir madurarnenlc sobre a Yirla
rlc PinhciJ•n Mnclludo - \'Cl'il'icar:l que o seu tt•ar;o caJ•actel'iS'I.ico I'I'U o !l'l'nnrlr nmot· aos iri!lfii'S e aos pt•ineipio;; l'l!piJhli-

se

eann:-1.

O Sn. :\ . .\~Riuwu -

,.\pniadn.

b Kn. YI·:RJ>ur:J" DI~ AlllllW - Vm•i l'ie:ll'-S'-'-IHI. qur•, nl''"'l
•li:ssr i:l'llllrl<.• an1nJ', """ JlllS:HJia uma gJ•nndP lr!aldad<.!, n:iu ~,·,
:w:s. Si!llS.Jil:ineipins. L'fllllfl ans st'Us.nmigns .. (AJioiar(o.~.) .l:ímats ~''i'Hl eapaz "" lt•altil-ns. Vimos llli'S!lll'l dumnlf' a. ~ua
Yida Yllt'ifli; f'XI'Il!Jllos di' ~·t•aJldl' aiHII.'f\'1\t;!:in pl'al iearla fifi!' PI I<.•
llll~ quPsiÜr!s ir~lt'J'IIas dn Jl:ll'l ido, nl~;lllls rias quans ''''JWI'eul.il'l\lll l!Psla C:npJial.
i\la:;, Pinhr!ÍI'fl ,\laehado, tirn rlusamhiein:;n quanl11 :\s pn~ii)Üf.•s iHdividutw;;, l'l'n, miiJ•r.lanlo. Jllll arnhit·ioso na susl.en. tnt;.ii.o d11 r<'g-inwn l'l']lublicann, que rllc pl'e~ava aeiinn rlt! ltl(ln.
1.-\poiado.<.) A sua Yirln ,1 um l':(lmtplo (lig-nil'ieanl.r. riP amor,
''" dr!dicn,;irn '''111 lirniles li llepuhlien, I) pot• <'lia· JlnriPrnos .itil.
)!'11.1-o al,"!l\'11s fip ln<l."s o;; ;;t!llS acto;;, 11nr·qur• M honwns pn]liJr•o,; ou podPI'll SI'I' ,J!Jlg·a,Jos aiJ•av<:•s rio~ neto~ IJUI.' JH'al karam.
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Não podt!ll1<IS subr·o elles fur·mulnr·
alg-un~ fnel ns f!llt' yir•r·ant
como p;1•andr~s liolllf.!ll~ qrw

IJ~·pnllrt.':'l'" r·Pial il'amenl.e

rlt.·~Pnr·olln 1'-St' 110 I'IIIIJI'It,
r.'l'illll, cnmn J'f'PI'f!St~lrl nnl f'~

a

pn1·que
do nwil.l
soei:rl rm CJUI! SUI'f::il·nm. eun1o enen1·nar\lln ns aspil·at;•i•!,., dn
nma :.:·r·anrln mairll'ia ria :\a1.:iin, Pinlrrir•o ~lal'lrarln ,.,-1 pnt:lel'ia
np:ir·. dP :u.•ct'll'rln e0111 o pnr·l ido que dirig·ia.
•
Nfiu pr·ocur·ernn.;; h~·pollre;;t•~ dn qual '"'l'ia a nllilud" rlesl'lllJ.If'llliada pnr· H"napnrlf.•, GPot•gr• \\'nsllinglLIIl e Fei.i(,, ern
rlr.lr.r·minndas phast•s pnlilieas das naçties a q11P [ll'l'ii'JH'inrn. J'urlernos, t!l1lt•rd.anlo, ~uppôr· qrrf!, dndn o gr·andr.• espi1·ilo rle CDileilia,;iio rlt• i'inlll!ir·o Macliadu, que Sf!fllpJ·r a mu·nciPl'iznu, fiaria
a srHI gr·arHit• rlt!sarnlli1::in pe:;soal rle t!nlr·ar· rm l.odns ns gr·nndes eonl'liclns CJllC podul·iam ap;ilar· 1.' pPr'llll'liar· a \'ida da 1\t•puhlien, Sl'lll en~dt.ar rln Si'l.l eu, JIIJdcnrns sr•mpr·n suppú1· pam
a gl111'ia rl11 S!'ll nnnrr• que, enm:iliarlor· ennrn c•r·a. Pilt• pr·n~
r·umss.r:, alt·ay,>:; das ~·r·andp,.; 1\l'ises da poli I i1'a naeional, e! regar·
n urna sulu(;:in C!IW l'i1•;;sp s:ll.iHI'azeJ' ns iniNI'S~r;; nacinnncs I'
f!llf' l'inssr PVila1· o sang·l':lmPnlo. di' eor•atfin do pnvn, " :rnl"•dir· que a llPpuhlimt lin;;se rlias anrargu1·ados.
Er·arn a;; unicus lrypollw;;ns que jHJrll'l'iarnos fur'llliJial', prll'fJIIf' quariln mais, 11 111111"11'111 '' 11111 l':iJWIIrn l'il'l du Jllf'iu ''III qrr••
Yil'r~ ,. das itlt'•a:; "" Indo,; aqut!lle> CJUI' conrmungarn 1!011'1 ,,JJ,.,
mais ,·, " t't'Pl'f'SPIIIanl" l'it•l d11 paJ·Udn qur: rliÍ'igP, ptwqrw úllr:
Ral"' TJII'illor• rlt'l IJII~" ningllf'lll inl.r•t·pr·r•lar: o 51~u t'neanrinllamenlo n o :lt'll ill'slinu.
Pnssarn-,.;e n;; lr:mpns. ,\s 111'\'0as que pr·ocur·arn r.ncobr·ir·
o nimhmmrnlo ria am·eu.ln que J.Jre eit·cumda a rr·nnte se dissilllpnm. B enlão )'icam o:; gr·aJrdes lwrnr.ns na sua nu. dez para
bom poclel'em ser i ll~f!I'!ll'Maclos pela historia c UYaliaclns poJa
posteridade.
Ha mui lo, St•. P r:es idenlt!, procuram os posleroo clavar
esl.uLuas no mut·moJ'Q ou no bronze paru pct·petuarem os !t•acos
c a memoria dos supet•-Jronwn;; nesses· hloeos ele nJUJ'Jnorc nu
de melai, ma.s ha iconoclastas nas t;ewluções que J'cJ!resentam
muitas vezes icléas que St! prc~umem em nnlilhesc complcl.a
com aqucllas que fol'am reprcsenladus por inclh·irluos immor·t.alizarlos no bronze ou no mnrmor·c. qur. rlerroenm e aniquillam essas eslaluas.
Mas, Sr·. Prr.;;idr.nrr!, ltn csl.al.nas que nem a iennoclaslia
dos· homens, nem os calael~·smas cosmicos podem drslruir, ~iip
aquellns fo1·rnadas pelo sr!nl.imr.nlo, pela yonlarlt.• r JWios irltlars,
· Qlll' ficam 11·:u;arla;; nlr•tm'•s das paginas rln llislrll'ia. iunnor·lalizanrln ns llida(Jiio~. E;;~ as, ri•'cnr·l'f'lll o> li!lllpn~. drsappar·r.r·rrn
as ·nar,lin,;;, snccf'dPnl-st• os eal:wl~·srnas· r. Pilas· l'icnm St!nrpr·o
JWI'pelnarlas, di.• p;r•r·ae•i" 1'111 ger·a\:firí, mo,IJ•andn n YaltH' que li. vrt·am OR g'l'aTHIP~ lwnwn~ da :"i g'0l'n(:fír~ pas~ndn~.
Pois hmn: quando. nas pu~·iria;; rla llislul'in lwa;;ileira Sfl
pr·orurm· fazrr· 'o r;;lwlo rlnqrrl'liPs qr1e sr1'\'imm n ;Hra Palria:
quanrln n lrisl111'iadnr· qnizPr' inii'I'PI'Piar· n;; fa;;ln;; da naeinnaJidadt:>. nfin si' lirnillllhio·unit·amrnlr• aos eas:;o elrr·nnnlop;iens rltl
dala~ ,. nus PXI'IIlidos rios lrnnll'ns qlli' f'Xf'l'r'r.J·arn alia:; pnsi~.;tirs nn :r<:slai.lo. qunnrlo ') lrislor·inrlnr· qtJÍZf'J' inli•r·pr·••lür· a vida
h1·asilt.dr•a, lrn rlt• l'nzl'l' l'uh.dt• nas ]lng·inas da nossa Jri,;J.nr·i:t: ao
lado rins ,\nrlr·:Hias. riP Olinrla. de Fni.jl'' 1.' •lo l" flin Br·aneo.
n· nonH• l'ui~'Ill'UIIIf' dr Pinheir•n ~lncharlo, (apoirulos1, cnnr
l.ndn:; os. nxi'I11[Jio:; rle eivisrno, Jraldarlc n arnnr· :í HPprJhlicn,
. fJUf' nns ln~,:·ou.

,\!'!NATlS DO SlmADÓ

Consoante :ís tr·adiçtic;; do Senado, peco a V. Ex.,

Sr.·

.PJ•esirlrnlo, quo consullr. :\ Casa, si consrnlr. qne cm hnme-

uagom :\ nwm11t'in rio J>inheim Machnrin, seja ic1·nnlnrla a

scssüo do ho,jl'. (Mnilo b!'1n.: muito /J('m . .1poiltl/os.)

O Sr. Presidente - O Sr, Senador Vespucio de Abreu
requer que, em homenagem ao nono nnn iyc:·sa:·in do Cl'twl
nssassinalo elo St·,· g-<•nr.t·al PinliciJ'O Malharia, ;;eja il'vnntarla
a sessiío.
·
Os SCilhorcs qup appt'OYam o rcqucrimonl o, quqinnn lc:vn nI ar-se. Cf'ansa.) ·
.

Foi unnnimcmcn'c app:·o,·arlo.
Como PJ•csidentc do Senado as~oeio-mo :ís ,inslas homenagens· que veom de St~t· prestaduH :í l'igLJl'a inoiviclavoi elo
excelso chefe polil.ico, general Pinheiro 1\Iacharlo, cLJ.io flesappm·ccimcnlo quunlo mais sr clislancia no l.empn, lanto mais
a1'1'crvora cm forJa a Naí·fio o cttllo de al'fccto, ilo t•espr!iiO c. clu
snuclnde pela stia imper·ecivcl mcmot·ín, (Nu.itu lJáit.: mu'ilo
bcrn.)
·
·
·
Designo para ordem elo dia de amanhã o seguin~e:

. ·:

Volacão, em 3" discussão, da proposição ela Camara dos
Deputados n. 22, de i92J, con~c.dendo ao Dr. ·Alvaro Alvim
uma medalha de clistincçilo ele 1' classe, ·pelos relevantes serviços scicntíficos e IJUmanitarios prestados durante 25 anuos
(com parecer {avm·avcl clrt Commissão de .Justiça e Lea·islação,
n. ·/.1,1, de 1921); ·
.
·
Vot.aciio, em 2" discussiio, da proposio~o da . Camara dos ·
Deputados n. 38, de 1924,. que abre, pelo Minisl.crio .da Guerra,
o credito especial de 217:509$197, ·paru pagamento de diff'ercnça elo soldo a ol'ficiar.s reformados. benefic.iados pelo decreto u. 4'. G91, rle 1923 (com.'·parece1' {avo1·avel da Commissüo

de Pinanças, n. /.~, de -1921);

.

·

Vot.açiio, nm 2" discussão, do proposicão da Camara dos
Deputados n. 50, de 1!l24, que abre, pelo Minisl.erio da Guel'!'a,
o Ci'Cdil.o especial de 188 :735$200, para pagamento ao·s ~m·:..
genl.os . auxiliares ·ele escNptn das .Juntas Pcrmunenl es do
· Alistamento Militar (corn 1Ja1'ece1• favo1'1!vel da Cornmi.mio de
Pinançns, n. /40, de /.921);

Vol.açiio, cm cliscussfio unica, cio parecer ela Coátm iss:io do
Policia n. 151, de 1024. propondo a pt·omot)ÜO do servente Anl.onio Gomes rla Silw pal.'a a vaga clcc ontinuo ahel'La pelo
:fallocimento do. conl.inuo Claro Oscar Garcia c Silva e a nnmcnçüo; pnt·a o log·ur de servente, do Sr. Manool rio Souza

Gornc•H;

,

·

Voluç:io, ·nm .2• cliscuss~o. do projecl.n do Sf}nurlo n. ·!2\l,
•.lo Hl2:1, tlelm·rninnndn que o Conselho rio Adminisi.J·acfLo do
tlatl:i nmu das e:tixas ercadtts pela lei n, 4 .<i82, dr. 24 de ja·neii'O dr. 1!l~:l. J'ol'nJ't~nl.tJs :\ aposl.'nlarlnt•ia o pensões nas csl.rmlas de foJ·r·o, ser:'! ennsf.ilnidos do cinco mcrnl:t•os (euwu.da
úe.~flll!nda do 0'1'1'11.11/"lllo da Am·irntllura, dm ·•!lrtude du ret)W~-·
1'i'lllenlo UPJl1'(;}'t){Ítlo 21eltb Senatlfl) ;

SESSÃO

~~t
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SmTWMURO PE 1924

Volaçüo, cm discussfli:J unica, da redacoão . final das
emendas do Senado ti. pt•opnsiçüo riu Cnmura dos Deputados
. n. 20, de 1021, que fixa as J'orr;as ele fct·ra para o cxcrcicio
ele 1025;
.
Vuf.aéüo, cm discus~fio unica, da t•er.lacr,ão final do projecto elo Senado n. 70, Llc 1923, que rnanclá contar, só mente
para eJ'fcitos do reforma, o tempo do serviço qucmcnciona, ·
prestado pelo capilüo-tcncnlc comrnissario João Luiz do Paiva
Junior.
·
Continuação da 2' di~cussüo do projecto do Senado n. 122,
do ·f !l2:i, que manda incot·pornt• aos vencimentos elos membros
do rnag·isl.eriu pulllieo, íJilO se aposentarem com mais de
:35 annos rle exercieio, a gt•af.il'iea~ão adrlicional cm cujo goso
se achat·ou~ (coni )Wrcccr. {avora'l!el da. Com missão ele hMtiça
e Lcuisla~ao e contrario ria de F-inanças, n .. .fli9, de 1.92.1.;
Diseussão unica do vr!lo rlo PreJ'cifo do Districlo Federal,
' n. 4, de 1!124. :í. resolução do Conselho Municipal que manda
prover cfl'ccf.i\·amente no cargo do porLeit•o r.lo Theatro Municipal o actual á,iurlante, e rlanrlo ouf.ras providencias (com
11arcce1' {avorrt'l!t•l da Cornmiss(ÍO 1de Constituição, n. 1:1.5, de
. .J!I2.1) ;

Discussão unicn do 1!1!lo do Prefeifo do Disf.ricto Federal,
n. 34, de 1!l2il, ú rosolucfio rln Conselho Municipal, que per-

rnilf.c aos alumnos da ERcnla l'iornal. nas condir;õcs que mencwna, Jll'osf.arcm. cm primeira ,)poca, os exames das mat.erias
quo.esf.iveJ•em cursando (con! parecer J'avuravel da Commissão

de Oonstitni!~ão, n. -/.17, de 1..92-1);

Discussão unica do véto do Prefeito do Districto Federal,

n. 32, ele 1024, á resolução do Conselho Municipal (parecer numero :12, de 192.1), que eleva a 6:300$ annuaes os vencimentos
rios conf.inJtos da sua secretaria (corn parece?' favoravel da
Counnissáo de Constünição, n. 150, ele 1924).

Levanfn-sc n sessãO ás-14 horas e 20 minutos .
•

ACTA DA HlWNlÃO l~M H Dl~ SETEMBRO DE l\J2il
. l'flllSIJJENCJi\ DO Hlt.

M gNI)ONÇA ~1MIT!NS, 1• SllCRETAf\10

ta

:\'s
c 1/2 ho1·a~ neham-;;n pre;;enfes os Sr;;. ~lcnclon~a
~larl.ins. ~ihwio NcJ•y, Lama Soi.IJ•(•, Costa Hoclrigucs, Cunl1a
~lnciJUrln. Tbo1m1~ Hodrig·ucs. Vcnancio Neiva. Lopes Gonça<-

ve;,, Mannf'l Mon inrrlilll, Sampaio CrJJ•rün. Blleno Hrancffto,
· Adolpllo Gordo, Úm'I\\Cileg·ildo de Morno~ c Affonso de Gamnrgn (H) .

O Sr. Presidente - Presonll'S 14 Srs.
Sir ubei'la a SQSBiio,

1\llmero _para

Senadore~,

não h a

GO

ANN:II~S

ll(i SilNAilO

O·Sr. 2' Secretario (ser\'indo de 1•) d{t conln do ,;:(•guintc
EXPBD!l.\:'i'Tl!:
'l'~leg'l'atnnm;;:
J)o

SI', 8enncl0l' Cal'!o,; Cavalcanl.i, r.oinmunicando que n~n

i.r:rn compal'<!ei•.lo :Is ~t!;;rjL'S por mnli\'o de St!

,_. luleil':.tdo.

adi3t· enl'tJr:IWJ,

Du,; S1·s. 1'1'1!5 idenl ;;,; dn;; Esl :Hlo" do Süo Paulo o ele ~[ali.•.•
G1•o;:so, enn.~l'tll.illanilu-~c e11m n St!nado pr!la pu~'ag·r.m ,Ja
ílata de i do :;r!lnmbt•o, comnH!Il'i0l'ativa da inrlepcndcacia pülitica dn B1·asil. ·- lnlcil'ndo.
·

O Sr. Lopes Gonçalves (~f'l'\'indo !le 2". See1·etnrio) pro-

cr.dr! :'t leiliiJ'n do:; ;;,;guintos

X. 1/i,(_ 1024
Por occaswo da (Jiscu.;·são elo orçamento para o ~liniS··
!.crio da Justiça e :Xeg:ocios Inleriot•es, na sessão do anno
pu:;sudo, foi ao mesmo ofl'erecida a seguinte emenda:
«As partes interessadas de que· cogita o § 6• ;do
arl. 13 da lei n. 221, de 20 de novembro de 1894, .~ão

aquellas que respondem, directa e eonJunetamente, co:n
o réo, como responsaveis pelo acto que se ·pretenda an- ·
nullar, i;;to é, o8 co-réos, quando ello"istam,,
A Commissão ·de Ji'inanças aconselhou a approvacão dosl.a
cri:.enda, para constituir projecto separado, por conter matoria alheia ao orçamento. sobre o qual devia ser ouvida a Commissão d(' .Justiça o Legislacão.
Ei:la vao se manifestar.
"
A lei n. 22'1, de 20 de novembro de 1894, que completou
n organização da .Just.Jça Pcderal, creou no seu art. 13 '~s
:<eçõci<' que se fuJJ(las~cm nu lesão· de direitos individuaes po1·
actos ou decisão elas autoridades administrativas da União~.
llanrlo-Jhcs o JWOcesso summario especial estabelecido nos di,vm·sos puragr·aphos .desse· al'tigo.
o § G" determiM que, «admitlida a accão, se1•iio citados
o competente repre.~cntante do ministerio publico 13 utai>'
parte•' ·-int-treRstulaR, a;;signundo-;,e~Jhes o praia de· dez dia>
para con lesLação. »
Justificando o -p:·ojecto, diz o seu illustre autor que «S
.Jei p.r·ocm•ou preycnir a hypothc,;c de se!'em responsaveis pela
]Wal.ictt do acl.o, que se prct.enclt\ annullar, mais de uma. autoridade administrativa, e nesse caso exigo que ellns sejam
cituclas."
Accrescent.a qt~e "dm·anltl mais do 20 annos de execuci'io
da citada lei n. 221, nas n'cções snmruarias cspeeiaes para an-
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de actos administrativos sempre se entendeu neccssal'ia silmrmle a ciLa~·ão da União na pe~soa do Procurador da fieplJb!ica; mas que, de cr.r·l.o tempo a esta parte, essa
jul'i;;prurJ~nci::t l.ern va1·iado, não no sentido de serem inLima- .
das a8 paJ•I.es directamente rcsponsaveis pelo acto, mas sim
aquellas c;ue foJ•nrn beneficiadas pelo acto lesivo do direito
do autor".
·TI).! ;nterpJ•el.ação, que, aliá.;, não se generalizou. mas tem
sido dada em alguns processos, é realmente absurda, não só
pr.lo angnwnlo do despezas a cargo do auto1·, como por exigir,
em uma ac(;ãn surnmaria especial, rapida em seu curso,
cilaeiío de interessados, que n;1o sr.H·iam nccessaJ•ios om uma
acçito orclinaria, si o autor pl'rferissr r:;!a via judicial, como
pondera. o ;ne~mo signataJ•io do projecto.
A medida cm di,;cus;;iin pretende deJ'inir qnucs sejam as
Jlarte.Y inlr'1'e.l·sadas de que trata f.l J•cl'r!t'ido '§ fi", declarando
J.aes "a·qucllas que respondem clir·ccta e con.iutJctamcnle com
o rr!o r:omu rr!spon:la\'CI pelo acln que se prulcnda unnullaT',
i;to ,1, os co~J·r\os. quando existam".
l~·sl u !'nluç·iín, ;;i dirime a rlm·ida c a confusão creadas
na applieru:ãn rio trxt.o Jrgislal.ivo, cxelnindo ela citação para
a aer;iío cspeeiul os bencl'iciaclos pelo acto lcsiyo ao autor,
crrm, por ouLJ·o. Jarlo, uma sjltw('ão ele du\'icla, não menos aprecill\'01 c rli1ma de rsclarccimcnln.
Qnrm1 são os respo11Sm:eis pelo acto Jcsh·o, que !lowrão
ser citado.s como co-r1~os ?
A drcisfío rlc uma aulMirladc arlminisi.J•nl.iva rlerwndc, mn
l'flt.:rn, no nosso J'r>goi!llf'll bnrorra/.ien. cxl.en:io e complicado,
de um proer•:o1so: nn qual rstnrlarn. infol'mam e·opirwm. cliYr!J'~o~ ·funetdnJJar•io,;, no srnlido !1:1 nselaJ•crrrr.m a aulol'irlade
pa!'ll a sua dPiiiH'J'ar:·;1n. Dr:;/a /'ríJ•ma. a rr~ponsnhilirbclo sn
rlivirlr Jlrll' lnrlo:i o;; fllnCPinnm·io,; lfiH' rrliiCnJ'l'l'l'atn para o
neto lc'livn. PI'Milt'lll' n lnt!n ..; fl:l!';L eital~o;; ."fli'Ía para n
anlor o nw~n10 aceunnilo ele r!Pspr~za,: f! nhslncnlos Ql!C ~r!
]l!'Ci.r.nrlr r. I iJninal'. Porlr.l'ia111 sr r lodos cHarlns '? E as in-.
'fnrma~ü,~s J'rsrr\Nlas? Que meio tnJ•ia o autm ele conheceias. para fazr-J' eil.ar n;; seus Jll'oiatot·cs ?
·
Parece fi Commi:=:siío qne rJry() Sf'r onlr·n a pl'rwirlr~nein
pam sana!' o ab:mrclo ela inlc!'Jli.'cl.a~•iio que o pro,ieelo visa
corrigir.
]~' pnn l.n parifico nn nn;;.•n .inri;;prmlcnria q1w o Es/.al'!o
1t!ll1 J'P.S[lflllSHhilidade riYil prlo$ actos dos funccionnrio.~ puhlieo., qnr!. nn r:H•rcirio dr was J'nncçti(·:. lesam d.il'citos dr.
/erceiJ•o.::. Por ;qm nz o E,;ladn trrn aeçuo l'eg·J'CSSJI'a contra
os fnnccionar·ios qnr lars lr!séoe;; pral.icnrrm, pois cllrs sün
esl.J•ielamrnlr rcspnn~lll'l'i~ JH'!n;; allllsns P nmi;:;;,jr;; rm CJI!t~
inr.nrPcr·nm no exe!'f:i~io dos seus ca!'gns (nrl.. 82 da ConstJtnir::1n Fcr!cl'lll).
,\ssirn, hnsl.al'iu a cilnciin ria T.'niiin. na pr.;;,;on rln ;;pu rrJli'PM•nlnnlr. pa1·a a ar.r::iin rir fJIH' lmta a. Jd 1~. ~21. rir ·180ft.
]~lia dr•pni.'< apl!l'lll'ia qnar;; n;; J'~''J;nnsn\'~Js, rXJrlll!l~ln a pnrt.r

!t•sarla dr~ rxi~·r•nr·ias que lho r!i[[JCIJ!laJ'Jal11 n ncçao, qnn
lei crcou .com o cursn rnpido.

·l'l

Po!'fnnln. a Con1mis.,i\u rle ,Jusli,;a c I,r.f:islnç:to propõe o

.

sr~;uinlc· ~uhsti/ul.ivo

no
PROJECTO

N. 15 -

:1.924.

Artigo unico. .AdmiLtida a acção summaria especial de
o al't. 'i:J da loi n. 221, do 20 de novembro de. :1.894,
Herá citado o representante do Ministerio Publico, as3!gnando~
se-lhe. pm'a a contestação o prazo de 10 dias, que poderá ser
Jlt'oroga •.io alé o dobro, a requerimento do mesmo reproso~
tnnle; ficando revogada a disposição do § .6• do art. 13 da OlIHda iei n. 221.
Sala das Commíssões, 30 do ·agosto de 1924. - Adolpho
Gm·do, Presidente. - Cunha Machado, Relator. - Eusébio ,de
. ,lndJo{lda. - Al-istide1 Rocha;
·
q1Íe trata

l'llOJECTO DO H~:NÁDO N.

:1.23,

Dlil

:1.923, A Qtm

SUPJiÃ

SFJ REFERE O PARF:CER

.

.

...

O Congresso Nacional. decreta:

Artigo unico:
· As paJ•/ cs interessadas, de que cogita o ~ 6" do art. :1.3,
ela lei n. 2!)1, de 20 de novembro de 1894. siio aqucllas que
· rcspondPto direc1a c conjunlamllnte com o réo como respon-.
savcis pelo ac1'o qlle ~c pretenda annullar, isto· é, os co-réos,
quando existam.
Sala das sessões. 30 de novembro de 1923. - Jeronymo
JJlontr:iro.
·
.... -···-'
;
li'
J"'ti{icação
'

'I

,

A lei n. 221, de 20 de novcm1bro de 1804, no seu art. t3;
del.cl'lnina: «Os juizrs c Lribnnaes fcderacs processarão e ,iul~
garüo as causa:; que sa !'nadarem na lesão de dir~itos inrli ~
vicluacs JlOJ' urlc•s ou rlMi:\ües das autoridades administ.rati.vas da 1Jn iã:o.
O § 6• des.se nr/.ir,o E!Slnhelece que: «ndmitlicla a accão,
serão cilarlos o emnpetcnte tJCprcscntant'e do ministerio publico e mais parle:; inlernssur.las, assignnndo-st~·lhcs o pJ•azo
de 1O dias pm·u u r.on/.ei'l.'tH·iici$.
·
A lei proem·r.·ü rreven ir a hypolhe~e de serem !'esponsaveis pela prnl.icn do ncln qne se. prelcnrln annullar, mais
de urna autoridade ndn·dnislr•af iva c nesse ca>o exige qne ellus
sejam citadas.
·
Durante mai'l rle 2tl annos de exccucão da citada lei n. :~2t,
nas acQ1íes Sltmmaria'' nsocciacs para a nnnullacíio de act.o;;
.adminisLrutivoR ~emprc ·~o entende ncC.essaria Rnmcnte a IIitacão da Uniflo na p3R~on do procuJ•ador da Republica. Da
cerl.o t.empCI a ~~ta nnrl e. porém. essa .iurisprucl~n~in tem va •.
ri ado. não 110 Renl ido rle Rerorr... intimarias· as partes directamente rCSpGilS:l.V()iS pC[C• tiClO. mas sim aqucl!as que ,forarn

••
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as

bcncficiucla.; ]H' lo ado \c, i\· o rh; diJ•cilo do aul.o.r .. Por oxem ..
pio:_ ela rel'o~n~a d~. t.IIIl eu pilão do Exercito decorreu a pro.
HlO~ao a cnp1lao do ' l~CneJJl(i n. i, a collocaPão du tenentu
que OJ'n n. 2 no n. 1 d.J ulmanak lliÍlilaJ'.e, assiÍn, por dcante.
N.a vaga ,no 1" tenente promovid.o scrú, por sua vez, pro.moVHlo o 2 tenente n. 1 c, em v1rLude des~a promoção, serh1
alterada a escala do alrna11ak, r.1a pnl'te reM·enle aos scgun.
·dos tcncnlcs, galgando cada qual o numero immediato ao em
que figurav[t anl~s da promocão do que linha o n. 1.
Assim, si o quadro de primeiro~ tenenl.rs for de 50 of~·i~iaes e ó de Fegundo:; de 1!0, o capilãp que se considerar
ID,luslan:~ent,e mi ~!'Jnad .• ~ .quo p.ropm:e1· ~. aeciío para annul\ar o acto ua Unwo le~á de requerer a cJf.ac.ão desta na pessoa do procurado!' :wccJonni, e mais 90 citações dos primeiro.;
a segundos lene11!e;; acima alludidos. r.spalhaclos pelas guarnir;õcs dos cliver.-;ns !<:.,tarJo~ da Rcpubl ica.
'
Os precatorills para e::;sas .citações e o cnrnprimenf.o do;
mesmos nos Estados iinporlam em nma snn!ma tão ·cl~vat!J,
·que o capitão· reformado injuslamr.nJ.,. ler:\ do so conl'orrn:1•·
com ·a injuslica. Como se v~, a exigencin dessa inf.rcprel acão
é prohibil.iva do exercicio da acção instit.uida pelo rcferidl!l
art. 13 da lei n. 221 . Evidentemente não podia ser esta a
inlcnçfio dO legislador dr• 1894. :\ n.~publiea prometleu jUS··
t.iça prompta e barata. Além disso, desnecassaria é a citação
dos que são, neste ou em outros casos, beneficiados directa
ou indirectamente pelo ,acto que se pretende annullar, porquanto, ti sabido, e constitue jurisprudencia pacifica, ·que . a
sentença annullatorià sómente assegura ao autor todas as
·vant.agcns o proventos do posto ou do cargo de que fOra injusLtamente exonerado, e não invalida os actos praticados
posl.eriCtrmentr.: pelo Governo com o preenchimento da vaga
Acct•esct> ainda a circumstancia de que a exigencia de·
aborl a li ela exoneração do autor.
.
. .
tacs citações, além de dispendiosa, retarda extraordinariamente Q julgamento da causa; sómente é feita quando a parte
usa cfe acção :;umma:·üJ: especial. que, ,por sua natureza., tem
rito processual ·muito rapido, e deixa, entretanto, de ser feita
quando a parte usa de acção ordinaria, juatamente .a que por
suas naluraes delongas poderi.a admillir taes citações. Os tribunaes, mq.smo depois de reedificada a jurisprudencia observada durante quasi 20 annos, tcem vacillado· nas suas decisões
a respeito, ora · exig·indo, ora ·dispensando as referidas citações. Assim, os accórdüos ns. 2. OG/1 o 2. 066, de 28 de selembro de 1912, õecidil'am que a "a lei n. 221, de 1894, não
· oxlgo, c apenas faculla a cilação dos interessados. Estabelecer
'como condição para o uso ela acção do arL 13 a citação do
'todos aquellcs a quem possa interessar. o acto administrativo, saria quasi que abolir a mesma acção, pelo embaraço, na
maioria elos casos insuperavel, que do uma l.fll exigencia resultaria". (Octnvjo Kelly," Manu.a"l de .T!wisp?•udencia Ji'uderal,
n. 35.) Confirmando essa ,iurisprudencia, · existem ainda os
aceórclií.M ns. 2.173, do 14 elo setembro do 1~14; 2.761, do
17 do junho 1ie ,1018, c 3.238, de 1 .de OlJtuhro de 1919, publicados nn .Rcv1slu do Sup?•c?no T1•1bttnal Fede1•al, vol. VII,
pa>:'. 181J, c! vol, XVIII,· pa;;. 258,_ e Diario ,Official do 1Q do
1920, Não obstante, outros accórdaos, profer1dos nesse mesmQ
v.etiQdo,
cp11~agram ~outrina opposta.., .
__ .. . ..
·
,..
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::\'•!SI.t<s I!O!ld i•:ües, pat·a evil.at· es:;;.t d_iyersidadc de .iurisJll'iidencia, IJUC br..nerieia ,a un:; c PI'I',Jlldwa a. oul.t·os, lJLH\IHio
a :;iluaefio di' I11dos ,; JH!L'J'eitanwnl.u irlenl ica, torna-se urna
lli'C•!s~idttd••

a inll'l',Pl'l'iw;fio consciente da em••ncla.
Sala da:; ,;r.,;:;,)e:;, :w de 110\'eJnbro de Hl~::J. -·
Mouh'iro. A. ÍlllPI'Í!IlÍ!'.
N. 102 -

.lerolllfllto

Hl24

O iliO.i>'rdll, da Carnara rtn' D•!.pnl:;dn.o n.

;{(;! .~. rl~ 19~3.

cnnsider:l ·nhrignlnrio 11 ensino rn·of'issional 110 Brü<il, no;; segui n Les casos :
a.)
em todas as tJsc.):as p1·irna!'ias whvenciouadas ou
mant.:t.ias pr.ln União, nas quJe . serão ensiq_do;; obrig:üoriamenl.o --· dC'senho; tm:Jalhos mar;t~aes e l'llllin:cnlos de artes
e oJ'I'ici·Y· ou indu.~trias agr:l!'ias, conforma a,.q c 'aver:icncias
e as llt)Cesúladr.s :rln. populn•.:l:o escolar;
b) 10 Collcgio Pedro ·2· e c.n quaesqucr 9Stabeleciraentos .
(!A instrueçfw sccundarin. mantidos pela União, hcm como nos
rquipa!'ados, nos ()unes SCJ'fio insl.ulladas aul~s de a1-tes c of:l'icios, sendo licito .ao alumno escolher aquellu crn que se
(Jnei:·a CSJWcializar, niio se dando, porém, (. ccrli!'içarlo da
r:onclusão do curso sem essa e~pcciai:zação.
As diversas. dispo5i1;ües do projecto dcscnvc~lvem c co:n·
'plctam essas duas these.s capitaes.
E' inrlisculivcl a necessidade de animar, desenvolver r~
~cncraliza!~ o ensino prnfissional no Brasil,
cujo progresso
material muit.n ll'lll a cspcra.r do trabalho e da apLidão dos
seus filho A. E' ind isC'n Iivel Iambem que a União. interpretando o n. 2 do art. 85 da Constil.uicão, no sentido de preparar o instrnit• os cicladftos. para o exerci(Jio dos direitos e
deveres qne lhes eonl'erc o regirnen republicano, ncccito para
a t'eliciànde moral: intcllcctu:)l e material do paiz, tem. se
,iulgado compelr.nl.e .. eorn acquicscencia e ericomios geraes,
para fundar, cm todo o paiz. aprcndiznclos :tA'ric:olas, ·escolas
rl!J aprend_izr.s al'lificeg e de artes e ol'ficios, de rC'al proveito
c prospertdade cro,~scente.
Màs, corno obsPrvou o ill~!Stl'ado r~lal:ll' ela Cnnnnissiio
d~ ln>lt·ucciio da Gamara dos Deputados. "nste problema ó
r!f' Iai rnNio con,iug·ado r,rrm o do ensino m•imar·io. (Jue se não
p6do resolver um sem o outro", accrescenLando:
"Na escola primaria, o ensino technlco tem tim alto cf.
feito educativo, adestrando e desenvolvendo o uso do npparelho sensorial c a actividade muscular, ao mesmo tempo
que habilila para a escoll!r, da profissão. Na escola profissional .o ensino ·das primeiras lettras desenvolve a mtellig-encia. o scnlimenl-o t) a vonlaclc, e. ao mesmo tempo quo
apcrfcicoa c carnclct•. 1'ornt'Ce no aprendiz o me ic.· de melhor
rompr·dwr:der'. n,;;:imilnr· c t•rs•.lver ns problema~ ele SIHl. arte ..
Assim. cm Ioda n c~coia pri mnria deve ser obri;;:\tor•io o ensino rle desenho, dos trahalhM mnm~r.c:;, dos rudimentos do
nrlcs e Llrfirin~. 011. de industria agr·icnla e pnsloJ•il, conforme
as conveni,~Dcias do5 alumnos on as nr.cessi.Jacles da loeal idade ·~scolnJ•; na r.;eoln profi;:gionnl ilC!\'e haver scir,pt'E' a
classe onde se m in!str·cm as p l'imei r· a,; lel.tt :l.'l nus upt•cndize~
que levarem in~lr·uc~iio oulla on dcl'icienle~.
~
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llasead11 ustas ponderações, a Commissão de Uonstltmçtio
c Juslica da Camara apresentou um substitutivo ao projecto
]l'rimitivo oi'J'erecido úquella casa do Congresso, o qual e:r:iyia
para a matricula nos institutos superiores da União civis ou
militares, e ~~~r&. imesLidura em cargos publicos, aprese,lta.,;ii•.}
de certificado de habililacão' profissional.
Por mais louvavel que fosse a intenção que presidiu a
apresentação do projecto, este convertido em lei, teria de en'contrar fortes olistaculos, que o condemnariam á inexequibilidade, ou, pelo menos, a uma execução falha e improfícua, pela
falta de neccssario apparelhamento pedaogrogico, de que se sente o paiz inteiro, como bem observou o digno relator, já citado. N,t!m poderia melhorar a sua sorte a P'rovidencia no mesmo conS'ignada da nomeação de commissões examinadoras para
dar certificados de habilitação aos candidatos, que não os tivessem obtido em estabelecimentos officiaes. A instituição de
taes commissões poderia illudir a exigencia legal, desmoralizando o ensino profissional, tirando a este a uniformidade e
o methodo que devem presidir a sua diffusão, como aconteceu
em algumas épocas e em alguns Jogares com os. exames parcellados de prepara:torios, para a matricula nos cursos supe. riores.
. . O substitutivo procurou sanar os inconvenientes àpontados e lançou bases, g:ue parecem seguras, para o desenvolvimento do ensino profissional.
.
·
Entretanto a Commissão de Justiça e_ Legislação pensa
que o art .. 1• está reclamando uma modificação, com ·o fim
de ev.itar increp·ação de inconstitucionalidade ao projecto, apezar de ser declarado nelle que o· ensino profissional será obrigatorio, nos casos previstos na lei. .
.
.
· ,Si a Constituição dá ao Congresso- ~acional a incumbencia,
não p·rivativa; de animar, no pai::, o desenvolvimento das artes
(art. 35, n. 2) .. tal autorização não comportaria a faculdade
de decretar a obrigatoriedade do ensino das artes, pode assim
entender o .apurado zelo pela, execução do Pacto Fundamental:
mas é de uot.ar que este artigo· se completa com a disposição d()
art. 5•! no qual a regra constitucional é resp<eitada, pois .ahi sa
. · estabe ece que «O· Governo· entrará em accôrdo com os gover. nos dos Estados para a fundação de escolas profissionaes nos
territorios destes, podendo a União concorrer com .metade das
despezas necessarias ao .custeio c apparel hamento destas:., o
que exclué a ideia de autoridade exclusiva p'ara a decretacã~
·da alludida obrigatoriedade.
Assim a Commissão apresenta ao projecto a seguinte
. EMENJ>A

Substitua..;se o art. 1• pelo seguinte:
Art. 1. • (i ensino profissional no Brasil será ministrado
de accôrdo com as disposições desta lei.
Sala das Commissõcs, 13 de seiP.mbro de 1924. - .4dol1Jho
Gordo Pl' ~si aente.- Cunha Maclt.àdo, Relator. - Eu.:eiJio dCJ
Andrade, - Jeronymo Monteir,o, vencido, ,..., A1·istidas Iloeha.J
5
-·S.. -. ....Vol.... . 'V ., .. .._ .. . . .,
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PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DJJ:PU'J.'ADOS N. 156, DE
S& R&FJJ:R& O PAltEGEI~ SUPRA

1923,

A QUU:

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.• E' considerado obrigatorio o ensino profissional, no Brasil, nos casos .previstos nesta lei.
·
Art. 2." Em todas as escolas prtmarias subvencionadas
ou mantidas pela União, farão parle obrigatoriamente do~
programmas: desenhD, Lrabalhos manuaes .e rudimentos de
artes e officios ou mdlistrias agrarias,. conforme as conve.niencias. e as necessidades da população escolar.
Art .. 3.0 No Collegio Pedr·o 11 e em quaesquer estabele. cimentos de instrucção secundaria, mantidos pela Unilo, como
tambem nos equiparados, ·sm·ão installadas aulas de artes e
.officios; sendo livre ao alumno o escolher daquelle em que
se· queira especializar, não se dando, porém, o certificado da
·conclusão do curso sem essa especialização.
Paragrapho ;unico; Os que pretenderem o certificado de
.habilitação profissional, sem haverem cursado tslabelecimento de instrucçãD secundaria official, serão admittidos a prestar o .respectivo exame para esse fim em qualquer estabelecimento official ou equiparauü. ·
. ~
Art. 4.0 O certificàdo de habilitação profissional assegurará, em igualdade de condições, o direito de nomeação ao
qüe .o possuir, entre os candidatos a funcções publicas quaes·quer ·da União.
·
.
.
Art 5.• O Governo entrará em accôrdo c::>m os governos
dos· Estados para a fundação de escolas profissionaes nos
territorios destes, podendo a União concorrer. com metade- das
. despezas necessarias ao custeio e appal'cl'hamento destas.
· Art. 6.•. Sem prc.inizo rln dl>posto rio art.igo anterior, o
Governo elevará ao numero que julgar conveniente os Apren...
. ctizados Agrícolas, Escolas de Aprendizes Artifices e de Artes
e Officios. já existentes e fundará os demais estabelecimentos
· tec-hnicos ®e entenda necessarios.
Art: 7.• Fica o Governo autorizado a abrir os creditas
necessarios á execução desta lei e a expedir os respectivos re'gulamentos.
Art. 8.• Revogam-se as disposições em contrario.
.
'
. Camarl!- dos Deputados, 24 de dezembro de 192~. -Ar..
noZ/o RodMgues de Azevedo, Presidente. - Ascendino Cunha,
1• Secretario, interino. - Hugo Carneiro, 2• Secretario, interino. - A Imprimir.
.
.
.·

~
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A Commissão ~e Justiça e Legislação, .t~ndo tomado conhecimento dn mensagem do Exmo. Sr. Presidente da Republica, .de 21 de agostó de 1923, acompanhada das razões por
· que negou sancção á resolucão do CongresRo Nacional que
· eslabeleÇe as oondiçõeR a que se devem submetter os estral!-S'eiros residentes no Brasil parn o fitn de obterem nat.ur~ll...
,

~
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za,·iiv,
de 1mreceJ'. i.JUtl acc!'JiLO o ·vtito seja .re-jeitada
..somção,
" ..e ·pelos··
.,
motiVOs que pa$sa a expor:
·.
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Em . :l9i9, a referida Comm1ssão, considerando que a
·disposição do ar·l. 69. § 5", da Cons!.ituicão Federal, necessita
.de regulamentacão, afim de serem definidas, de um modo bem
cluiO, as comllçoe,; que :;ão lfldlspcusaveis para que o estrangcrro rcs1dcnte no Hrasil adqUira a nacionaliuade brasileira
1:\ de cessar, ass1m, as interpreLa~õcs varias e incongruentes
~aquelle ;?receito constitucional. que tanto prejudicam o interesso nacional, formulou c submctteu á.- consideração do
:senado a ~eguiilte proposição:
"O Congresso Nacional decreta:
Os estra~eiros J'eoidentes no, .3rasil, que aqui
possUlrem. bens Hümovc1s c fore:n casados com brasileiras ou
tivereni filhos brasileiros, só poderão ser considerados cidai:lãos brasileiros .depois de terem· requerido e de ser-lhes concedido o titulo declaratorio pelo Ministerio .da Justiça e Negocias Intoriores.
Art. 2.o Para que seja expedido o Útulo .declaratorio, o
estrangeiro provará:
I, que reside no Brasil ha mais de cinco annos, · não
teÍlào mamí estado a intenção de consen~l· a nacionalidaae
de origem;
. ·.
· II, que é casado com brasileira, com quem. convive honestamente, ou que tem filhos brasileiros;
·.
III, que é iegitimq proprietario de um immovel no Brasil,· que se presta á sua habitação ou no qual contém um e!ltabelecimento agrícola ou conimercial ou industrial.·
Art. s.o Revogam-se as disposições em contrario."· .
Approva.1a a proposição em todas as suas discussões, remettida á Gamara dos DeputadoR, foi alli submettida ao eaturJo da Cornmissão de Constituição e Just,ça, a qual formulo'! o segnintn substitutivo:
' O· Congresso Nacional decreta:
AT't· L• f'n :vo o di 'posto no art. 4°, a proya de. nacionàlidade adquirida por forca do disposto no n. 5 do art. 69
da Const: 1.uír.ão da Hepubtica - que ronsidera cidadãos brasileiros ns estrangeiros que possuírem bens immoveis no
Rrasil -~l forem casados com brasileiras ou tive~em filhos
brasileiro;., comtanto que rPsid!>m no Brasil salvo si manif•estarem a. intenjfio de não mudar de nacionalidade - será
feita po~ -titulo declaratorio expedido pelo Ministerio da
Justiça e Negocioil Interiores, medin.nte requerimento do intei'essado · com a firma .reconhecida, ou por procurador legalmente :~nstituido ~
Art. 2. 0 .Para q~e se,ia expedido o titulo declaratorio, {levará o :~~trangeiro provar:
a) que reside no Brasil ha mais àc cinco annos;
b) qu•e não manifestou intençã6 de conser\rar a .sua na· ..•
.. ,.
'
.cionalidade;
. '
'
'' ' :

... ' Art. 1.0
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c) que é Msado com brasileira, com quem convivo ou
de quem, depois dessa convivencia· está legalmente separado,
ou que t'em filho brasileiro legitimo ou reconhecido;
d) que é legit.imo possuidor d'e bens immoveis no Brasil
qne se prestam para habitacão ou para estabelecimento agrícola, commercial ·ou industrial.
.
· Art. 3.• Expedido o titulo decl.aratorio, a mudança da
nacionalirlade considera-foe effectuada desde a data da entrada do requerimento inicial, em termos regulares, no Ministerio da Justiça e Negocias Interiores ou na secretaria do
Gove.rno dQ. Estado, em que tenha o requerente sua residenma.
·
. Art. 4.• Quando, perante o Poder Judiciaria da União óu
dos Estados, em qualquer processo incidentemente for considerado brasileiro naturalizado, nos termos do n. 5 do 11efe. rido art. 69, o estrangeiro que, directamente, haja feito ahi
a prova dos requisitos constitucionaes, o juiz, que reconhecer essa qualidade, é obri.gado sob pena de responsabilidade
. criminal, a fazer, immediatamente, communicação de seu despacho ao min;stro da Justiçc~. e Neg!lmlls Inter1ores, ,Juntando,
por certidão, o inteiro teôr dos seguintes documentos: ·
. tl) pet.icão, requerimento ou qualquer escripto, em que
o estrangeiro haja invocado o reconh(cimento daquella qua•
Ji.dade;
b) prova;· cr1e, da exMcnda daquelle!' · requisitos, llaja
produzido ·em juizo.
.
Ar~. !i.• Em todos os casos de naturali1aÇão será !ndis·
pensavel a prnva de residenci" no Brasil.
Art. 6." Revogam-se as disposições em ~ontrario .~
Vê-~e deste substitutivo que a illustralla. Commissão de
Constituição e Justiça da Camara dos Deputados acceitou as
<lisposições principaes da propn~:~ição, com algumas mnclíficações, rlestacando-se as seguintes:
a) a proposição do Ser.ado exigia que o estrangeirtl, para
adquirü· a narionalidade bmsileira, dtveri:l provar sel' •letJitimo proprietario~ de um immcvel. ~mquanto que. equ.elle
substitutivo flX;@'e a prova dP. uma simples ipns,qe:.;
·
b) aque!Jr. proposição ·~xigil .um titulo declaraforio expedido pelo Minist.e:io da JL'st.ir;a F' Negocias Interiores, emquanto que o substitutivo' dú. ta:nbcm compet.encia ás .iu~.tiças.: da
União e do~ Estados para conferir tal tituh embora em d·ecisiio iocidente.
.
·
Appr(:.Yado o substitutiv!l nas duas Casa; do Congresso foi
a resolucão vetada pelo Sr, Presidente da Republica.
O nrt.. 69, ~ s•, da Constituição' Federal dispõe: que são
l.'idarlãns b1•asilei1•os, • • 4", «os estranoeiros que possuírem bens
ÜIW/.ovei.~ no B1•asil e forem casados com brasilei·1•as ou tivé~·em filhos ·brasUcil'os, comtanto qne residam no Brasil. salvo
si ·nw.nifestarcm a ·intenção de não 1nudar de nacionalidade.»
Effectivamentc. a acquisicão da nacionalidade brasileira
~e opera pelo simples implemento dns condicões exigidas no
1:e~(o ºQn§1:i1uq)Qoal, éJlpCndp ªo llOd!)r p,ublicQ 9eclara~ çssa

I.

••

g

•

••

a~qilisitúo, âepois de feita a prova dos requisitos estabele-

Cidos.

.

A alludida disposição depende de regulamentação? IMde!Jtement~: eompetíndo ao Congresso Ordinario «decretar as'
lels OI'Oamc~s para a execução completa da Constituição, ca-

·be-.l/te, po1• ·tsso mesmo, o dever de decretar todas as formulas
lcgaes. que seJa.m ~onvenientes execução leal e completa .do~
prece1tos constJtuc10naes, c que possam impedir que seJam
deturpados pela fraude. .
·
llara salie~tar a necessidade da regulamentação, basta
suscitar a. segumte h;vpothese: o estrangeiro que, tendo int.t~
resse em mvocar a sua qualidade de cidadão brasileiro - ou
para não ser expulso do paiz ou para intervir em nossas elei. ~ões e exercer o direito de voto ou para gosar de qualquer outra vant.agem decorrente daquella qualidade. casar-se com mulher brasileira sem o intuito do com ella conviver e de constituir familia e, ao mesmo tempo, adquirir alguns centimetros
de terreno que não se prestem a qualquer utilização economica, adquirirá com a prova desses dous factos a mesma
nacionalidade ? I
Não. Presumiu o legislador constituinte que o estrangeiro
residl.'\nte no Brasil, casado com mulher brasileira ou com
· filho brasileiro que aqui tiver uma propriedade immobiliaria,
está, de tal modo, vinculado a ·este paiz por laços tão ponde~
rasos de affeição e de interesse, que nelle se integra. Este {.. o
pensamento da Constituição e assim deve ser applicada, e, no
caso figurado, taes lacos não existem.
O Dr. juiz de direito de Piracicaba, do Estado de S. Paulo,
submetteu ao estudo dó Instituto da Ordem dos Advogados
.claquelle Estado a seguinte consulta:
"A. compi'Olt. mn alquei;•e de tel'í'o.~ indivisas, 1Je1.a
quantia de :150$ e, em seo111da, venaeu «s mesmas
terras. a 85 indivíduos estrangeiros casados com brasi.
!eiras. ou paes de filhos bra.çileiros. ·
·
· Peruunta-se: Esses indivíduos podem ser considerados cidadãos brasileiros, nos termos do art. 69, § s~.
da Constituirão FPriP.ral, )')ara. o fim de serem.admittidoa
?lO aliW11nento eleitoral ?
..

·

O Instituto, acceitando um brilhantíssimo ·parecer elaborado sobre o assumpto da consulta, approvou a seguinte conclusão: '
cOs indl'villuos a que se. retere a consulta nllo pô.
dem ser considerados cidadifns bra.çileiros, nos termos
do al't. 69, § !i•, da Constituição Federal.-.

"O bem immovel dizia o parecer que níío ó possivel de
utilização economica; que não encerra a possibilidade de constituir,. para o immigrante. um centro de actividade; que l_he
não dá abrigo; que nenhuma vantagem ou nenhum prove1to
proporciona ao seu dono, - um bem immovel em taes ~on
dições não saf.isfaz a exigencia constitucional, porque nao é
capaz de fixar o estrangeirp a!>. •Paiz, nem de e$tabelecer entre

.
r
I
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um e outro a indispcnsavel solidariedade ele inl.eres::e~· e dcs·
tinos.
O valor minimo do bem . immovel se determjna, assim,
oelli conformidade deste com
prcsu.ppostos da lei e com o.i
fins que ella visa. E' um padrão abst.racl.o. Por elle deve fl
;Jo'der competen1 e aferir cada caso., ·

os
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· ' cEm taes casos, con,1o no da cqnsulta, o embuste, por s1.
mesmo, se anniquila. De facto n rlominio. ahi, é mera sombra.
Porque não. se cnncebe um dominio sem os eiFJmentos >nbstanciaes do (rui; do uti c do consu mnwre, nrn dominio que. por
seu objecf.o, exclua a possibilidade elo exercicio de qn.alquer
das faculdades que formam o cnntc!'tdo delle e ttJrnam possiv~l
realizem as consas seu destino crnnomico IIHERINn, Geüt d.
r.. Rechts. m. 347; L KUI-JLEMBECK, obr. cit.. II, 214 e 24!;
G. BESSA, Pela Imprensa e pelo li'óro, t76/177) •
Da malsinação do preceito constihtr.ional resulf.a. ainda,
este outro absurdo: emquantn aquelles senhores, por força
de seu estranho senhorio. ganhariam. smn mais dH!ongaR, o
titulo de cidadão, outros estrang-eiros, pr·eenchirlos o~ âemai-;
requisiteis do § 5•, e com r.ent.enas dP contos rle rBis · prr.sos, no
Brasil, a estabelecimento~ eomrnerciaes ou indu~friar.~ t.eriam
sómente a sua naturalizacã•; facilitada.
..
A norma .constitucional, portanto. não póde set• applicada
sem ll c.erceio aqui alvitrado, que della mesma resulta.»
Estas considerações são sufl'icientes para in.rnar evidente
n necPssidade de serem reg-ulamr.ntadas toda.:; as disnosicõe~
do refer,ido art.ig-Q da Const.ituii;ão Feileral.
A prornsicão do Sr.narlo exigia do r.~frfi'lA'~ir" que pre·.
!P.ndrs~r adqnirir a narionn !idade brasileira, rom fllndamenfiJ
no art. !Hl. n. fi. rln r.nnst.itui~iin .. Pn!rr rmtras prnvas. a de
ser legitimo proprietario de um immovel no Brasil, que se ·
pr•esta a :'nra habitn•:i'io ou na qual monte111 um r:stn/,elecrrnento aaricola nu. cnmmercial rnt industria,,
O substitutivo da Camara dos Deput.adns mantem e~sa
disposição, com a seguinte redacção:
- «que é leaitimo pos.~uirlnr de bens immn1ll!iS nr Brasil que se prestam para h.abitaçãn c,ú para estabelecimento
aaricnla., comm'erciol nu inrlu.~trial,,
Jl[as, do mesmo ~ubstitut.ivo, consta um additivo, dando
cotnpetencia 'ás ,iusti1;as rla União e doR Estados para. err.
qualquer proc.esso incirlcnf emr.nt.r rnnsiderar brasileirn na-·
turalisado. nos termos do art. 69, n ... 5, da Constituicfio. o esf.ran~e·iro que fizer n prova dos requisitos con~!ituciona.es.
modificando, as~im, prflfnmlnmente, a proposição do Senado,
que exigia Ql.W tal prova só poderia ser feita perante o Minist.ro da .Tustiça e 1\'cg-ncios lnferioreR,. uoico competente .pnrn
''XJledir• o titnlo doclaratorio. . . .
.
Nas razões do ,éto, diz o' Exmo. Sr •.Presidente da Repn ·

bllca:
"Entretanto, a proposição a que nego sanr.çáo
prescre1Jc n" seu art. -1• 1'/11.1' a.~ justiça.s, não s6.· I)IJ,

...
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llnião, como dns Estados, podem. conferir tnl titulo,
em rl~cisáo incidente.
Não ha como dP.sconhece7' que tal decisão envolve
questões de direito internacional publico •1 privado, que
'!scapam r·onslituC'iorllllment-'1 ti remrwtrmcia das jusli·'ti,Y locaes.
·
A quem, perante as justiças da Onirio ou do11 E1~
tados .interessl! i.nvocor n .ma quoUd.ade rlr cidadtio /Jra~
.çileirn, estd (acvDado o di1•eito d-. requerer a expedição do r.itula declarator.io dessa qualidade ao Poder
Executivo, que apr!!ciar.i a,q prova.s do r.-eenchiment~
·dos requisitos constiluciowlrs. wlvo, sempre, o recurso
ao Pndt>l' Iurlicinrir• Jo'prfp.rol. ~o ~a.•o de rrr'Vl'sO ille~
(lal." ·
~mbnra

Por· estas razões ora lrnn~criptas. mas, mant.~ndo a sua
npiniãn sobre a ncr.essidade clr> serem regulamentadas .todas as
di~pnRiCiíAs do art. 611. n. 5. da Conatitu1ção Federal. .a Com-.
missão 1\ lle pnrE>cer (ftle. accPito o tJélo. 'eja rejeitado o projecto·.
'1
Sala das st~ssõe~. de .Julho de 1924. - Adolpho Gordo,
Presidente e Relator. - Cunha Machndo, vencido. - Euse~
nio dP. Andrade. -· Jeronumo Monteiro. - Aristides Rocha,
vMrido.
I

Não nosso dar as.;;P.ntimentn á. proposição .iunla. que ~e~
f.ahclrce as conrliçiif>~ a rrnA ~P dAvem submet.ter os estran~ei
ros re~ident.e~ no 'FlraRil para o fim de obt.erem naturidi··

rncíin~.

.

Em nosso direito constitucional,

adrm irr:

a nacionalidade se

-, ·i
a) por factn~ q11e ronfP.rP.m ·ao r~t.ran~eiro a cir1adanir.
\f.nnstit.uicfio. arL 69, ns. ·1 a 5);
Na primeira catP.goria se enquadram, aiém dos menciona~
dos nos ns. 1 a 4 do art. fl9 citado. os dó n. 5, isto· é, os es~
lrangop,iro~ que:
a) não ma.nifePtrm à intr.ncão de conservar a sua nacinnn!idade:
·
,
b) rA~idam no Brasil:
c\ possuam bens irnmoveis no paiz; e
d) seiam casndoo cnm mulher brasileira. ou t.enham filho•. hraRileiros
.
Para os qnr. rennnm esta~ condiciíes. n ar.qnisição da nacinnnlirlad!' se opera peln ~imnles implemento das mesmas
condições: cahendn no poder publico, ~nmrnt.r.. n dever rle deMaNI-a.
.
Para o estran.~Airo quA não tenha o~ me~mos requisitos.
~ qnA a !Pi oràinaria pnrle prA~crcver ns conrliçiir.s rle naj,urn ..
lirnoiin
· ·
·
A AXnPrlir,ãn rln I itnln rlnrlarntorio de cidacliio brasileiro
~ó rlPnrnrlP rla prnvn rlo~ requiRitoR eRfnbl'l,rcidoR no n·. !l rlo
ar•.. fiO dn t'lon~l.ifnir,.fio,

.

"'~

72

·,

· ~NNAES DO SENADO

Desses l'CL1Uisitos, dous. apenas, dependem de regou lamen-·
tação especial: - a intenção de mud<tl' de nacionalidade, e a
residencia.
.
Ora, a intenção de mudar de naciona!idade, isto é, de niio
consen·ar a nacionnliclade de origem, só se póde mnnifostaJ'
de modo expresso, c esse modo expresso não póde ser ou'tt•o
sma-o o pcd1do ele expedição rlo titulo declaratvrio de cidactJt ..
nia, acto que, por todos os moti\•os, não póde eompctir siniio
ao Poder Executivo federal.
Entretanto, a proposicã·o a que nego sanação prescreve,
no seu art. 4•, que as Justiças, não sô da União, ~orno dos Estados, podem conferir tá! titulo; embora em decisão incidente.
, Não ha c·omo desconhecer que tal decisão envolve questões de direito internacional publico e privado, que escapam,
constitucionalmente, á competencia das ,justiçaR Jocaen.
A quem, perante às justi~as da União ou dos Estados. interesso invocar a sua qualidade de cidadão brasileiro, está facultad·o o direito de requerer a expedição do titulo declara,.
to rio dessa qualidade ao Poder Ex ecu ti vo, que apreciará as
provas do preenchimento dos requisitos constitucwnaes, sal.;
vo, sempre, o recurso ao P.odcr Judiciaria federal, no caso de
recusa iii egal.
E', ainda, certo que a questão- da rcsidencia, como condicão do titulo declaratorio. não p6de - na especie - ficar
.adstricta ao maior ou menor lapso de tempo de ,per·manencía
no paiz, uma vez que os outros requisitos - propriedade do
immoveis no Brasil, cas'lmento com mulher brasileira on
cxistencia de filhos brasileiros - já por si indicam o animus
11tanendi e explicam o desejo de iwquisicão da nacionalidade
·
.
brasileira.
lDntretanto, para a expedição do titulo declaratorio, que
não crêa, mas ·proclama d1reito de. cidadania, . a proposição .
exige a residencia no Brasil por mais de cinco annos (art. 2",
o.), li!O passo que, para a·naturdização do estrangeiro, que não
tenha os requisitos do 11. 5 da Constituição (art. 69), apenas
prescreve, no seu art. s•, que será indispensevel a prova da
;residencia.
· ·
Por quanto tempo? A Jcgislncão vigente,· que nisso não é
.contraria ao preceito dú art. s• da ,proposição, exige o tempo
de dous annos.
·
Dest'arte, para n· declaração de um direito resultante da·
Const.itnioão. exi(l'ir-~P-hia a r~sidrncia por cinco at.nos: e.
pnrn o rnnrPooiif' •i". nm t!trATtn facn lt.ado por lei ~. dinaria, seiriam 5Uf.ficicntes dous annos de residencia no Brasil.
·
Poz· touol! estes motJ\ os, n!'go sam•ção á resolução legislativa que modifico~. os preceitos legaes em vigor sobre a na- ·
turalização:· p,, de accôrdo com o art. 37, § 1", da Constituição,
é devolvido á Camnra que a iniciou.
Rio de .Taneiro, 21 de agosto de 1923, 102• da Independencia e 35• da Republica. - Al'thttr da Silva Bernardes.
RESOLU.;:.\o LIW!ST,AT!VA, VETADA PELo SR, P!l.ESVDEN'!'E DA REPUBLICA, A QUE SE REFERE O PAR~CER. SUPRA
,

O Congresso
Nacional decreta:·
.
· Art.. 1.• Ralvo o disposto no art. 4•, a prova da nacio'nnliclnclo adquirida por for~•n elo clispisl.o 110 n. li do nrL ü!li
(~a ConsLiLuicüo da· Hcpublicn, - que considera cidadãos brll-
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sileiros os estrangeiros que possuírem bens immoveis no
Brasil e forem casadot: com br:~sileiras ou t.iverem filhos brasileiros, comtant0 qu~ residam no Brasil, salvo se manifestarem a intenção de não mudar de nacionalidade, - s~rá.
feita por titulo declaratorio expedido pelo 1\linisterio da Justiça e Negocias Interiores, mediante requerimento do intere&'sado com a firma re~orihccida, ou por procurador 'legalmente
constituído.
..
·
Ar!. 2.• Para que seja expedido o titulo declaratorio Cie·
verá o estrangeiro provar:
a) que reside no Brasil ·)la mais de cinco annos;
b) que· não mamí'estou intenção de conservar a sua nacionalidarle;
·
c) que é casado com brasileira, com quem convive ou
de quem. depois rle~s:t convivencia, e&"tá legalmente separado;
ou que tem filho brasileiro legit.imo ou reconhecido;
d) que é legitimo possuidor de bens immoveis no Brasil
.que se prestam para habitação ou para estabelecimento agrícola. commercial ou industrial.
· Art. s.• Expedido o titulo declaratorio, a mudança da
nacionalidade considera-se effectuada desde a data da entrada do requerimento inicial, em termos regulares, no Mini~ierio da Justiça e l'!egocios Interiores ou na Secretaria do
Governo do Estado, em que tenha o requerente sua resi•
.
dencia.
.
Art. 4.• Quando. perante o Poder Judiciaria da União ou
dos Estados. em qua!quer processo, incidentemente, for conoicleràdo brasileiro naturalizado, nos termos do n. 5. do refe·
. rido art. 69, o estrangeiro que. directamente, haja feito ahi
r. prova· dos requisitos constitucionaes, o .iuiz. que reconhecer essa qualidade, é obrigado, sob pena de responsabilidade
criminal. a fazer. im~Jr>diatament.e, communicação de seu despacho ao Ministro da Justiça e Negocias Interiores. juntando,
por certidão. o inteiJ'O teOr dos seguintes documentos:
a) petiÇãp reqnerimento ou qualquer escripto, em que
c estrangeiro haja invocado o reconhecimento daquella qualidade; ·
b) pi'O'.'as, que •. da existencia daqu'el!es requisitos, haja
produzido em juizo.
·
Art. 5.• Em todos og casos de naturalização será indi~
pensavel a prova de residencia no Brasil.
Art.. 6.• Revogam-se as disposições em contrario.
SPnad..o Federal. 3 de agosto de 1923. - Estacio de 'Alb·uquerqur. COimbra, Presidente. - Manoel ,To'aquim. de 1\fendonça Martin.~. i • Secretario. - Oleoario Herculano da Sil:veira Pinto, 2" Secreta~• io.
Deixam dB comparecer, com causa ,justificada, os Srs.
'A. Azeredo, Pires Hebelio, Pereira Lobo, Aristides Rocha,
Barbosa Lima, Dionísio Bentos, Justo Chermont, José Euze- ·
bio, Euripeder; de Agular. Antonino Freire, João Thomé. Benjamin Barroso, Ferreira Chaves, João Lyra. Eloy de Souza,
Antonio Massa. Rosa tl Silva, Carneiro da Cunha, Manoel Borba,
Luiz Torres. Eusebio de Andrade, Gonçalo Rollemberg, Pedro
Lngo, Antonio Moniz, Moniz Soclr6, 'Manoel ,JIIonjnrdim, Bar-
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!tat·dino Monteiro, Jer·onymo Jlontciro, Miguel de Carvalho,
.I oaquim. ~I orei ra }I orlcslo Lnnl. Mendes Tavares, Paulo de
Front.in, Buono de Patva, Lacerda Franco, Alfredo Ellis, José
~hrrlirdJn, Eugenio Jlr·clirri, Ramos Caindo, Carlos Cavnlcanti,
Gcnr:·oRo Mal'ques. Folippe Schmirlt, Laura Müller, Vida!
Bamn.1, Ve~pucio ele Ahreu. Sonr·e<; dos Santos e Car·los Barbosa (.'17) •

I

MI

O Sr. Presidente ·-· Tendo compnrecidl'l apenas 1!1 Srs. Scnno p(lrln hn,if haver· sesóão.

tyrlorc~.

Designo para amanhã a mesma ol'dcm do dia, isto é:
Votação, em 3• discussão, da proposição da Camara dos
Deputados n. !22, de 1024, conr,cdcndo ao Dr. Alvaro Alvim
uma medalha de distinccão de 1• classe, pelos relevantes ser·
viços scientificos e humanitarios prestados durante 25 annos

(com parecer (avoravel da Commissão de Justiça e Legislação,
n. 133, de 1924),;
·

Votação, em 2" discussão, da proposicão da Camara dos·
Depu lados n. 38, de 1924, que abre, pelo Ministerio da Guerra,
o credito especial de 217:509$197, par·a pagamenlo de ·differenca de soldo a officiaes reformados, beneficiados pelo decreto n. 4. 691, de 1923 (com parecer (avornvel da· Cornmi.wio
de Finanças, n. 14, de 1924);

Votação, em 2• discussão; da proposição da Camara dos
Deputados n. 50, de 1924,'que abre, pelo Ministerio da Guerra,
D credito especial de 188:735$200, para pagamento aos sargentos auxiliareR de escripta das Junl as Permanentes • <J<.l
Alistamento Mililar (com parecer (avoravel drj Cnmmissão de
Finanças, n. /110, de 1924);

.

.

Volacão, em discussão unica. do parecer da Commissão d11
Policia n. 151, d~ HJ24, proponrlu a prnmocão do servente An.
tonio Gomes da Silva para a vag·a de cont.inno aberla pe~·l
fallecimenl.o do <lontinuo Claro Oscar Garcia r.• Silva e a nomeação, para o lagar de servente, do Sr. Manoel de· Sou1.a
Gomes;
·
·
Votação, em 2' discussão, do projecto do Senado n. 129,.
de 1923, determinando que o Conselho de Administracão de
cada uma das caixas creadas pela lei n. 4. 682, de 24 de
janeiro de 1923, referentes á aposentadoria e pensões D!\S esl.radas de ferro, será constituído do cinco membros (emendo
destacada do orçamento da Aaricultura, cm virtude de requerimento approvado pelo Senado) ;

Votação, em discussão unica. da redacção final das
emendas do Senado á proposição da Cumarn dos Depu Iadn>
n. 26, de 1fl24, que fixa as foJ•çus de !erra para o exer•cicio
de 1925;
·
Votacão, em discussão unica, da rodaccão final do projecto do Senado n. 70, de 1923, que manda contar, sómente·
· para cffeitos de reJ'orma, .o l.empo de, serviço que mencionn,
prestado pelo cnpil.fto-l.oncnl.c commissat·io .João Luiz de Paiva
Junior;
·
.
Continuaci'ío da 2• discussão do pro,ieol.o do Senado n. 122,
de 1923, que manda incorporar aos vencimentos dos membro.~
ào mngistorio publico, que so aposentarem com mais de

..
i
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35 annoR de exercicio, a grati ficaçiio addicional em cujo goso
se acharem (com parecer {avnravel da Commissãn de· Justiça
e Le(Jislação e contrario rla de Finanças, n. 1!i9, de 1924);
Discussão unica do véto do Prefeito do Districlo Federa!
n. 4, de 1924, á resolução do Conselho Municipal que manda
prover effectivamente no cargo de porteiro do Thealrn Municipal o actual ajudante, e dando outras providencias (com
parecer {avoravel da Com missão de Constituiçtio n. lfJ,
de 1924) ;
Discusgiio unica do véto do Prefeito rln Dist.riclo Federal
n. iii!. de 1924; á resolução rlo Conselho Municipal que per···
rnitte aos alumnos r'a Escola Normal, nas eonrli()ÕI1S que menciona. prestarem, cm primeira época, os ~xarnes das maffmas
que est.iverem cursando (r.om pm·ecP.I' fn onrmwl rln Comrwissão
de Constituição n. 1-17, de 1.924);
Discus~iío unica do vl'to rlo Prcl'eiln 1\o Disl.ricl.o Pederal
n. 42, de 192/t, á resolução do Conselho 1\fnnir.ipal (pm·ecer numero 42, de 1924), que eleva a 6:300$ annuam: os vencimentos
dos continuas da sua secwelaria (cnm pnrecer {mJnravcl rlfl
Commissão de Constituiçrio, n. o/50, de ·1924) •
Levanta-se a reunião.
79' SESS.:W,
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PRllSIDENCIA DO SR. ESTACIO COIMBRA, PRESIDENTE

A's 13 e 1/2 horas acham-se prr,sent.es os Srs. A. Azeredo.
Mendonça Mart.ins, Silverio Nery, Aristideg Rocha, Dioni~io
Bentes, Laura Sodré, Costa Rodrigues, Cunha Macharlo, Euripedes de Aguiar. Anlonino Freire, Thomaz Rodrigues, Benjamin Bar·r·n~o, Venancio Neiva, Lnpes Gonçalves, Pedro Lago,
Antonil1 Moniz, .Joaquim Moreira. Modesto Leal, Adolpho
Gordo, Luiz Adolpho, Hermenegildo de Moraes, Generoso Marques; Felippe Schmidt, Vespucio de Abreu e . Carlos .Barbosa (25). ·
n

O Sr. Presidente -- Presentes 25 Srs. Senadores, está aberta

scs~ão.

Var. Ber Iiria a acta da

~essão

anterior.

O Sr. 2" Secretario procede á leitura da neta dn sessão an-

que, posta em discussão, é approvada, sem reclamaciío.
E' igualmente lida, post.a em disc11ssiio e approvnda a acta
na rouniiío do dia 9 rlo corrente.
1Prior,

O Sr. i• Secretario dá conta do seguinte

EXPEDIENTE
Telegramma do teOr seguinte :
Presidente ·. Senado - Rio - Momento angustioso vida
povo amazonense appellamoR patriotismo V. Ex. sentido de-

.•
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crclação im1nr.diaLa amp!a in~ervençiio federal Estado; unica
medida salvadora capaz satisf~zer lliSpiração geral demonstJ•ada cerca vinte annos através crucianles pwc!ecimentos. Reprr.senl.antcs lcgil.imos classes forenses solidarias demais elas. ses .cxoramos urgente promulgação remedia invocado, Sau{la!'.ücs.- Ole(Ja1'io Casl1'0. - Arau.io Filho. - Ricm•rlo Amo1'Í1rt., - V'i1'(Jilio Bm•1•os.- Felida;rw Lima.- Moura P·i~.to.-:-'
1'/t.emisticle,ç Gadelha. - Washmaton Jllello. - Gent"tl P'ln/t.eiro. -- ,tru 'l.'npa.;iós. - Cnhn André - A1·a.u..io Jlfa.rinJwl
Palcâo. - José Cheva.lier. - Ra11mumdo Jfonte1:ro. - AI-1Ja1JO
Mo1·eim. ·- .1droaldo Car·tJa.lho. - Leopoldo Cunha Jfello. Prmlino B1•itto. --. Jlaumu.ndo Normeira. - Marcolino Lessa.
- lloclt.a Silva. - Santa Crn: Oliveira. - Joaquim Pinto..11·'ttwr Stuart. -- Armando Barbuda. - Joaquim Godim. Dorninaos Queiro::. - Gent·il Bittencom·t.- •lloysés de Barros.
- Olavo da. Silva. - Prancisco Coimbra. - Alvaro Maia. ~
Benjamin 'Souza.- Carlos ·Machado.- Waldemar Pedrosa.Silva Ne?•y,..,-Ravm.undo Palhano.-Julio Lima.- Sadoc Pe'·cim. - Prancisco Noaueira.. - Pedro Qneiro::. - Oliveira
Lima.- -Bernardino Paiva. -João Santos. - Ariolino Aze'IJedo. - J,çirloro Maqu.inc. - Accu.rcio Maia.- Desembargador
Jovino Maia. - João Av.aripe. - João de F1•ci.tas. - Mario,
Castro. - Inleiraclo.
·
o Sr. 2' Secretario declora que não ha parecoros.
Comparecem mais os Srs .•Toão Thomtí,. Eazebio de An- ·
dracle, MnnoiJI Mon,jardim, .Teronymo Monteiro, Sampaio Corrêa e ,José Murlinho (ü).
Deixam de compar'ece::-, com causa .iust.jfiooda, os Srs. Pires Rebollo, Piereira J..obo, }larlwsa Lima, .Justo Chcrmont, .Jostí
Euzebio, l"errcira Chav.es, .João Lyra, Eloy de Souza, Antonio
1\fassa, Hosa c Silva, Carneiro da ·Cunha, 1\fanocl Borba, Luíz
Torres, Goncalo Rollembcrg M-oniz Sod1•é, Bernardino Monteiro, Miguel ele Carvalho, Mienrles Ta'l'arcs, Paulo de Frontin,
Bueno -Brandão, Bucno de llaiva, J. . accrda F1•anco, Alfredo
Ellis, Eugenio .Jardim, Ramos Caiado, Affonso de Camargo,
Carlos Cavalennti, J. . auro 1\füllcr, Vidnl Jl.amos o Soares dos
Santos · (30) .
O Sr. Presidente - 11om do c:xpcdicnl.c·. Tem a palavra o
Sr. Arisl.ides Rocha.

e

O Sr. Aristides Rocha (*) -Bem duras teem sido. Sr. Presidente, ns consequencias da conflag11aoão europeu. Pal'(!ce que
um cyclone devastador aml'\aça o mundo inteiro.
.
No Brasil, outr'ora tão calmo e tão ordeiro já começamos
a sentir os e.ffeit.os dcssoQs fac~orcs mal·eficos, que abatem n~r
cionalidarles, que derribam dynastias, que subvertem' a ordem
const.itucional e jurídica do mundo inteiro.
·
A na()iio, estarrecida, nssistiu á dolorosa trngJJdia do Siio
Paulo, Estado acolhedor, tmbnlhaddr e ordeiro, dirigido po•r
um estadista que; sem favor, mcrcec os ll'!'aiores elogios.,,
O Sn. AzEnTmo -Apoiado.

--

:C*) Nfto foi revisto }Jelo orador,, ·

!

I

·.,
S!lSSXO
:E1!.....10' DE
Dll
. . -·
... SE'l'llMDRO
.
'

1924
'

'

77

IQ Sn. ARISTIDES RocHA....., •.. p·ola sua ou!Lura, pelo sou
talento, pela sua transigencia por todas as suas camcteristicas
de homem publico e ele homem de socil~clade. São Paulo, dizia.
eu, viu-se envolvido, {]c sm•proza, nessa onda devastadora, que
a ludo procura avassalar.
· Deposto o seu g•overnador, paralysada a sua vida cconomica c financeira, o San~clo .sabe, o BPasil inteiro conhece-,
os esforços cmvida:dos pelos poderes c•onsliluiclos para suffocar
llssc movimento c E-Vilar a vo.rgonha que ello· nos occasionou,
não se\ internamente, como perante o cstrang·ciru.
Esse facto, ·Sr .. P!•csiclcnlc, de tão do lorusas consequcncias, teve irradiação :em. outros Estados. Sergipe, essa pequenina ncss'a de terra, cheia üc homens de talcn~o c ele trabalho,
lambem foi victima de um levanto militar. Preso o seu Governador, ccss•ado completamente o principio da autoridade;
c, ·como se tudo isso fosse po.uco, no extremo .nor,lc, nas terras
fcrazes· da Amazonia, no P~rá ·c no Est:1clu que eu humildemente (n!io apoütdo.1) represento, esses movtnwntos, Lambem
Sl! irradiaram por lá.
'
Dominado, por felicit.laclc, 110 Est•ado elo Parí1o não poudc,
inl'elizmentc, se1· ·sul'J'ocado no extremo norte da llepublica, lá
ao lónge, nu Estado que eu reprcscn,l.o, onde f.QJca§. numerosas
de mar e ter1;a, altentando contra a Conslil.uição, rovollando-so.
· eunlra o JlOcler ·constituido, dopuzeram autoridades, sequestraram -o Governador do Estado, assa!Laram bancos c pr:l,Lica ram, em fim, lo da a ordem de dcsliscs, ·que só a anarchia ilócle
cxpl icar.
·
Eu havia tomado commig·o mesmo, Sr .. Presidente, o compromisso de não me referir a ·esses factos ela tribuna do Senado. Ma·s, ao entrar nesta Casa, li -o· tclegramma que- o illustre Sr. 1• Secretario, acaba de lôr na hora d-o expedi·entc.
Si outros documentos, Sr. Prcsidculo, não bastassem,. não
i'ossem sufficientes, para trazet• ao conhecimento do Senado a
anarchia, a des·ordem, a mis8ria social que, infelizmente, abale
o Est<ado que represento r~esta Casa, ba·sLaria, Sr. Presiclente,
a leitura deste tclegramm:t. Quem o assigna'! Olegario Castro
- 1í o seu primeiro signatcrio !
·Sabe o Senado <Iuern é ülegario •Castro 1 (Pausa.) ·
E' o chefe de Policia nome<ado ])elos revoltosos.
Peço com o maior empenho a csclaréci'cia atll.encão do Se.
nado c l!specialmente a tlo honrado c benemct•ilo ·Chel'e dtt
:Nação, vig·ilantl} e honesto esteio da -ordem publica, par'a a .
circumsl.ancia - tn•ufumluwenl{) deprimente e irnrnorul para.
nôs, que somos ainda um povo policiado, - de &er o tcleB'I'ttmma lido no expediente, firmado pelo DI'. Olegal'iü Castro,
chef.e de Policia da 1\evolueão - e pelo Dr. Leopo·ldo Cunha
;\fcllo, - chefe elo Policia actual, - nomeado pelo coronel
llaymuudo .Barbosa, que responde pelo Governo do meu
Estado.
I~ntão o clwt:e de Pôlicia que se diz leg'UlisLu, !UUtoridwdo
inc.umhida de presidir o mqucrilo o apurar a rcsgonsabilidaclo ·
dos criminosos I•ovolucionnrios, fwz causa commum com n
chel'l• de llolieia, destes; c, de mãos dadas, enLendiclos c C'a.marudas, .se dirigem conjunctamenle ao Senado, no mesmo
le)cs·rurmnu, :ou "'mesma da~a, na. <11esmo, .llo!'a, 11q mesmo ins.

.,,
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iante, · com idenLicas aspiracõos, advogando os mesmos principias t
,
'J.'udo isso tradu~ que a •anarchia c a desordem, estão im'planladas no generoso Esta,cto que cu lenho a honra de r·epre.:
. sentar. O caso merecia adjectivação candente, que eu me
ubslr!nllo de J'azcr pelo respeito que tributo ao Senado da
Jtcpublica.
.
.
· ., Paulino de BriLlo ó director da imprensa offici11l, inves1, ido, des~as l'unccões J1Cios revolucionarias l . .
.
Pois são esses homens, que alLcntaram contra a ordem
c_onsl iLuida, que prendemm auLoridades, que sequestraram ci-·
qadftus, que não protestaram contra os que assaltaram bancos,
que tallam ao Senado ·em nome da ordem ? l Ist.o representa
positivamente a impunidade ·e a desordem.·
Nesse iclegramma salienta-se que - "a 'inlm"venç•lo pedida é como medida salvadora capa; de satis{aze1' ás as]Ji'!•açõas aerae.ç demonstradas ha cerca de 20 annos atravéz âe cruciantr's padecimentós."
.
J<;sse periot)Q de 20 annos a que os signatarios se re.ferem
alcanGa cinco quatri·enios c mais .de oiúo administracões. Não
analy~o. Sóment.e saliento, para· edificação dos que conhecem
.
.
.
u ·terra, dos que conhecem os signatarios.
Feitas essas ligeiras aprec,iaçi5'es para que o S>enado; de
]leria, possa perscru1ar o que se passa, lá longe, na terra que
represento, aproveito a occasiilo, Sr. Presidente, para fazer
um l'apido relato de tudo quanto L:em chegado· ao meu conhecimento a respeito d'o assumpto de que me ·occupo neste momento.
·
Até o dia 23 do. me,z de jull1o Q telegra:pho esLeve completamente desimpedido ca ordem legal perfei-tamente inalteràda ·no meu Estado. ·
·
Logo aptís 0 movimento sUbversivo do Pará,. tivemos
conhecimento de que algo de anormal se passava Lambem no
Amazonas. A ·22 de agosLo, recebia eu de ~orla Velho a primeira . communica~ão concebida nestes termos:
"Senador Aristides Rocha- Rio- Porto Velho, 28
- Virtude -rebclliãe> prisão Turiano bordo vapor Balda
Mario, nesl1a cidad·e . Ausente noticias censura radio,
precisando seg·uir familia Ceará, rogo informar faci~
lidado l.ranspcir.lc. - Jo.çias Lirnn."
Dia~ depois, 27 de agc•sto, l'CCC!iia este outro despacho,
de 2ô, vindo de San lo AnLonio do Rio Madeira:
•'J>,ers.egllido, acho-me refugiado ·Santo Antonio de
Mutlo Gt·osso e peco providencias urgentes. - Ma1'iO
do Reao Jfontei?·o.
·
·
. Por uma gentileza do meu nobre amigo, ·Senador Antonio
Azer'cdo, Vicc-'Prcsidenlc desta Casa, S. Ex .. ao ter conhecimenf.o rleslo facf.o, f.elegt·tllphou para Santo Antonio do Madeira,
p~dindo :\s autoridades dcouellr. municipio de seu Estado que
·cercasse.tl1 de todas as g-arantias não só ·o ·chefe de policia fora-·
gido, como todo e qualque:- individuo legalista que alli chegasse acossado pelo tufão revolucionaria.
O· SR. A. AZER!l:DO - Era. o :meu dev&~.
. ..
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O i:'ilt. A~>IS'l'UJES HOC:HA- Aproveil.u u oucu~ião para ugTUdecer ao nobre Vice-!JresidenLe do Scnaclo a gqnLileza do seu
~s~
.
·O Sa. A. AzrmEoo -- V. Ex. nada l.em que me agradecer;
·
cumpri o meu dever.
O Sn. Anis•r•wes RocH.\ - A 30 de agosto, de Porto V·elho
recebia o seg·uintc Leleg·ramma:
"O municipio df, Porto Velho, occupado milHarmente desde 3 fluente, fl.eposto respectivo superintendente, st\ ag·01·a· posso fazer esta communicar;ão. Constando llo,io fracasso revo!La militar em .iV1anwos os revoltosos daqui em rcvanche iniciaram desordem prendendo ·população lGgalista, fali a o.bsoluta garo.ntias.
Hespeilosas saudações. - A1·thur Napoleão Lebre, pre~
sidente do. Intendcncia."'
Tenho a so.tisfação de communica!' ao Senado que o
,digno Sr. Presidente da Republica f·ez. demitl.ir a bem do
serviço publico o coronel Lu~z Marinho de Araujo, funccio·nario federal, que depoz aõ autoridades de Porto Velho.
Mas, Sr ..Presidente, cerno si todos esses factos não fossem suJ'ficientes para dcmor,:strar o estado de anarchia em que
.ora se acha o meu EstadoJ, fui surprehendido a primeiro de
se/.embro com o seguinte tc:legramma, que me foi enviado pela
Exrna. esposa ,do Sr. Dr. Turiano Me ira:
. "Senador Aristides Rocha - Hio de Janeiro - O
meu marido continúa sequestrado pelos revolucionarios.
Hogo providencias urgentes. - Mndame Turiano Meira" .
. A'. pJ•oporção; Sr. Presidente, que cu me ia inteirando dos
·factos anormaes que cm minha terra se desemolavam, Linha
succcssivas conferencias cc.m o benemeril.o chefe do Estado
que, diga-se de passag·em, l.r~m tomado as mais energicas e efficacs providencias no sentido de sust.ar o desenvolvimento de
.todos ess·es desmandos.
Em data de 30, recebia de Parint.ins, situado no Baixo ·
Amazonas, o seguinte. t.elegramma:
"Senador Aris~ides Rocha - Hio - O general Menna
solemnemenle .as autoridades depostas pelos
rebelcles. A cidade está prosa de grande enthusiasmo e
manifesta profundo reconhecimenl o accão energica do
·Sr. Pres'iden/.e Bernardes que salvou população do terrot· dos rovolucionarios. Parinlins pede á bancada que
· ,agradeoa calorosamenl!J ao Governo da Repqblica. empo~sou

José Henriques. -

Mtrandclla !Jy1•on. -

MarmhO".

. Logo no dia seguinte, recebia outro telegramma de Itacoat.iár!'· concebido nos seguintes termos:
·
"Tenho o lll'azer ele commmi icar á bancada que asmi a Supel'inl.endencia, empossado pelo general Menna
Bar·rel.o. At.tenciosas saudações. - Serudo Martins."
Vê, pois, o Senado, que o Sr. general Menn~ Barreto, em
demanda da. capital do Estado, ao p,assar pelas ordades. de P~-

I
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rinlins c IlacouLiáru, reempossíu·a, nas .pessoas elos substitutos legaes, as autoridades depostas.
Doug dias depois, chegava S. Ex. á capital elo Estado •
. S. Ex. ainda para lá se dirig·ia, quando recebi cu da
Exm.a. esposa elo Governador do Estado, um outro tclcg·ramma
que me causou as maiores apprehensões:
"Turiano conLinüa sequestrado rovolucionarios, Lendo
cmbar:cado no dia 27 deste mcz numa lancha da Alfandega, com destino ao Rio Branco, cntreg·ue ao coronel
Bento .Brasil. - Arnarulis."
.
. .·
J~' a

esposa do Governatlor do Estudo, que assim depõe.
· Nas conferenc1as que. posteriormente ao recebimento dessa
telegramma, tive com S. Ex·. o · Sr. Presidente da Repu~
blica, S. Ex. tomou novamente providencias effic,azes no
•sentido ele determinar ao illustt•e commandantc das forças em
operações· no Estado do Amazonas que preparasse uma. fOI'C.'L
e manrlusse immediaLamente um navio á reg·iüo do llio
\BraPco, libertar o Sr. Dr. · Turi,ano Me ira e reempossai-o no
Governo.
Dcante de fac.to tiio grave, Sr. Presidente, devia assu!nir
o Governo do Estado no caracter de immediato substituto o
Vicc-Prr.sidente da Assemblêa ou o Presidente do Supremo
Tribunal de Justica do Estado. Nem um e nem outro o fizm:an~, ignorando êu, na realidade, os motivos _que os levaram
a assim proceder.
.
.
Ha poucos dias. nós os membros da bancada do Amazonas,
tivemos conhecimento de que 14 Deputados e~taduaes haviam
renuncir:do o seu m.andato, segundo communicações feitas
pelo Sr. Ayres de Almeida, Vice-Prosirlente ria Assembléa.
Ao mesmo tempo que nos eram communicadas essas renuncias, recebi, do Deputado Raphacl Benayon communicaQiio
de que havia tolegraphado ao Sr. Presidente da Republica,·
pedindo garanl.ias contra a imminente coacção de renunciat•
o seu mandato.
.
·
Levando ao conhecimento do Sr. Presidente da Republica
este facto, S. Ex. tomou providencias immediatas c energi- cas, c posso assegurar ao Senado que o Sr, Rap hael Benayon
está no exercício do seu mandato do Deputado·.
'Estabeleceu-se no meu espirita, Sr. Presidente, a confusão, 'cleante de tiio desencontrados factos de um lado, a nolicia fie que Deputados haviam espontaneamente renunciado,
de outro, tclegi•amma de um Deputado communicunclo-me que
estava sob ame,aça de ser coas·ido a renunciar.
O Sn. AN'l'ONIO MoNIZ- Esse Deputado dcvia·dizcl' quem
o eslava· coagindo.
..
·
O Srt. AR-JS'I'IDES RocHA - De um lado,. ainda, a noticia
de que o Governador do Estado estava ,ausento da cntiital, sen1
que tivesse soffrido coacoão alguma; c, de outro lado, o tclegramma de sua Exma. esposa communicando-me o seu scque~l.ro.
_
Resolvi, enUio; dirigir.-mo no juiz feclernl n.a secoüo do
meu Estodo, pedindo-lhe mformacoes. Hespondeu-me S. Ex.
narrando os factos como .iá os relatei ao Senado, sem que essa
resposta afastasse do meu espirita a conviciio que eu niio
posso deixar de ter. que a Nacãci nüo p6de deixar de ter, do
tlUe 9 !}ovcrnaclor elo. Estaclo. !JSfá ~cquestrncto, portzue p telg-
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grnmma d1! ~uu ,,I'IIi!UI'<I IHiu 1' vuli/.iJ:u, ü anles o grilo de
desespet·o d1! uma e:;po:;a que vela IJI!Ia vida d1• tieu maJ•irJo,
tlllH~a~·ada.
.
S1·. l~I·ushl~mlc, deJH_d, du hu\'1.'1' nnulu1·:uueJlle rdleelirJn
suli1·r• il Sll.11a~au du Illl'll )~:;ladu, sr111 tnli"'• 'WiiJ maliJLHJI't:ll~n.'l, ,JJOI'C!Lil!, l'~c'[JI'esenlm!le du .\JIJIIY.flnas, l!lllW,:t cnxovall!aL·r-i
a nuuh:: · eade11'a. l'uwnrlo I:UJII)JDnllas /ll!.'l:iouc:;, eonlra LJUC;n
que!• r]JJC SCJ:I, .a JIWI!us f]LII! não sP.in l'l!l .iml-l' revic/1:, qu,ando
:weusadu s1m1 lund:UIH'nio, - eu, St·. PI'I:sideute. que sempJ'Il

pJ•t•l'••ri a llaJ·uumia ao dissidio; eu, qun, eomo poli/ ieo, apeza1·
d1! ll'ltll;'~· lPnho dad<J .dr.mun:>IJ'a<;<ir.::; eunl i nua,; du corüm·a u
do .d.'•.,H!Jo (Jll" III'-' iliiiiii,a de lmr·nwnizm· lurlu8 a., eoJ·rcn/.es
pol!I.JCas do Illt'U l~~lndo, JallP, neslr. nfl.lllltii!IO, 1!111 nn111e rla
mal!J!'Ia da !mJJcntla. da ,;oJidnr·icdud1: qu~: LJIW a rniJn e au,;
JJWUs eollega~ d;; CaiJ!at•a, sulídar·íedar/1' quiJ é pr.·oduelu du
nos:;u eni.I.'!Hirmenlu '-' da ilannonia que r.·eina onLt·o nós, sem
que /~J'OCilJ'nJJJO:< dunrínar: un:;· uoõ uuir''-'·'· _pm·a r·t•snlvormo.~ a

de• <-tllall(urr· aHRI!IllJ.i/u do .1.!::;/ar/o.
};,;;J.udandn.
81·. ,PresH/eJ!_Ii•., loúoti e,;,;e,; faciiJ;;, ,:tfJLJJ:<!i qll<! u me11 I~sLado, na
!'ealrdade, mJn IL'lll l;o\'Jc'I'IJLJ, [Jlll'CJUI' a aulur•irlilrli! ndlilnr quu
.J:í 1;~/ú, CJue llllllleia <' d<:Jnill.e, u~o /.Pru in\'eBlifllft•a eou:;/ itul'I.!Sfli'il••.

cinnaJ.

Qill!lll U JIIJII!f'I.IU? 1)'1/.IISI!.)

(.!li:JJ

11

tJi:;pl),;j/,j\'tJ Je:,mJ

que

l'llc <I :'r .~1 u[oJ·idadr: ]J11J'a JJUIIJI':tl' 1: r/r•J!Ji 1/ ir?! (l'uu.m.)
gu nt<!:illlfJ, :'.!'. l>J'f'"idPn/c, eX[Jli<:n e,;~:t Cl'll!fl!/'itJ dr• :droJWIIu,; eGil!u umu ,;irnplr:,; :;il.uufofto de l'ae/.o c, sendo uma mén
sil.ua~,;üo de rue! u, ~~ I)l'ecj~o. tÍrgo tJue e•~.~sr~. a' buJr1 do:; el·ellito~ da na!)ão.
·
·

O Ba .•\. Azml~llt•

-

.\poiado.

ü Sir .. \tus•rwl~S HocH.\ -- O C[llt' f!.-dú uw illamios, o qu~
está nu ,\mazonas, não pótk ll<'ln dew e<~nliiHtat· •..
O SH. 1:~,\:ltPAII) CoHI\1~.\ ·- ,a l11:JJJ do vropl'io rug·irucll.

O :';u. :\HJWt•rnm.; HncH.\- ... ::t IH•m Jo prupl'io regiuwn,
diz V. J~x. mui/o lletn.
Pcl!'l.an/o, Sr·. Pre;;ideu/.c•, se111 quel'et· mui:; uanum: a a/.Jençfio do Scrtado, sem procut·m·, de manroi1.·a causl.ic:inte, UJII'uciaJ.' a ali iludi! de:;\ e ou daquellr! no rnovinwnlo que alli ll<J
de;;enl'olou, eneaJ.•o ~imvlesrnentc a situa~-fio dr. /'acto e pc<;n no
Sonnrln' I oda a suu ai.IPn(!itu jus i il'ical.iva rJo -projecto que
. vou ter a /wnt•n de ,-uhmeLI<!t' ú ,,ua .11Ja rlcliiJeJ•auiio (lendo):
"O E~tudi:l cio AmawmL,; encmüt·a-se, neste momento, OIIJ
uma silua~iLo ver·dadroiramenl e unomala, por llw. full.at•em o~
poderes cxcenl ivo I) legi~lal.ivo. insl.i.l.uido:; 1l1J accôrdo com os
· pl'incipios ropublieano~ ferlemli\'os e~msng·rados. na nos:;a oro·an izar,fi c consLi /.ucionn I.
e. A Ínsurreit;fiü mililaJ•, iniciada em S. Paulo e jl!gulada
pelas pr·ompl.as n eJWJ•gicas medidas postas em. prnl.ica pdo Yigil:t)ltrl l! f!Sclare~ido

pul!'iol.isr!]O elo Govol'llo ,l"odqml, SllCUn-

darlo pula soildtlrH!tlarlc (Ja Nt\çuo,_ I cvc, como IJ sabido, éco em
alguns Estudos do norte. l'lllrc os (jtlaes o rJo ,\ma?.ona~. oqde
uma sul:dentr.:<1o du~ fur·.;as rcg·ularcs de l.ort•n e maJ•, ali! exJ~
t.cnlrJs, dnpoz as au/or·idndes lot:UI!S L' eBiaiH!Iecuu. um govet•tw
revolueionario, eunfiado n officiaes do ·Exct·cito ]JC!'I.cnccnles ú

I'llS(JCC /. ivn glllll'l1 i1!ãO,

Corr, es/.Ps nciÔnl.ecimonlos coiucidiLJ a auscnciu. do 'govor.
_nudor el'feelivo do Estado, desembul'gndot· f;19go_ Mont~il'O, que
S. -
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6

82
"'' aelta na Ettl'UJHI, lieuneiailn, pat·n l.ratanienlo da saude, c
l'tda litc•n•.:a se fil'uiong·arü, ai.•) u Lr!t'rno !Jo seu ummlalo cJ.u .
::1 dt• di:Wtlll.lt•n prux111l0 ·Julllt'o. U pt'L'iiHlunl.e da ,\sscndJJtoa
Lugi:;lal ii' a do ]~~ladu, l lt'. _'l'La·ianu J\Jeil·n. IJIII!, c~11110 SU!Is.lil.ulo h•:,:aJ. t'XI'I'l'i:l a,; i'll!lei;OI!S r'J1• 1-W\'01'111HiOI' dU .bs/adu, /ul il
:ntlrJt•idar'J,, rlepu;;la. 1.• pl''!"a pelos t'l'lll'ldl'., a llot•du do \'H]llll'
]lo/tia t' r.JpJJe nií" lw nutieins eedas, inl'tii'IIIH!Idu u ]lr ..iuir.
::r•t•eiunnl, cnt lt•lt'f:i't'allllltn a Ulll dos I'PJll'e>'l!nlanlPs do .\mawnn., no Cungt'l'"''-' Fr~drm.tl, e o S1.·. S'I!Jll.'t'Hi ~Jennn Bar·n!IIJ,
ru1 euntl'lll!llieit(:fín ao Oovenw Jo'Pdcrnl, qne elle ''sp achn.r~u
~~·Jii.t,", ao nwstnu t.empn que a :F:xmn, I!SJ.WSa do Dr. J\Jilll't~
Jll l'ot·nm que SPtl mar irio !'ui ;wqtH!Sit·ado pelns revoluciull\1l'irls, qtte o l'llil'f·garam a en~ludia. rio r:ill'<Htel Bunl.u BrusJ!,
qttl' n cunduziu 1'111 laneha da ,\J(anrif'l-:-!1 rle :llanáo,;. ]lUt'tl ~'
!rlll~inrpin 1111111ir:ipiu dn Jtin Hl'filli:O ..
l>a.; rlr•nnti.-< aulw·ir:Jarii'S snpr.t•iorns do E>lado, n Sli/!'!1'inl.l!ndf'lill' d1! :llan:íus. Dt·. Er!g·ar·d Heg·n :llnnleir·~.~, lambl'nt
""''u:;ln i'"lno' in~~a·r·et•lt'r~ .. •'mhÜI'c"u p:lt·a r:;la Cavil.al; u o
tdwl'e d'' !Hrlkin. llr. ~hn·io·Heg:o :\lonleiro, 1.i'lr•g-t·ardwu de
:;<;111lo .\nlunin rl11 Hi11 Mndcit·n. infot•nmnlln. 11'1' :;ido foJ'1;arlu
n t·t•J'ug·i::r-sr! nlli. •.'111 vi;;la de pt•t•scg:niçüe;; de CJUI.' J'r)t.·.a vir:l iuta. , 1111 vas;;o lJLW n rp•nrt·al clwi'P da r.xpNii~iin comrnunica
qtw I'"'' .ití ,;p aelta na Bnlivia,
Comrr rO>.-<Ias, as uult·,a:;. at11ol'idaflr:s rslar.lutll's l'ora.tn vioh•ulaiiH'tiiP aJ'u~l.nrln,; cl11s sru:; cat•p;o~ e su!Jsi.Huidas pur 111!:;/oas adh1•;;a~ ao'movinwnlo. ·
·
.
F11i r ..;ln a ;;itu:ll:;1u qne o ~~·. C:rnet•,:tl )lentiu llal'l'elo enrnni. J'fiU 1'111 ,\Jnn:ío;;, qnando alli chegotl,.r:omn clid1! das frll'l;.a,;
lr.·~·:H•s enviada:< pr•Jo Governo da l\cpubJit,a pam IHn·maliz,:tr a
,;ilua~no d11 E.>lad11. Xo r:11mpl'inwnt11 fia ,;ll:t mi,;:;ii11, I' rir•
r•r>t·J(, l:tml•rm tia~ in~Jt·uc~>~)es I'I'Cebirla;; do St•. Presirleni.l.' r:h1
HI'Plllilire,. 11 :;r.twr·al crnner;ou a l.'!ll[IOssat.' HO gl<\'f.'l'!lrl r.lo Es-

Jndo a:-: rttlttJI'idadP::; IP;.;'IH~~. 1111 ~r-n:-o IPf.:dlinw~ ~uh~lil.nlu~, '~1111111
j:'i havia l'l'tllir.adll nus IIHlllicipins de Par.inlim t! lLacuali:mí,

pot· nn•:lf' pa:<s:ít•n f'tll sua vi.:lgPm pnt•a a t•apil.al. Ma,; o Vice.Pt'Piiiderrll' ela ,\so;Prnlil•~a Lr:•gi,;lal iYa. o Dt•puladu ,\yt'l'ii de Alnu'Ída, " 11 Pt·esidr•nlr! do Su[wt·int.' Tl'ihunal, clesemlHH'A·adot·
f;:í Pr!ix11lrr, qllr siir1 11;; ,;u!Jst.ill!los ennstil.ueinnaes immN!ialos
dn Unwt·nadnt', na ;lllsr~neia do Pt•r•si1lente ela :\sscmhléa L('-

p:i~lal h'tl, wio ·~d!IH'IliP :-;p

l'f'<~usaJ•aJn

a a:;;~um.iJ' o g·ovf.•J.'.II''·

l'Oillll. 1'''1'1-\l':lpliat·am a11 · :::1·. PJ'(•sident.rJ da JlepuhUe;t. alvill·nnr:lr.l a ini:'I'YI'tWiill l'rdr•J•al Clllllfl mein nnieo dn l'Ciilahelecel'
n not·mnlidarle na" viria consl ilncional do E;;! ado.
Elll vi,;la rli~·'"· n gr'!Wt':ll Mf•nna Bm·r·elo. ut·:.:·irln pcln
r·it•eunloilllll:ia, I' na impu~sihilidadc t.ln · dBixnr nceplialu. o guYCI'llr'l rio J>~slnrl", lrYe tle rlr.si:;nnr um oi'J'icial. CJIH' T'Pspollrlr!""'' JWin urlmini~!t·ar;iiu, c e~l.t', ]lO!' sua vez, J.c• nonwa1•
runr•eit~nat·io.,: p;n·a ns mais itnpor·tantr.s cnt·g-os csladú:w~. K
rle lnrla n r!virll'twia que r~ta all.il.udr, pJ•ovocarln JH'Ia ;;it.mu;iin
~tnat·eltiea em .qtw n genl't'ni PTH!onlrou o :msl.nclo, ou llUl' qual-·
CJ\11'1' ottlt·o nll'rl.i\'n; que l':il~UP,:l ao conhreimenlo rios que ~~·
nncnnlt·um J"ng·n rio l.ftPalro f!r.is aconlccimenln~. niio r.nconlra
apnio nn nnssn rr.•g·imf'n insl.ilucional, ·e Ul'f:i'l' qur fiPrle, 1111
inl.r'J'r;;se riu l'I'ÍIIi;•gt•a~flu rl11 Arnawnn~ na IH'dem leg·al da
n~·pnldit:a. " lnntlll'lll nn rl,a civili~a~:iio naeional, g·t'll\'l'lllCnlP:
nfl'enrlll.la enm a nmnil'1•~1aeüo de cmHiilltbrnu, di' que t'oi vieiÍIIIU 1'11111 11 ullinw pl'lllllltWilltrtPnln. A Jurln i,;J.o nccrcscc
que..o ,Vieo-PJ·csidenlc
r.la
acaba de trazer no ~u-··
...
-- Asscmbléa
'···
'
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nhccimt,nlo du Go\'et·nu .Ft)deral e da r·cpPeBonl.ut;ão ariwwa t'I'IHillr:ia eulledint til! J.', I111.'1111Jru~ dr,:;$a Asscrnbléa.

ncn~t·,

O ii~<. S.urP.IIo t:o11111l.\ - Jsi.u l.udo devi,u to1.· sido
Jnl.lllieadu ilnlltí'dmluntt•lill.' ao Con;p.'t!S:<o :\'aeionnl.

o SI!.

com-

,\IIISTIIJE~ .llut:llo\ -

Era cedu ainda.
(Cuulilllwurlu " /ciltM"IIJ -- •.. c o Depnlndo HaplJu•!l Bcnayun. L'lll ''-''''gJ'!IIJilll:t nu S1·. l'l"f!Sidunlf.• ,. 11 alguns rucm-

Jn·os ,Ja Jmrwarla. (ll!rin Jll'uvi•k•nt:ia,; r.nnll"<J· a alJ,.gwla nmca~a
do ~Pt' ft.ll't)tlf.lo 11 rennneia1.· ôf)JJ nmndlu.
<J marldalo da ,\~;;,,•nÚIIt'a adual IPI'Il!ÍIIa nu dia :ll ·d,. ti•~
ZI]IIJhl'n Jul.tll'o; c a .l!lidc~u da tlul'a llf!\'f!l.'<"t I'P.alixat·-:;e nu dia
1ú de Jlfll'l!lltl.wu • .'i1.•s::m .\:':ii!Jillil,··.:l. anlt!::i da nolieia cl'a I'OllliiU:Ía eollt•el.il'a. ha1·ia 11Ílu vaga;;. PuJ•!nnlo, s•mdo 1le :lo
•! Jllllllf.'l'" di! >'f'li.' nH•Jni.>J·•·'"· :;,Jnwnll' 11ilo ennlinuam inve~
l.idu.;; fi,.• :il.'l.l" lllallda/u:;, IJIIU!ldo. j):Jl'<J J'nnel:inllaJ', dPpendn eli<J
d.a pJ·•·~f.·Ju;a mínima '·"·' lil. SP.ittnl ''''''dad,•iJ:u:; t' l•,;pnnl:uwas
n.~ alluriitlll~ r·enu:11:ms, nu l••nlHint ,,idu ale:lllf;adns ~oh !ll'f.'s":"in. ~Ptll.lctihl nu \'iu!Pneia. - dt'I'U/11:'/aneia t[Jlt' ""'"" Sf''l' <:xeluida ]III/' Yat•iu.; 1!ifll ii'IJ:i, 1111/.UflaJIIl!lllf! JWI,a· ÍlliPii'I.'ZU 1/lOI'U)
f!o ehPI't.• da L'XJit•di•.:fin. eOJJio Jll.'ln õlllSI'Jll:i<J de t'l.'eiunta!:fio· tros.
J'l'llllllf!i:llll,.,:.- n C]tlf' pm•,.,,e indtll>i/a\·el •' qu,, a Yitlu con~li
/uciona! do E,;/,ado suffJ·eu u tnais viol•!nl.o d11s eulapso:;, dadu ·
fJ/Jt' ll1·:• l'nii<Jnl. aelualm•mlt•, u.~ l""lrt'f':' .Exl!eulil·n •~ 'Lt!;.:·isilll ivu, Cfll11Pô o;; instilu iu n 11us;;u reg-i nwn I'Ppul.liieano ff'clei·al

J'üpPP~enl al.ivo.

E' sabido que, o qtll.! eaJ•adt•,·iza '''""ni~idlllll!nl.•' ,_,::l.t• 1·e-.
gimen, consoante os JH'itWiJJios tl.:t Con,;l.il.ui•;;io .FNier·nl. ,: a

C'scolha, put· eleiuüo popular, dos pt11lere,; que g·ovcrnam e
le;;islalll no ]~slurlo. n lt'lllj)OI'lll'iedade da~ ftiiiC•:iles desles pu.-1.-·TI's, ,. a ~r·pnt·al;iin, inrlcpenrlrneia e harrnonia dt!~sas 1'1111t':•:iie~. J<: ussin1 ~•!lltlo, •' nnmife,;to que. nn Eslarlo do "\mawnit,.;, a 'ft'll'lll:l ''"I"IIJiieana 1'••rl••raliWJ ~~· ael1a pJ•(Iftl!ldnnll'l/lo.
allt!J'IHia: puis. lliiu iifÍIIIf'll/l' o Ptlll!!t' Lf!g·i~lativo aelia-se irnpo,;sihililado df' /utwciunnt'. por IIII'. fall.a1· _" · !JIIOI'll/lt le:,;:u·l.
como u .J>od•!l'. Exet~ul iro f!Sti\ sendo exm·cido l""' pessoa. que
ni'io /'td invc~~lida rJp ~u.·ct.t•dp corn a:-: pt't!:-'L~1'1jH;Üu~ eon~l.iltlc inn;H.':O:.
nn,·r:•J'JHI i!lel{ul ou falia de ~-'"''•!t'llo, ·~ llrna tr a IIW>'ll'lft
E" a lic•·iio d1.'" JJÜiinl'''" ''"nslillleionali,.;Jas d11 !'Pgim""
-'·a J'alln. nu éessnr·~u de• gti\'Pl'Jin 1'/ll '"" E:;ladu eoiJiilllu
l.llllll vr•J·tl:ulidl·n SIISJJtrns~". · \·iolnç~o. ou dt•PJ'n\'n~iio 1.la l'tírnm
J'PIJU!Jiienlla,". (j/11' H/1/IIJ'iZ,!l. IIII llli'IJHII'. I'Xig·f' a illlf!l'\'1)/lt:~u
l'••dr•J·nl di' aeet'IJ•du l'fflll " ~" dp at•l.. <i" da Cunstilui!:iio .F.-.•.Ii•!J'al. (.1. Hr11·hull111, CtJ'III/1/t'lllarios. pag. ::?'t.)

''""·'a.

'1!:111 vi;:la ·do exr"'"'lo. l.t•nlln n 1ton1:n de snb1nolle!' ü c•mo scguinle

,;irlet·:u;~o •.lo Culll!l''-'"'$0 Xacion.~l

I>)lu;l llC'i"O

r;,,.,,,.,,,

.\l't.. J". O
Fl•di•I'Hi irilri·Vil·:í nu 'Ji:;;Jadu do .\nw·
wna,;, no" IPJ'II111-" d11 ~" "" ill'l. <i" du t:on.,til.uil:fifl .Jo'Prif't•iil,
pn1•a "liHllli.f'/' a ,I"IÍI'IIIIl l'i'j.IJJhlieanu r.t•dCI'UI.iv,a.
,
. ,
API. ~". O llllf'l'I'L'Illp!· gul'l.!l'lllll'i/. n :Eslnr.lo nln tJIJe SI',/Hrll
r•IPil11s ,. 1!/ll!liiS.'iado,; " Jlfl\'1.1 ),:'11\'PJ'IInrinl' r n..o\ssc•lul.li•\a LL•:.d~
lnlil::l, .'-'11>1 ,:110en que Sl'J'1Í J'ixnrln pOI' rlcct•('lo, nma vez nol'-

ANN AI>S JJO BllN ADO

J11alizaüa a siluaç.iío, u ,iuiw du Guvct·uo Federal, que. expe~
dü'ii a;; Heec,;:;at•ia~ inslruc~õc:; para cxcclleiio desta lei.
-ArL. :J". O Guverno fica auturizauo il alJrü· os nccessarios
cteditos para execução 1doesta lei; revogadas as disposições em
contrariu.
Sala elas ses:;üc~. 10 do setembro de 1924.. - A1'i.vt·ídes
Rocha.
·
::ir. Pr·esidenl.e, · assim procedendo, diz-me a consciencia
de repr!lscntante do Esl_ado do Ama:.wnus, qlle eu cumpri se!'fmamcntc o meu rlevcr. ·E, ]lcrmittiam que o diga, costumo
collocal' os suprwws interesses da minha patria e o cumprimento dos meus deveres acima. de tudo. (llt·uito bem; 'lnuito
úem. O orado'!' tJ cumprimentado.)
Vcn~ ú mesa, ê lido, apoiado e remettido á Cominissão
de CoilsLituicão o seguinte
,.
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1924

Justificação.

O Estado do Amazonas encontra-se, nes~e momento-, em
uma siLuação verdadei-ramen:Le ,anomala, por lhe faltarem o•s
poderes Executivo e Legislativo instituídos de accôrdo com
os pri,u~;ipios republicant>s federativos consàs;rados na nossa
organização constitucional.
A insurreição militar iniciada em S. Paulo e jugulada
pl!las promplas e cnergicas medidas postas em pratica pelo
vigilante e esclarecido patriotismo. do Governo FMeral, secundado pela solidariedade da Nação, teve, como é sabid<l, éco
en! alguns Estados do nor~c, entre. os quaes o do Amazonas,
:onde uma sublevação das forca·s regulares de terra e mar alli
e:x;istentes depoz as autoridades 'loeaes -e ·estabeleceu um1 govc~·no l'evolucionario confiado a officiaes do Exercito pertencenLc ú r•espect.iva guarnicão.
.
Gom estes acontecimentos coincidiu a ausencia do Governador effeclivo do Estado, desembargador rRego Monteiro,
que se acha na Europa, lic.encriad·O para t~'atamento da saude,
e cuja· licenoa se prolongar;í alé o termo do ,seu mandato em
31 de dewmbro proxitmo fulurD. 'O Presidente da Assembléa
LegislaLiva elo Est>ado, Dr. Turiano ·Meira, que, como substi_tuLo J,egal exercia as runccües oe GovernadO!' do Estado, foi a
auloi•idado depO$I.U, ü prns1 pcJo,s rebeldes a bordo do v.aP:or
Bahüt e d'elle não ha notiCJras cerLas, i:n~orm1llldo o Dr. Juiz
seccional, em Le-legramma u um dos representantes do Ama- ·
;zonas no Oongi•rs'oO ll'cderal, e o Sr. gcne:ral Mrc•na Bar1·e·Lo,
em co-mmunicucüo ao Governo J<edcral, que ellr. "se acha ausento", no me·smo lempo que a E~m11. BSposa r.lo Dr. M'eh'll
info1•ma que Beu marido fo1 -seqnestra:do pc:los revolucionarias,
,que o enl.l'cgaraih ú custodia rlo coronel Benf,o Brasil, o· qual
o conduziu, cm l•ancha da A'lfandcga de Mànáos, para o Jo.ngjnquo. município d~ Rio Branco.
·
.
Dns d•em'lllis autoridade's superiores do Est!Ulo, o supl'r~
1~1tenrlcnte ele Mandos, Dr. Erlgard Rego Monteiro, tambem de-
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puslo pelos in~m·rucLos, u'llllmt·euu para esta Capil.al; e o cJu}J'o
de Policia, Dt·. i\lm·i·o l\egu Morü.uit·ll, leleg;ntpltnu de ~aul.o Anl.onio cio Ilio :\.tacleira, inl'r.•t·maudo üJr "idu forçado a rel'ugiar-se a!li, eun Yi~la ile pet·seguit;ües de que fôra v.icl.ima,
.ao pas~o qur o r;l•.neral elrrd'rJ da I'X!lr'rli~üo enmrn[rnica que
ulle ,iü :itl aeha na HnHI'ia.
·.
Couro o:<ln~. as uutr.·a·,; aulori•.lat!e~ e,;·larluae·s r.ut'•llfm violentamente al'a,;l.arlas diYS sr..-us car·go.~ e sulJsl·ilnidas por· pesSOil$ Utllli:SaH ao ltli.>V.Í lltOill·O.
.
Fni r·;;la a :;iluaçii.n qurJ n Sr. g·enr>t·al i\lenna Barreto enconll•nu •.•m Manáus, quando •alli chegou, c.omo chel'r das fnreas
leg·tws IJlrviarla;; rwlo {1'0\'\:rno da Hr•publica par·a ttor·malizat· a
sHuncão do :msl ado.
:Xo emn;pl'inrcnlo r)a ;;r.m rni;;·são. n ele cer·to lamlrt!m dm<
in~lr·uc~f,r;; rPerhidaii .r[n Sr .PN•sirlcni.P rla lte]mhlica. o genrral pr·ncnr••ru Ptllpnssat· no Governo rio J~sl.aclo as autor:idades
legar•;;, on seu~ leg·il imos ~uhsl itnlns, r:omo .iá havia r'rHtliza~lo
nos mnnit•.ipio;; de .Purint.in;. " Hacoal.iara, por: onclf' pv,ssai'[L
em ;;ua viagem prwu a rmpi•lal. :\las n Viee-Prcsirlenl.e ria ,\•ssrmhlr.'~a Legi;;lal.iva. DL•pularln .\)•J•r.s dr! Almeida. o o .Presidcnt.e rio 8uprri01' Trihunnl, rlesr.!mhlll'g·ador S:í Pleixolo, que
são os snhslilnlos er.).nsl.il•neiona·r.•s ·immc!linlos do C:ol'crnnrlnr,
na ansnnein dn Pr·esi'fiPnl·~ da Assr••mliltla Lü~·islnl iva, não s6rnenl A s•l l't!Cu~ar·mn n n>:mnril' " /.ô(l\'f't'nu. como lolrJgr•ttphn·ram
no St•. Prcskl••·ntr: da Jl.Ppuhliea. alvilr·anrJ.o a inler·vrnçãn frcleral (~omo m!'io unicn dn reRLalrolperJ' a nnt•malirlnclr. na virl•a
con51.ilncionul rio Es,lo:rlo.
Em vi·sla di;;sn, n g·erwral Mrna Barml n. ur·girln prln circumsl.ancia. •r na impnssihilirlnde .rh! clrixar lWr.•p!rnlQ o Govel'Jlo rln ]}<ludo, lrw ·rir dr;;ignnr 111111 ol'.ficial. que r·rspnnrl.es~P
pc!a adminisl.ração', ,,•. rsl.e, por~ sua vrz. rlc nnmrr.ar funccionnt·ios pai'a ns mais impnr•ltrnle•s cnr·gns r.~sla:rllmes.
E' r!!' i(l{la a r..vir!Pnci:t qun r·sl.a aHilm\r, pr•nvocada pela
sil.uaçilo anarchica, mn f]trr o gl'nr.>r•al 'nncnnknu o Eslndn, nu
por qualqw•r· nulr·n mol.ivn. qnc roeapa an cnnlweinwnr.n dos
qun sr r•nr.onlt•am lon:;;r rlrr ·llwnlr•o rln,; nconl•reinwnl.os. 11ão
rnconlr·n apnin nn nnssrr t•r.•ginwn inslilurinnal, r nrg·n que
findr, nn intrr·rssr! rln rr.intr.gr•a\•·ãn rln :\maznm1s na orrlcm
legal rln Hr·pulrliw, P lamhcrm llfl l'!n eiviliza~ITn nnr:innal. ~mw1ll1Pll'i'r1 nfl'f'nrlirlu r•nrn n ·,n.anifn•sia(:iin rio cnnrl·illlismn, rlr qui'
foi \'iel.itrr•n cn111 n uH imn pr·omr.n~iunwnlo.
/\ Indo isln accr·n;;cr qur n Vir.r-Pr·PsirlPnlr ria ,.\;;srmh!fla
ncahu liP lt•azPI' ao t·nnhr~r:inwntn do nuv1•rnn F'llriPr·nl r.• da
pc•rwr.•,:·l'nlar:fin nrw•znnl'll"'. n r·r·•nrnwin 1'-ulll'·l'livn CIP 1.1 nwm ..
hi'OS Ül'!<:"ll ,\,;,;·r•mhlr.)a: r• o DNlllladn 1\ap!Hil'l Hr•rraynn, 1'1'11
lr>lr>~'l'tHnmn ao Sr·. Pl'n:.;i1!rnlí' '' a ul~·un;; .Jill.'illllll'n:< ria lrnncarln. prrlr yll'nvir.lrncia.~ cnnlt•a n rtl!Pgnrla arnrnr.n rir. ser• fO!'(:adu a l'l"lllrnei:rr· '.<t•n liiiHiflaln.
() nralHinln da .ls:<·Pnrhlrl:t nelual lr•J·mirlll ·nu •dia. :JJ rh•
rif'zr•ml·,r·o l'rrlnr·n: I' 11 rlt•il..'fin r!a nnva dP\'PI':í r·onlizar·-,r• 1111
rlia lr:i ii•• rwwrnhr·"· N, •. ,,,a. :\:;~•·mhlr.'•n. aniPs da aol.icia ria rr.mrnl'in r•.-rllPelh·n. havia nilr. l'n~·a". Pnr·l.anln. '"'~11-dn r!P lr·inla
n IILIIÚ·I'I'II d1• .,<I'US lll'i'lllhl'll.<, '>r'llllf'l\il' IIÍi·ll l'lllliilliH\Ill inYr•,;-.
l·il'lr.r;; dr• ·;·•:•rrs manrln•ln·.;, ··nu:rmlo. par·a l'rrnr•rJinnlll'. dPipPndr•
Plla ,111 rwr•:<PIII'Il nr·ini·mn dt• lt\,
f'" iam l'(>r·iladPifll··• .r• ·P~}l.nnl·anr•n:: a,; nlhl!litlas r·rnrrrrcin-s.
l!ltl l.r.•nlu1m 'sit:lo alcnnr.Jadtts s·oh iirn;;süo, scduccüo ou violcncia,
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f!Xeiuida Jllll' \'lli'Íil~ 111111 i\'IIS,
Jilll,adnnwnlr• p1!in .inleir·.•za mnr·al '''" 1'111'1'1' <l:t I'XJH'I.Iii;ãll,
enrnn fl''ln atrsenl'ia ;Ir.• r·r.•l'iama.r.ãu do,; J'<'llllllrimrll.""· - o (]UI'
par•rer• iniluhil:t\'el i) ifli'' a Yir1n Cllll~l ilueinnn:l dn E·~lnrln
:'i.li'J't·ru o mni;; v.iolcnlr.' do:, enllnp~n,;, dado qur llrr.• l'allnrn.
:rr~ltwluwnll', Oô Pm.lel'r;; Executivo e Leg'islnliYo qu[l)r,; o;; in~1. i l.u i 11 o lli.l-'>50 ·l'rg·i lllC I! !'I' pUi) I i c• a110- rf'r!m·n 1-r•r Jl l'Pi'('lll'i aI i \'0 •
. E' sahirln qu·r,· u tJlll' i·nr·ael•cr·iza r.•,;;;rneialmrnt.r c!;;! e J'f'ginwn, eon;;oanln os pr·in~it·io;; c:ln f:onsiHuic;ão J'1r.rlr.r·al, c\ tt
"scnlhn, por rlrir.ãn popular·, dos porlel'c;; qur f:W\'f>J'llnm c.>. 11.>gi;;lnm nn E;;larlo, .rr tr.rnprl!"nJ'ir.clarll' rln;; func~õr~ dr;;,;rs po. ·drJ·f';; c' a sr.pnrnr;iio•, inrlrpi'!Wi'Pnr:ia f.' hnr·monin ·rlrs•;;·ns ftlllt'(:CÍ(l.~.
}} n;;;;irn sé•nr.fo, c'• manifr:<l.f' qtll', nn E~lndn cf.n Arnazonns, n
I'Mrnn r•r.puhlkann ·l'edrr·al i11n acha-sr• pr·onl'nni'lanwnle alte>r·nila: pni~. nfin Bônrf'nlr o Pnrf.Pr' LPgisfnlivo aelrn-;;c rú1 in"i.pns;; i hi I i rl :wl f' de rum· ci ona r, 'pt.n· llw fnHa r n truorwm Jpgal, enmo n
Pnr.IPt'··Exr·r~nf irn ·r;;lá ·,.;enrfq rxc'J'f'ic.fo pm· JWSsôa, qur.. nãn t'ni
inw.~l irla r! I' ar·e,'l!'dn c·nnr 1H. !H'f.':'er·ipl,;iíi'S r·orJ-,.;1 Hucinnn·r;;.
• -i'ÍI'l'lllll'iaiiCÍli

r:nVI'I'llil
I' OUsa. E. na

iJUC

iiii'A'tll

di'V0 Si.' I'

IlLI

f,aJln ·de

fii1\'0l'!l(l, 1\ ll!IHI •I' a

...
•••

Jll'l':<llla

lil'f.'ão rJn;; ·maiot•r.s ennsl itucinnalisl.ns· elo rngimrn,
"a fi1fln, nrr cess'aí•ão ele Gové'l'no r.rn't.rm Estado, con,;iiltte uma
\'I!T'ilnde>il·n suspr.n;;iin, 1· iniN:iio. ou ~dept•mlacão eh~ fót'Jlla 1'•~

]Jllhliil:llln", IJ.IH.'.

ruJü:rJ·i~n., fl\1

urt•lllr:n·,

.r.~i~m

a. intm:vnpcí'lo J'c!-

IIIN•III do ll/!L'r)J•IIo enm .r,r ~ 2" .rJo aJ't, ll", tdn .u.r.IIJ~t.rt.l1'Jr'ilo
rlrn•nl (,/,

'F;rn

.Bl\Pbulho,

{J(lii111Wil/tll'i't),l 1

.PUI:f, 2·l),

\'·i~l.n

sldl'Pa~úQ

' .

do oxpo·~ta, •l:enho '11 honn11. do BUbmQtlJ:!l' á
do Congl'asso Xn~lonnl o sr.a·umto · ·

J?"-

con~

Pl10J EC'l'O

ArL. 1." O Go\'at•no l:~e6eral inte~vit•á ono Estudo do Amazonas, nos tm•mos · do n, 2· do urt. o•, dn Constitui~~o Fedel'nl, ]nu·u muntCT a fót•ma r.cpublieounu t:ecteralivn,
·.
Arl. 2." O intet•ventor govct•nnJ•á o Estado ató. que s·eJnm
rleitns n OlllJlOS~ado:; o TIO\'O Gov-ernador <c ·a Assembléa Lcgi~
hltiva, •em c5por.a que será fixada peLo ciecrcto, uma vez onormali;atdn a siluaeão, a ,it.rizo do Gov.erno .Fcdcl'al, quo expe-dirá
ns

nrrcs~m·ia,; in~lwucr;i'•es

.para execução desln lei.
Arl .. :l." O Oo\'ernn fien -.lulol'i~ncfo n. nhrir os nnr·c,ssnl'ios
rN•ilif.n:; pam PXI.'CII(:fin rlrsla lei.
Sala fln~ sp;;;;ões, 10 di' sr.lernlrro d1~ Hl2·í -

Jlocha.

Arislide.;

Ol'\.DEM DO DIA
O Sr. Presidente - Não havendo numero para a volnrfio
. da;; mall'l'ias rmccl'rar.las, pois só estão prc~cnlcs 3:1 Srs.
tmdores, passa-se ás em fi isenssão.

Sc-

I.XCOIIP()l\,\Ç,\0 llJ.: G1\A1'WICAÇ.iO

Crinl.inun~:'io rln 2' rliscussiio 1:0 pt'o.ir~cl.o do Sr.nndn n. 122,
dil 1112::l. quo umnda ineo!'pomt· uos Yeneimentos dns rneml,r·ns
do magister·iu puhlie(l, que se u.r~~:o~c'Jllm·c.<m t'f.illl muis dil
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::!5 antios de exercieio, a gralil'icaç i o audicional cm c,ujn g-oso,
sr~

uelial·r.·m.

Encrt't·ada e adiada a vol111;1io.
P11EE::\Cill~lll:\'1'0

DE CABGO l\IU.:O:!C:H•,IJ, '

Discussão unica do véto Jo Prefeito do Dislriclo Federal

n. 4, de 1924. á re~olnr.fio do Conselho Municip:\1 que maneJa
p1·ovcr cffectivamente no cargo de porlciro do 'l'llealro i\lunicipnl o ac~lual ajudante, e dando oulras providenci:::s.
l•:ncrl'l'ada e adiada a vota~ão.

"t,

SP:GUSIJA ÉPOCA DE EXA:VIES ~\1U::\1CIPAES

Discussão unica r.lo 1!éto do Prr~foito rlo Distr,iclo Ferloral
de '1 024, á rcsoluçiio do Const:lho i\'lunicipal. que per-,
mitte aos alumnos da Escola Normal, nas condir,õcs que ment•inm\, preslarcrn, t•rn pt•itneim ''pocn, os exames das ruaterias
n.

3~.

que 'r,•HI i\'t'L'elll
1~Jir.crracla

.. ··

·

cur~ando.

r. àd ittr.la a vofa~ão.

vm:-iCIÍ<ll>:.-ITOS f!E FU.NC•.;JO~.IRIOS DO CONSELHO

Ol~t:u~~ao mtlr.u cto vlfto rln Profelto rJo IJi~tr!f;to l•'cr,l!lral
n. 42, •lo 102·1, ti t•csçJhtcno do üonsolho Munlclpul (IJ<!rtJCUI' m1~
w~:ro .12, d~ 19M), q~1c nlova a t.1 ::JOO' annuno~ o~ ''nnclm~nl•)~
clo8. conlinuos da sua sot:Pclar!a,
·
.
Encol't'arla c adiada a ,vota1::1o.

O Sr. 'Prosldonte - Nndn ma!~ ltuvc•ntlo a r.ratnr, clo~igno
pn:·u amnnhü a sc(l':Jiute !Wdarn !lO dia:
Vohic;!'ío, em 3• discussão, da proposiçllo da Can.nt'JI dos
Dt•putaclo~ n. 22, do '19~4, concedr.ndo no Dr. Alvaro Alvim
uma medalha de dislincc1io de i • classe, pelos relevantes Bel',•
vicos scicnlificos o Jmmanitarios prestados ctw·anto 25. aony~

(com parece1• favora,~·el da Co1mnissão de
n. ·139, de 1.92.1);

Jv.st1~a

e Lag!slaçao,

Votncfio, em ~· discussão, da proposição da; Carriara dos
llepulados n. :JS, de Hl24. qtic abre, pelo lllinislcrib da Gnr.rrn,
o erodiln especial de 2'17 :50!1$Hl7, para pagarnent.o de diffet·enr•a de soldo a ol'ficiacs reformados, beneficiados pelo de-

('!'01~1 n. 1.6,91. de 1923 (•)nm pw•r.cer {w:oravel da Commissão
, · de Pinrm~·as. n. llt, rle I !12,\):
''ot,ar:ão, cm 2' ,Jiscu;;siio, da fH'oposicão da Gamara do~
llt1[:tntado~ n. 50, dt• 1\l2!t, CJtlr. nht·e,,pclo :1!inisterio rJa Guerra,
o r:rcditn t•spr.•cial de !SS :i~ii$:?00, pa1.'a pagpmento ans sm·g,~nto~ auxiliaJ•cs ele oscripla das .lnnlas Pr,\I'manenteR rle
.\iislamento ~lililar (r.rnn pa1·r:c"r J'm:orrn:el. ria Commisst7o de
Fillfll/!,'0.1', ·u. HO, de -/!12·1);
Volnr.,fin. rm cli;;cus~iio unira, tio parr.ecr .tia Cornrniss:1o de
Pnlit:ia n. Iiii, de l!J:!\, pl'nponclo a prnntn~iín dn snl'l·enlc .:\nlllnir• (illnll!~ 'riu Silva pn1·a a vn~n dt! euutintiO ali<,•t·ln p1!lo
lnllt.•cirnento do l':lllltinuo Claro Oscm· Grtrcin e Sllv~ e a no-
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nH•smo al'i.. ~.3·, JW!'CJUP (•,I.P niín prJ•mill.r. (jllf' nos dl'l!Jais caSII' o au::nnenlo 011 di11Jinui1;ão dP \'l'neinwnlos ~1>;jarn l'ixarlos
,;em essa p!'llposla nu inicial.il'n dn .I'J'PIPilu. X<io se p(irle coneluiJ', I!Uir;l'lantn. fJIH! as delilwra~ões .do l:onsnlilln !\lunicipal,
rela Iivns ;í sua Sl'c!'l'lm·ia, não l'iqüern ~u.iPilas ;i atH'eciar;ãu
do Pt'l!l'f!iln, .afim de ljlle epllabnmdnr r~on1 11 Pódr.•t• Legislatil'o,
na qunlidadó de orgão do Poder· ]~xecul.ivo ~lunieipal, apJ•cciandu .n acto cnne!'l!l.o. lcn'ha o direito rlc sanccional-o ou snspen. dPI-11, lli.IS [I'J•mos do arL. :?L
,
Por que é, pois, que o Conselho Municipal cnntinún a in~isl.ir nesRa intet'tlrctacrw contraria no pensamento e :\ propt·ia Jett•a, ao elemento syslhcmalico da Consolidar,ii.o n. 5 .1GO,
tle il r.! c nHII'(:n de 1!)1).1? Por que não separa ou não r.list.ingue
· nu eonfeccão das IPis ou resoll!l;üPs a Jll'eliminar dos acl.os ccmcJ·rtos o po,;il h·os, delr!rminalltes rln ]l'i. rscripla, rla iniciatil'a.
O. facto, J'r!pHn, cln sct'- aberta. 110 arl.i:;o 28, § 3", ela Cnnsnlir.l:H;iio, a cxcr.•pçiio dr~ quo desnr!cc~silu: dP inicial.iva ou IJ'l'Opn~l.a rio PJ•efeilo pal'a nug·nllmlar ou_ 1.liminuil·· ·\'oncimcttl.oR
dos ~C'u;; l'unccionurios, isl.n 1':, da RIJa ~rcrelnrfa, não imporla,.
nrn1r wz eoii\'I!J'Iirln a iniciativa. do, Conselho', on acto preliminm: em lei, qtw não w•nha. no conhecimento do Pt•cfeilo.
Si, poJ•renl.ura, fosse· rlispomawl essa inlcl'vcnr.ão elo Pt~c
.l'eito, ceJ•tnmenle no arl. 2·\, Que estabclocu drunodo .gcnerico
· a inlrirfcrencin .do Prof'oifo. em todas ns JQiH e l'c~olucõo~ elo
Cun~olhn, sJ~l'il\ nlHlJ'I.a n cxc:epçrío uo;; sogu..!ntQs lu r mos: C:mn
OXCO[JQnu do qur, disser l'~HPOitO IÍS J(IÍS OU l'llSI'liU(lÕOH QIIC O
Ccmaolho Mumllipal vota\' com t•elaci\o 11 ~ua S·eot"et~t·la.
·
Mas, n ctisposicilo elo arL 24, é dú um11 claresa Cl'YsLalina
e çlcsafia l]tl!llquet• sophisma:
.
'•

cO Profaito suspenderá ns leis e rcsoluçl.'ios d11
Conselho l\lunicipal do Districto Federal, oppondo-lhe
vt!t'o sempre que os julgar inconstituclonaes, contra. rias ás leis federaes, aos direitos de outros munlclpin'l
ou dos Estados, ou dos interesses do mesmo Dlstri,cto".•,
Sabe o · Sen11do e sabem todos .aquelles qlle . dispõem do
·senso jurldico, que uma cousa é a proposta ele uma lei, e outra a pr:opria lei, n11 qual fica convertida a proposta ou íni"
tdnf.ivn, parla elia de onc~o partir.
· ·
N6s sabemos mesmo que cm nosso regímen constitucional ha aclns quo são da rxclnsiva ·iniciativa de um dos ramos
dn .J>nder.Leg'islnt.ivo, ARsim, por éxemplo; as lei~ de imposto;
.a;; l'f.!Soluerirs relativa ao ndiamento:dns scsf\'ü'es rln: Congressn
::Xneional ~ão dr. iniciativa dá· Cam(lra dos l}cputadns; mas nr!m
pot· isso fica r.lisp'llrisada a inlel'l'tm~ão do nu Iro ramo dn Poclm· Legislnlivo, qll-L! é o Senado, c, nem por isso fica dispensqda. a i'anccão, a. inlervr.ncão r'lo Poder J~xcculil'o .
. · Quando, ,no nrt. 28, § 3~'; o legislnrlor cstahclcceu a regra
g·eJ•al "o augmcnto ou climinuic-ão ele vencimentos, a et•ca()iio
ou supprcssüo de cmpJ'cgos,, sm·ão :feil.os, mediante proposta
t'undnmcnlncla por parlo do Prefeito,· salvo !.miando-se dos
Jogares ela SocreLnria do Conselho", o que quiz dispensar neste
tlispusit.ivn fni unicamente n .iniciativa do -Pn•í'Pilo, e mHla
lllHiS,
E.~t.c dispositivo, Sr. Prt>sirlentc, não devo ser interpreladn isolurhlllll'l!le, pnt·qnc as· leis não ,;e iulerpi·eln!\1' desla
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ftkmn. As leis olierlecem a 11111 sysLema, a urn Pslwlo rl•1 confronto om seu~ rlisposil.ivo~, al'im de que se niin ehrguc a conrlusi.ics absm•da;;, verrlarlei J'ns d ispomt cs, eslabelecendo eonJ'Ii~los ,cnlrc os dispo5itivos 11110 formam e eonsagJ•nm a Jll'ilpl'la le1,
.
·
Si,· sem cxcepr;iio alg·uma, no nrL 2.1 da Lei OJ•ganica, SEI
cstalJclcce que lorlns os leis c rcsolt11;õns do Conselho i\lunicipal- e os rPsotueürs riO Conselho ~lunic:ipal J)(Hlem ser tomadas •?m 11111 ~imple~ pnr•!cer, como costuma fazet· a re:>pÕiLo
de ncl.lis J•chliivCis á stt':t sr.crnl.aria - ~rJ•iio suspensas pelo
l'mfeil.o, CJHando for(llll inconstit,twioJiacs, wniTnrias, ás leis
frd(wacs, contrarias aos inl.ct•rssrs de Olltt·ns municípios, conll'aJ•ias aoi' ini.I)J'CssP.s elos· Estarlns e ao pi·opt•io inter·rs~n do
Disll'ir:lo, qunnr.ln assim esl.ahelceuu csla rrgt'a r;r•r:il - c não
lln CXCI!pi;ão alRumn. - r! clm·o qur não porln exi;;l ir rleliheraeão r.lo Consrlho ~lunicirtal nm qJH' n Prdeil.o não deva intr.rvil'.. Ali:ís,·,; ·n pr.·op'J'in Conselho que se mostJ.•a contmdicl.oJ•io, pol'Ctuc, si (•Jilenrlessll que a lf.•i sobre esl.f.' as;;umplo e ouIJ·os imlopenrlcnln·dc JH'Oposl.a do PreJ'eiln, niío rlevesscm dieg·aJ' nn,crmhecihlcillo do PoderExcculi\'o :l!unicipal, por que
l'llZão enviou C$1e pal'I)Cer an .Prefeito?
.
.
·
. . Seria, por\'cnl.ura, para que. st!rct1llmcnl.e, calmamente,
~iJm collaboraçiln na .confecciío da lo i, a puzcsse cm r.xecucão '!
N~o 1 • o. GonRelho .~t.unicipal quando l'emcl.l.eu o pnrccet' anPt·~lvilçJ clu ti!Sll'iato l''Mm•al n .l'Oi!peiln do llll!I'I'Jll)lllo do von.
olnwnl(l~ do;; ootülll\lDíl da ijU!l ~~cr(llflt'la .r•oaonhoceu l'JIHl r!
abt•lin\o!•ln 11 it\l:ai'I'OI1QIIo drr Jlrcfoitn om tocJns u~ suas re~o~
. Iucões, sem .exoepcão all!uma, sem t·~stricQilo alguma,
·
; Ot•a. si fosfte 'possivol· a existenclo. da 'lei sem BIUlOCilo do
Poder Executivo Municipal, si isto fosse· admissivel, o Con.
selho teria ao . memo tempo competcncia para por em exe..
cuQil.o ·o parecer que augmcntasse ou diminuisse os venci meu.
tos .dos runccionarios da· sua secretaria, e, assim, todos .,s
actos relativos á mesma socrelaria.
·
Ainda .vou mais adeante, Sr. Presidente. No art. 12 da
Consolidocllo · n.' 5. 160, de 8 de marco de 1904, a que me
venho referindo, em todos os 35 paragrnphos; ostatuindo os ·
attribuiçõcs elo Conselho Municipal, nllo se encontra, absolul.nment.e, 'a regra de que, cm nssumptos desta natureza. ~llo,
.podendo legislar e o ~eu acto se converta em lei ·sem intervenr:ão, sem nnimencin, sem aprecia cão elo Poder, Executivo
MunicipaL
••
·
·
' Como é, poi~. que um'a vez por outra, se pretendo nrg;umenl.ar ·c · JevaniaJ• duvidas a respeito da intervenção do
Pmfcil.o cm nct.os dest.a osp·ecie, quando· •! n · proprio Conselho que ·rcmettl) o 'acto .~oncrcl.o, a lei, resolução ou doliberar:iio ao proprío Pl'l'l'~il.o ?
·Como ~. repHo qtw ~~! prírlr Jevanlar duvidas a este J'cspci. 10 quanrfo 11 rlisposir:iin rio nt·l .. ;?.\, I.J•acanrlo a enmpcl.encia
. tln .Pl'Pi'Piln. enmo collabnJ'ai'ltll' na cnnfncciin rins lei~ elo Dislt;icl.n FNI•~ral, inrlica~llw · rlous tÍnicns caminhos a sP-.
;mi r: o rio ;;anccinnar as rlclil.icmr;õ•es rio Cons••llto, nu de susponrH11-as f]Unndo ini'J•iug·irrm m prrcrdtos da Consl.il.uiçiio,
us lei.~· fprlr.J'/11.!.~. ns infrrosse~ de- nutt·os mun ieipiits, os it!l.l!l'r·~~p;; rln,; I~sl.aflo~ " n;; inlcl'l';;;;cs dn proprio Disll'il'lo Ferllll'tll '?
Nesl.a cxpressfio "intm•ossiJs do Uislricto L"edet•nl". ;levese COIIlfJJ'ehondct• Ludo quanlo cliss·Jt· rcspeilo ú~ .suai cowli~õcs
j' i IIUTlCI! ims;

•
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Por conscguir,lc, ainda que uma resohJ~.ão dessa natureza não atlente contm a Constituição, não altente, po·
silivamento, Jonf ra leis .federues, em .todo o caso póde . at··
lentar contra os ·interesses rto J)istr:eto, lJUI!, vezes rnu i tas,
HspeciahncnL~ no momento quo alravcssamos, ~::1. ~n aeltn em
condiçõc~ de supportar augmento de despezas.
.
· O PI'Oprio Conselho sabe, sciente e sufl'icientemente, que
as dividas consolidada ·c flucl.uante da Prefeitul'a são .9uperioros a ·SOO, 000 contos; que o Districto Federal necessita de
57,000 contos [)'ara o scl'vico de amortizacão c ,juros das dividas interna u c:derna; que à divida flucl.uante de exm·eicio~.
passados em conscquencia de .deficits ,já demonstrados, ·é de
cerc\t de 53, 000 contos,
·
Só sommando estas duas ultimas 'parcellas. ·:erifica-se
que a Prefeitura carecd, para lhes fazer face, da importancia
dtJ 110.000· 1:ontos, para a qual o Conselho não votou, nem
podia votar, o credito. nece.ssario, por· isso que,. oreava a ·despeza cm 110,000 contos e a receita em 12ti, 000 contos, apresentando urna differenca apenas de 16 mit contos. · ,
Orá, foi de accôrdo coin os interr.sses do . Districto Federal que o Prefeito vétou; e muito bem, a. resolução ·que
augmenta, sem Justa causa, os vencimentos dos conLinuo~ ·da
secretaria do Conselho, .não tendo em: vista o proprio .conselho que esses sm'\·entuat'iJs ,já percebem cerca de 500$
mensaesi de vencimentos fixo~. o~ quaes ainda estão nccr'l' ..
se idos cas vantagens decorrente; d::t chamado 'l'ábclla Lyi·a.
Dando estas explicacõ~s ao :.:enado, Sr. Jlt·e~idente, Live
em vista demonstrai', de accOrdo com a Lei ·Organica; quues
os princípios dominantes na materia e, ao mesmo tempo,•
.iustificar o acto legal, jurídico e patriotico do .Prefeito do
Disfrir.to l!'ed.Jrai, vét.ando a resolucllo · em apreoo.
Era o 111e t'inlia a diH·r. (.lhtii(J be111; muito bem.)··
I

O Sr. Presidente - <lontinúa a· hora do expediente. Tem
a palavra o Sr. Senador A. Azeredo,
.

o Sr. A.

Azeredo - Sr. Presidente, não estando' present.e

odigno Presidente da Commissão de Diplomacia, resolvi apre-

sentar um ,requerimento á consideracão·· da Casa.
Deve chegar h o,i e á cidade de S. Salvador o illust.re
Príncipe Humberto, herdeiro do throno da Italia, que, infelizmente, não desembarcou nesta Capital, onde toda a gontA
o esperava com o mais. vivo interesse, para reaffirmar em
sua pessoa, a grande amizade e sympatbia que nos ligam á
gloriosa nacão italiana. Não quiz, porém, a sorte. que tivessomos essa grande satisfação; que. S. ·Alteza visitasse a Capital Brasileira, que admirasse os seus encantos e que- levasse
para o seu paiz a impressão exacta do nosso sentimento c da
sympathia do nosso povo pela sua Patria, visitando igualmente os sc~s compatriotas, que se confundem com os brasi. loiros, ligados muitos pelos mesmos interesses, e que prosperam grandemente em S. Paulo, e cm outros Estados da
Unii\o.
.
A angustiosa situncão politica cm que nos achamos nesta
hora do tantas upprehenspes, fez com que o nosso Governo solicitasse do· da Halüi, por. intel'medio do sou eminente embaixador, para que ·o Principe Humb11rto niio diliimbarealillill
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no l\io de Janeir(). embora islu li!Uilu nos magoasse, recciando qualquer manifetilU\)ão meuos agl'adavel que, aliás, penso
eu, não se daria, devido ao respeito cjuc tiurnprc Lemos !lill'll
com os nosso~ hosi>edes, g·uardando os nosso re~cnLimenlos u
dissencões, cm um momento como este em que devíamos ren., der homenagens ao representante illustre de uma Nação amiga.
(Apoiados.)

·

O Governo, coinprehendondo bem a gravidade da siLuacão, preferiu passar pelo desgosto de não receber aqui o Príncipe Humberto, privando-nos dessa visita; significativa e carinhosa,. a passar por um desg·osto maior ainda, ag-gravado ..
pelas circumstancias politicas do momento, em que providencias de toda. a natureza precisam ser tomadas para a garantia
da ordem e cumprimento da lei.
, . Não ha entre nós quem não lenha lamentado este f.risl.,
acontecimento; que ficassemos privados de· uma visila que
tanto nos sensibilizava e que ella se não realizasse devido :\
nossa situação politica, que nada tem de commum com as nações amigas, que procuram reaffirmar, por intermedio · do~
seus mais legitimas representantes, a sua amizade á Nação
Brasileira. ·
Assim, pois, convencido de que interpreto bem o senti,
mento do Senado Brasileiro, que, como todo o paiz, lamenl n
sinceramente a .ausencia do hospede illustre, que nos vinlt~1
visitar, requeiro que a Mesa transmitta ao Principe Humberto,
na Bahia, a~ nossas saudações muito cordiaes e os melhores
votos pela sua felicidade, l.elegraphando ig·ualmente ít Sua
Magesladc, o Rei da Italia, communicando a nossa delibemção, que exprime tambem a nossa profunda admiração e sincera amizade pelo nobre povo italiano.. ·
. E1•a esse, Sr. Presidente, o requerimento que eu queda
fazer ao Senado .
Tenho concluído. (Muito bem; mu·ito bem•.)
O Sr. Presidente -- O· Senado acaba de ouvir o requCl'JmenLo lido pelo Sr. Senado,r A. Azercdo'. Os senhores quiJ
.o ·apoiam queiran" lcvanta?-so. (Pausa.)
. J\poiado e ·~m~di~~~ssão .
. Não ha quem peça a ·palavra. Encerl'a-se a discu;;süo.
,(1'au1a.)

·

·

EncerraiJa·.
c~mptueccrnm ao Senado apenas 31 Senadores. _Não ha
para procNler-se :l. votação, que fica adiada.

m1mCTü'

I

O Sr. A. Azeredo ~ Mas Tcquerimenl.o dessa ordem o Senado tem votado i ndepenrlcntemente de numerd legal. E ri
prova l.cmos, nas 'rJivm·~as· wze• que 111)5 fiwmos rcpres'en:.a,·
pe·rnnf.c pe:;sl'ms .esl.l'anllas, que chegam a:~ paiz, sem que pnra
tanto neccssilass(l 'o S(•nado dr numero· legal..
O Sr. Presidente' -- A minha deliberação não t'oi Lomáda
ant,es àc mo informar do Secretario da Mcsn do Senado sobro
as praxes aqui adopl!ldns. E a' informação fo'i a de que o requerimonf.o de viu so1· submett.iclo á votação.
'

'
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Nestas coudiçõcs, não posso rlcixnt• de manter a dclibeN-

O SI'. A.. ,\w}'edo - O fr.do é, l'r.ahrwnl.e,.· rlesagrada,·r.J;
O nnln·u Seerclul'io da •:Ilesa não' se rec·)rdu da8 anlct'iorcs. vo(ni.~IÍl'ii, no Sena() O.

'.

O Sr. Lopes
Gonçalves - l't!Ç<l a palavra p:cla ol't"lem.. !
.
O Sr. Presidente -- Não ha nenhuma questão de ordem
cm discussiin, nem 1í oppot·luno lonlnl~l-a.
. ,

.

' ..

O Sr. Lopes Gonçalves - E' para uma
so:~l.

•

.'

'

-

cxpl.ica~ão

pes-

..

. O Sr. Presidente ....:. V. l~x. durá . a sua. ·explicação na
Ol'dl'lll do' dia.
.
.
Si nPnhum Si!nador quel' .mais nsat· ·da pahWI'U 11a hora
do cxp,~dicnle, · pussa-:;c ;í ot·dem do 'rJi!Ji. (Pausu.)
.
. ..
Comptii'Ce•.>rn mais. 'J~ i:\1·s. /1.. · Awreclo.: Cosia· RIÍrlri,;tL.'~,
AnluniJW .Fi'i.'ire, Adu'lpho Gordo, ,José ;\h11·linho o Gcnero~o
l\Iai'fJIJCS (ü) .
·
·
Deixam de compat•cecr, corri causa ,justificada, os ~r~ .
.Per•eira Lobo, Di"'ni,;io Ben!cs, ;Ju~to .ChermonL, .José ·Euzcbín,
.João 'J'lwn:é, João J~y!'a, J!:lo:v de Souza, Antonio Massa, Ro~a ·
r: Rilvu, CaJ•ncir·o da Cunha, lllanoel .Borba. J~uiz Turr·cs, Gon- ·
çalo llollemlterg·, Moniz So:cJ!'e, Mig·uel· (]e Car\·alho, Mende.'l.
'J'.avarcs, Paulo . rlo . 'Fronttn. Sampaio Corrôa, ·Bur:n0 ..
BJ·andão, Buorw Jc Pai>-11, . J~acerda Franco; All'!·edo lW!s,
J<:ngt!nio ..Jardim, llnmos CuiarJo, Carlos· Cavalctinti, · .TJuuro
!\lü,Ilcr·. \'idul I,lamos, VtJ;;púCío de •\bre!-ri Soares elos. San~0s
e Cal'lo~ J3u!'i)·Osa (31.1).
.

OllDExf ·DO DIA.
~

Tr.•m a pula\'ra o Sr. ~opcs Gonr;alves ·J>nra uma cxpliça~
r,!ão pe5snal. · .. .
·
O Sr. Lopes Gonçalves (') (para nmn rxplicaoão pes.. sonl) ·- Sr·. Pl'l!sidrnle, l.in~~~o eu. prcsent.ido qntJ n inl,nrJll'f'iac.~ü~· du Mr.sn sóbl'f!' n rcquerirriünlo do honrado Srmallor.
por· i~l<d.lo Gro~so. fosse a CJIII) V. Ex;, .ecrlnmcnte ..zeto·so no·
dl)~rmpc•nho. dos S!!us di!Yerr,..,, acnha de dar, cu· tel'in pot• ·o~
ca~i;io, cm que o r·oquPI'i'rr:cnu, t'nsse ~nhmeWrlo ;i flisctfssão,
pedido pum diwl' qiÚJ exucLII!lWnlll a pJ•uxc dc.,La CaRa f.cm sicto
nqueJ.Ja qne muiln hrrilha'.lli!inC•nlc Jemhr·ou· o honrado ~ena-·
dot· JlOl' lllatto Grosso.
·
· ·
O Sn. A. AzEnEoo - Os rc.querimenl.os !I e congratulacõcs nos Presidentes· de Estados, assim l.ambmn foram vota- .
dos,·· indcpendentcmenle de numero,
·
, I

(') ::-Ião foi revisto pe!lo orndoi' .
.'
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O Sn. LOPES Go:>ç.Ar~vw,; - Ncsla Casa, cm seguida ao
abandono, pelos rnashoJ•qucit•os c sediciosos, ela capiLul do São
Jlaulo, após a rcvolu~,fio que nlli explodiu, tive occasião· d~
ll])['eBcrllr~L' '11m _réquerinwn!o de felicítat:ões c cong-l'atulações
ao ·eg'L'cg-ro Pt•esJCJenle pnulrsl.a, Dt·. Cnr·los de Carnpos; !'equel'imenl.o para cu,in· vol.at;ão, st.•:;undo as praxes, nãu s·e cug·iton,
penso, de numet·o lcg·al.
~L'ivc ainda ocecnsifto de npr·csenlar outro rcqucrimcnl'b
quando foi restabelecida a lügal idade cm ::;ergipe e reposto o
Guwl'l1arlol', ~~·, Dr·, Graccho Cardoso, c ainda dessa vez não
me recordo si foi üxigido numel'o leg-al pam sua votação.
. o, ~~L .A. AzEnrwo - De acet?Jl'do corn a praxe estabclccHiu, 101 do mesmo .modo votado o apresentado pelo honra .. lt.J
::icnadur pelo Pará. .
.
· ·
O Sn. LoPr~s GO,l\C:AI.VJ~S - Um -f.erceii'O requerimento
tive occasião de apresentar, quando a gtraL'B i1;fio da :fortaleza
de Obit.los se rendeu ás forças cxpediccionarias cornmandarla.;;
pelo bravo genera'l l\lerma Hm·rcto, cong'l'atulnnclo-me ·com u
Chefe da Nação, cum esse illustrc oJ'I'iciúl. o com os auxiliaL'CM
do Governo. Quero·cioci· que para esse lambem não foi exigido numero legal.
·
Agora, l.l·al.a-se de 11m caso cxeepcional, de or•dern inl.crnacionul, de alfa· sig·nificn~ão e, ccrlamente, .não ficará bem
ao Senado que ..• ·.
I
O S11. A. AzEnEuo - E' uma medida de simples sympaUria c corlczia.
•
O Sn. Lopgs GoNÇALVEs - • , . por uma intcrpref.nção rigorosa do. Rcg·üncnto, si é que sua letra assim se exprl)SS!I,
pois csLou. propenso cm acreditar que ha qualquer equivo1:o
de parto do SccPelario informanl.c, um reqnc!'imenlo de lãü
allo. valor internacional fique com sua vot.ação. adiada.
O Senado não deve deixm· de enviar ao hospede illusl re
c li nação amiga, á qual o Bmsil lrllllo rlevé, mct·có dos csfol'cos dos seus t'ilhos, desses leg·ionarios elo trabalho que rnou •
rejam em varias uniclat.lt!s du l3L'asil, so!Jrci.LJdo no de ::i. Paulo,
os seus votos' de boa vinda no Lcrritorio nacional, no momento ·
quo dcsembat•cal' na capil.al da Bahia, con,iunclamonte com o~
flUmprimcntos elos reprcsenl.antes do ·Podct' Execul.ivo local •.1
do Sr. llresidente da Hepublica, na pessoa do Sr·. l\liuistro elo 1
Exterior.
.
.
·
Per! ir ia, po!' isso, a V,· Ex.,· St•. Pl'eS idcnl o, que, em· norne
desses scnt.imentos intornacionaes, lcnclo' cm vis I a a excepmo·nalidade do caso, désse [lOl' a[llll'O\'ado· o requerimento, afi~n ·
r.le que o Senucl~ PL!ssa !oval' no principe Humberto, ~ familra ·
real c uo povo tLalmnn os seus votos de con~;ra~ulttçocs c,. ao
mesmo tempo, u CXJ.ll'essão da sua magua pCIL' nno tur podido
receber, na Capital do puiz,. vis i la· Iii o nom·osa qtranto nollre c
s·entil.
.
'
.Era o que tinha a dizer. (11lu'ito bem; nwito ·bem.)
O Sr .. Presidente - 1\!nnLondo a minha delib::waeão de
submcf.lct• oppol'tu l)amcnt.o ao Senado o J•ecJucrin:enl.p cl~• noln•e Senador por l\lnl.1 o Grosso, a Mcsn, em obcclicnc ra a~ I'cs·ras de COl'l ezia invocadas por S. Ex. I! pelo Senador po:· Scrg·ipe, cnderccnrú, uüo só ao rn·incipe hCL·dcil'O da Ilnlia, como
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ao govc'rno llcsso pai~, :u1 c·nngt'al u::\f.;Cl!'~ do Snnadn prla pns~
sug·lJrn do uwsmo pl'ineipe pelo p01.'1.u da l!ahia
ú Sn. LOJJE~ GoNC~AL\'~S

,.

··- ~1uilü. b1~1n"

~,'I

O Sr. Presidente -- Nüo lml'eudo uumen• }lill'il as V•JI.n-.
da nrdcn1 do rJ ia.
. . pas,;o ;i Jnal.w·ia ·~m d J,; ..

~~õcs c.omlallll~~
.
~

cussfio. ·
•

/

J!:(.IUIP;\11.\ÇJÍü Dli \'l•)Nf\1 ~-:~:i TO~

. DiscHssão unica do :;J'to ·dó Prdeilu do Di~ll'ICltJ J•'u-.
dera!, n. 30, de HJ2.1, :í. rc~~~lur;ão do Conselho :vluni·~ipal qu::
equipara os vencimenlq~· d?; Ç\·uard;:.-;. rnunicipae,~ rtos •!.,:;
guardas ajudantes da lB~JWCtoi'I a dn ~I a IJ:u; f• ,Jard i n~.
Encerrada e ndiada a 'vol.ar;ãr•;

Discussão unica do vélo do Pt•cJ'eilu dt; · Di~l.riclu Federal, n. 37, deoi!l24, á •e;,o!u~5o do Cunsellw Jltunicipt'.l ql.lll
concede aos avaliadores privàtivtts da Fazenda Mumcipal a
percenlagcm do 1 1/?. % d,; imposto. do iJ•an::mi8s~o d1: [JI'O·
prilldade, coiJrudo c,H, Yii'!Ud~> ue guia~ J~XJll~ciidm: llC!i•s jJti~c>
tla ,justiça local.
·
·
]~ncpn•ur!a

r adwda ,n

vn!a~iin.

PAGAJ\1 EN'I'O ·A ALMOXAHil'EH J\1 USJC:!Pi\ll~;

·DÍscu.;~iiotin.ica do véto r:o Prefeito· do Dis!J·icto .Fedcró.l n~ 58, de 1922, à resolucão do Conselho Municipal •(lua
autoriza o· pagamento ús escri!lLurar.ias alrnoxarifcs das escolas Rh·acavja- Corrêa e Benlo Ribeiro, da differcn1~a ri c vcnr.imcnlo~ -a que tem direito.
•
·
Enc~rrada

e- adiada a votação.

O Sr. Presidente -

Nada milis Juivendo a tr;rl.ar·. d(•sígn·l

para amanbii a seguinte ordem do dia:

·,, .....

..

Votação, em discussfio unica, do requcri'menlo do Sr. A.
Azeredo .. prop~rtd(l que a M;,sa transmitia ao J?rin.c'pc Hum. berto,· na Ba!na.. as sauda1;oes do Senado, mm! o corrl iaes. ,,
votos· de felicidade,. l.elegraphando igualmente a S. M•.o rei ..
da Halin, communir.anrlo css~1 dcliheraçiío. que mqwimr tmn-.
bem a admiraciio e a 'arnisade de BrasiJ.ao povo italiano: ·
Vol.aQiio, em 3' dísctissfin, da proposicfio du .Camal'a do::
Deputados n.. 22, de i92-1. concedendo ao Dr. Alvaro Alvim
uma medalha de distinccão de 1' r:lasse, pelos relevantes serviços scientificos e llumanilaríos prestados dur!tnle 25 anno~
. (com parecr~r (a1Joravel da Cornmtssão. rle ·lust·1ça c Le(fisla!:ão, n. 1:1,'1. dP.. !.921):.

'

..

·

Yola~,;fi~>, ·cm di~cussf10 unica, do .requerimentú elo Sr..<\.
Deputados n. ~8. de 10!l4. que abre, pelo Ministerio da Guerra,
o cl'ediló espnc.ial rlo 21 'i :50!l$197, para pagamento de dil'fe-

rença do soldo a o!'ficiuc.s l'CformarJos. bei~cficiadotl pelo decreto n .. 4, 00.1, dr: 1923 ( r.orn 7Ja7'f!.C!Ir.:('av.mwel rl11 Oomri!i.~.ção
de 1'-inuur;as, 1:. M; rJe 1.924);
··
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Votação, llm 2" discussão, da oroposiçiio da ·Camarn .dos
Deputados n. t•O, de 1924, que abre, pelo Mmi~terio· da Guerra,
o credito espccml de ·J88 :735$200, part•. pagumenl.o. aos sargentos auxiliares de escr·Jpla Ja~· JuuLa;; hJrmaneutes de
AlisLamer:Lo MiliLar (c um pm·ecet /a'VOravci riu. Commissão de
Finanças, n. 140, de 1924); .

J

·

·

.

· ' VoLar;ão, em discussão unica, du parecer da Commissão' de
Policia n. 151, de 1924, propondo a promocáo do servente Antonio Gomes da Silva para a vag,, ele continuo aberta pelo
fallecimento do continuo CJarfl Oscar Gm'cia e Silva ·e a nomeação, para o locar de scrvence, do Sr. Manoel de Souz!l
Gomes;
·VoLaoão em 2' discussão, do pro,! e~ Lo ·do Senatlo n. 129,
,de 1923, determinando que .o Conselhõ de Administração de ·
. cada uma das caixas cr·cadas pela lei n. 4. 682, de .24 de jan.eiro do ~ !123, referentes ú aposentadoria e pensões nas estradas de ferro, será constitu1do de cinco membros. (emenda
destacada do orçamento da Agricultura, em virtude de requerimento approvado pelo Senado);

.

'

'

Votação, em· discussão unica, da redacção· final daa
emendas do Senado á proposição .da Gamara dos Deputados
n. 26, de 1924, que fixa as forças de terra para o exercício
da 192t>;·
· · .
·
.
. ·
. Votação, em discussão unica, da. redacção final do projecto do :senado n. 70, de 1923, que manda contar,· sómente
para ,effeitos de reforma, o tempo de .serviço que menciona, ·
pre~tà~o' pelo ·càpi tão-tenente commissario João Luiz de Pa1va
Jun1or, . ·
.
.
..
. · Votaéão; em' 2• discussão, do projecto do Se.nado n. 122;
!i,e .1923; gue ·manda. incorporar aos vencimentos .dos ·membro8
do .magisterio pulblico, que se aposenta~:ern · col)l mais de 35
anho .de exercicí~), a gratificação .addicional r.m cujo. goso se
acharem. (com par~cer· favorravel e emenda da Commissão de
. Justiça·e Legislação e· contrario .. da de Finanças, n. 159, de
1924); '

.

.

.

. · Votacão,. ew discussão u~icà, do vé~o. do Prefeito do Di~
. trwto Federal n.· A,.de 1924, á resolucao do Cons!lll;lo Mumcipal ·qúe ·manda. prover 'efJ'ectivamente rio cargo de por•Leiro
do Theatro M:uuicipal· o actual ajudante, e dando outr·as wo- videncias (com parecer (avora·vel da Commissão de CoHo·/il.ui(ção;

11:

·Mll;· de 1924-);

Votação, em discÍ.1ssão ·1mica, do véto do !'refeito' dL) Llistric.to federal n. 34, de 192-i, ú .resolução do Const~lho 1\luni·Cipaf que permitte ·aos alumnos da Escola Normal, nas condü;ões que .menciona, prestarem, ern primeira época, os exa'mes' das materias que estiverem ·cursando (com parecer .(cwo1'avcl da Comrnissão de Const'ituição, n. -147, de 192.~);.

..
Votação, em discussão ~nica do vét2 do P~eJ'eiÍo do Di~
. trioto :Pederal n. 42, de Hl24, ., á resolucao do Uonselho Mum·cipal (patecer n. 42, de 1924), que eleva a. ô :300$ annuaeg os
. vencimentos dos contínuos da sua secrr.Lar.Ja (com parecer ta• ':vw:a·Qel iiâ. Co?~tmisst1o de Consljt'Uição, n • .f/iO, d!l 1924) ;
·,, .;:uv:ot.ação, em discussão unica, do vét2 do Prefeito do Di~
trJcto'·Fcderal, •n.' 30; ·de 1924; á resoluçao do Co!l,seli~Q .Mum. _ · §., ..... Y.ot. ~
~

\

.
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cipnl que equiparn os vcncimcnt.os· dos guardas· municipnes
aos dDs guardas ajudant.cs da InspcclQria de Maltas c Jardins
(com parecer (avoravel da Cornmissão de Constituição, n. U6,
de 1924.);
I

'•,,

•··

.

'

.

.

..

. Votação, cm discussão unica, do véto do Prefeito do Distrlcto. Federal, n. 3i,. de 192·1, á rcsolucão do Conselho Municipal 'qü'e"ooncede aos avaliadores privativos da Fazenda Municipal a percentagem de 1 •1/2 % do imposto de transmissão
de propriedade, cobrado em virtude de guias expedidas pelos
Juizes da justiça local (com. pa1•ccer favoravel da Commi8são
de Constituição; n. 149, da· 1924);
·
· V.otaciio, em discussão unica, do véto do Prefeito do Dis.;
· t.ricto Federal n. 58, dê 1922, á resolução do Consel·ho Munioi[Jal que autoriza o pagamento ás escript.urarias a!moxarifes .
das escolas Rivadavia Corrêa e Bento Ribeiro, da differenca de
vencimentos a que tem direito (com parecp1· [avol'avel .da Comrni.ssúo de Constituição n. U4,de 192.f);. .
I

Levanta-se ·a sessão ús 14 horas e 15 minutos.

81" SESSÃO, EM 12 DE SE'J,'EMBRO DE

192~

PRES!DilNCIA DO SR. llSTACIO COIMBRA, PRESIDENTE

.

•.

As 13 e 1/2 horas acham-~e presentes os Srs. A. Azcrcdo,
Mendonça Martins, Silverio Nery,. Aristides llooha, Lauro So. dré,· Costa Hodrigues, Uunha Machado, 'I'homaz 'Ilodrigues,
João:T.homé, Benjamin Barroso, Venancio Neiva, Eusobio de
Andrade, Lotles Gonçalves, Pedro Lago,· Moniz l:iodré, Manoe~
Monjardim, .Bernardino Monteiro, J erbnymo Monteiro, Adol,pho Gordo, Generoso Marques, E'elippc Hohmidt, 'Vospucio de
. Abreu,. Soares dos Santos c llarlos Bnrb~sa (25). · '
O Sr. Presidente - Presentes 25 ·srs.- fi0nndores, 6Stá
aberta a sessão.
.
Vae ser ·lida a acta da sessão anterior. ·
O. Sr. 2~ Seoreiario procede á leitura da aela que, posta
em d1soussao, é approvada se.m debate.
.
O Sr. t• Secretario declara quo não 'lia expediente.
O Sr. 2• Secretario pr·occde :i Jr..itum àcs ~~cguintcs
PAllllCEn!1:S

N. '16-1. -- 19M

A.ssent.a ern ler.:_il.irnos fundnmenl.os n 1!éto . o:Jp6st.o pelo
á Resoluçno do Conselho. -mandando mcorporar aos
vencimentos, que percebem as professoras cat.hodratJCas, Eliza
Augt,Jsto da Silveira Gaivão e Beatriz Soper Fernandes, as graPref~!lo

I
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tificações atldicionaes, em "cujo gozo" se achavam, de nccurdo
com o disposto no 8" art.. 1•. elo clccrelo legislativo n .. 2. 388,
de 7 de janeiro de 1024.
·
O dispósitivo invocado, na resolL!Çãi), é concebido nest.es
lermos: Os membros. do magis~e,rio :nunicipal, que .já ~stive
rem no goso das anl1!Jas grall{!Caçoes, perderão d1re!l.o ás
mesmas para entrarem no regímen desta lei, ficando, porém,
garantido aos mesmos membros o direito, já por e!les adquirido, de incorporarem aos vencimentos da ,jubilação as respectivas gratificações addicionaes.
Si, effectivnmente, as re.feridas professoras já se achavam,.
ao tempo e.m que foram jubiladas, no gosl! das antigas grati(iwções, seria,. em verdade,. sem procedencia o véto, ora sujeito
ao estlitlo e ,Julgamento do Senado; porquanto, o dispo~itivo
leg~l, fazend.o. inc~dir os mem.bros ~o magisterio .na perda das
ant!yas g1•at!{!caçocs, de que ,Já e~tivessem gozando, determina,
entretanto, que, entrados no· regm1en da lei cilada, fica-lhes
garantido o direilo, já adquirido, de incorporarem aos vencimentos da jubilação as respectivas gratificações adclicionaés.
•ral, porém, não acontece, segundo informa o Prefeito ~as
razões justificativas do vâlo, das ·quaes se evidencia que as referidas professoras, conforme, se apurou na Procuradoria ela
Fazenda, não chégaram a gqz:it' .d~s ~nLigas. grutificaçües, não
lhos podendo assim compelll' o clirClto ele mcorpora1· aos seus
v.encimentos as_gratificações adcliciqnaes, e:r.-vi, elo que taxa- .
trvamente dispoe o § 3' art. 1' do c!Lado decreto: o empregado,
que se aposentw·, pe1·de1·á o dh·eito á {J1'ati{icação addicional •.
Claro é, pois, que o dispositivo elo § 8', invocado na resolução, só póde aproveitar a,os membros do magisterio que, ao
tempo da jubilação, percebmm as antigas. gratificações, caso
que não é o das professoras, a que se refere a resolução e que,
~i o fôra, não tornaria necessaria a adopção ele qualquer providencia· do conselho, bastando simples neto do Poui.il'ExocuLiYO
do .. Districlo, reconhecendo ou assegurando a vantagem por
lei concedida. Além do exposto, é perlment.c ponderar que, se
cumprida. fosse a resolu_ção ·yeta.9a, pe~adus encarg~s v,iJ•iam.
·ainda mais aggravar a s!lunçao fmancetra da mmuctpa!Jdade,
visto como, nas condições em q':le se. deparam as professoras
referidas, ha grande numero de 1unccwnaJ•;os, ao H qunes dei' eria ser concedida a mesma vantagem. ·
E' 'parecer, portanto, da Commissão de Consliluição quo
o· véto. merece a approvação do Senado.
Sala elas. Cornmissões, 14 ele setembro de 192.\. - Ferreil•a
Chaves, Relalor, servindo de Pre(>idente.- Loves Gonçal11es,

s

-

Be1'nardino !tfontei1'0.

RAZCES D() "VÉTO"

Seuli"ores Senadores - A lei que regula• a concedsiio do
grati!'icarões adclicionaes nos J'unccionarios municipaes estabeleceu textualmente que o empregado que so aposentar perderá
o direilo ·á gratificação . E' o que es~utue o § 3', url. 1' do
decreto n. 2. 388, de 7 ele ,janeiro de 1921, que a presento reso·
lução viza dero~ar, em proveito elo interesses de inc.onfundivol
caracter pessoal,
·

•"
'

I
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A prevalecer essa dcrogacão, let·-se-ia aberto um prececiente perigoso, que iria sobrecarregar a Municipalidade de
considera veis dcspcza!:, acarretando-lhe gmve~ pre,juizos. .
. Em siLuacão identica á ·das duas professoras que se _pretc·nde beneficiar estão numerosos funccionarios municipaes, a
que se teria de. estender a concessão do favor, a não ser que
a administfat~fio. quizcsse estabelecer um re~imen de desigualdades incompatível com as nossas instituiçoes.
A excepção que ., citado decreto n. 2.388 abre no ar. .tigo 8' não aproveita ás duas professoras em questão, por isso
·, ··
que se. refere ás "antigas gratificações", isto ó ;\quellas em
cujo goso já estiverem os membros do magisterio, antes da publicacão do alludido decreto.
Ora, as ·pwfessoras de que trata a· resolução, segundo sé
a1'urou na Directoria Geral de Fazenda, não chegaram· a gosar
· das antigas gratifioaéões, e. as concedidas pelo decreto numero 2. 388 não poclmn sor •incorpo!·adau aos seus vencimentos,
porque a isso se oppõe expressamente o § a•, art. 1' do mesmo
decreto,
'
·
..
E, quando as l.ivc~sern gosádo, par& que se tornasse ei'fectiva a vantagem contida no art. 8', ·isto é a incorporação
das. "antigas gratificações" aos seus vencimentos, bastaria um
acto •. administrativo, independente de nov~ manifestacão do
Poder J. . egislativo.
Assim, altamente ·contraria que é aos interesses· d1> Dis. tricto Federal, por isso que deroga, sem nenhum proveito pu... •. blico, normas estatuidas ·cm leis, a presente resolucãó impõe
.o uso do véto.
.
·
.
.
\
··
E á douta apreciação do Senado .E'edcral submetto o meu
'acto.
·
. ·
~ .
.
·
·
Rio de Janeiro,. 11 de de~cm':lro
de 1923. - .4laor Prata,
.

.

··..'RESOLUÇÃO DO CONSllLI-10 MUNICIPAJ. A QUE SE REFEREM O VÉ'fO
· . ' ',.
·
N; 33 DE 1923 E O PARECER SUPRA

O. Conselho Municipa) resolve:
·
Artigo unico. Ficam incorppradas, a cóntar da data: da
sua· jubilacão, aos vencimentos que cstfio percebendo, as pro-·
fessoras cathedraticas jubiladas Eliza Augusta da Silveir:'.l
Gaivão. e Beatriz Sr.spes Fernandes, as gratificaç'ões · addicio~aes, em cujo goso se achavam, em virtude do disposto no
§. 8', do art. 1•, do decreto n. 2. 389, de 7 de ,ianeirtl de 1921.
devendo o Prefeito· abrir os necessarios creditas para o respectivo pagamento; r~vogadas as disposições em ~ontrario. ·
Djs[ricto Federal, G de dezembro de 1923. - Jeronymo
illa:ximo Noaueira Penido, Presidente. - Candido Pess,a, t•
,Secretario.- ZOI'Oastro Cunha, z· Secretario.·- A imprimir.
~

. ~· 165 -. U1~4.

O Conselho Mun{cipal do Districto Federal,. pela resolu'ç,ãü,de 28 de .dezembro de 1923, autorizou o Prefeito a. nomear,
.cffccLivnnwntr., auxiliar da Directoria Geral de Obras e Via~ão, :o auxil!!IX: Jnl!!F-in!J, qn mesma ~eparticão, Jns~ ~ap!.istl\

••
-
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âe Mendonça, independentemente do que. dispõe o arl. 70 Úll
decreto n. 739, de 2 de outubro de '1909.
·
· 1
Pelo art. 27, § 6•, do decreto n. 5.160, de 8 de março de
1904, compete ao Prt1t'eilo do Districlo nomear todo~ DS Jun'..
ccionarios da Prefeitura, com excepção apenas dos da Secretaria do Conselho. ·
.
.
1
Pelo art. 70 do decreto n. 739, de 2 de. outubro de 19U!J~
s~ podl)m ser nomeados, para cargos technicos, engenheiros
(lJplomados.
·
E·m face desses dispositivos, examinada a resolução ~t::pra, vemos que o. Conselho claudicou duas vezes.
.
lll]'Ja .autorizando nomeação que escapa á ·sua cor'n.peterillin; n.utrn mandando nomear, com infracção de lei expressa ...
St o Conselho não tinha, conio não l.em. compctencia para
fazer a referida nomeação, não podia autorizar a fazei-a;
nerno dat quod non' habet.
·
Igualmente não podia o Conselho, com uma simples resolução,, autorizar a desrespeitar uma lei om vig-or, como é o
decreto n. 739, de 2 de outubro de 1909.
Fazendo-o, incorreu na sanccão do art, 24 do. citado decr·eto 5.160, de 8 de. marco de f 904. Deu lagar a que o Sr.,
Prefeito, fundando-se neste dispositivo, suspendesse a reso-lução, oppondo-lhe o seu véto, o .quál a Commissão considera
procedente,. entendendo que deve ser .approvado.
··
Sala das Commissões, H de setembro de f92t~,
Fe~reil'a Chaves, Presidente interino. -" Berna:rdino Monteiro
Relator. - Lope3 Gonçalves.
•
RAzÕES DO VÉTO

Srs. Senadores ·-· Para evita!' um mal que, mais dia, m8nos dia, poderia ·ser causado á Mnnicipaliclade e,, pois, na defes:l· do~ seus inl.ere!'ses. nego ;;nncçfi.o !I inr1lusa r·~:<olnciio.
Não importa que o. Conselho a ·tenha vütado em l'órma
.autorizativa e que, nessas condicões, ficasse dependendo da
vontade do Prefeito a ul.ilizacão da faculdade que lhe é nella
conferida.
·
. Qua•nto a mim. t• crrlf'l qur me· não 8rrviria rlr.'ssa atJL~
rizaçfio, que apenas estimula a· possibilidade de se. des~espm
lar. sem nenhum proveito publico, o reguiP.mento da Direct.ol'ia de Obras. Encarregado, porém, nos termo~ rio art. 27 do
decreto n. 5. f60, do 8 de março elo 190-1, de :mspender as
resoluções que lenham "por ob,iecto neto~· administrativos Stlhorrlinados a nórmas .estatuidns cm leis c regulamentos m~l
nicipaes". e violarem essas leis ou r.sses regulam.en.t.os.. nap
posso snnccionar a que ora commcnl.o. nem perm1ttH· a·. qua
, pt•omulg-acão pelo illml.rc Sr. nrr;:qidr.nlr. rir Con~elhp.. .
.
A ma teria que nella se contém ti mui to mais grave do que.
fi primeira vista, pórle parecer.
Trata-se de eliminar ·cxigcnciu essencial, feita, desde
muil.o, para n. constituição rio qt•arlro l.ochnico da Dir~ctoria
rle Obras, cujas responsabilidarleH. r.m tuna ·~irlndo adcnnl.n~a
eomo. n ·nossa. com a climplcxidauc crescente .dos seus snrvtco~ ptJblicos, a ningur.m rí licito rlosconhBcnr.
·
O _que prescreve o nrt.. 70 do clncrr!o n. 7!'!9, r! e 2 de
outubro ·de 1909, que a res
" '§.;.
riza a deixar de parlo,

.._g,t-IO'l'Ec
'\')).
.
-4
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como tcxlb inulil, ~. preci~arnent'c. que os· cargos t.echnicos s6
8ejam preenchidos pot· eugenlleiros, cu,Jos l1tulo~ llfl'eJ'IWalll
legitima prcsumpcüo de cornpelencia. Nii•J contnnte com t~"SO
c pam mais seleccionar á medida que o~ accesso~ su VIJJ'J f1ca~:
se.n, pois o primeiro posto no ()Ub.dro, o de auxiliar, por.li!ri!:l
ser occupndo por engenheiro geographo; por exemplo, csl.abe~
leceu-se ·no arL. !,3 que só teriam direito a promocões os
engenheiros", que preenchessem. as formalidades do ·ai· L. 70.
E as mais evidentes conveniencias da administração· mu~
nicipal, indicam que, ao mvct 'tlc se a!Jl'ir lllgt•esw Jacll a
pessoas sem a necessaJ'JU Jll:epamr::ío tcch111ca. dcvpm sór mau~
tidas fJ observadas com rigor as exigencias contidas no refeJ•iC.:.l artigo do regulamento. Os auxJlJal·es de llll,IC, cujas oDr1~
gações podérão talvez tolera!' qu.i lhes faltem mais lata capa~
· ciclade technica sr!rão amanhã c::genheiros chefes dtl tlircumscripção, sub-directores da .repartiçii.o, posto~ I!S.>e~ ct'e
cu,ios oc!]upantes os interesses da. cidade exigem compelencia que· se nflo improvisa sem iJ estudo continuo, encadeaco. ·
processado annos a fio, de matarias que se ent.relacnm e completam. Salvo raríssimas excepções, esse e~ tudo não o iaz, com
exilo, quem se não submelteu, desde cedo, á disciplinas, à 30riação, ao systema imposto nas · escolas superiores.
·
Na .·defesa da ordem auminist.rativa, que não pódc e J!.ar
á mercê de. pertubações inlempüslivas; na defesa de pr.~scr'i
pções salutares de um regulamento em ·vigor; na defesa· de
interesses actuaes. e futuros d!l ilhmicipalidade, véto, pois, Srs.
Senadores, a resolução· que ora· vos remet.to, esperando que
me ampareis. com a vossa sabia decisão. .
.
Antes de indagar si se trata ou nlio. de uma .autorização,
zelosamente quero cumprir o dever, na fôrma do art.. · 24 da
Lei Organica, de evitar que se !.ncorperc :\. legislação municipal uma resolução cu,io espi.rib>, só por si, ,já ó ..uma amcaca
prejudicial aos interessés do Dist.ricto Federal .·•.
Districto Federal, 29 de dezemb1;o ele 1923. ·-· .4.laor Prilfa.
·RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL A QUE Sll llEI•'Imi!M 'O
N. 5 DE 1924 E O PAfiEClln SUPM

·'vli:'TO."

Artigo unico, Fica autot;izado o Prefeito a dat• effeci.ivi··
dacle, no quadro de auxiliares da Directoria Geral de Ohl'a~ e
Viação, ao auxiliar, interino, da mesma repartição. .Tosé Ba~
·· ptista de .Mendonça, independentemente do que dispõe o art.. 'lO
do decreto executivo n. 739, de 2 de out.ul1ro de 1009; revo~a··
das as disposições em contrario.:
Distdcto Federal, em 28 de dezémbro ele 192:~. - Jm·onumo Jiaximo Nooueira Penido . Presidente. - Candido Pt:s~
nóa, 1' Secretário. - Zo1•oastJ•o Cunha, 2' Secretariei. - A·
imprimir.
N. 1GG ..:_ 1924

O. Conselho Municipal, em resolução de .29 de dezembro
do anuo passado, autorizou o Prefeito a mandar eontar, parv. ·
todos os e({eitos, o· tempo de servico municipal da coadjuvante dó ensino, D. Maria Rabello Fortes, om um total de
dous annos, ·10 mezes e 27 dias. O Prefeito velou a t•esolucüo,
e o fez oor se tratar, no caso, ae manifesta infringencia rJe

11
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dispositivo legal. De feito, nos termos da lei n .. 2. 468, de 6
de agosto do 1921, lei,· que regula a· eRpecic, só será contado
para a promoção o lllmpo liq,uido de serv"iço prestado na me~ma classe;
.
Ora, desde que ·se contasse á rllferida cDadju.vnntc, puril
todos os ef{eitos, inclusivE' o da promoção, o tempo de serviço
municipal; que a resoluçüo autot·i~a. ter-se-1!1()-hia creado
uma situação privilegiada, vis-à-t,is das demais coadjuvante::~,
permittindo-se-lhe que pudesse ser . promovida sem o imple. menta de roquisito essencial, sem contar precisam~le, r.o.~
termos da lei cilada, o tempo de serviço p1'estado na mesma
classe.
.
..
Importa~ pois, cm um ·faV•>l' pessoal a resolucão, .• a que o
)lrefcilo não podia deixar do resistir, como resistiu, vetan....
.
·
·
do-a.
Nestes te!·mos, é parecer da Commissilo de Conslituicão
que o véto merece a approvaçiio do Senado,
.
.
Sala das Commissões, H de setembro de 1924. -Ferreil'a Chaves; llelátor, servindo de Presidente: - Lope.~ Gonçalo:
ves .. --"' Bernardino Monteiro .•
I

.

RAZÕES 00 '' VÉTO ''

Srs. Ser;adores ·-- Não devo permittic que seja promulgada. a inclusa resolução do Conselho,' ainda que consigne
apenas uma :lutorizar.ão ao Prefeito. Daqui a algum tempo,
quando já não forem os. mesmos o Conselho e n Prefeito, é
passivei que aquelle j:i não considere justo o favor qu~ ora
se pretende conceder, com sacrifício de disposição regulamentar a todos os· respeitos. louvavel e, ainda, desfazendo,
sem nenhüm interesse publico; animadoras perspectivas de
direito patrimonial. .
Na CQJ:fm•midarle. da lei em vigor, que é a d·~· n. 2. 4üS,
de 6 de ,agosto· de 1921, a coadjuvante D. Al~ira Rabello
rcrtes teni que contar a antiguidade, para effeito de promoção, côino todas as demais coacijuvnntes, .isto t\ pelo tempo
que tenha. ua respccliYa clasS•J, para a qual eutrOlt a 30 de
setembro ,..daquelle anno. Si vingasse a resolução ·e ·si dis-. ·
puzcsse ·a execula1~a ·outi·o Prefeito, que não •JU, a referida
adjunta l'fcaria cm situação privilegiada, podendo ser promov!C:a crn virlwle de antigu iri ade contada desde quando exerceu o cargu de ad.J uúla de 3' classe. ·
·•
Actos dessa nat.u.rcza nunca devem ser permittidos, porque, . implantando li .balhurd ia nn. nt!rninistJ•ação, c:onlrariam
nllos interesses· do. Districto Pedem.!. Não significam mais
que a distribuição intermitlenlo de favores injuslificavcis,
. dcsprcsando normas e preceitos s,alutures, cslatuidos cm leis
de caracter .geral.
· ·'
,..
Districto I?ederal, 2 de jaueiro de 1924. - Alaor Prata.
.
.
RESOT.UOÃO DO CONSELHO MUNICIPAL A Q:UE. SE REFEREM O "VÉTO"
N •. 12, DE 1!)2.1, JJ:,O PARECER SUPRA

O Conselho Municipal resolvo:
Art. 1.• Fica o Prefeito autorizado a mandar contar, para

todos os cffeitos, o tempo de ·servir.o municipal da coajuvnnte.
de ensino D. Alzira Habcllo Portes, em um total de dous annos,
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PARECER

c

N. 167 :,.;.... i921t

Em ·resolução de 7 de jan~·iro deste anuo o Conselho Municipal autorizo.u, o Prefeito a conceder a Arthur Pery Pampuri ou empreza que · organizar o direito de construccão de
uma galm:ia coherta; do eRI.ruetura metallica ou em eimcnlo
armado, no trecho recto da rua Bethencourt da Silva (antiga
Santo Antonio), e de explorax·, na mesma galeria,' a indusl.ria
de annuncios. Dando essa autorização, o Conselho, depois rlt>
estabelecer, na citada. resolução, umas tantas condioões, fJU~
deverão ser observadas na execução do serviço, determi.na que
o. contracto seja assignado com a Prefeitura c. que, terminada a construcção da· galeria, o concessionaria ou empreza ·
que organiza'.' oht,erá immodiatamente o direito exclusivo de,
durante o prazo improrogavel de -15 annos, contados da data
da conclusão das. obras, oxplornr commercialmente· a indus.· .
·
. .
·
. •·
tria dtt' annuncios. ~ ' ·
São estes os principaes pontos da resolução, . contra a ,
qual se manifestou 'o Prefeito, vetando-a. .
·· · ·
,.:
E' manifesta a procedencia das razões com que o Prefeito
Justifica a repulsa .:í. autorização concedida:
...
· Trata-se d~. vultuoso serviço, .. quo, ;por isso mesmo e por ·
que, além de v1r esco!Lado de consideraveis .favores pessoaes,
implica. com · o livre transito· c . embellezamento n'um dos
principaes trechos da cidade,. emhellezameul.o e transito que
incumbe ao .P.refeito regular, ex-.vi .. do.§ H, do art. • 27, do
decreto n. '5. HlO, de 8 de março do ·1904, não Jlódo deixar de
assumir aspecto de não_ commum importancia, · reclamando
assim a maxima atl.cneãn e todos os cuidados do clH;fe Jo
-Execul.ivo Municipal.
.
Não será i'acil, parece, con'struir a galeria, do que !raLa
a resolução, sem .correr o risco do prejuclicar· um loF(radouro
publico, dt~ assignalado movimento como accentua o Prefeito,
ponto da passagem· forçada elos bondes da Companhia Jardim
Botnnico, e sem .infringir as leis da esthetica no trecho pela
galeria occupado, não havendo, .-pura fazei-o, plausíveis motivos de :necessidade ou utilida.de''p:.Jb!ica.

I

I
.
Dir-se-hia quo o principal objectivo da resolução foi
conceder, como se acha expresso· n'um dos seus dispositivos,'
o anLipatbico e condemnavel privilegio exclusivo• de explorar, ·
durante 45 annos, a industria de annuncios.
A' .esses motivos, que, certo, evidenciam a i·nconvenien. ·c ia, para nãb' dar outro nomtl, ela concessão autorizada, juntase a consideração 'de que, devendo' o contracto a celebrar-"e
.exceder de .muito a quantia de dous contos de réis, o art. 15
do citado decreto preceitúa, de modo peremptorio, que taes
cont.ractos, isto ú, os contractos excedenf.es dessa importan~
.cia, serão s(:mp1·e feitos por concurrencia· publica.. . · .
.
Ora, se IJO contracto, que deverá ser lavrado, não se ob- ·
serva esse dispositivo legal, 6 obvio que;. só por esse motivo,
lJerr, andou o Pretelto,. fttàndo a Resoluoão.
. _!]]' licito ·ainda poilderar, qu.e a industria, ~bjecto de conccssuo de que nos ·oceupamos, Já se. acha devtdamente regulada peto·decreto do Prefeif.o n. 489, de 23 de julho de 1904,.
cm virtude' do' qüul interessadcrs diversos ·se deparam, desde
muito, no livro e=-ercicio dessa industria, .obtendo para isto
.a· .necessaria licença\ . mediante o pagamento annual dos respectivos alvarás conjunctamente com os emolumentos eor-.
respo'ndenios á cada exemplar do annuncio, ·emolumentos t•r- ·
·l;)itrados pelo Prefeito, onus esses que não pezariam sobre .
. o conll·actanto favorecido .na Resolução, o qual, celebrado
o contracto', fiiJariil isenb rJe quaesquer impostos e emolu. mcnl.o~ · municipaes durante os 45. annos do gozo do privilegio
concedido, privilegio n,vesso no cspii'it'J das instituicÕC'S democraticas, segundo o qual só .~.1 letigima a concessão'·de privileg·ios, quando se !.rata de. se.rvir,os que interessam á com-.
munhão, taes como, serviços de abastecimento dagua, de illuminacão e de esgoto, etc. . . · .
.··
St. até a concessão de privilegias dE) vias 'ferreas é sem. pro havida com:> não exclusiva, sendo licito outorgar, paralleJa n conc~rr·ente·mentr., entras conco.~sões sem violação. de di:reitos adcru iridos, confor:r.c se lê á pag. 338 do vol. II da
Revista do Suprcin.o Tribunal Federal, não. se póde,. razo'avclmeilf.e, admittir a· concessão, 'de privilegio unico para a exploraçã'l. da inrluslria do a'nnnncios.. .
.
Pot• tudo isto, pdis, ó rt Commissão .de Constituição da
parecer que o· vtJto se,ia approvado.
· 1.
Sala -das Commi'ssões, H dr. setembro de 1924. - Fer. ''eú·a Chavns, rc·lat~r. · sorvindo de .presidente. - Lope$,
Gouçal1!i!s. ·-. Be1'fl.ar·dlno llfrmtei7'•1.
·
nAZÜES DO VÉTO

· Senhores Senadores: ·- Posto que' t.enha sido votada sob
a. fórma ·nr. aulorização, como o arl. I• o. consigna, entendi
quo não devia deixar vigorar a Resolução inch1sn, em que ao
])refoit.o se delega competoncia para conceder· a determinado c.icladão " o dh·cito de consLr·ucoíio de uma g-aleria rinbr.rl.a,
ele esl.ruct.ura. motullica ou . em citnonl.o armado, · no l.recho
recto da rua BeLilencomt. da Silva". Terminada a conslnte~ão
dessa, g-nlr.ri'u, o .roncr.ssionm•io obl.er.ia "i mmedial nmenl.e o direito exclusivo de, dL1rante. o prazo 1111prorognvel de 1,5 annos,
contados da .conclusiio das obras, explorar c,ommercialmente a.,
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industria de annuncios, sob differentes aspectos, na parte in~
. terna da mesma galeria", sem ler que pagar, por isso", quacs~
quer impostos e emolumentos municipaes". .
.
Antes de mais, preciso accentuar que a ·autorização ora
outorgada não deve ser tida, quanto á sua legalidade, como
decorrente do ·art. 12 § 15 da Lei Organica,.: á sombra do
qual o Conselho póde "conferir altribuicões ao Prefeito, sem~
pre que entender conveniente" .. E' claro que, para· esse .f.im,
:l ·allr.:bufção conferida deverá caber na esphera de comp~~
.t€:nCi<! do Co:USelliO, . .
· Mas não é isso o ·que acontece, na espccie em .exame:
, ·O art. .15 da lei citada exige expressamente que os con:..
. tractos "qunndo excedem de 2 :000$", sejam "sempre feitos
· por conçorrencia publica". Ora, a· concessão que se pretende
. fazer ao Sr. Arthur Pery Pam:r.uri, ou, o que dá no mesmo,. o
contracto autorizado, vale mmllissimo mais "de 2:000$000 .. A
concurrencia publica teria de ser, .portanto,. o meio legal de
adjudicacíio, quando Be reputasse conveniente . ao!> interesses
·
publicas a obra projectada.
Além disso, a .resolução não deveria'~ :r executada: · .,
..1•, po~que iria .ser obstruido
logradouro publico· de
assignalado movimento, ponto de 'passagem· forçada dos bon~
des da Companhia J•ardim Botanico; .
· ·
. .•
2•, porque poderia dar Jogar a que se ·levantassem. sérias
questões a ·respeil.o ·de· servidões existentes, maximé .não se
sabendo, préviamente, .como se ligari•a a galeria ás constru~
cções lateraes;
· · . ,
,
a•, porque não' haveria como evitar, grave damno· á es..:
thetica urbana, mesmo em uma das suas mais afâ.madas ave~
nidas, pela difficuldade de fazer com que os edifícios· do Ho.:.
te! Avenida .e I,yceu de Artes e Officios, d.e tracos arehite. ctonicas tão diversos, formassem com a galeria um conjunto·
h·armonico;
·
.. .
·
.
· 4", porqlle nenhuma 'hypothese haveria de ser . de apre~ ·
ciavel interesse publico atravancar uma via publica com uma
galeria, não 'por se ter reconqecido que .só ·assim . se attên~
deria a necessidades ou conveniencias manifestas .da po!'m-..
lação, mas para se dar um privilegio, por 45 annos, para simples exploração de annuncios. ·
·
.. · . ~ · • ~ . .
Ji ao que parece, Srs. Senadores, seria esse privilegio· de
subido'. valor,. .a ·julgar pelo que .a h i vae pela cidade afóra, no
·. chão, em :postes, nos muros, em gradis de. jardins, nos ·pro~ •
prios pred1os e até em edifícios publicgs, Jogares esses onde as
deficiencias dil nossa Iegi.slação não teem podido iinpedir que
sur,iam, malt.ratando o bom gosto,- os .•annuncios. mais ber~ ·
rantes. ,
·
·
Districto Federal', 10 de janeiro de 1924. - .Alaor Prata •.
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' RESOLUÇAO DO CON1SELHO M-UNICIPAT, A QUE SE REFEREM O VETO
.
N, 15• DE 1924 E O PARECER SUPRA

O Conselho· Municipal' resolve: ·
Art. 1. • Fica o :Prefeito autorizado a conceder ao .cidadão
Arthur Pery Pampuri, ou empreza que organizar, o direito de
const.rucção de uma gale~ia coberta, de est~uctura metallica
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• 01,1 em cim_enl.o ,armado, no .trecho reclo da rua BeVhencourt da

'
t.l

.

· S!lva (ant.Jga Santo Antomo), obsel'vando cm tudo os requi. silos de art~ ~ esthe~.iça inrli~pensaveis para o embel!ezamento
do local, a JUIZO da Dn·ectorm Geral de Obras e Viação e ~em
preju izo de tcrcciPos.
.
Art.. 2. o O concessionaria, ou em preza que organizar, só
comeca:rá os ~rabalhos de construcção da galeria de que trata
esta !e; dcp'oJs de approvados, pela Préfeitura os estudos que
forflm apresentados, os quaes, uma vez approvados não poderão ser modificados sem prévia autorizacão da mésma Pre. feitura; ficando, porém, entendido que serão considerados approvaclos esses estudos, si a Directoria Geral de· Obras sobre ·
ellcs não se manifestar dentro do· prazo de trinta (30) dias
·após a sua entrada na referida directoria.
Art. 3." Para OSI effcitos da presente concessão, Arthur
;P•ery Pampuri, .asE\ig·nnrá contracto com a !Prefeitura denEro
do prazo maximo ele· sessenta (60) dias, contados da data. da
· promulgação desta lei, c depositará, no acto da assignatura e
para garantia do alludido contracto, nos cofres municipaes, a
. a. quantia de dez contos de réis (to:000$10100) em dinheiro
(moeda corrente), caducando a concessão caso não execute
qualquer destas clausulas.
·
· . § 1. • Dessa quantia serão deduzidas as multas que, J.1orvcnturá, forem impostas ao concessionaria, ou empreza que
organizar, por infracção do. contracto celebrado JlOr motivo·
'
·
desta lei;
§. 2. o Neote caso, ficar{t o conccssionaJ•io, ou cmprcza quu
· organizar, obrigado a reintegrar dentro do prazo improrogavcl.
do tres (3) dias a caução a qne ~P 1'8fcrt: r.;;t.c art.ig·o. sendo, no
caso contrario, m'ultudo novamente, no dobro, e assim succcs. sivamonte. .
Art. 4. • Uma vez terminada a construccão da galeria. co. berta, de que trata esta .lei, a qual deverá ser feita sob a rigorosà fiscalização da Prefeitura, o concessionaria, ou empreza que· organizar, obterá immediatamente o direito exclusivo
de, durante o prazo. improrogavel de· quarenta e cinco (45):
am'tos, contados da data da conclusão das obras, explorar com-:mercialmente a industria de annuncios, sob differentes aspe.ctos, na parte interna da mesn'ia galeria, ficando para esse fim
isento de quaesquer impostos e emolmnentos municipaes emquanto 'durar a· presente concessão ..
Art. 5.• Os annuncios. rcferid'õ's no .artigo p·recedenle serão sempre escriptos cla'ra e r.orrentem~nte em portuguez;
salvo as designações ou titulas dos ncgocios ou productos nacionaes ou estrangeiros, .sendo oxp•ressnrncnte pro•hibida a col·locacão, em qualquer parte da galeria, de annuncios que ~on
f,iverern exprcssõ'cs ou desenhos inconvenientes on offCl?Sl\'OS
ú moral, allusivos a molestias secretas ou referentes, dtrecta
ou indirectamente, a quem quer que se.in, ficando, para es~e
fim, reservado· à Prefeitura, por seus agr.ntes i'is~aes, o d,!rcito de impedir a· collocnciio de qLlalqncr annunc10 que. nua
satisfnc;a as exigcucias contidas nest.r. artigo ..
Paragrapho unico. Como consequencia (.]o disposto neslo
artigo o .concessionaria,· ou cmpreza que OJ'ganizm:. incorror:l
. na multa de 100$000 a 200$000, a ,juizo do p•refello, SCJ!!pro
que fôr encontrado qualquer annuncio nas con1Jiçõos l'Ofcrl(ln,fl,
·caducando a .conricssão, sem direito a rcclamaç~o ou indcmm- .
zn~üo de cspccic alguma, no caso de rcincidencm.
~
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Ar L. O. • O prazo para a consLJ•ucção rla galeria·, objcctcr
desta lei, é de seis (6) me~os, contados da dal.a. do inicio das
respectivas obras, podendo esse prazo ser prorogado por motivo
de. força maior, plenamente just.Wcado.
· .
ArL. 7 :··Findo o prazo da presente concessão, o·· concesswnario, ou emprcza que organizar, farl\ entrega li Prefeitura:
do .Districto Federal da galeria, com ,todos os seus pertences,
em perfeito estado de conservação, sem direito u nenhuma reclamacão ou indemnização,' incorreni:Io nn perda da cnu~;ão de
que trata o art. 3• desta lei, caso não se verifique ~sf.r1. ultima
•hypothese.
'
· Paragrapho· unico. Nessa occasião, ·resolvendo a Prefeitura arrendar a sup'ra citada r;alerin para exploração elo mesmo
negocio de annuncios, ao conccssionario, ou empre~a ,q.ue organizar, fica _asseg!Jrado o direito ·de prnfe'rcncia, cm eg-ualdade de condições.
Art. S. • Revogam-se as disposicões em contrario., · .
. · Distrícto Federal, 7 de janeiro dil192L -· Júonym.o' Ma:r.i'lno Nooueira Penido, Presidente. ·- Candido Pes.~óa, 1• Se-·
cretario.
Zo·roastro Cunha; 2• Secretario. .
·
N. 168 -

1924

,.
O Conselho Municipal do Disl.ricto .~'cderal, pela reso:ude 14 de janeiro do corrente .anno. autorizou o Prefr-Ho ·
j). abrir o credito necr-ssario para mandar pagar ao auxiliar
· technico da Directoria Geral de Obras e Viação, Antonio LopP,i;
de Azevedo. a quantia de 5 :733$709, correspondente á differençu de vencimcntoa pelo mnRmo Roffrida do 27. rle janrir·o ·-·
de 1920 a 31 de dezembro de 1921 o· n .diaria de ·3$, que lhe
não foi· pag·a no oxerDicio de 1920.
'
~ão

Pelo· art. 28 do decreto n: 5.160, de S de março de 1904,
cabe exclusivamente ao Prefeito a iniciativa de qualq·J·3r
clespeza, e pelo nrt; ·I OS .Qo mesmo decreto .·nenhuma' despez~
póde ser ordenada sem que para elia ·haja no orçamento ·
verba consignada .. A~sim sendo, não podia o conselho autorizar o ·pagamento de 5 :733$709, por isso que não foi no •Jr(mment.o consignada a necessariá verba e ainda porque o Pre··
feito não lh'a pedi ti, nos termos do § _3• · d~ citado art. 2S.
.
Além disso., a resoluQão citada pretende, em 1924, des,.
· fàzer um acto do Executivo legalmente. praticado em, 1920.
Para approval-a teríamos que ampliar a sua accão, · danrJolhe effeito retroact-ivo, sem qno para ·tal houvesse uma 'J•az?\0 .
de' ordem publica.
·. Mui to ao contrario; a retroactividade · expressa, .que ~e
reconheceria á refcJ•iôa. resolução, nenhum outro effeito t.or·iu\ .infin·aJI.rJI'ilr uma J'csolucão juridica perfeita, para crear
novos onus· aos cofres mun icipaes, · sem que motivo a ena
wperveniente o i.%o conduzisse o legisladoiJ.

BBSBÃO EM i2 DF 'm'EMBRO DE 1924

100

. Não· .lendo, portanto, r resolução do Conselho nenhum
amparo consLilucionaJ, pensa a Commissão de Constituição que
V· vélu rieve :li!!' upprovado.
.
Sala das ·Cornlllissões, 11 de setembro de 1924. - F~r7'cim Chave.~. Prc&id.3ule, interino. - Bernà1'dino Monteiro,
fielalor. '-· Lop~s Gonçalves.
.
Razões do cvéto:.

Senhore.> Stinadores - Nego sancção á resolução inclusa,
•na. defesa dos intere;·ses do Districto l<'ederal e, em especial,
. para süstunl.ar a legalidade de um acto executivo que se pratend'e aunullar por via legislativa.
·o que bC pr·ctcndú não é propriatJ1ente autol'izar a abe!·-.
tura ·de um crr.dilo, m::s firmar que esse credito é «necessal'iu para manrlar pagar ao auxiliar technico da Directoria
•Geral. de Obras e Viação, Antonio Lopes de Azevedo, a qua:J.lia de 5 :733~709.: c0rr·espondente á differença de vencimento
que o mesmo funccionario soffreu, de. 27. de janeiro de .1920
a 31 do dezr.mbro de :192-b.
·
E'· abi que os tu ,, rnolivo pelo qual, antes de· qualquer
9utt·a consídomuão, a J•esolução· deve ser suspensa e para
.l)emprc l1anida da lúg-islação municipal.
. . Em. começo do anno proximo · findo, já o funccio'nario
~Iludido requereu ao Prefeito esse pagamento.
Para mostrar a improcedencia de .semelhante pedido,
basta transcrever parta do despacho, propositadamente minn. cioso, que proferi cm 113 de fevereiro, indeferindo essa pe,tição.
«0 requerente foi nomeado auxiliar interino.. na
Directoria de Obras, em 1909, e, depois, naturalmente
com a volta .ao serviço do proprietario do cargo, passou n ser r:;r:tranumcrar·io . .Já não · era, portanto, au. ·xiliar, ·com a ~ignificaoão que· tinha e tem essa palavra no quadro dos· funccionarios: era um cooperador,
...
a· qu6m se davam mensalmente, a titulo. de gr·atrficação,
e não de vencimentos, 50<Y$000.
Precisamente ·Púr nada haver que lhe garantisse
essa gratificacão. como nada I11e garantia o .Jogar, foi
que· o Pr•efeito Sá Frcir0:1a redUziu para 300$, quantia
QU.J o requer·ente passou a recebe;'; sem protesto, que
verificou não poder lavrar, e talvez até satisfeito por,
não haver sido dispensado.
Reclama, agora, que se lhe pague a differenca entre· aquollas importancias. correspondente ao período
··que vae de 26 d~ janniro de HJ20 a .'H de d~zembro do.
J 921.
'
•i
Não procede n rcclamacão. ·
. O decreto n. 2. 490. de 9 de setembro de i 920,
tantas ve~es citado, nãn tem o alcance que sc lhe tem
11U crido emprestar: 1', porque, nãó potlend: ter effeito retroactivo, muito menos poderia desfazer actos
do .Poder Execuf.iv·o, praticados perfeitamente .dentro
. das sua5 nl.f.r•ibui1.'·Ões; :!•, porqud não pretendeu CO!l'!metf.er· essa illeA"alidnde, como resulta da sua P.:mprra
, . f.~flacciio, estntuindo no nrt. 1', lettl·a ·d, •lU~ nap po~
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rl<!rcio ,çer J'eduzidas, spb pretexto algum, as remunera~
,;ües que 1'8~ebiam á data:.>, ele., e, assim, impedindo

so!'fretisem . reduccões as remunerações que aca~o
amda fossem as mesmas; 3", porque, ainda que outra.
fosse 2. sua significação les~l. a garantia a essa il•rcdudibi1idadc sô exisLit'·ia a partir de fins de abril ou
principies d.e maio de 11l20, quando terá sido publicado
o decreto n. 1. US. Ora. o acto do Prefeit.o Sá Freire,
diminuindo-lhe a gratificn'cão, é de 25 de jatÚliro · desse
anno, o que quer dizer que, á data da puolicacão refe~
rida, a sua gratificação era de 300$00·0•,, .
lJI,lC

Conélue~se do tudo Q'.le. o funccionario em questão ab~ .
·. ·
' '
solutamente não tem direito ao· que pleiteia,
Que o ·tivesse, porém: ao Judiciaria é que caberia· liqui~
dar o dissiclio e ordenar, com aut.oridade, o respectivo pagamento. . ·
.
Certo, Srs. Senadores, que approvareis o meu véto. Sob
a apparencia ele uma simples autorização, o que se quer é
annullar as consequencias de um acto executivo, de nomeação, qt:e foi em terripo ·.recebido sem o mais leve protesto; é
cassar outro acto executivo que, máis tarde, ·negou,. fundado
em lei, pagan:entil indevidamente reclamado;· é sagrar a intervenção .do legislativo na esphera administrativa, levando-o
a fixar. ao seu arbítrio, o montante de creditas que o Prefeito
não solicitou; é amparar, emfim; por uma lei de favor, votada com manifesta ·infracção da Lei Organica, a quem níio;
parece confiar na legalidade do que pleiteia; tanto assim qu~
não recorre: ao Poder· Judiciario.
·
· .
Districto Federal, 19 de janeiro de 192~ .. - .4.lao1' Prata.J
RESOLUÇ.:i.o DO CONSELHO :MÚN!CJPAL A QUE S]J:REFEllEM O "VIÍTO"
N, 21, DE 1924, E O PARECER .SUPRA

O ·Conselho Municipal resolve:
.
'
I
.
Artigo unico. Fica o Prefeito autorizado a abrir o cre~
dito neces~ario: para mandar pagar ao auxiliar. technico da ·
Directoria Geral. de Obras e Viação, Antonio Lopes de Aze~
vedo, a quantia de 5 :733$700, correspondente á differenca
do vencinientos .. que o mesm~t funccionario soffreu; de 27 de
,ianeivo de 1920 .a "'31 de dezembro de 1921, e á diaria de
3$ qne J.he não foi. paga em todo o exercício de 1920
(4 :638$709+1 :095$0C"0); revogadas as disposições cm contrario.
Dislriclo. Federal, U de ,janeiro 1:1e 19'2!;, - .Teronymo
Maximo Noauei.m Penido. Prcsidenle. - Candido Pessóa. 1•
Secretario. - Zor•or1stro Cunha, 2• Secretario. - A imprimir,;
N. 1GO -

1921.

A resolucão ao Conselho Municipal. de· 16 de ,janeiro
deste anno, autorizo n Prefcitn n mandar cnnlar. pnra lor]os
, . os eJ'feiloH, no Dr. Gernnrl ino Esf.evcs, cnmmiHsnt·io ela Ass!s~ ·
tencin ·Municipúl, o período de t.ompo dccot'!'ido elo 1 do JU~

SESSÃO EM

fi

12 DE SETEMBRO ·DE 1924

111

neiro de 1898 'a 31 de dezembro de 1902, em que ser viu como
auxiliar na commissão nocturna de alistamento eleitoral.
A expressão - para todos os cffeilos - da resolucão
não pó de deixar de comprehender Lambem o effei to da apo~
.sentadoria.
, .,
Ora, a lei n. 1. 851, de 23 de outubro· de 1917 · artigo 3•,
· d!spõe que só ser~ co~tad~ para esse effeito. o tel!lpo de se~~
VI~o que o funcc10nar10 t1ver prestado ás repartições mumcipaes do Districto F~deral ou ?o. antig? Município Neutro,
no desempenho de cargos effeotlvos, est1pendiados .pelos re~
/ipeotivos cofres. Não se. poderá, de modo al·gum, conside;:ar
como repartição municipal a commissão nocturna de alista~
menta eleitoral, e, quando se o pudesse, seria ainda mais dif~
fiei! demonstrar que os membros dessa commissão ·desempe..,
nham ca1•gos effectivos, estipendiados pelos respectivos co. fres. Nem essas commissõcs, como todos sabem, constituem
. repartições, ·e muito men.os dispõem de cofres para estipandiar os que nellas funccionam.
..
·
. Nestas condicões, timdo a resolução por objecto acto administrativo subordinado a· uurmas csLatuldas cm lei, que a
mesma rcsolucão flagrantemente viola, .não póclo deixar de
ser considerada, nos termos· da 2' parte do art. 24 do de. creto n. 5 .160, que consolidou as leis federaes sobre a organizacão municipal do Districto Federal, contraria aos interesses .do Districio, incidindo ~ssim 'no véto do Prefeito, que o
interpoz no rigoroso cumprunento do dever, que a lei lhe
íml)õe de vetar as leis· e resoluções . do ·Conselho Municipal
sémpre· que as julgar contrarias aos interesses d.o mesmo
· Districto. · .
·
E', portanto, parecer da. Commissão de Constituicão qua
· o ·véto sejá approvado.
.
..
·
.
Sala das Com missões, 11 de setembro de 1924. - Ji'e1•- .
reira Chaves. Relator, servindo de Presidente. - Lopes Gon_çalves. - Berna1•dino. Montei!· o. . .
·
RAZÕES DO "vETO"

Srs. Senadores,.-- Ainda que.se trate ele simples autorização, cujo uso dependeria da exclusiva vontade 90 Prefeilo;
.entcnr!i de suspr.nder a ·:Resolução presente, que nu o deve fazer parte das leis municipaes, quando não se.ia por. ,,d•o motivO, para não despertar pretensões injustificavci~. m•!smo
absurdas; como a de contagem do tempo que nclla s•J derm•J.
Ha regras; .lia regulamentos, lia lois dispondo com clareza
sobre contagem de tempo, assumpto esse que é do:; mais im·port.arites, ·porque dahi derivam dir.eit.os aos senhores funcciollarios. ·Embora nem sempre se app!auda, comprehende-se
. (fUe, uma vez por outra; em casos extraordinarios a ,qtw a Municipalidade não deva set• nlhAia, sur.in autorização para se
abrirem exceprões a essas normas. Não se .póde applaudn·.
nem mesmo cÔmprehcnder, porém, ·,que ao Districto Federal
intcrc!sse manrlar ·contar, para quae~quer ef.tcitos, a um seu
Sf!rvidor o tempo «em que serviu como anxtliar da Commts~
silo Noc:\uma do Alislnmonlo Ele itorai~, do 1 do janeiro de·
.i SOS aI 3·1 de . dezembro
ele 1902.
· ·• ·
.
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Hyp,otheses Mm o essa já o art. 211 do dec'reLo n. ti. :160,
de 8 de. março do- 1904, rccornmcnda ao· vül.o du Prefoito, ao
lembrar-lhe, expressamente, ·que deve considerar contrarias
aos interesses do Município «as dcliberal}ões do Conselho -que,
tendo por õbjecto actos administrátivos subordinados· a nor~.
mas cslaluidas em leis e regulamentos munir:ipaes, violarem
as respectivas lois ou os regulamentos:>. .
.
·Mesmo sob .fórma autorizativa, não devo deixar q11e vigore, Srs. Senadores, urna lei que faculta acto de I orlo em
todo coni.J·ario aos interesses do Districl.o FederaL.
·
iDistricto Federal, 19 de janeiro· de i92L -- Allior l'ratá.
•

F
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•• : :
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QU·~

ilESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL A
SE llEFERE O «VÉTO)
. .. .
.
N. 24, .DE 1924 E O PARECER SUPRA:
.

..

:

Artigo. unico. rFiéa o Prefeito· autorizado a ma rida;... con~ ' .
.lar, para todos os e.tfeitos, ao Dr .. OirDndino Estevf!s, .Com-·
missari-a de Assistencia Municirpal, o· período de. tempo municipal decorrido, de 1 de janeiro de 1898 a 31 de dezembro.
de 1902, em que serviu corno· auxiliar.· da. Comm.issão· Nocturna de Alisla!llento Eleitoral; .revogarias· as disposições em
contrario.
· ,·
.
. ·
Districto Federal, em t.G de Janeiro de Hl24. -"-Je,•qnymo
Ma:r.imo Noouai,•a Penido, Presidente. ·- Candiâo
Péssfia,
·'t•. Secretario: -.. Zoroastro Cunhá, 2• Secretario'.
·
·,
N. 170- 1924
. ·, .. '',f

'

No artigo unico da ~esolucão "do Conselho Munil;ipal, de
:iü de ,janeiro do corrente anno, J'c.i. o Prefeito autorizado a
· !lar effecl.ividade, no quadro de auxiliar. da· Directoria. Geral
de Obras e :Viacão, no auxiliar· l.echnico, extranumerario,
Edgard Luiz Duque Estrada, independe·ntemente - do que:
,dispõe o artigo 70 do decreto n. · 739. de 2 de outubro de
j909.
.
0 artigo. do decreto, eilado

.

. ' . . .
é . concebido

na l'ilSOlUção,
nestes termos: «só. poderão -exer·cer cargos 'technicos;·, com
.excepl}ão do' archilccto o . desenhista, . os engenheiros . que .
-gowm das regalias da· lei. n. 3. 001,. de O de outubro. de 1880,
com oo respectivos pareceres do Conse.lho _de, Estado:. ..... ;
·
A resolução. portanLD, dando aul.onzaçao para a effectlvidade," de que se !.rata,- infringe, clara. · e positivamente, a
disposição. citada, .c, do mesmo modo, a resolução da Assembléa Geral, lei do Jmperio, mas ainda· rm pleno vigor ..
'Só sob esso aspecto, independentemente d,e outras razões,·
se legitima c jusLifíca a interposiçií,o do véto;, porquanto,
·p:r-vi do que dispqc· o .artigo 24 do decreto n. 5. f60, do 8. de
· 'marco de 190t que .consolidou as leis fed~raes ~obre !J.. ·orga~
niZal}ão ·municipa-l do· Dislriclo Federal, é Imperwso deyer do
. ·.Prefei Lc. 'v olar. as 'leis c .r.esolu(;õcs, do ~ons.elho, .serr~pre que
· :as .i ulg-ar r.onl.rarias aos mtcresscR do J?Istru:to, cons!der~n!lo
. · .. · 1aes as dclihcracõcs que, lendo por obJecto actO!! adm!DIB~.rativos subordinados !L .normas esl.n1:uidas em Je1s ·o. regu-;
lamentos
violarem-·. as. respectivas leis 9'-l !:8gulamentOJ!.
~·
,. .
. I 1.!.... . .
I ,
I

·:.

' '

•'

'

·/ .

"

'

\,•

.....,..

.. ·..

' ;.••r.,·;
,

"("''

:··

,.

,, . ;:·

l.'

•

. .
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., .

. Ü3

,'\'

~erfeiLamcnte; o caso,, suJeito ad estudo desta Commissão :' o
Gqns,cl_ho autoriza o; Pr_ei'ejlo ·a ·efi'ectivar,' rio quadro da Re]Jarh.c~o. de Obras. e Vtaçao, um .. technico, que não reune os
·requistlos· exigidos para essa· investidura · nos .termos das
leis vigentes.. · · · :· · . . . · . . · .. . .
· .
,· ' · ': Ha a,:!lccrescentar ainda á ponderaciio. de que efféctivar, .. .
no~c,ua~ro, mesmo ,no bosto· inicial 'da carreira, o auxiliar . · ·
. favor_ee1do .p~l.a ~esoltJC,ã.o ·vetada, é·. correr 0 .risco de que o·
.
i'• ,·
.. referido ··aUX)har .flossa· ascender: de. promoção, em promoção, .
' ',
·até ·{t, .clcvà"da posJção·,de sub-director, o· que niio . deixa .de· ·
.....
.. rgerar. appr~hen~ões q1iarito ao· cahnl . desempenho à e. impor- •. ·.
tantes _sqr::v1ços, no alto po~to. a quo attingir, · servicos que, .
··segundo cxpoz o .Prefeit.o; :se. ~ornam' dia à .dia mais · colll- ·
\'
·JJ!exos; .exigindó.que· o8 .technicos ·da Directoria de 'OI:Joras
.
~:;: ...
.. ' ... ····
. tenha-nf COI!ihocimentos bem mais vastos e cultura: multo mais
.. :·
· ·solida : · ' .: · ·:. , ' · . . . . ·
· · · · • ··
· .
· ·. · ,,
....
· :. , ; ~~r ·túr:lo isto~ .pois,. ·ó .vare~er · da Commissão 'do Co~sti- .·
. tui(;lão'. qne.o veto merece. n approvação .dó Senado. · :. · .·
.·. '. · ' Sal à das Commi~sõ~s, ,f2
sot.embro de: HlÚ. ,...;,. Fer- ·
.
... ·,·eirrl, ,Oltaw:s,>Relatót·,. '·:servindo·' de ·Presidente.' :....;, Lopes·. ',' _.,..
·....
·. Gonçlll·ves.. •:::..,;, ,.·Bernard·ino Jllon'teirro
,:
·
·
·
..
·
·
. . . .. . .
, I'
.~:· ,•,'
.., ._
.. - .
. •..
Ra::ões do ·vétÓ
...
.•. .·>.:'sr~··.:.·. . SênS:cio'ie·s· ~-··" Ai~da qÚ~· se .tr8t'a~Se.·· ae'· aUt'Oriza~'ão . . .
·, . especiaL .concedida ao. Prefeito,. neguei. sanci;ão, á Resoluoão · ·
. ·. inclli~a,. porque ne.nhuma lei deve· existir; á sombra da qual
se possam .fazer .nomeações para o.·.quadro technico da Dire-.
. ·. · , . , .
· .:ctoria de Obras, ~em observancia do que dispõe o art. "70 ·do ··
·. .· · ·.· · , . - . ,·
. deci·eto n~ 730, <i e. 2 . de . outubro de 1909 ;, .
.·•
Não' é- fJ.Ôr· simples ca'pt·icho·que :aur.sé exige . sejain· :o.s ·
~ :: .· :·.;:''':
. .·candidato~ u .esses c•árgá.;;, e conforme elles, «engenheiros
: .'.civis, _; geograpllos; .' ngrirncri'sores / e bachareis formados .em
·: ~•mathematiaa·sh Essa .cóndicão,. não .. ha .duvida que autoriza
'legitima' presun1pcih' 'de que .o.. candidato tem' a habilitação .
., ....
· · · necessm·in ·para. as funcções .que:Jhe. são. reservadus. :. . : ·.
,' - ..Nii(l ·se do\'e pensiii;. tiio sóme'nte tia competetiêia:.que se.:
.-': devo rnc(lmrar:.em um ailxiliar ·technico;, .isto é, no posto:· ...... :: ;
·> iniciái.:·da' earrcii•à .de · >:ngcnheil'o ,·municipal. · Pense.:sei ... · ...·· · ·
-a~tes~ 'f;r,s .i·ti;:pon~i\llili~ul:le.~. c:ue. com,: o tempo lhe hãf! :,de '
....
· nugmnn~ur;·:de, .. pt•onl(H;uo···~m :promocuo,. até··: que ·culm.mem. · ... ·,, ~, .
· ,· tlàs··..ele,·adus ·po3iG.iins' de ..8üh~director.. - ·. · · ..·. · :-: · ·
.•
. · . :J_~e· f.,tit.r~ pa:rll·, ~uj)·~·;ll',f:· 'niip i·~qnr.cht.' qué os. serviÇoS do:
. .; ·:..
· · •Disf.rir.ln .J?ederal, e,:pecialmcnte c.~ da. Cidade, dm a d1a, .· se ,
:,' ~·:
' . tornnp'i'.mais complexos;, exigind9.:CJuo .os tcchnic~s da-:Dire-:' ,,,
...
.· :ctorja . . de ·Ohm~ · t.nnhnm.' cçmh~ctmcmtos hem mats vastos, e
~·
···::
::'cúlhu·a :muito. mais ~olid&: · ··· • . · .
, · : ·. ·
···•
· ·
· ···r.
·•. · ·
· .,
·. ·.
,.. ··.. · ... ..._·.•..,:
. . . .· Gnnsidciraçõ~s como 'esBns. bastatp .pal'n ,justificar a. pe~
r
, .
. , manr.noia do cil.nclo art.. 71L . E' certo que o. serventuar10
_( :..
·· alludido .na Hesoli.1cãu presta 'bons, serviços na Usina de As-:-.
. phalto; 'como dili::r~nte cooperador da sua direccão .. O. que,
porém,. lho justificaria o justu'ica nomeacüo para encarre-.
gado da ·Usina ,ele. Asphalto, cargo que porventura ·se croasse,
'.•, -.,.·;,
S ....... Yo!. V··
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t.od~ insuffici~nté -J?ài'a legi_timar .a sua nom~a-,
para'º quadro de. engenheiros <ta D1rector1a .· de Ollr.as.
Pelo. que acabo ·dé .:rl!ostral'; te.rets · coilipreherulJao, Srs •
Senadores,. por que deve :contiilUar de pé a ..exigencia regula. mentar ·cto· arL. i O, A Reoolucão que autoriza o Prefeito a
.violal_-i.i, ,deve, pois, ser encarada, aliás .. de accórdo. eorn r~ ·
coinmehdacãô expressa· da .Lei Orgaóica como contraria· aos ·
· · · · ·
interesses •.do, Districto Federai; · .•· · · ·
. Vetei-a'por:isséi·e, como' s~mpre, contQC.om' a vossa e~
clar~cl.da, aCquiesceticia~
.
.· ·.
: ...
. .
· · Districto' Federal, 4 ·de fevereiro de· 1924.-: .Alaor- ·
Prata
.
.· · · .. ; .··. • · · · ·... · · ·,..:_·: '· ~- .· .· · :'· ·.:,~fi.
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RESOI.UCÃO DO O,ONSELH~. MUNICIJ?AL /> QUE ~E ll;I!IFJ!:REM. ~~- VÉTO .

,,

.

. ' . :

.

.

'N,

36,

DE

1924,. E

O,PARECER SUPRA
.,
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.
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'

·· ,.·.
.

O. C~Ílsell1o ~l<JilicipiÚ resot~e: ·

-.

..
. · ·.. ArtigÓ.ii~ico. Fica Ó. P~~feitÓ. attorizacto<actar ei·recti,..
vÚ:láde, ·nô <iuadro 'de auxília.Tes da DirêcWrià Geràl ile' Obras..
·. ~· Via-~iio, ao ·auxiliar technico extrli.ordinario• da.:mes!Yla r.e.:. .·
··partição, Edgard ·Luiz Dúqúe Estradá, ·independentem'ente dÇI
· que dispõe o art. · 7°. do:· decreto' executivo~·n. · 739, de .2 ·, .· ,
t:le. outubro de 1909;. revogadas· as disposições em- contrario •. · ·' ·
.· ,·. ··. Districto .·Federal, 30 de jarieiro ·de 1924. ..:.,. Jeronvmo ·.
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. ... Comparecem ma\s os,. ·srs .. Fer!leira Chaves, A;nton10 'Mo-.·
. -niz, .Modesto Leal. ··e Her~enegildo de Moraes (4). ·
.. :.•· . Ôeixarri cte. coniparecel~·.· com·.· oàrisâ. ·justiríêádá, · ~s ~;~~à ..·.
· Pires . Re']jéJlo, .Pereira 'Lobo;. Barllosà Lima, ·Dionysio •. Bentes, .·
•. âustô' Cherriúmt;Jôsé EUzebió. Eudpedes de Aguia.r, Antoriin.o
. · FreiJ:óe,. João Lyrá, · Eloy de. Souza~ Antonio Ma~isa,. Rosa: e- ..
·. Silva; carneiro dâ. Cúnha, Mano.el Borba; Luiz Torres, Go11oalo"
Jtollemberg, .Migtiel de Oarválho;. J'OáQuim Moooira, . Mendes
. 1':\vares, .P11,ulo :de .Frontin; .- Sampàio :. Corrêa, . Bueno ·BrandAo, · '· :
. Biit).no de. Paiva; l;.sr.orda Fraitco, ·Alfredo ·Ellis, José Murti.· nho, Eug·enio :Jâi.:ílí!!i. Ramos (laiàdo, Affonsa' 'de. Gamargo,
Cario!' Cvvalcant,J., Vtll''CI .·M•1ller El. Vida! -Ramos (32) ..•. ,: " ·..

·'.

}

'

· t•'Séeritario. _;,; ZOf'Otllt7'ô' cunl&â; ·r Secretario. - A im- ·
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O Sr. Presidente'-- Contín:tía a: .horâ 'do expediente.. Não

h,P. órador~s in~cripto8

,,
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'

. .() Sr. A.
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' I '

• I

i'.-

•

redo.

.

('

-

·

; ': . . ·

.·.... · .

.t~ziiteC.o ~: · Peco á.. t:ia:Iav~a. . .
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O Sr, 'À; .üeredo ~
Presidente, venho ·justificar, até ·
certo· :ponto, a .insistencia com. que defendi o requerimento
9~.e honteiJ\ tive. a honra de submetter .tál consideração do. s~ ··
nado. · :. .
. . . . . ·
. .. . . . , .. ·.· . 1
: .~ 'i!. ~~·.•. $r., ~resident~•. p~~n~. ~ bem_, ~e,. ~s~e ·reque:rimento er-a -e~cl'Jp!o, oo.'-erttl'"~ que elle n!lo ~ ~la·~

Sr,,

., -...r,

,

:· ..:.
'• ·.: .:·.·:...
.
.. ·._,;: ~·~~· :. : . -:."
.. ...
.
... :
.. O. Sr. Presidente ..,.;. 'l'em·: â· palavra . o .Sr. Simadot'.
'

•

·. ·

i'

.d1·ar . no ar L l:Jl~ do 'nosso. llegimen~o. _Entretanto, Sr. Preoidl\nle, devo mlormat· a V. Ex. que nao apresentei um re- .
. lJLLe·t·imento oscl-iplo. Fil-o verbalmente, do accórdo com 0
<J.l'lig·o
rl)···imcntal citado. ..
·
·
.
.
A~sirn, pois, Sl'~ P1·esidentc, dada esta explimicão,. rogo
a V. Ex. que sU'bmetta a votos o requerimento verbal que.
•twntem. apresentei, de accórdo com o que dispõe o art. 13•
do Reg1mento ..
Era o que eu tinha a dizer.
~-

'

' '

sr.

Presidente - A de!ibe~acã.o da Mesa, adoptada honco1!10 .'bem acaba de Slgmlw.ar o Sr. Senador Azeredo,
.· .. .fo1 ~etermmada ~ela: .c1rcumstanc1a de ter sido conaiderado
escnpto o requel'lmento apresentado por S. Ex., lido como
foi da tribuna. . Desd.e, porém, que S: Ex. rectifica, decl~
· ran.do que o seu requerimento :é verbal, não tenho duvida
nenhuma. em submettel-o á votação ncís termos do art. ta• do
. ltiJgimenlo, que, em· tal. ca:s<>, dispensa numero para as deli.bonu;õe;; do ·senado.
· Os senhores . que avprovam o requerimento apresentado
pelo Sr~ .Senador Azeredo. queiram levantar.,.se. _(Pausa.)
l•'oi approvadú unammemente. ·
·
·. if.:OTII.inúa n hora. do expediente .. ·

.' .

·'

O

~01;11,

. O Sr: Lauro Sodré. ~ Peco

a palavra.

. · '.o Sr. Presidente - 'llem · a palavra o

Soi.lré.

·

·

Sr.

Senador. Lauro

o Sr. Lauro Sodl:é -7 Sr. Presidente, na outra Camara
do Gúu;;·t·csso · ~~ ucional, um · illusl.re representante do Estado
do Jtio de Jancu·o, não. ha muitos .dia~. 'occupoli-se da questão, Jlü~la ngorn .C/11. ruidosa evidencia, da revisão· constitu.ciorial. E, no discurso eritllo proferido, S. Ex; fez refereuoiu
ao facto .extraordinario de t5 de novembro de t889. Maa, esau
J•ül'ereueiuH ret-as ti: .Jj;x, em· tom tal cjuiJ valeu por uma de..;'
preciação do· papel .. que neBSe .· facto eztraordinario da noua
. ll!s:.orJu politira_ vei11.. a caber, com.tl devia:· caber, ás. classes
m1htares, que nao entraram nesse acontec1mento SOCial; ·apparcthUI:Io. pelo· e:;pirlt.o ·luctdo, brilhante e ·extraordinario de
. Honii:unin. (iom<':111l " cxneuladn pnln braço l'cn·te de Deodoro
· da .Fonseca, que não ·entraram nesse suooe11so ainão para
dar, como Lalll<l' \'eze::; tinnam-oncJo Jll en.1 cjuéstõe::> de liberdade, de j~t;tiça e de direito, o seLl cuncur~o essencial e abso.lutan;'enl.e :wensoario para a obra de reinvidicação das. nos~âs liberdades, r.orque não nu quem. não saiba que o 15 de
novembro foi jtí comparado ao 13 de maio, este dando liber. dade áos escravoR e . aqu_elle dando a carta de alforria aos
brancos.
· .
'
Fosse como fosse, Sr. Presidente, o phenomeno politfco
tinha de. se C1perar, como se operou, .e era indispensavel que
as êlasses militares, que · o • Exercito e a Marinha tivessem,
como tiveram, m.na Clooperação essencial nesses gloriosos fei- .
· tos dn nossn Historjn, ·
.
·.
• . ·
AliáA, esta opinião não era n. primoirn. vez que appareoin.,

. :ANNAilS DO SllNAUO

A sentença formulou-a pela primeira vez a penna brilhante do nosso eminente compatrício Joaquim Nabucó, o ho-;
mem· de valor excepcional que todos .nós conhecemos e admi- ·
rámos .c que deu á ·l)alria o concurso dos seus brilhantes. ta- .
lentos, e· que, mais tarde, deu á Republica a sua coopera~:.ão
nesse dissidio que nós tivemos aberto com a Inglaterra, para
·uma liquidação de questão de limites .• : . · .
O Sn. A. AzJmEoo - Muito bem.
I .
O Sn .. LAuRo SooBE' --: ... Joaquim Nabuco, que figurou
na phalangc da vanguarda do. Partido Liberal nos tempos do
lmpcri,, cujo espírito conc.ebeu esse. p.rojecto singular e na- . ,
turalmcnlc rcalizavel de : federar as. antigas .·províncias,
unindo-as pelo laço nacional da monarc.hia .. Mas,' Sr. Presidente, quando essa primeira opi!].ião appareceu, poç maior que .
fosse o meu respeito opor essa figura, de· um ·brasileiro tão . •
notavel, acudi. com a minha palavr·a ele .protesto ·cont~a a af-:•
firmação que re::Iuzia o facto historieo de 15 de. novembro a ·
um simples levante de quárteis. .
·.
·
. · .. ·
Não seria opportuno, na crise que nós estamos ati•avcssan-. ·
do, nn quadra ·actual, ,que en viés;;e dizer. palávras de mo;. ·
·mcnto, quando pode!' iam as paixü~;; poliLicas, .·talvez, influir
no meu espírito· e ·deixar que.· as minhas· palav:as não tradu.~
zisscm serenamente, c:omó devem traduzir, o meu. pensamento
a proposil.o dessa.· collaboracão e · CDOperaliÍÍO necessarias .·das
11'orcas militares na transi'or·macão. politica da ·nossa Patria." ~.·
Mas, mal a palavra de Joaqtiim Nabuco .appareceu em pubE,:o, ·
a scgu ir appareceú a minha, na mt~ta poli lica endereçada ·aos· .
· meus contcrraneos. E, mais tarde, voltei a 1.J•atar elo. assumpto, ·.
Teaffirmando. os meus sentimentos, as· minhas opiniões e as ..
minhas crenças, tãci fundadas me .pareciam dias, .eln completo · · ·' ,
desaecõruo com a palavra c a opinião .do entinente brasileiro. · ·
(.t\po·iado). Lerei o :.:·tigo, publicado por mim no 001'1'cio ila
Manha, que · rcprcscrila .uma palavra crc pi·otcs:tci, apaixonado,
1Jalvcz, mas sineer·o c verdadlliro,. contra a ai't'irmação que eu tinha pOl\cJ·rada, porque c'ouhcco esta corrente de opiniões, que ·
. 'entendia, JlOr .um raciocínio tão i:dginal;. por uma logica tii•J .
estranhavcl, que nós nos devíamos . apparclhar. para a trans- · ·.
formação elo nosso paiz. de· Monarchia para Republica, conti- .
nuando sob o regímen· imperial, atú. que nos ,surgisso .. a an- ·
rora da rcdempcíio. Era .o mésmo raciocínio. zanago e e·:rado ·
dos que queriam que. não se proclamasse a libertacão dos llS-: .
cravos siníio depois . quo nos apparelhassemos . para ella.
continuando o regim.cn do tronco !3' do azorrague.
Eis
o que- então I escrevi: ,.
'.
•
«Entre os pcccados origina·es do novo regímen politico, que a ,t;loriosa· revolução de 15 de novembro de
1889 imphm!.ott em nossa Pn,tria, ha quem .· aponte, . e
.porventura' como a maior entro as grandes maculas,
quo o nodonm. o de teJ' cllc surgido e medrado sob· o
amparo das classcis armadas, ,que a' propaganda republicana, pertinaz e. diuturna, convertera .ao novo credo
das idéas demnc.mticas.
·
. ·
·
Essu critica. não ó. nova. Desde a primeira. hora
t .d<\ ·viela 'as·itada da l,lepublica, os pa1;tidarios da realeza ·
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vencida c morta denunciaram esse supposJo vicio de
origem, c na cooperação nccossaria o efficaz do Exercit.o o da Armada no J'e1to assombroso, que tr•an~rormou.
· a na(:ão JwaRilnil':l náqHcllc .dia memoravel, o maio~
dia da nns~a hisloeia politica, aponl.a!'am o defeito
ingcnito, o qual, a dar fé ao:; tirog·nosticos, ·condcmnava á invinbi I irlacle o orgun is1úo rcccmnaclo .
Era o Sr. Joaquim Nabuco, cm .1890, quem formuhiva .o conceito errado, que anda _agora apregoado
na impren·sa por escripl rwcs l'[)publicanos de fé e de
valor. E é por·quc no presente a critica rosurgc for, talecida pela insnspciçiio elos qne novamente a levantam, c aggravacla pela in,iust.iça dos assertas negando abcrt.amcnl.c ou pondo cm duvida os sentimentos
quo inspiraram a ·Sã conducla patriof.ica das classes
armadas, quo ell l.rago o clnpoimento da. minha consoien.cia, feito ú h\.z dos factos e das liÇões do. nossô
passado e da nossa historia, ,juntando-o aos daqueUes
que. teem espontaneamente concorrido a essa espocie
·. de inquirição aberta sobre a vida· do Exercito brasileiro.
, ·
. O illustre brasileiro que,· no imperio, embora com
sacrifício da causa monnrchica. tão poderosamente servira ú causa da liberdade, ela jusl.iça e da humanidade,
terçando denodado em pró! da abolição, escreveu Jogo
após a proclamação da· llepublicn: «Quizemos ter o
nosso 89, c,· sem nos .preoccuparmos do contraste entre
a cópia, cujo motor social unico era o despeito da escravidão, cuja i'órma foi o prnnnnciamcnlo c ouja sin·
· gularidade era a ausencia do povo, c .n original revolucionaria do seculo ·passado, rleslruimo~ a Bastilha A:me. ric:ma,~
QÚando CSSaS J)illflVT'a~· foram divnlgarlas pela im))l'OnSa acudi a oppür Jigciros rc1)aros ú affirmacão tão
conl.raria ao ·on~inan'lcnlo .contido nos factos observados· sem paixão. Só os cspii·itos achacados desse
mal do [)sf.rnbi~mo não lerão meios e modos de vllr
nos successoR. do. :15 rio novembt•o a revolução politica
e .. nacional, que cllqs fornm, pai•a apontal•os como uma
. simples insm•t•eiçiío d[) cnsct•nas. umn mét•a explosão
ifo despeilo cJns. I'~CI'U\'OC!'Ui.US. l'm•ir]O~ nos ·seus inf.eres·. srs Jna.teriacs, pela vicl.oria de 13 de mnio rlc 88, que
pt'iz !.ermo á nwm01·avel e.nmpanha ria. abolição.
· Cabem aqui, reproduzida~. palavras que nn.quelle
tampo escrevi. robntcnrlo' n~ n~sorc(ic~ dos Q,IJfi, mal
gniaclos em seus raciocínios pelos axionias da uma lo•
gica ás avessas, ni'\o qnct•iQm vêr no feito de 15 de
novembro, q11r. l.nnl.o enalteceu ·o Exercito o a Armada,
posLos nesse dia an ser·viço da .maior das causas,
o que cllc em ,·m·dade c\: a r~anza~.fio das mais legitima; nspiraçties . nacionnr:~. o frrho 9e umn lnt.a ~uja
· d\lraçiin porlrl'io ~•11' eontarln por· seculo~. e que vmha
.enchendo locla. a hisl.ol'ia rln nn::sa patria.
Nunca rnlrr. nôs logrtlra o Impcrio viver vida
·
quiel.a e rcman~arla, porquo da consoiencra nacional o
tempo niio erradicou nunca, anl.es cnda vez mais revi-
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. gorou os g'ermens das crencas republicanas; postos
. nella pelas refregas travadas no correr do secillo XVIII.
.·
Eram · eSrtes os meus dizeres ein 1890: ··«:Certo é.
, ,o incontestavel, que ~o ··Exercito· bra·sileiro coube .a 1 ·
. . ,gloria inolvidav·el de ser o.: instrumento providencial·
desse acontecimento primacial. da. nossa historia. Mas.
seri.a ert•ado suppor que o phenomenn sooial de onde
. sahiu a . rerlcmpção ela : õJOssa Pal.rin foss·e produzido
pelo despeito e pelos interesses : . inateria'es prejudi.. , cados .
.
. . . .
·..
.· ·. . . ·
.~De épocas apartadas vinham sendo amôntoadas aF
causas poderosas, ,que em um intimo enlace. a. ponto f' .·
a termo levaram-nos ao desfecho assignahtdo de .i 5 'df' .
novembro. A~s .classes militares estava reservada a.mis-.
' silo historica de corporificar· a summula das ·aspiraçõM
naclonaes..
· · · · ·
· . · · . ·.: . · .·"
. Foi ó Exercito factor· àssericiâl e nece~sario, porCJtie
"as grandes transformações teem decerto ::a suli. longa.·
e trabalhosa gestação no seio da sociedade ainda'pacific·a, mas para sahir á lm realizada ·em· ·fac.tos· a idéa; é
· preciso fatalmente que a revolu.cão exec,utA. embora
cruenta e dolorosa. á operação cesariana".· · .. · .
.
O movimento de 15 de novembro não foi um levante· á aventura. Foi uma· rcV!)Iuçff~l sáhi~mrmf.e. pla'ne,lada, o. desenlace de uma con.mracao admiravelmente·
traceJada; que ~xplodi)l á hora ce'rta e .prevista. · · • · · . ·
. Aos que tmham olhos sãos . para :ver a· verdade
limpa e inteira. nenhuma duvida restava · ácerca . da
missão que. estava .dest.inada ao Exercito brasileiro, tido·
e havido· como. um a,iantanient.o ·de consciéncias .livres , ,
em revolta,· e que, uma e mais vezes. ha:via· .iR figurado ..
como forca de. resistencia .ás criminosas·· timtativas do
. poder, na faina de· ann~quiJJar as liherdaqes 'pu)llica~.'· ·
Nem outro . papel poderm caber· ao. Exer01to ein boa
parte sabido das ·escolas militares, onde eram ensinado•
e -bebidos os mais salutares .Princípios philosoP.hicos ll .
as mais adiantadas theorias em todos os ramos âo s·aber. .
positivo: que cont.ava em seu seio verdàdeiros ·e nume:.. . •.· ·
rosoil ·evangelizadores, que punham a ·sua• palavra e a ..
· Aua· ·penna .ao ·servi()o na causa da democracia. aguar:.
dando· a. hora· de defendeJ..;a·. com. as espadas;
· ··
.
O Exercito sàhirá fortalecido
·giÓrificado ao~ · ' .
olhos da consciencia nacional. nas pugnas- 'da. aboli cão; ·
O Sr. Ruy Barbosa. éu.ia palavra vehemente ·11 inspirada .
rasgou tão fundaR t') extensas brechas Tio edifício do Tm- . •
oerio, p·erante numerosa lissemi:!Iéa pôpular. ··que r' ·
applaudia fremente o:lci enthusiaemo. dissP.I'aum · dia:
"No Exercito e no' abolicionismo 'está ·condensada e in~
tensifioada· a 'vitalidade nacional;· elles representam o .
que ·resta da honra e integridane da patria, a •sua<con.:
servacão e o seu fuf.uro. a sua intelligencia .e o seu brio, .
a. ~ua abnegação ,e ·a sua· !.orça'':.
.
Em todo ·o paiz era geral e certa a r.onvicão; gerada
pelos factos, de quo n corfla .não poderia fiar. das Ja ..
minas nas ·espadas luzidiàs. · nem ·rias hocr.as · dos ca-nhões. nem das pontas aguçadas dos sabres dos soldados
brasileiros, a· garantia do throno ·sacudido· a golpeado· ·
pelos ataques violemos dqs . legionarios da idéa repul;lli_c!ln!l. ·
·
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· · E nunca os doutrinarias e aposto los do novo evan·gelho politico· deixaram de contar 1com ess·e factor ·se~
. guru-e certo para converter l:lm realidade as opimões
e o~ principias professados.
_
·. _· ·. •- · .· ·
Quando: foi ptiblicadó ·a 7 de setembro de 88, o ·
ma h ifesto.· do.·· Partido· Republicano Pai•aense, · sahiu a
campo para·.d!Ú'"lhe combate o conselheiro da corôa, '
Dr. Tit:o Franco di• Almeida, espirita superior: e culto.
. chefr. J?rest.i~!osn de um do~ .Partidos moJ:laréhicos .. -. . ". Fq1 !l ~mim; ·obscuro offiCial subalterno em serv1ço.
na g·uarmçao do .Pará. que coube a tarefa de aparar os.
·· · ;golpes··\iibrarlos p'or ·lãü valente advei·sario: ·Na im~
pre;sa .de ·r.clP,m. ern' :wti,:ros publicados nas columna.:_
•··.
._ .do·Ditirio .de 'Noticias, e mais tarde reunidos.em folheto,·
.· lido r por ·manter de pr o~ nosdos assertas, rebatendo a.
·. crit.ica ·do esforçado e emerHo •defensor do regímen monài•chico. . ·,- · _
.
,·
. · . . .. · .
· · ·_ }s sent1menlos ·que P.U etlt.~o ~r~duzia, e .que meus
.só .nao eram, .antes eram os ·sent.tmentos de· todos os
nósso~ c!)rreli.g-ic_mat·ios desse tempo,• •em, :relação · ao·
-Ext•rcrl" hrastlP..Iro e á ~ua funccao. n(l dia: em
que· a
_nos~~ Patria ti:Vês'se de redilliir.;se, o que 'nós1Já el).tllo
•. prevmmos· · c.om· c·erteza ··e . segura1u;a, · estão· resumidos
nestas palavras :• · '
'· . · · .. ·· · · ·
:
·
·
. ) ·: ~··AcreCÍÚ.ainos :que no seio do descalabro, em Qo~
. ..·rtó o.s cousas pliblicas em. nosso paiz, qüândo a lepra '
....
. da• ccirrupéão invade e desfeia os caracteres, ê o Go: ..
ve)"no, para viver, mette mãos Criminosas nas .arcas do
· Thcsouro; ·e· ás' escancaras,· _abertamente e· cyriicamente
trafica na feira .das consciencias, que ·se· nodôam com ·o
<l7,CVinhavr:c 'elas moedas; quando as pi'ovinciàs,. entre-.
gues;á .exploração .vergonhosa de úns· vis mercenarios, ·
. pará Qs quà(ls os"c'argps dá'altà admiilistrácão são meios
. certos.-de<enricjuecerem,'c<im a ctmfiànca hei poder·cen- _·
' trai,/ p'tigrinm 'pela sua 'aütoiwrília, imieano,arid'o' de.s- .
r.icmbrtir o Impcrio; hcs&·~ verdadeiro montão· cte'.ruinas,
. ~cssé iihtlo8 medonho de interesses.' inêcirifessá'Veis, de .
.• .at.~e~-~ a.dós, Çgri~ra a :lei, M depr~dMões da F~zeJlda pu.;
: ·bhca;.·deJdJgntdades que se ·av11tam; nes~e mare ma. •· gtium .de ,ppdri(!ões e .de vicias, 'o 'Exercito, e· só ells ·.·
.·. ·.·
comâ clássé, .alentado pelo pàtriotism~. audaz p_ela cón.:.
.. sciéncia. da sua força. tem ·ollsàdia 'de enfrentar eof1l.OS .
'·,
govériiõs corruptos e corruptóres: imi:ioncló-!hes o re:. .
. . .'spêito á lei .. '· !São por demais. sighificàtivos os pro- .
riünciamentbs, QU8 denunciam rias classes"militares um
·· esplrilo.·tle de.cidida oppcisicão aô,actuâl regímen. Ainda ··
bem:'qUe nos ''é' cjàdi)·esperar que hãci 'bà .de ser com o ·_
··. _ ãpoio das classes. militares do Brasil qu·e )lni príncipe
. estrarig~iro 'cohsegüirá einp\mhà'r'ias bridas da góver..:
, · .·. naéfiõ~ dõ. paii, que. iriam parar. ás mãos da· sua con:.sorte;- em virtude do: dógnia ·cahidci da hereditariedade_
· dà'sqberania. . · . · · • ·
'·
: . · • · ·' .~-. --·· . · ·
. .:Na. 'trahsformacãci ,social, por que tem de}tlissar a
''
. nossa Patria, · êlll. época que se avizinha,' terfi -·o Exer·. cito 'plipel' salilint.é, porque - ·nos -combates" dê' que se
. tece a· evolucãoda humanidade tein o espiritd'p'or alma
·as irlcils, mas o. éorpó, a forca por• instrumento:~· ""'
· . . 'Isso, ·_o que .eu 'dizia do. Exercito brasl'Ieiro. no~
.f.ClflP-ÓS do. Imporia, A previsilo realiio~.:.s_e: •' .·-~-· . . .
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, . Não Lcem sinãti do' que hom•ar-se os . que fazem
parte_ de 'uma classe :crue, sondo poi• excellencin a encamnçi'io da .. força, tantas vezes tem revelado .a ·sua
paixão· no cuHo do direito, ·que, sendo· apontada como o .
. instrumento cego do despotismo ret.rogrado o de todas ·
as.· reaccões, .tem servido para defender ·a liberdade
contra as ·audacias .elos governos nas · suas tepdcncias
para ·a. dictndura. .
· .. ·. , ,., ·.
, ·. ·. ..
· ·
. · · O Exercito, que ião gloriosamente concorreú. para
·. que a nepublica fosse a- realidade, que entro nós agoi'a · ·
ê, não · desmereceu .da. Patria, ·.nem ..dcsmerece.u da Re' . publica. . . "
. .. . . · ··
· .. · · · · ·
.· ·
· . •:contra o predomínio. das clásses arm'adas da Na- ... ' ·.
cão, . abcr-tamc'nto c francamente eu ·sou .. Sem 'hesi- · ·
-tacões e sem rcbu()o .o meu parecer o .o meu .voto foram-··· ·
.sempre contrarias ,a esses ideaes,· que. ·equivaleriam a ·
·· uín verdadeiro· retrocesso. . . . . , . ..
, · .·
Já nos tempos da propaganda: republicana, havia ·
espíritos, ignorantes .0u esquecidos das leis uaturaes· · ·
da historia,' os quaes se ·arreceiavain · de· <CJUe as classes
.militares .viessem. a ter no nosso; . pàiz accão· :Prepon- ·
derante e directriz, implantando rieUo um 'regímen que;· .
nem se coaduna com o período 'histot•ico- que vamos .
atravessando,. nem .está .. naindole, temperame.nto e ha- .-·
:bitos do povo brasileiro. O 'que. a,sciencia social'. en..;
sina; ella, que tem leis certas -e i\lvariaveis, tão .'inva- .
riaveis- e tã(!. certas como as leis tle ·Keplei' .e de Newton, .
.é que as sociedades, em· sntL.evolve·r natúral, ·passam
__,, ·.. do- regímen theologico militar. '))ara· o regímen. scifln.;. ·· ·
tifico industrial.
.
·
' · · _ _ .. ·
• ·. Ha ·na dynan1ica social uma .. lei· ,que- rege os. phe-,.
riomenos · da evolilcão • .temporal, e que é formulado . ·
'· . assim: a actividade húrnana é priméiró .conquistadora; .·
' depois· defensiva e . tijirúi.l. industrial; .Sobre os. tràbalhos ·. ·
· ··ctos seus. eminentes predeCessores, David 'Hume, Con- > .
· · dQrcet., Dun.~y~r, J.• d~ Maistre, 'Augusto Comte, .o phi-: ·
:Josopho gemai, a quem o Sr. Emile .Faguet chamava 'i le'roi 'fié ta,Pensée du XIX siecle -·.·. assentavà.ca. sua dcs...' ·.
.. coberf;a da lei abstracta. da evolução: activa ::;conquista, .·..
··det'e,ça e· industria.

·;····

... · ...

1

,·:

···:~

• ••• _ ·••

.. _· . • 'No· presente ·verifica-se q~(essa 'é'•a 'tendencia das ·
·sociedades ·policiadas. pelo· crescente papeL da. ·diplomá:..
. cia;· solvendo ·pelas- reg'l'aS do direito .as , questões cque.
outr'ora ·só pelas·· guerras poderiam ser ·dirimidas; gene' ... · . ralizando-se o processo. do arbitramento •nas· pendencias:
. mternacionaes, e acceita a 'idéa -dos'fribunaes,permarien.,; .•.
tc:s,-•o que nos.!evm•á cada ve1. mais. perto. desse ideal da<·
paz universal/ quando na ··phrase do grand!l poeta fraú.,. ·
. ·cei: -'- "au:11 batailles succederont les decouvertes; on· ne
,.
·.çer•a plus des uuiwrie1's, . on :sera des travaillettr·s~·. -·;'
. pelas· celebrações dos' grandes 'torneios civilizadores, as .
exposioões universaes, qu_e e,streitam ·a~- relações .dé ami~ ' ·
.· zà.de .entre os povos,. fomeri_tando o desenvolvimento das
•<-artes e das 'industrias,. alargando' a esphera das ,permu-.
_ . tas .'commereiaes; e. abrindo novas- e largas vias á re.:. .
.. ounda act.ividade do homem; pelos ·-congressos scienti. · · fieos int.crnacionaes,· onde são elucidadas as questões
abertas elas sciencias, fncílitandó o desenvcilvimonto dá
/
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razão humana •. e accresccndo .·a som ma dos l'l!cUL:sos, que
põem os indiv1duos u Reguro das: leis fatacs e· cegas da
· ·~---natureza. · . · ,. · . .
.· ·.
'jj~
Essas ultimas palavri\8; que' .eu cscrovht: ein ·1888,
traduzem .fielmente o meu· pensamentO' de hoje·.' O Exer- ·
·cito. é uma instituição nacional creada para a . dofesa da
honra e da integridade da Patria. E' um dos solidas ésteias em que a Hepublica se firma. Por que fern.:o e
..' amaldiçoai-o
em ·nome da Republica?
' .
· . : A sua missão não é governar nem dicigir ·a .Nacão ;, :
.Mas· .é certo que influirá sempre ilos destinos della; ·cõn- .
correndo. com lealdade; ·com firmeza, com. patriotismo e.;
. com .fé,' para manter a. obra :ele 15 de Novembro, que tão..
'poderosamente ajudou a crear. · .
·· .. , · ·
'. ,. '
O Exercito é um elemento de ordem, mas é igualmento·um factor de. progresso.: E' -uma ·forca.sociai.· · ·
Nas crises que ,podem ainda pôr em risco a vida
do· novo reginien, .que .tem·· inimigos naturaes é desco:- · ...
bertos e .que ..tem falsos e máos ·amigos, que lhe cavam
, a. ruína •e o: descredito, · o Exercito terá. que ..agir como
factor. necessario para·. a salvação' da Repubilca~ .·
··
· ·. E' de homens ·livres e cidadãos cjue essa- classe . se·.
compõi:r: 'A.· farda' não é. uma mordaça ''de Coúsciencias, ·
.
··
·, · · ·· · ·nem .são as divisas e os galões, que carregam· os' punhos,
· · signos aviltanl:es, ornatos:de·Iibrés d(dnéaios; · '' .. ·
·.•· ··.·Aos que.·ontcndem que a disciplina riJilitar repousa
essencialm'imte sobre essa· cega' e.. deprimcnte .obediencia
passiva, syncinymo dé ·subserviencia . e. servilismo•. ou' ..• ' ..
': ·,
.·dizia .em 1888, ·enaltecendo· o valor. desse grande soldado, ..·
•· :generoso, altivo ·e· bom, que era· o coronel. Senna Madu•
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esses a ·farda do official,
ser'
.. ··
. · '. ·. · · . sy~bolo de sobranceri~~; e,:de. altivez, é o· uniforme dos
·· . · .· . pár1as, dos· servos, ·da.· mllma ·ralé, :ii. ·quem não é dado :·
·. ·pensar, querere: agir. · : · . · • · · : :· . · .. . ·• · · . .·
'· ..·.-·...
· .·. ··-Elles não-comprehendem :que··rebaixar o .soldado. ,.
. ,,'.
.. brasileiro ás. tristes condições do esé1·avo, que a: lei des::. ..,
'·'
···humana reduzia á .craveira:da :alimaria, é degradar a .....
· ,:~ · .. ; .:: · : .imagem qa: patria,'que palpit.a. e 'vive no, coJ'ação dos seus
, .·.:· ·. · · .defmisores, coino ..vive, c palpita· na alma· de ,todos os· ci~
· dadão~, ·que ·se: ufanàm pelo' progresso. c pcló cngrande.;.'
'"' ~·
..
·
..
~ciimcnf.o' do.seu'berço n'atalicio .. ·''. · .' ·. · · . ·
.
• .:.
· ;-·: .
· , - .·Sou dos .que· entendém qüe a submissão. é ·uma vir-..
túdo; :o 'é ·por isso. que;·uo meu conceito, a'disciplina :..
• ' ' >';
•: não 'abato,c mas>solevanta,.~não· nvilt.a'"antcs- ennobrece ..
.: ... ,.
. ... .', ' os coràr.ões' que ;fazc'm -profissijo :de obedece( aos 'dieta:- '
·,·,.
•>• ·· mes'.da"lcl e do seg·uir.cegamimt:e a traça quo .lbe!!.Jn~ ~·~ '
. , . . ··,·:.dica a.·consciencia .esclarecida pela comprchensão cabal · •
·
·
· · ··\dos deveres 'sociaes. "· : .,
.
Essas cousas ·dizia-as eu, alto c bom'. sàni, quando
no' Brasil• vigorava. a Constituicão Imperial. ' Sob·. a. Re- ..
. publica ~ão pils~o aíust~r o· meu esp!rito :a novos mo!- .
. des.; HaJa. obedtencm, stm, mas na lót•ma, que a Con'. stituicão, que· é a le:r .'leo.urn, preceHua:: · obediencia á
·· vontade ·impessoal ela ·lei. · ·. .· . · ·. · ' , .. , : . ' .
. : ' '. As queixas, as angustias, as dores,. que ferem o .
.· coraÇão do povo, encontram éco generoso e. sympathioo ..
n!)SScs . quarto is ot;tde (.umhem padecem ..e soffrem o~ · ·
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Q,ue ;sabem amar a ~ua Patria, com amor entranhado da .·
..
filhos~ Entre oExerçito e o povo Circulam sempre eMqa~
·:'·
· correntes poderosas de effeitos, que os ·irmanam nas· · ·
-·
. . .. alegrias ~: nos:' ~offrime~tos~ porque o Exercito é. <i · ·
: . · .· povo, . . O soldado: é .um· mdadao posto· ao serviço da ~~~. ·. .i é .preso á' causa da· Patria, .pelo compromisso de derrai' ,'
. mar. o :•sangue e. sacrificar. a vida na defesa· da ·sua in, .
t'egridade·.·e da sua: honra. :Nada:, mais; ·'·· ·• ·. • ·. '.,. · ·.
·,,..,.
~: ·. · ·· · Wáshin~ton, · quàíido recorrünendava·'a'· 'organiiacõ.o::, . ·
· ··. · · · · ·das' l.r()pas. americanas, não via •nellas, senão: .o. paladiuin ·..
··
, -· · da· liberda~e. E'· lícim :que no fundo· da alma ··de. cada '··. ·
,, · · · .. ' .,' . · '·soldaao: brasileiro :permaneça indelevel, ;éomo .um pha·. ·.
; .. ·.
· rol a gúiar-lhe· a· cõnducta, esta:' palavra. ae ·notavel. pu-·. • .
·' . . : · , ·
· ~blicista..francez:. "La dictadure est un riwt elégant poui• · . '.
· . desig1ler::une, vilaine •ch~se, ·ze riespotisme1: ..:·-· .· Law~o.
,'
I
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··,sodré.~
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·.'
;·, ·· · .
·:<-··' •· ,·,·· ,·-· ... ,····. '. •..... _·; _·: ·.

'.:_ . ·:·:·:\.. _, __ ._: }<.~:·....._
....· . ·.,··· . -., ·, ···:· _: . '. ·.

$i< :Presidente; .iiuânto ao primeiro· topico do discúrsci: do . •'
· · ·. · · :· ··· Deputado fluminense, . os qué; me tiverain.·a bondade ·de. ouvir
.. . as: v.ala'\ÍI'as, aqui lidas,· como -.os que me .·tiverem 'a. curiosidade .
:· , 'd~ '!el:-D.!!()Ill'ão :o ~:meu :pensamento' quando r~fiz a· verdade' . ·.
,. .
·.· :. ·. h1stor1Ca, pondo•enrluz.<o ~papel e a funco!lo:glo'rlosa- 'que: coube .•· ·
" · , · : ··· : àó Exercitei' Nàeional naquelle merrioravel::dià. ' :~ ' ·.. ; •.: · .· ·
· •·
, _· .. ,. " . ,- > : 'H a·.' :porérn;••nê~se :.·alseurs'·' · IJm iili(rl) ··J,opico: 'em .. q·ue: .•.Y ..·.. .
··
· · • Jeader··ctà.::bancaàa paiílist.a ·atiUdiu .,,m •rt8fésa:' da ·verdadfl his, :. . ' .,
.-·.. .. :''. ,' :• torica:;:•allegilrido ''que•'il' propagandá 1republir,àn!l.. viri.ha. ~ehrtn: ' .'
•.•.-· . .-: .. ·.. -=··' feita·dc:Tongá':data; ..-.;.,·::··.····.· :·:···", ·. • • .·····'··'.·:·.'" ··... ,:-·. , .... · ...
' ~ ;'::~·.,.
·.. .:. :.·. '<·,-,·
'0 'SR:.
''A/'A?.ER~oo --'Apoiado. \ . ,•.' · . . .
. ..
,
.
... ··.·:·.: .·,, ........ ·.. ~-~ ._ .. , ·· ..., ... , •.'.
'•._',·
·- ._.· .:.. :, -... ~· .·. ;\,•::·. ·.·
' ' "'' ... _.
...
• . '':0 ·SI\: LAui\o. SonliJ! .:.:...- . >.e que ·rião foi et'fecti'vament.t-i ..
' ..·, : . .'·. ap~nils ' ilm ':levante i.de : qÚartel ~ () glori osó '! 5 . de novemhr~ ' •·. '
.: ·: .. ;
::.;,,Nestas· palavras.Jambem:. há uma in.ill<~tica que ·eu me, julgo 'ne. ' ·
··. , ·~. ~brigação d~ rectificar> :·: •..
.• ·. •.., · ··• ,::·: · • ·· . ,. · · •
·-· ·· .. .·. .· :.:• ·'O•·.s~. ::•Deputado .~·. pa)llista:, ·. refeÍ'indo~sé . á ·'pr'opagarida. · · ·
restriitgiú~a ·aós Estados: do::Río Grimde;''S;; P!l,ulo: l:il\linas Ge.~·. ., .
.. · ., ràes; ·llon~o <fói:a de· questão· o• Jiorte• inteiro, tcollaborador t.ão.· ···. ·
. ·· ·.
· valio'so .e tão •efficaz:nessa. ·obr<J. de .or.opa~anda ~a in:tpia:nt.acãn" · ;, .
·.- ·.· ··.dQ·regimeri··tepublieano.·.'·"··. · ·"•·· .. <·'.'· ···· · :·.:· '·.,·
._:_'
,'
.. "-_ :': - ...,•. ,. ·.-~ ·,,.' .··~·:_--.'/_',,· .. ·_·. '•:._,···-:. ,-:· ·.:: ..··.··.·. ,,.;-:'.· .....:... -..~
.· · ·.
·:.: ··o· SR. A: ·AzBRBno· ~ Na .convenção.:que ·se reunm ·em··· :
· .· ·.s; Paulo: anteii·.M: !5 :dé novembro, ''!\tfl) o·.Estàrtrr:~l' 1\fattd,' i. .· ·, .·. ·..
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.. · .Q Sa .. ~.LAt!ÍIÔ'•SôdRlf·.:~ 'EsHa.' ri\· :vt'rdade, '.
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;•.·.· ·.· · . · ·.. ·. ; :N~o':ne~~i~i; s~·.· :Pre~iae~tr a~~: t:ieé

' . . . .· ....·. .· ,.

\.; :
~ra~cte·~ '.E~taqô~.

<

.Y>··

<ln :,. .: ~ ...

:· · ·. · · , . ' sql; .o :papel' que .. Ihe~>coubrJ;:nes~a ·obr.a republic.aiia: ,maS: ·.s.em., · ·
. I. •.
'''Vir ''aqui ,diVItlir'·li. !lÓ~~a ·pàfr.ia em': duas: 'regiõeil":--,.nort.~>:• ... ,.:. '
....:· ··· ·. . sul,:-'-:- pondo entre olln~ 'o ·~rande rio S.. Franili8noJ.': ent.cnrlo.. .:..
·' ·
··· ·" . . q4~i.·pug~o·.:pel.a )'E'rd;ú~f ~i~torili.a, :-cil,m_n "ni,lrtista. YJJ'l~<, dizer, , .
'..·... alguma .cousa •para ,;provar QtlE' lambem :•o norte· .fol ..factm· · · .. ,
·;, . .
. · •. n~cessario:~essa,,o~ra ;~e 'redelllpcão ·polltjca:di!, nos~aya_tri!l;·'; .
· ··
.· · .:. -"Não .set;se.·acerto· pondo :entre o· norte e ,o .Rui esse l!mitP ·. · ·.
· · . qjle' I!' o'.!( Francisco.: ;:: '· :' • · ·,. · <
. ' :· ...<Lemnrarai ':C:p1oe q-Jimtio aqui: em· .19.13~ :fundámos'. um: . . ·•.
·. ·:· ·. ~ucleo. da :nafen~ia~_ão· rl~.'n()rtietnA...:.:.a F~deraçãp do,.,Norte...:-:; ,·. ··
:mtrom~t.teron" · nn :r.n•cnlo -.:de nrosoa · R!1~ão R H.nhla:. •dp· .sl~11Tll9 ·
, ..
, : .~orte ..guia:Ms pela:pala'v:ra do historiador :Paro df! Maga:lbã~s. :: ·
' ...·.. · · Ganlav,.'·:'fliD' ·.cu ia' obra,; escripta em 1570, se dava· a Bah1a , :
, '. :: oorrio a, .cápit,al· das cJl,pitanias ~o n~rte, na Histor~a: 41:! :pro~. ·
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vincia de · Santa Cruz, vulgarmente chamada - Brasil D8
.sorte que andamns,' á(l.·part:o.cer, acerta::.oo envolvendo a .EÍahia
.~e~tr~ ~a acção .. da · 'cFeil~ração ~o·· Norté:.; aqui fundada. em ·
·CUJO· se1o, me recordoí :foJ receb1do Lambem o ·illustre f:!enador pelo.CeaJ'á (referindo-se iio Sr. Serui.diJr. Jofio ThornéJ.
.quan:do .Leve a i.ncumpen~ia de seguir P.Ura sua terra; como seu
governador eleito. . . · . .
.: ·
·
: ,A·: prop~ganda ~~ptibÚcana; tevt! .t~ssa .pha~e brilhante e
.. P.xc~cional (!UI! lhe deu.· Silva ·Jardini. · . ·..
· . >. ·
.
Pois bem, Sr?Presi~ente, ~UID livro e~cripto IÍá ·.t!'lmpo, .e
onde ha daqos b10graphicos do grande propagandista e emi.nent'e brasileiro, ·o qual· como que elegeu ·para· sf uin'a morte ·•
tllo excepcional, quão. 'excepcionalissima .tinha sido á sua vida, ·.
nesse .lhrro, repito, 'enc~ntró . o 'seguinte' topico significativo: '
,. ·'
'' .
.
.. " . . . : . :,· .. '·
. .
'
. '.
. ., .·,
· . ·. c«O Brasil não era· só o Rid de Janeiro e quicá Silo ·
·P9ulo .é1 ~a~sim . como, elle · havia' descoberto ·os ·miMriol ·
repu!Jhcanr-s ·do Sul. .qual outro · bandeirante, ·atirava~
·. se ás olagas rioitista~. otlde as tradições d·e. 1817: 1824
e 1848 .àinda .:esfavári:r .. vivao no~ .. coraÇõe~- patriotas.
. Na Bahia: ·em f:iergipe .. Peri\llmbúcó ·e Rio .Grande
i . ·
do .. Norte, o. Partido· Republicaíro estava organi1.ado;
·. . Em Al~goas com ·..João .Gomes :c .:na· Parahvha do Norte
com ·o· Dr. Eugenio Toscano de Britto, estava
via .
· ·• jje organizaçfio ·' No ·CP.ará, depóis .da aboliçllo, tendiam ·
.· ·para ahi· Ofl esp iritos emancipados e·'no' Maranhllo com .
. (l Dr:· Belforf... Duarte· tinha-se·. cérf;eza·.· ·ria · viria·: do .
'Partido. No Pará ~ · Amazomis a. corrente de opiniões
·facilmente. se dirigia . cm f.avor dos nascentes voto~
· para ·a.. Republica .. ·Jii~;to como a· politir.a · republi11ana.
serido .de paz e de. predomínio ·•.da ..industria.•. toda .a .
, ~egillo <do 'rin, moristr~ .t.endi~ p~ra é~W ·~ut.uro P1'~- i·
.·ximo, .. .
,:
.. · .
· · .
• . O proprio Piauhy, apezar de; setf .-retrahimento
rriaritimo e sua vida• pastorH e. intensa á politica. des. · , partàva á vo~ dos ·rpoco~.' a ~ontrast.~é com a.inc~ria
· dos feudat.arios
,, . -. .·
· · .'\ .--'
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. Ora, Sr. Presidente, bem sei o 'que valém'·e~·tes gJ'and~•
·; Estados . . do· Sul .. :.·-··.. · ,. _·: . :. ·. _- ... · · . _._
.
.
..~ • .•.·• ''Minas Gera e~ tem as .~uas dntas gloriosa~: t.em 1720, 17~fl',
te.m Felippe ·dos S!),ntos e tem Tiradef!teª' O Rio .Grari~e do ~ui .·. teihe~sé 'período glor~oso d~,s~us.F!Irrap'ps, esse f8~5. ~as s1 é
· '. c(lrtq' que tambem .Sno. •P~nlo e~crev~u .na sua ··htstorta · l)'qn • .·· ..
. ·· datà de.'7 de s~tembro, Immarcessivel,. mdelevel,, ~. rxacto; ,tam 7 · ·
·. ·h~m. ·Sr. ·.Pres·idente. qu·e·· o. No.rte. t.em, ··a partir .da terra dP
V, ·EX;, esses feitos glo.riosos, já aqui refe~idos e citados: t.em
18i7 · f82li; a gloriosa· Confederaclio do Equador. que sa e~ ..
· tendeu e dilatotl .pelrJS Estâdos ·circúmvisinhos. ~om reper:cussão até á minha terra; ao Est.ado do .Pará; t.flm· t8.\8 .
.··. Eu 'pódia cit.nr 'i!:ualm'imte an · la~ o d9s !\'~'aniles 'batalha~ ·
dores ·que o sul pódc l)-pre~entar, ·gtôrmnrln.:sp de ns.;cont.ar nn
iiúrne:-n do's 'filhos; os que ·na. terra de V.estiveram M
lado dó Martins .Tunior e· tantos· nutrns. cn]ns. nomes, 6 uma
.. .. ~loria. r. uma sat.isfnçfin rev}ver: Maciel Pin~ei~o, Raymu.nrlo
J3apd'eira, Arntib~l F~lc~; Slfrnões Barbos!l, R1~e1ro. de Br1tt.o,
~
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. J'oãri Cnimbrn, Brlnr·mino. Carneiro, Alhino Mcü·n; .EsmeraldinO.
llandCJru,
,. ,
.
, ...
·No Amtw,onns, c~a·:Domingos 'l'lwnphilo ê]n Carvalho, qu_em . J
· l.oninva a iniciativa,· l'úCcbcnrln, . acolhendo .no .seio -dos seus ·
!~migas o glot•ioso !WOpagandisln. E .nu Bahia o nosso saudoso
companheiro aqui .no Sonnclo, Virg·ilio ])amasio.
.
. Ná minha teha, ·Sr. Pt'C$ident:e~·· nó~,· ern 21. de. abril de
·. 1886, duvamos a publico ci JÚ;imeiro manifesto republicano, .e
.
•)fll ,1888, após a pu,b!icacao do manifesto paulista, publicava~ · .
) mos, a .7.. do.sotcmhto,. o segundo..
·. . . . . .
,. , .
· :Era· tllll . (:iitgilâ ·de bat.alhiHJ<)r~s .. ént.ro. o~.· quaes. ·.citarei · ·
·Paes do: Ca':va\h•),' ..Justo. Chermont.,· Mano~! _Barata: He~riquo · .·
· Santa _Rosa;. Mat.ta Baccllar, Ignacio .Noguetra, Gentil. Bltten-·
c:ourt, ·Alexandre Tavares;· figurandó ·ào.' lado. ·. dclles ·o .1m.;
milde orádor .(7Ú1o apoiado) a· quem foi NÍcarrogafla a tarefa
:.( -.
i
' . ..
. de que se dcsobrjgou bem Oll mal. ; • '
· ·. · 0 -SR. A. AZEREDn :- Aliás V.. ·Ex~· já C!'a· rcpubliC!IDO. na
Escola._Mili~nr; dei que doulesf.emu~ho. '
. ·.. · · : ·: · ·
...·. o SR, Úül\o SóoaÉ ·~ ; .. :: de redigir os 'manifestos que.
.
·
·
· ·
demos a publico: em 1886 e 1888. . ·
. )'o is bem,- S.r. PriJSidénte, entendi que. era, .elo meu. dev~r;
~em rlivirlir o no~s(l f)niz. !' sem faze~ politica gcographicn; rei•
.vindica!' 'esses tit.nlns pa'ra n norte. nr1nondo a minha palavra a.·
C'R8a pá lavra; E n.ing\:wm .poder!!. concluir do. que tenhó .dito,
qué ·eu. t.enha'.. n propr.isi(o. de concr11;rer: J)lira esse. erro, que,,'
.como· tal, já. cnnclomnei uma vez. · · · -.' . · : ·• · . · .· · . · .. · ..
·· .. Quando àq1Í1 nói(congregárnns os ,c.entros tiortiSitàs, fo:.o-·· ·
mando um·a r.onferlet'ai;ãn rios Esf.ados do Norte,·presidi.a essas
::reuniões, e/ pr·imcirn .presidente desse g-remio, fui. oiconsocioa ..
·· qUem coub·e· diztir al gumai! ·palavras no acf.o -~oler'nne: .. da sua
fundação. Accentnr.i, então, C•)tn t:odo . o rigor, Clareza e ·preci- .
. são;· qunl·f!!·a o nosso p:•ogf•ammn :de neção. ~e cr.mo elle de
tn()rJÓ. n<•nhurp_JHl•liu 'nos ·valer como _urn titulo; qu'e ·nos. as-.···
~c·ntnssP)nal, pngnan:lo pnr essa pnlilic.a de' divisão, que retn:lhnria. ·a nos::n f'nl.l'ia ern donA· grnn!ies fmgmentos .. ·
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· "Ou'-iino~ . Clne houve entro , nós gentes n qÚem
·:
.. , •. essa ·co_ne<ml.ra.cii,-t ,dé est'~r~<ij;. c~sn combinac.~ó de ele•
montos, · c.;sa .. cnntratermza~ao de . almas. amrgas, esse ..
.
'ajuntamento de .·cnnsciencias .. livres,. ~~sa tentativa ·de .-. , - ·
·.· P,l'l,JnOver· .o .crcRtlimcnt.n do.umn vnstà: região .da. nossa · . _. ·
terra pntria; -pareceu errada,.: comq sL ella .fosse um ·. · ·
· Pn8so rindo para. crear aqui. ·on ·fomentar a:: peor .de·
. · todas as. po!ilicas, que poderia levar-nos um dia a·
p~r Nrl'_r••)l.alhos. a extensissima porc~-o '.do solo ame-·, . · · '
. r1eano, que ·ensombra o symbolo. aurr-verde da nossa·
.· 1'orus.~ima J'!lllli~nnlidj)rle: · · . '.. ·. .· ·
.•. _: · .· ·
· Ftcam Já IH)has at:tma • f'Xpt)sto~.. taes quaes sin;. · ·
• Cf'ramontll · o~. amnhamos cm nossos . corações · os sen- ·.
tirrícnt.ns, que. foram· ó~ · moveis. ··geradores 'da nossa · ·
conducLa. . •
.
. ·· ·
;. ..•, , · Viemos paru·,unir, não. pára 'separa!'. Nem· eu. ou. tra couRa fac o, .quando aqui exponho o que sinto e o
que penso,: como bt•asilciro, sinão .dizer o que com~

'·

.

''

eu pensam· e sentem 'os compatric!os desta

dos Centros do Norte, ao annuucJUr que

••

. ,,

Fq~eração

ser1a. ao~
nossos olhos o · maior dos crimes a prégacão dessa
llereHia politica., que· annunciasse a queb1•a .da unidade
da no~sa· grandr e rcliz patria.
·
Essa for a .<Jllra de IJenemercncia que ·rccommeuda
its. bencãos da, geração de hoJe oR uos~os antepassados
· Sercmo~ n(IS dih"llos ·seguidores da.s suas lições. de pa-.
·triotismo~ e. dos seu~. ,'nxe·mplôs de civismo, para' que
egualriHmte sobl'c nós ·.caiam.. as palav1;as abcncoadornf
da' posler·idadc,· a. quem. nós enf.rcgaremos. amanhã, .in~
lcgró, morrtl . P. n1al.eriálmcTite · iol.egro, ·o organis01o
que das .. sllas miius. l'oeebcmos. Deposito sagr'ado,' ·qu~·
,iuramos fod<)S. di)J'cnder. 6 guardar·, mal se nos .de~-.
cerram os olhos (t luz rJo sol incandescent.e, que cn~hr .
· ·· de claridades. çiom~s. t! 'na sua bellcza incompa,•nvci;;. ·
. o. firmamento eternamente azul, que cobre as floresta~
. sempre -verdes .e colossacs ·da Amazonia c as vicosu~
. . camuinas 'imcanl adoras 'de 'Piralinirn., ·Céo que é, coma · ·.
· ' se fôra um immenso :zimborio, estendido por.' cima das
· · ' · ·nossas cabeças, esteiando-sc de un'i -lado sobre os 'pi- · ·
lares de. granito dos Andes alterosos, que estão ·a. to.: :petar ·com· as nuvens, e de ·outro ·lado sobre .as pe.;.
sadas massas de .pedra, CJÜe se .erguem á .laia de '.for. midaveis cyclopes collocados. em, senLinclla pelo .nosso .
longuíssimo littoral de brancas.'arcias, batidas pelas ·
ondas marulhosas de um oceano. que, sempre em furias de. imp.cló" nos ensina a :s~ for~es. _ . · ..
A PatNa nao a' queremos smao · assnn :. nao a. ama-·
. mos sinãó '.como elia é, tal· qual a amaram e fizeram
',eis .nossos maiores, làl·· quaL hão·. de. queral-a. e em.sua ·.
. dcfensão pugnar os . qüe. vierem .dopois .·do .nós; herdeiros desse sacraf.issimo lcgadó ,: . .. . · ..· . · .
· . Nos récessos do nosso ·ccrcbro lião. lia recanto om
que ·se possa 'aninhat•,. trai~-och·o. o scnlimento' damni'- '
nho,· que nos .viciaria. a conducta; Não!. Na casa que.
' vac ,se,r a .uos~a officina de trabalho; ningucm :vcl'á
mctLidos á ~for.ia .silião os iustí·umentos .destinados a .
servir •a gríú1dc. ··causa peta· qual ,vamos 1nnpenhar o ·
.,
melhor da· nossa. vif.alidade, legíoná.i'ios do dever, pt~e. occupados de ·que cada V.cz ·!llais seja .feita. grande o
una a :Patria Brus'ileira". , ·.· ·.. :., .. ·
·
. ·. J
' .. . '
. ''
'
. . ' '..
:_
' ·.
· · .São; ·sr. :Président.e, _os' meus sent.iment.os; · Está ''cum.:.
prido. o meu:' dever, feita li rectificaciío, que éu entendi ,dever
· fazet• ao, discurso do illustro roprosentalitc do , Estado do'
',. .· :·Rio de Janei~o, ,(Mu-ito .b~m; mu'it"Q bem.) ·.· · ·
· ·... ',, .. ,
O Sr. Presidente - Contínúa . a .hora do· expediente~ .
,:

',

•

. · ... (Pausa,)
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· ·

· Se nenhum Senador' quer mais usar. da .palavra, passo .ú ·
ordem. do dia (iPa1tsa.)
ORDEM.

DO DIA

:-1 '

·. Acham-se ·presentes 'apenas 29 Srs. Senadores. Não ha,
assim; .numel'O 1)ara proceder.:se ás votacões: ~ão ba tra.:
balhos de Con'imissõcs
sobre
a mesa.
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ANNAES. DO SENADO

.

Nada mais havendo a LI;atar,. designo para :a ordem do
dia de amanhã a mesma de boje, is~o: é: · .. .· . .
,.
'·.
· . Votação, cm. 3• ufsaussão, da, .i;iropÓsiÇão da carruira aos .
Deputados n. 22, ~e .. 192_4, .concedendo• ao Dr. Alyaro Alv1m
uma medalha de d1stwcçao de i • classe, pelos relevantes S<lr- ·
viços scienlificos e.. humariitarios prestados durante 25. annos
(corn parece1· {avor.ave/. da Gornmissão .de Just~çà ·e Legi&la~ão; n. 133, de 1924); . ·.· . · .
· , ·..··
.. ·· .
.
. ·
.·. Votacão; : ein 2• discussão, da proposição· da,' Camara dos
D~pul~dos n .. 3~, de 192~. (I:UO abre, pelo Miliistério. da Guerra, ·
o ·ered1to espec1al de 217 :509$197; para pagamento· de diffe...
. rença .de soldo ·a offloiaes. reformados,"beneficiados pelo ·decreto n. 4.. 69i,·.de 19~3 :(com parevcr {avoravel dà Com missão
;
de F'inariças, n. 14; de"1924);
.·
.·..
· . ·
·
. ·.
··. · ·. · . .votacão, eJll 2· ·díi;c~ssãó, >.da. proposição .. da ·Cam~ra .dos'
·. l)eputac1o.s n.' 50,. de' 1924, que abre, pelo M·iriisterio da:Guerra; ·.
:.~.o credito especial· de 188:735.$200, para pagamento· aos: sar!.( ·- . .
gentos .~auxiliares de ~scrip~á:· (lás .Juntas Permanentes ·de
:. _.
· · Alistqrilento Militílr · (corn parecer' favorav~l tia Oo~P,.issãO. t'le
,,.,_
.. Finanças, n. 140, .âe f~Jl); · · · ·
··
. '
.'. · .. 'VQtaÇão; em discussão ~llica, do pàrooer di Comiriissão de ·.
Policia n; 151, de 192oi., propondo a promoção do servente An:..
· tonio ·Gomes: da Silva para a vaga. dà ilontinuo aberta pelo ....
fallecimi:mto do continuo. Cl!iro Oscar Garcia· e. Silva .e a no.;.
..
meação, í;Hi.ra o Jogar de serventé, do Sr. · ·Ma'noel de Souza
Gomes;
· ·· . ·: ·
· ·
.... '
-·
, .' ,
·: Votação, em }.:di~.tissão; do projecto do' Senado. n. 129, ·.
à.~ 1923,. deter!Ilip.al!do .que .. o,Consel_ho de:Adniinistração :de
':'
·cada. uma das .ca1xa~ ereaoas pela.lel n;; .4 ~682, d~ 24 de Jll~·
. ....
neiro: de .192.3, r~f.erentes A aposentad!lna e, pensoes nas eg..
.·,
t.i,
· t.radas. de f~rro, .. s·~rá constJtu1do, de cmc9 membros (emenda
·'
· destacada do o,r.çap~er~to :da. Agricultura; em virtude de reque-; ·
··
. .'
rimento. appro,vado,: p.~to. Senàdo );
·. .
.·
. . .. ·
.;; ·~·
·. . . . ;vi?,tacãqi ~r# ~'isc~~são \!~~!\,. d~ . r.edaccão final . das 1 •.
· emendas ·.do Sena4o.: t,propos1çao. :da. Camara dos Deputados . , .
n, 26,.d~. 19~.4, .~~e'I1xa as .~orças déJerra para o exeroicio. "··
. . . de ·19~q: ': · . . .
: .. ·. ·:··. >~· · . .·.. ,···:··:·.: . ·. · . : :
VotaÇão, em discussão. unica, da :redacção ·-rinal do pro, •
jecto .do .. ~ei!ado .. ;n; 70, de. 1924,: que mand.a .contar; SóJ!!ente
·, ...
· ~~ara .ef1'c1t,0s 'de ·~·f!_forma,, o ~tf\mpo .de ~emco .. q\le, menelD!l"·
:ir:.
pre~tad~cpelo·~caprtao-,tenent.e com!lus~a~10, Jo~o L,u1z de P.a~va
•),•'-':'.
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·.. ), ·'Votação,· em 2' .c!isc.ússão,·dci projectp do·Senado,n. ,122,
.. c:e 1923,; que manda incorporar' aos :vencimentos· dos niembro.s
cio magisterio publicJ; que. se. aposentarem .com maís de 35
.anno·a de exércicio, n 'gratificação addicipnà),em cujo. goso 38
acharem .. (com parec!to' favoravcl e emenda·da!Oommissão de
Justi.ça e l.eaisla~ãó r: cont'rar•io da. de ..Finanças, n. 1~9, .{je1924); ·.

\

'

. .

.

...

.

·.

· .. ·.·Votação, em disbu~são unica, do i!!Uo do Prefeito do Dis. trioto Federal n,, 4; de. 1924, .ã re~üção. do Conselbo. Municipal que mandá .-prover. áffactivam·e te no 'eargp de 'POrteirO'
. cio Theatro Muniripar o ao!\1al ajudàfi , e dail,do Qut,ras pro.
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(corn jJareccr· /'UI!OI'avci' da cormn·isstlo du Gons.ti-

;:u.íçau, ií., >l 45,

'

i3

â~

1924};,

··

. · ·.

. .

·

, · · · .· Yotação, qn; discu~são unica, do véto tJ,, P{cféito cià Dis- ·
. tl'icto 'B'ctl~ral n. 34, .de Hl24, á resoluoão do. Conselho ~1uni
cipal que. permi~te ao~ alumnos da J)/scoia' NoJ•maJ, nas condições que .me~ciopa; prc~larem,· em primeira épó~a. us Axa~nes .das maten.a,s. q1,1e est1vere~ ~uysando (com parecer· tavor'llvel . da C~tn1[L,tSsão de C~nsttlurçao,· n, 147, de 4~24);

: ·

. , ... Vota.cão, .·e!II discti~~ão uníêa; dó véio do Prefeitó do .Dis- ·
oricto I<'ederal n. 42; de i924;-'á -res·olução do· Conselho> Mlini- .
. . 'cipàl (par·ecer- n .. -~2; de. ·1924) .• que eleva a 6 :soo$ aimliaes os
.. vencimentos dos c~n~iauos da S!.!a ~eEretarià~ (com ,pai',j_éer ~~ ;
,,

'•

..

. l!pravel da C~rnmrssao de· Oonstttutçao, n, 450, de ·1924) ;. : . · .

, ~
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, ~,'

•
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I

•

• .·, . ,
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.

. '

,..

, .I

•. . .. · Votàção, elll discu;.oão unica,. do ,véto · do Prefeito. do .Dia..:· .
.·. õmto. F~çleral, .n. 30;· de 1924, á.t'e&ollição.do Conselho ·Muni.:. ·
. cipa.J·.que equipara: os vencimentos ·dos S'uardàs municipaes. · , ..
.· ·áos .dos guardas . ajudaútes da Inspectoria de Mattas . e Jardins , ...
·(r.om· pa1:ece1' .favo~avel. da (]omissão de Coiútituião •n;·· 146,<
· ·/·':' ae
'1924) ; · ·
. · · · ,
.· · · . . · .·. ·. · · • .
. ·· ·
·.
·.'
·.··.·.·~ ..
' ..':_.:.... ..
.... ' . ·, ···.
··~· :,-·.: .':_,·.·.,
_·:.··_- . ... ,·
.
' .. votação; eni 'discussão unica; .dó véto do 'Prefeito do' Di~
· tricto F.'ederal; n. 37,. de 1924, á- resolução ·do Conselho Muni-·.
· cipal que· concrJde. a,o:. avaliadora~ pí-ivatjvos da l!,azenda MU:"
n.icipal ,a. percentagem· de 1 ·f/2 ·% do imposto de trarismissio
. 'de propriedadil, cborado .em .:virtude .de. guias ·.expedidas' pelos ,'
. · juizes da •justiça ·local . (com parecer favoravel da Commissão ·
:

·•

·_·.

; .·~e con:;.tituição, n. f/19, .. de_' ·!92.4); .

I

·· . . >
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. ' : . ; Votação,: e~ disc~i.ssão, unica, do 'vêto do Prefeito· ilo DiS''trieto Federi)J n. 58,· de 1922; á ·resolução dó Conselho. Muni.,. dpal .que autori7.·a .o·. pagamento ás'. escrip~rirarias almóxarifes
... ' . . . C:ils' oscolas Ri-vadàvia Cot'l;êa. e. B.ettto Ribeiro,•da· differenoa ,de
.., . .··venoimcnt.os a. que t•3em· direito (com. ,parecer. {avo1•avel ·da
· Com-missão rle Constittà'çiío. n. 144, de 1924.)'.
· · '
_
Lcva·iüa-s~
a· ses~ãei
·ás '14, hora.~· .e'. :1:5,I· • minutos·>
. ·. ,
.
.
.
•'•,.
.-. '
. ,

,

..

.

··-.
•,.

· . ·: ACTA DA REUNIÃO• El'd :13 .DE ·sETEMBRO DE .1924 . ·
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r>nllswEiNmA -oo
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ESTAC!o
-•"'

.

.

aozMBRA,
i>REsmENTB·
· · .·
··, ·. .
.
.. :· "·
'.
,''

'"

•

. .. , ~ A;s. f'3 e i 12 ho~as, lliJ~am.:,~e' presentes os' Srs. Silyerio Nery,
·. -· tauro Sodré; C.ost.a. R;~dr1gues, .cul!ha Machado; Eur.Ipedes.' de.
· . Aguiar,. Thomaz Rodrigues,' Ben,J am1m Barroso,. Ferre1ra Ohaves,
· 'Yenancio Neiva:; Rosa ·e .Silva, Eusebio.de Andrade, Lopes Gon~
oalves,: Pedi:à Lag-o, Bernárdino.. Monteiro; Joaquim •Moreira,
· .·. Bueno • Brandão, .. I.uiz .Adolpho;· Hermenegildo . · de ~oraes • I!
· '.Feli~pe, Schmidt ;(19): · '
·
,. · • • - · · · ·

.<

1

•.

.

O Sr. Presidente ~. PresentaR a.penas 19 ·. ~rs. ~Suadores;

·não, ba número pnr:n· ser ·aberta. a sessão.
.
•·
·'
C~h~iClo· ~o Sr. :-Pedro ·LagO ·a· ·ÓOOU.par_ a.. oad~h~S .de·~ -.31)..
erdário. , ·
· · ·
·
· ·
·
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''"

. O Sr. 2" Secretariô (servind~: Cre · 1") : dá. conLa elo . se~
.-. ·•....
.: .... · . ·. · :, , . • •.
· .. \·,

· gu~nle, . •· · · . : .. ·. <
I

'

•'

, . ,ol

. •. ·.·

:\=:..: ',

.'

.: .· <

'

..

',

•

•
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· Jteq,Úet·imentos: .· ·... ·.
1
, ·,
;
·.· ~;. . .1 .· . ·. · Do. Sr:' 'João de . Oliveira Pitnimta; sargento. do·. Exercito ·:
, •
, . e_,r)haqnaceuLico diplomado; ,comrriissionado ·;'em /aspirante, a. . . · ·
''\ :. : ·.:. ·; . · . ·. offiéiill, S()liéitimdo seja ó :Governo' autoriZ'adà. à, . por servi.:. · ' ·
.,:: ,. ··· .
· . · vos .[,restados á legalidade nos.nospita·es .c postos de socco~r.os ·
·.·- .,
.·~-:: ..._· ··:
·. ás·tropas. ém: operações: 'em·,s;::paulo;· àproyeital-o' em .. uma ,·
,;,_>- . · . ·
das :o.:agas do priníeiro pGst 0 do quadro cte·pharmaceilticos do ~ >
',
:
ExerCito.
~. A's ..Cc•rom.issões de Marinha: c Guerra:.e :de. Fi::-;· .. , ....
·--· -.·
nanças, .. · . .: ·.·
. . -.1· '·':
:·; . . ·• 1-d. · .
'· '·'
.·' '· Db St·;' :D1·.· Luiz dê ~~rro~ Viiniíà; liúiréádo 'pclll''Fa· · ·,,
~·cUldàde ·de 1\ledicina··.-dO ·Ri'o .. de. JaneirO~ ·sol_icitando 8_8ja ~.o Go.- _.~~ ·... , ·
. , ,1
verhr, aULorizado 1\. lhe :.mandar, pagar ..O. premio. de viagem , a:· ·. · ·· :; .
."' t.!Ue I. em direito·. - A' Coromissão de ·Finanças·~.'. . . · ·.. . ,
, ..· : .:.•.·.•. > : :pÓ ,.St<.·:Aug\lslo' .de OÍ~~eira ·X~vier,. 2·,·-~a:rg~nL~ yclot·at!Ô'\ ' .·. j .:.
· . da guerra do Pa!'aguay, peiln:ldO ;que .a .suaref.orma seJa' const-·: ..':':.
. '"
. diJl'a.da no posto e com o soldo de 2"-tenonte: -·· 'A's Com missões .. ·. ·.'
..~ :
. . ~Marinha e G~erra e de Finan_u~s. . .''.' ·· · ·,:. .. .
· .
:.~ ~
P~dro L;ÍJ~ ;r:§·~~·vi~úlo do 2usé~i•Ó1úrlol;tH;ocêdo ·á, ',: ·.~ : ·~·-·.
.. .· , leitura~ dos seguinte~/· .. :>· : • .
·' · · · · . . .· . ,;., . ''· .
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. · .. ,.. A' Comn\is;;ão. de_.MaJ;inha i

GÚet;r~ foi:púes~n~e o' 1:eci:iê~ ... ,·~ :.: ..
, •
. • , . • .·.· runqnto.oem. qu_o,H ~o sargento yo\unLar!o\da P\}tr1a Jnnoc~ncio.. ··. , ., :..
1 .• ..
1
• D!l.n~asceno•},'lutmat•ai)S; qun'fez toda -campanha', do• Paraguay. ,: ·
~l~do .Ciilo )'_sua, :h'~ixa do ~ervi~1o minta :r ~eJa:consi4erda neite·.:
'
··
·" · ·. · · · . poslp,:para :o eff.et~o . de. reccb_()r. o solqo 'corre_spon~entc, c não' ..
no;·pósli:i,dc'éabu, conforme ·o.tiLuh que i;eêebeu o qüe llie:ctá.'c.;_;., · ·
_. ·: ' ·,· , . ilir'eito apenas ão pagarhent0'1fo.soldo :vitalicid.\i!e' soo .réfs'.dia:..···,; '· ·
::._')/
,' . :::~ .. ,:riOS/:_.:·.·.>-·:,< .·--.·. _:--. '_: ,: . .: ·.'_:--,<·: -·, .'.: . ·.·. ·:· ·' .·_: _: _:;··:-'. : ._: ·, :_._ . ' :·~>( ·; >- >~I~ _:i
:~
:,
· , '. ·. :T:>'élós''dócuiúent·os<q,üe jüpt.ó'ti,~e i!u.~:si\ora~t~stad~s;
:pu~:.::·· · · · : , 1
;'"(
. · 'blwa. fqrma,. -[lassados pelos :,Chefes :mthtaros sob: CUJUS ordens;· ..·•:·. •,'
;:.:=. ·'· .
.· · .sorviu, \•et•ifica-s?· com· éffiJHo;.: que· OJ'l'eticionilrio 'estevei'na..: ,; ::: .", .
. qui)Úu cainpanhu dui·an.te' thcto:.' tempo .:do 'hostilidades, .•.r.eve- ' :
,. . .
.. )àndo' smúpré hou1 comr}oJ;larriento ,c ·eritrándo"l,lrit;muitos coín;.-.i
.. ··,
:_:' ~·- .
. ·.. bates, e·m um'dqs··.qí.utcs foi ;férl-rio, tendo sido: õ 1seu nom.e'men:.., . : · '
.\~
· ·· ···.·.~ .. êionado.•iit\1 'ordlim.do'dia do ..scti.batallião;·:com. clog:io; pela>·:·:
·· ·
·· bravUJ'a.·com ··que. so pot·tou · . ",. ·. . · , · · : ·. < ·· .- • ·,.,. · .-. · · ···
·: . · ..
· · . , · Aecrésce: QtiQ em t~doé os 'docút11e~l.os ·jÚnl:os v~m·.rriên.;.: · · ; ,::·
'> · ·
: .:, 'ciolià~o o.nomo. iJÓ' sítppl icanto com o ·po~t,o ele 2" Sargento; cjÚe .· . ·' ·
·;·::;;-- · ·
· · · · éra:·do facln o ·que' oli o. Ciúhn: ut!L ti; data dc;sen. regresso .·ao:·> · · . /
·· ·
· ·. · .. >Rio dó J'aneit·o; •rmt•a' ondr..\:olton iucorpo.Tiado ao ~O' Batalhão.·.· ...
: __ '. ·
:ctc.Voli'mlat•ilis·, . npcís' ·a.'t.cri1iinanão dn,gucrra;' · . ·... · ,...... · .
. , , · ·. , . · VO-sci, 'pois. qLie ·o p1ísl,o'do sqpplicant:iJ,· quancJQ. ósto .oo-· . . ·
.. tc,;ea.:sna'lmixa. era o.éiC'.2"snrgcntp•·r:quc. assim s~ndo,:se'rá , .
,_, · · .um :acLo ·,rJc int.rirn ;jusLi~1n.· SI) lhe maucln pagar o ·_soldo vi ta.:.
J
· lici.o"corJ•ilstionu~nlc
a
o>La'c;T:trluncüo:
·
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PI\O,JECTO

N. 17- i92·i

O Congresso 'Nacional 'resolve:
. ;\rLigo unico. A partir da data da presente le; o soldo viLahciO, que c~mpete á ex-praça do 50a Batalhão de Infantaria
dos Voluntarws ·da P.:!tria Tnnocencio Damasceno Guimarães
será regulado de accôrdo com a tabella a que se refere o decreto n. ,1. 687, de 13 de agosto de 1907, e corresponderá ·ao
posto de 2• sargento; revogadas as disposições em contr.ario.
. S~la .das. Com missões, 12 .de setembro do 192.í. - Felippe
Schmtdt. -:-- Soures. dos Santos. Relat.or. - Benjamin Liberato
]3arroso. -- A' Commissão de Finanças.
·
PAI\ECER

·.

. '
I

I

N. 17.2 ·- 1924

A proposioão da Camara. elos Deputacl~s n. 125, de 1921,,
·faz voltar a nossa attencão, n·ovnmentc, para o processo. e julgamento dos crimes politicas e dos que lhes são connexos,· definidos todos nos .nrt.s. 107 a. 118 do Codig·1 Penal, como dispõem o rccenl.e decreto legislativo n. 4. 848, de 13 de agosto
ultimo. c o Reu respectivo 1~c~:ulament.o, publicado pelo decretado Executivo, solJ n. 16.561, do mesmo mez·.
.
·
A Camara- entendeu ~ e entendeu bem. e .opportunamen!e
- - de firmar um dos pontos capitac~ do substitutivo do Senado, convcrl.ido no citado decreto n. 4.848. ·
.
· . Não .obslant.e o substitutivo do Senado frisar que se legislava, então, sobre o processo . c respectivo julgamento das
cspccies nelle declaradas, escapou o vocabulo.- julgnmento '. por omissão involuntnria no art. 1'. Evidentemente um erro
ele cóp'ia, conforme o Relator leve occasião de explicar. Mas
em torno.· déssa omissão acciclental, .que não po(!ecia jamais
estar no proposito e no ponto de vista de quem .elaborou o referido substitutivo -. (o mesmo Relator da nova proposição
. da' Camara) levantou-se na outra Casa do Congresso forte ce.louma com visivel designio de desvirtuar o ·que os lava, e está,
expresso no art. 1' do qecreto u. 4;848, embora com a qmissão.
da palavra supra referida. ·
·· ··
_.
O art. 1• do subsLitutivo - que passou a ser o decreto
n. 4. 848 - faz remissão ao ar L. 40. do decreto n. ·'4. 780, de
27 de 19.23. Ora, no· ar L. 40 est;s. expressa a compet.encia do
juiz sing\llar J'!Rra o julgamento dos crimes do ~ocdn _falsa, pc. ctilato, inccndJO, etc., sendo portanto, claro e msophismavel o
pensamento de eliminar a interferencin do .iury no .iulgnme'nto dos crimes definidos nos arls. 107 a 118 !lo Codigo Penal,
ainda qüo no paragrapho unico do art.. 2", claqucllc substit.utivo não :cst.ivcsso reproduzida a mesma dispo~iéíici, quando dotermina, pura as secções, onde houver mais de uma vara, que
n compcl.cncia para o processo c respectivo ,julgamento é a do
juiz rln .1' Vara.
S. - Vo!. V
9
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Soria absurdo que o legislador dect·elasse essa conipctcncia
· pat•a ,iuizcs de determinadas secções e u negasse pura 08 do
outras I
~ '
~
~.foi este prccisumenl.e um d.os pontos do .demoi·udn .:!xposição na~ razões eom qúc da tribuna do Senado o Helator Justificou o slibstilutivo, que apresentou cm nome· da Commis;ilo ·
de Juslicu e Legislação.
··
·
~
· . .
·
· ·Com effcito, depois· de .dizer 9uanto ii ins.tituiciio. do jtn'Y
tal se nos apresenta ella na uctuahdade, conc!Utmos :. .
"Sujeilo ás emocõcs e ás' caballas, c até á corrupção e á
fraude na sua composiÇão, burlada u lei, .muitas c muita3 ve~es;
para se organizarem conselhos adrede, :o ,jury sempre. é mn
péríi;'o, para quem· ó comp.cllido a apres~ntar~so á •barra. do ·
·seu l.rtbunu1, ou para a socteqadc que ass1ste pasmada ás suas
sotite,nças injustas, expondo~a pela impu!lidaqc pronunciada a
respeito de elementos morbtdos, que ser1a mrster segregar. .
·
IlcLira.r elo .Jury a competenciu para .iulga1· 'os c7"imes de
scdfr.âo, O .que mais' deflagra. a trauquillidadc 'PUblica; o que
mais· ·aterroriza a collectividade, , o que mais .damnos. tnuraes .
póele causar á socicdadl), afigura-se-nos tanto uma necessidade .
6 defesa social como. uma garantia aos direitos dos indieiados.
Entregue o processo c julaanwnto dessa especie criminal ao
jtti: toa~do, csl~belecido~ os recurso~ 1cgaes e o pronunciamento das mstancras superJOros; acredrlamos, smccramentc, que
só· a lei poderá condemnar· o denunciado e nú'nca o arbítrio ou
o poder discricionario.. · · · ·
.. ·
· ·
.·
'
· Ninguem em bôa fé poderá dizer que o julaament6 de· um
· maaistrado,. su;jcito, mediante recursos, á · aprociaoão e á ·cor~
rccr.ão do íribunal hierarchíco, composto de doutos, offerece a()
accúsado menor garantia ·do que as decisões elos tr.ibU?wú l!O. pulares formados ·ao influxo das paixões 'morrientaneas."
· ' · "Tétn sido c'Om o voto do Senado - e não. podia _ser do
outro modo. -' .. que grande •numero do Mimes, 'vem sendo
su.btrahido do jtilgamehtó do jury e passado para a competencíá "éspecial de ,juizes singulares. Haja vista 0 que dispõem
quanto. á' jilstica ·do Districto· l!'ederal· os. ar·ts: 135, e 159 ·do
decreto D.- 9; 263,- ele 11 de dezembro de 19 J1; . e, quanto á
jitsti'ca federal, o que díspõcrii, entro outr~~. as i1,1is n. 515,
·de novembro' de 18980 e n. · 'L780, de· 27 de .novembro
de'd923:".· .
~·· · ·.
·
·,. · · .. ··
. · ·· Não obstante tão .ampla justificacão, preLtlrii:leu~ee' que,
pelos. dispositivos. dei 'decreto ·rcccin ·publicado, ·o julgamento
dqs mencionados 'Grimes. conlinuasse. a· cargo .rlo jury 1. ••
..: . O i~tiiito. da· pro'Po~}cão li, ovita.r ~onlrnvúsia~; irr.iposst.; ·
IJthtando· quaesquer duvidas na oxecucao e applicaoão ela lei
I!il:ra maio~ effici.cncía .da.scguranr,a social e cm heúeficio rloR
proprios tculpado.s aos ·.quaes nella. ~.o. as~eg·ui·a 11. presteza a
impiircía idade e as garanl.ias de rlofcsti,: que lhe. ol'fercccm 0
pr()cc.sso. e. j.ulgam~.nto 'P~!o ·.íu iz f:ogaclo, 'com todos os amplo~
recursos pam a msl.anc1a suprr10r.. · · .
· · . . · "
·. 13om .avisa'da únçlou, portant:o, a Gamara 'iios ÓoputadnR
.:1-0, elaliorar'ó: rovo·'pr,Cljccto' do lei _qtts vem pOr cobl;O ú sophlS(.crla nçsl.~. ponto, ao m,esmo ·tempo que. para ci.ngir-so Ii
Jcyr~; dn Codigo PQnal q~~anlo ú preHcripcfio, se i•cl'cre, discru'I).lllll.clt:tmcnte, u. da accan o a da condemnnt•ão,. man'!ondo
9~I!llud~, a. squ,'.Jr.npr•cscriJll.ih!!idade' si o réo 81'. aclwr ilomi~
c'ilu:ido
em patz ~~st1·anai:iro.
·
.....
.·ou
.. · hom.t$tado
.
. .
~
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- Reconhecendo d ispensavcl a non1eacüo de todos os Sê r. vcntuarios que o art. 15 do c iludo decreto tJreara, t\ proposição
de.terrniua que os ccLuaes escrivães continuem a funccionar·
nas varas, 'que lhe forem designadas pelo juiz da t•, man.I.cndo o que se acha pr:cscl'iplu na legJslác;üo vigeuLe · quanLo
ao escrivão privativo do crinw c servico cleito!'al. · ..
. - Crea na s,eccüo d~ l::l. Paulo, dado o gr'aHde deoenvolv:mento dos serviços,. ma1s um carg·o de procurador seccional
com os mesmos vencimentos concedidos a osLe cargo. •
A Uommissão de Justiça e . Legislação nada tem portanto, a ·oppÔ!' a que seja approvada a propósicão. '
.·
. · ~alÚ dus Gommissõos, :12 ele seLomlJro do 1924. - Adolplw
IJ07'do, Presidente: - E·u$t:!'bio de Andrade. Helator·. -- Cunha
Machado. -Aristides llocha.- F'e7'7'eira Chaves. -- Jeronymo
M ontei1•o.
·
·
·
l'llOPOSJÇÃO DA C:A~IAllA DOS Dj'PU'!'ADOS, N, .61, llll
Sll llllFilfi.ll O PAllllCER :JUPllA

1924, t1. QUlil

O Congresso Nacional decreta: ·
. Art ..1.~' Os crimes pc.litico~ e os· qui') lhe são connexos, ·
todos defm1dC'~ nos arts·. -107 u 118 do Codigo Penal, serão

processados e jnlgados p·elo jui;,; fed.;ral, tal como· dispõe o
art. 1• do decreto n. 4. 848, 'de 13 de agosto ultimo e o seu
regulamento, publicado com o decreto n. 16.561, do mesmo mez.
.
·
Art. 2." Nas secções porv•entura servi Lias po1• mais de
um juiz. a respectiva ,iurisdicção se exercerá por tantas varas. quantvs forc.rn. os juizes, J'Lmcciouando todos mediante
distribuicãv dos feitos, menos quanto ás attribuições referidas no artigo anterior, que Hcli'ÜO exercidas privnLivámenJ.e
pelo juiz da primeira vara. · . ·
Art. 3." A acção penal e a ·cond·em.nação 'peios crimes re1'rridos no art. 1• desta lei,. nãn. prescreverfto cm tempo alg·um cm favor ·do r.éo domiciliado ou homisiado em paiz estrangeiro.
.
,
·
Art. 4.• Fica abrogado o art. 15' da citada lei n. L848,
na parte ·em que m·cou. novos scrventuarios nas secQões de
S. Paulo c. Minas Geraes, continuando oS" actuacs . escr1vães a.
funccionar na varas que lhes forem designadas pelo juiz ·da
primeira. destas, . mantido qunnl.o. ,ao escrivão. · privativo do
crime e servi~10 eleitoral .ó (]Lte se wntóm- nas leis vigerü~s,
. . ArL. 5." .Fica creada na •.secçfi~ do .Estado dQ S: ~auto
· mais um togar de procurador tieccJonal, com os venmmeptos
conccrlidos a este. cargo pelas leis vigen~c~. devendo o .Governo designar aqucllc· que l.e1·á de funcciol111r Junto ao JUIZ da
primeira· vara,da rdcrida secção.
_. ·
.
.
· Art ·6." Fica creado l.umbem nas seccocs de Mmas Geraes
•l S. PaiJlo·o cargo ele disl.ribuiclor·pnra a disl.ribuicão ·dos·fei." · · . · ;-·
tbs entre as· duas .varas de juizes f_edcraes.· Ar L. 7. <b'ica o _Governo a!J tor1zado . a· abm• .os .greditos
necossnrios ú C)\Ccuçan clcsln lc·1 c do ~lec!'eto legtslattvo .nu!11ero 4 .848, .do 1.3 de agosto rccom~fmdo;,
.
ArL . S. • Rc,;ognm-se as disposições cm contrario ..
Camnl'a. dos Deputados, 4 rle setembro· de 1'92/~o - · A1·~
nolfo llorb•'(oues de Azevedo, Presidente. - HeitQr de- Sou.za,
:1" ,Secvetnrio. ~ Rqn~lpho .!!.~c~upg, Cunha, 2• Sec~~~ar!O .,
'I!•'

•
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Deixam. de comparecer, com cruusa ,iuSliJ'icada. os Srs.
A. Azercdo, l\:l'cndonça Martins, Pires Rebello, Pereira Lobo,
Aris~idcs Rocha, Barbosa Lima, Dionysit1 Ben~c8, Just.o Ch,~rmont., .Tosé Euzcbio, Antonino Freire, Joiio 'ehomé, Joiio Lyra,
Eloy de Souza, Antonio Massa, Ca1~nciro da Cunha, Manoel
Borba, Luiz 'rorres, Gonçalo Rollcmbcrg, Antonio Moniz.
Moniz Sodré, Manoel Mon,iardim, Jcronymo l'IIont.eirO, Miguel
. de Ca:rvalho, Modesto Leal, Mendes Tavares, Paulo de Frontin, Samr,aio, Corrêa, Bue.no de Paiva,- Lacerda l!'rànco; .<\doi
phci Gordo, Alfredo Ellis, José Murtinho, Eugenio· Jardim,
Ramos Caiado, Affonso de Camargo, Carlos Cavalcanti, Generoso Marques, Laura Müll.er, Vida! Ramos, Vespucio de
. Abreu, Soares dos Sant~s . e Carlos Barbosa (42) .
. O Sr. Presidente.- Designo para ordem do dia da sessão
s~gunda-feira o seguinte:
· ·
·
Votacão, .em 3• discussiio, da. proJlosi'cão da Camara ·dos
Deputados n. •22, de 1924, concedendo ao Dr. Alvaro Alvim
uma medalha de distinccão de i" classe, pelos relevantes ser~
. viços scicntit'icos c humanitarios prestados durante 25 anmJs

de

(com- parecer (avoravel .da C:ommissão de Justiça e Lca.isla~
ção,, n .. -!33, de WU); ·
· Votacão, cm 2• discussão, da. proposição da. Camara dos
Deputados n. 38, de 19211, que abre, pelo Ministerio da Guerra,
o credito especial de 217:509$197, para pagamento de diffe~
rença de soldo a officiaes reformados, beneficiados pelo de- ·
creto n. 4. 691, de 1'923 (com parecer {a'11oravel da Commissão
de Finanças, .n. 14, de -192~);
·
'Votação, em 2• discussão,. da proposição 'da Camara dos
Depút.ados n. 50, de 1924, que abre, pelo Ministerio. da Guerra,
o credito especial de ·188 :735$200, para pagamento aos sargentos auxiliares de escripta das Juntas Permanentes de
.Alistamento Militar (com pm•ece1· (avOJ•a!Jel da Commissão. de
Finanças, n. 140, de ·1924);

.

·

.

.

·
Votaciio, em cliscussãõ uníca, do parec~r da Commissão fie
Policia n. 151,. de 1924, propondo a promoção do servente An-

tonio Gomes· da Silva para a vaga de continuo aberta pelo
!allecimento elo continuo Claro Oscar Garcia c Silva c a nomeaciio, para o Jogar de servente, do Sr .. Manoel de Souza
Gomes;
· ·
·
·
Votacão, cm· 2• discussão, cio pt'o.iccto do Senado. 'n. 129,
de 1923,· determinando qué o Conselho etc· Administração dtl
cada ·.uma das caixas creadas pela lei n. LG82, de 24 de janeiro· do 1923, l'llferentes á aposentadoria e pensões nas CS··
h•adas de feno, será constituído de cinco membros (emenda
destacada do O!'{:amento da Aaricullura, em vi1·tucle ele :,.equerimento app!•ovcúto pelo Senado) ; ·
· Votação, em cli'scussüo unica, ela redacção final. das
emendas do Senado á proposicão c:la Camara dos Deputados
n. 2G, de 1921,, que fixa as forcas de terra para o exercício
de 1925;
. . Volacrw, cm discussiío unica, da rcclacçiio final do pro'ject.o rJo ScMdo n. 70, ele 1923, que mrmcl.a cont.ar, són~enf.a
para ei'feit os de reforma, o tempo de scrvu;o qu.o menc1onu,

'
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prestado .pelo capitão-tenente commissario Joüo J.uiz de Paiva
Junior;
·. Votação, cm 2." discuBsão, elo projecto do Senado n. 1:22,
de l923, •Que manda inco!"porar aos vcnc.imentos dos membros
do magislerio .pul.lli.co, qüe se aposentarem com mais de 35
annos de exercicio, a gratificação addicional cm cujo goso se
:wharcm (cmn. Jllt'l'ecer /'mJm·avel e emenda ela Cormnissão ele
,/ustir;a e Li•uislaçcio. e ·co11tr·m·io ela. ele J.'inan(!as, u .. ·159, de

'

4924.);

..

i

.

.

Votação, em clis•cussão unica, do véto do Prefeit.o do Districto Federal n. 4, de 19·24, à resolução elo Cónsclho Muni. cipal .que manda prover effecLivarncnte np .cargo de porteir·O
c!o Tlheatro .Munic.ipal o actual ajudante, e dauclo outras providencias (com par·ecer favol'avel da. Com.m.issão ele Constitui- .
ção, n. o/45, dc·/,92rl);.
Votação, cm discussão' unica, elo vét~ do Prefeito do Districto Federal n. 34, de 1ff211, á resoluoão do ·Conselho Municipal 1Que permitte aos alumnos da Escola Normal, nas. conciições que menciona, ·prestarem, em primeira época, os exames das materias que estiverem cursando· (com parecer. (avo?·avehla Côntrnissüo de Constitui~ão, n. ·H7, ele 1924);
·votação, ··em discussão uniea, ;do 'IJéto do Prefeito do Districto Federal n. 42, de 192•11, á resolução do Con·selho Municipal. (parecer n. 4·2, de 1924), 1que eleva a 6 :300~ itnnuaes os
vencimentos dos continuas da sua sec.r·elaria (co1n parecer favoravel da Commi.~slio de Constituição, n. 150, de 1924);
.
.
· Votação, cm discussãó unica, do véto do Prefeito do nis.,lricto IF'ederal, n .. 30, de 1924, á resolução do Conselho Municipal _que equipara os vencimentos elos guardas municipaes
aos dos guardas ajudantes da ·]nspectoria de Mat.las c Jardins
I com pm•ecer favor·avel da Cornrnissão de· Const'itu.ição, n. 1.16,

(

.

de 192.f);

·

·

·

Votàcão, em discussão uni.ca, do 11éto do Prefeito do :Qistl'i'cto Federal, n. 37, de' ;J924, !i resÕlução do Consel~ho Municipal que concede aos avaliadores Qrivaliv.os da :Fazenda Municipal a per'centagem de ·1 1/2 o/o do imposto de tt•ansmissão
de !propriedade, cobrado em virtude de rguias expedi·das pelos
juizes da justiça local (com. lJal'ecar (avoravel da Commissão
da !Constituição, n. J.19, de ·1924); .
.

I '

'

Votação, em discussão unica, do 1Jéto do. Prefeito do Dis- '
tricto \Federal n. :58, de '1922, 1í. resolução do Conselho Munitíipal •que autoriza o pagamento ás escrip!.1ll'ar.ias almoxarifes
das escolas Rivadavia Corrêa e Bento Ribeiro, da differenca de
vencimentos a que tem direito (com. parecer• {avo!•avcl ·da
Com.m.isstio 'de Constituição, n. 1.14, ele ·192.-f);
1• discussão do projecto do Senado, n. 54, de 1923, ·que
equipara, para todos os. effeil.os, os diplomas conferidos pela
Phenix Caixeiral Paracnsc, · aos expedidos pela Acaclr.mia rlo
Commcrcio do Rio rlc .Tuneil'o, o dá outras providencias (com
parece!' (avor·avel da Commissúo de Constituiçtio, n, 4IO, de

4928;

.

,,,
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· Discussão unica do proJecto do Senado n. 42,' de · 1924,
:Vetado pelo Sr. 'Presidente da. Republica, estabelecendo condições a que se devam submet,l,nr os estrangeiros rnsidenl,os no
paiz afim de obl;crem naturalização (com parecer cont?·m·io da
Commissão de .Justiça e Leaislação, n. 163, de 1921/),
·
r.cvanta-se a reunião.

82' SESSÃO, EM 15 DE SETEMBRO DE 1924

,

PimsnmNCJÀ DO.

sn.

ES1'Aú!·O CO'MBRA, Pll.ES!DENTJl.

•

, · A's 13 !h Jrm·as acham-se presentes ·os S!'s. :Mendonça
Mart.ins, Silverio Nm•y, Aristides Rocha,. Barhosa. Li riJa, Láuro
Sodré, ·Costa Rodl'igues, Cunha Machado, Antonino 1!'rcire,
~l'homaz Rodrigues, .Toão Thomé, Benjamin ;Barroso, Ferrei r·à
Clmvcs, VonU!liiÍO N'eiva, .J~usebio de· Andl'ade,, P·edro Lago,
Manoel · Mon,iardim, Bornardino Monteiro, Miguel 'de.. Carvalho, Menrles Tavares, .Sampaio Corrêa, Bneno de Paiva, ArJoipho 'Gordo, Luiz Adolp!Jo, Hermenegildo de Moraes, ·Crwlos
!Gavalcanti, Vespucio de Abreu e Carlos Barbosa (27)'.
O Sr. Presidente - Presentes 27 Srs. Senadores, está
nbm·ta a ·sessão.
Vae ser lida a acta da sessfíp anter'ior.
O Sr. 2• Secretario procede á leitura da acta da sessão an- .
terior, que, posta em discussão, é approvada, sem. .r·cclam~~.

.

.

· O Sr, f• Secretario dá conta do seguinte

EXPEDillNT,E

'r'
'

. Tc!ÓS'l'ammas do teor seguinte:
· ... «Presidente' SÓnado Fcrlcral -· Ri-o.- Communico 'V. Ex ..
tendo prestado com~romilis.n eorisl.il.ucional.rlo c~rgo de Vicc'. Govomndor deiil.c l!.~Larlo, para o qnal fm ele!lo . cm 12 ele
marc.o. d.cslil annn, apresento ·fJOI' osso motivo minha -rcinnncia
mandh.Lo de SlllliHiriT' ft•dcr[\l por Alagôas, crn vista incon)Jlatibilirladc oxm·cicin rlas dnas :i'Tmcf;.õcs. C:o!'cliacs · samlaf;.õos;
- L1d;; Tm•?·as, Vicc-GnYrrnarlm•.:t>, ' ·
~Pr;csidcnto Senado .,..- Rio. - 'fcnho;-hQ'lira communica~
V. l~x.' Dr·. L11ir. ':PO!'rr$ prr.sl:on ho,io compl'nmissn •ronsl.il.ncionnl como Vico-Govr.rnadol' elo ;Estado no periorlo deve
l.or":ninm· ·J2 ,iunhp Hl2R. Al.l.cnciosas snnclacõcs. - Costa
llcao, GovcmarloJ• ~ :t>
·
•
·«S. Ex, l~sl.acio CoimilJ•a, .Pt•csirlonl.o dei Senato :Forleralc
Riu. - Pt·ofcindnmnnir. l'icnnoeento l'in:;t·nr.io SenaLo ]i'oderaJc· por vo!.i eh c. vollo compiacersi di osr,rimor•mi. 'J'ro:::o
Vostm ·mc~nllPmn i!lml.'·isRimD · vog-liailnJ'fl itilorpml.n mio
grncli111enlo c miei gJ•at.i Ronl.imonl.i · prnsso c•.orlnsto alLo conse>sso, - Umbertv di Savo·ia, Principo cli Piemonte.»

/

-· .. SBSBÃO mM

15

DE SETEMBRO DE

:1.92'4

· .. «S. B. Signor Coimbra, Presidente Senato - Rio.
Ringrazio· viyamente i!. Senalo dei scnlimenl.i espreosi all
occasione dei passaggio di m.io figlio a Bahia e prego Vqstra
Eccc:lenza di gl'adire e ricamhiare ali arto consesso il mio sailuto cordiale insieme con i migliori voti .per la .prosperitá dcl
Brasile. -· Vitlor'io Emanuele,,
·
.
. . Jlequcrimento do Sr. Leopoldo ele Andrade Rumpel'sP.erger,
porteiro dos audil.orios do Juizo da Provedoria e nesidtiás do
(Disl.riclo l<'oderal, solicil.anclo sua cquiparaoão cm vencimentos, ao porl.oiro elos 1audiLorios do Supremo Tribunal Federal.
r- A' Commissão de Pinancas.
·

.• r

O Sr. 2• Secretario declara quQ não ha pareceres .
t:omparecem mais os Srs.' A. Aze~eclo o Bueno Bran'diío .(2) .
·
I
.
,
.
. ..
Deixam de· comparecer, com causa justificada, os Srs. Pires·
Rchcllo, Pereira· Lobo, Dionísio· Bcntes, Justo· Chcrmont, Josó
Euscbio, Euripedes de Aguiar, .Toão Lyra, Eloy de Souza, An~
tonio Massa, Rosa o Silva, C:ll'nciro ela Cunha, Manocl Borba,
· LuiY. 'rorres, Lopes Gonoalvcs, Gonoalo R.ollcmborg, ·Antonio
Moniz, .Moniz Sodré, .Teronymo Monteiro, ·Joaquim Mornira:;
Modesto Leal, Paulo de Frontin, Lacerda Franco, Alfredo Ellis,
José Murtinho,' Eugenio Jardim, !lamas Caindo. Arfoilso de·
Camurgo, Generoso Marques, Fclippc Schmidt, Laura Müllcr,
.Vidal Ramos e Soares dos Santos (32) ~
·
O Sr. Presidente- Gontinúa a hora do expediente. Não
·
·
· Si nonhufn. Senador quer usar ·da palàvra, passo á ·ordem
do dia ..· ·
.
.
.· . ,

h a ·oradores inscriptos.

ORDEM Db DIA ·
\Não havendo numero para as vot.ncües constantes ela ordem
do dia, passo ii rrial.cria Cf\1 discussão. ·

I1

EQUIPARAÇÃO DE DIPLOMAS

1" discussão do projecto dó Senado, n. ·54, de 1923, quo ·
oqÚipara. para todos os 'offcitos, os. cl'iplomas conferidos. pela
Phonix Gnixciml · Para,cnsc, ·aos cxpcrllrlos pela Acadcnua ele
Commcrcio do llio de ;ranoiro, c d:í oul.t·a~ pl'ovidcncias.
j~nccrradn c adiada a votaoão. ·
.,NATURALlZAÇ.~O DE ESTnANOElRO~

Discussfio unica .rlo projecto elo Scnn.do n. IJ2, de 102;.
veLado pelo Sr. Prc$iclcntc ela Rcpublicn, csLnbclcccmlo cond1-
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çõcs a que se devam submctiet'. os estrangeiros
paiz afim de ol)tcrcm naturalização. . .
EncC!'racla e adiada a votação.
'

.

.

'

'

rcsiden~cs

no

..

O Sr. Presidente - ·Nacla mais havendo a tratar, designo
para. order!l elo dia de amanhã li seguinte:
'
.
Votação, cm 3' ·c!iscussão, llà proposição da. Camara dos.
Deputados n., 22, de 19·24,· concedendo ao Dr. Alvaro Alvim·
uma riledalha de distincção de 1" classe, pelos relevantes ser. viços scientificos c humanitarios prestados durante 25 annos
· (1:0111. JJarer_r.r f.avoravel· da. C()7Ílmisstio de. Justiça e Leaisla-.

r.tio, n; ·/3,1, do 1924);
•

o

• ·

.

. · ·.

•

.

.

···

. Votação, em 2" discussão, da proposição da Gamara dos
Deputados n. 38, de 1924; que abr.J, pelo l\Hnisl.nrio da Guerra,
o credito. especial de· 217 :509~11~97, para p·rug,amerüo de diffe.rença de soldo a officiaes reformados, beneficiados pelo decreto n. 4.0\'H, dr. 1923 (com pm·ecc1· {avoravel 'da Commissão
de Firumr;as, n. U, de ·1924);
. ·.·
·
· .
·
Vol.açiio, é~ 2' dis~ussão, da proposição da Camara dos
Dc:puf.a~os n-. 50, de 1924, que abre, pelo Minislerio da Guerra,
o CJredito especial de 188 :735$200, para pagamento 'aOS sar. gpntos auxiLiares de cscripta . das .Juntas Permanentes de
. Alistamento :Militar (com pa1•ecer favomvel dd Com missão de
Finanças, n. MO, de 1924);
·
.
Votação, cni discussão unica, do parecer da Comrilissão de
Policia n. 1·51, de -1924, propondo a promoção do servente Antonio Gomes da ·Silva p·ara a vaga de. continuo'· aberta pelo
fallceimenl.o do continuo 'Claro Oscar Garcia e ~ilva_e a no-.
mcação,· parn. o lagar de· servente, do Sr. · Manoel <Je Souza
Gomes; '
. . .
·
Votáção, ·cni ·2• discussão, d6 proJecto do Senado n .. 129,
de 1923, ·determinando que o Conselho de. Administração dé.
cada uma das caixas. creadas pela lei n. L 682, ."de 24 diJo janeiro ele 1923, referentes á aposentadoria c .pensões nas estradas de ferro, será constitu ido de .cinco membros. (emenda
destacada do m·çamento da Aaricu.ltu1.~a, cm vil'tude de . reque1'iment0 approvi!do· pelo, Senado);

·

· ·

. Votação,, cm discussão unica, · da redacção · . final das
emendas do' Senadó á proposição da Camara dos Deputados
n. 2li, rle 192~. qull fixa as· forcas de. terra para o exercício
de 1'9125;:' ·
·
·
Votacão, emdi~cussão unica, da redi\CÇão: final do pro~
·· jecto rlo Senado n.. 70, de 192.3, ·que manda contar, sómente
. para effeitos de reforma, o tempo,. de servico ou e menciona,
prestado pelo cap'itão-tenente. c·Qmmissario João Luiz elo Paira
Juniur;
·
.·.
Votnciio, •cm 2' discussão, do projecto do Senado n~ 122,
rle 1923, que manda incorporar aos 'vencimentos dos mcmi.Jros
do mn·gisterio publico, que se aposentarem com mnis de 35
mmos ele cxercicio, 11 .gratificação addicionnl. em cujo goso se
ncharem (com parecer [avnra11el c emenda da Cnmmüslio da
Justiça e Leaislaç:io c contraf!'iO da de Finanças,

-1924);

n. 159, r.lc

' .
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VoLa.g_üo, rm cliscussüo unica, do vrJto do .Prefeito do DistricLo Fecleral n. lt, de 1924, {t tcsolução elo ·Conselho Municipal que m[lnda prover .efl'ectivamente no cargo de porteiro
do Thcatro lllunicipal o actual ajudante, e dando outras providencias. (corn vo·ecer {avoravel da Comutissúo de Constituiçlio, n. J45, de 4924) ;

·,

I

Votação, cm cliscussüo unica, do véto do Prefeito do District.o Fede,ral n. 34, de 1924, ú resolução do Conselho Municipal que permittc"aos alumnos da Escola Normal, nas condições que menciona, prestarem, .em primeira época, os exames das mal.crfàs qUe estiverem cursando (com parecer.frwo7'avel da. Comrnissúo de Consi'ituiçúo, n. -147, de J 924); ·
Votação, em discussüo · unica, do véto do Prefeito do Districto ·Federal n. 'lt2, de !921ft·, ú resolução do Conselho Municipal (pm•ecer n .. 42 ,de ·1924), que eleva a 6 :300$· annuaes og
vencimentos dos coíüinuos da. sua secretaria (com. pa·rece·r ·r·(t. ·1J01'avel da Co.mnvissúo de Consliiuiçúo, n. 150, de 19U); ·
Votação, em discussão unica, do véto do Prefeito do Districto :Federal n. 30, de 1924, ú rcsol:Ução do Consel>lloil Municipal. que . equipara os vencimentos· dos guardas municipaea
aos dos guardas ajudantes da Inspectoria de Mat.tas c Jardins
(com pro•eccr.{avomvel da Commissão de Constituição, n. 146,
de .-/924);

.

'

'

.

.

'

Votação, cm discussão unica, do véto clo Prefeito do Distrinto Federal n. 37, de 192ft, li resolução do Consel•ho Municipal quo cone crie aos avaliadores. privativos da. Fazenda Municipal' a perc·cntagcm de 'i, 1/2, o/o do imp,as·to de transmissão
. de propriedade, cobrado em virtude de guias expedidas pelos
juizes da ,jusLica local (com parecer (avomvel da Com1i'tissiio
ele Constituiçiio, n. -149, de 4924);
·
Votaoãà, em discussão unica, do véto do Prefeito do· Dist.ricto Federal ri. 58, de 1922, ú resolução do Consel ho Municipal que· autoriza .o pagame'nlo ás escripturarias almoxarifes
das ·escolas Rivadávia · Corrêa e Bento Ribeiro, da differença
, de venciincnl.os a· que te em· .direito (com 1)arecer {avomve/. da
Commissúo de Constitu.içlio.n. J-14, rle 1924);
. Votação, em 1' discussão, clo,·pro,jecl.q cio Senado.. n. 54,
do 1923,' ·que NJUipar.a; para todos os cffeitos, os diplomaa
conferidos pela Phenix Caixeiral Paraense, aos expedidos pela.
Acadernia ·.do Commercio do Rio de Janeiro, e .dá outras providencias · (com parecc1• favoravcl da Commissiio de Co11st'i- ·
tuição, n: 410, de 1923);
·
.
Votação, em discussão unicn,. do· projecto elo Senàdo nu. mero. 112, .cJe 192ft. votado· pelo Sr. Presidente da Republica.
· e;;tabeleccnclo condiçõca a 'ouo se clc\'am submet.ter os estran-.
. geiros residente;; no pniz afim de obterem naturalização (com.
)Jatecer cont!'a1'io da Comm'issr1o de Just·iça c Leais/.açcio., numero ·163, de l29.f),
·
1

I '

iLcvnntn-se n sessüo t\s '13 horas c 45 minutos,
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SESS!O, EM 16 ·DE SETEMBRQ DE 1924
··.

PRF.SIDENC!A DO 811. ESTA C! O COIMBRA, PREfl!DENTE

os

· · A's 13 'o 1/2 horas acham-se presentes
Srs. Mendonca
;1\Iarl.ins, .Silveri_o Nen•. Pires Rebo\lo, Aristides ·Rocha, Lauro
Sodr1\, CunM 1\fachar!n; ·Euriperlcs ele Aguiar, Thomaz Rodrigues, Venancio Neiva,. '.Pedro J:.ago, Manoel Monjardim, .Bernardino Monl.oiro, Miguel do Carvalho, Mendes Tavares, Sampaio· Corrôa, Büeno Brandão, Bucno do Paiva, Adolpho Gordo,
Luiz 'Adolpho, T:Icrmcncgilrlo ·de Moraes, Affonso do· Oa.rnargo,
Carlos Cavnlcanti, Generoso Marques, ])'e!Lppe Schinidt e Carla:..
Barbosa. (25). . .
.·
· · · · · .· .. . · . · ·
· O Sr. ·Presidente - Presentes 25. Srs.' Senadores,. est:\
· :ihcrl.a n sessão.
· ·
V:ae ser I ida a rlctn da se5·sã.o 'anterior.

O Sr. 2' Secretario.. procedo· ú leitura da· nc.tn da sessão
unterior, que, pns,t.a cm disctlssfío, é. approvndO:,. sem rccln·
mação.
·
'
·
·
·,

.

.

'

· O Sr. 1' Secretario dá conta do segtii~te
EXPEDIENTE, ·
' Offlc!ÓS:
·. Do Sn . .i• .Secretario dá Camara dos Deputados remettcndo um dos autographos da. resolução legislativa, sancclO··
nada, que releva a prescripção. em que incorreram as pens!le:..
de mflio soldo deixadas de receber .por D. Maria EmiUa Mar- ·
tine de Carvalho, viuva do tenente do Exército Anacleto Anapuru Alves de Carvalho·. - Archive-se..
·
·
· Do Sr. Ministro ,da ·ifarinha, remettendo doris' dos aur.o- . .
graphos da resohwão· legislativa,· sancclona~a. que. abre, p~lo ·.
referido ministério, um credito especial de 2:535$085,. par'l
pagamento de differença de vencimentos aó t• ten.ente ·ma~
chini&ta, reformado, Antonib Carlos. do .Si queira .. -· ArchJ ..
ve-SP. um dos autographos e remetta-se.ocoutro á Cam~ra dos.
Deputados. .
. .
·
·
· · '. ·
· Do'Sr .. Dr; Regis de Oliveirá,' da.Commiss~o de Recepçno
de S.· A. R. o Prlnclpe de Piemonte, do teor. seguinte:
·
. . «Em noino ·do Sr. •Ministro de. Estado' das Relaçõn& .Exteriores tenho a honr.a de levar ao·conhcclmento. de V; Ex.
·que foi .'adiada para época ainda n1io fixada, . a visita que
S. A. R. o Principe herdeiro. da Italia deveria fazer ao nossu ·
paiz ·durante o corrente mez. . . · ' ·
·, ...
Aproveito a opportl.midade p~rn ter n honra dó reiter::tr
n V. Ex. os protestos 'da minha mais respeitosa considcrnç.fío. - Rifais de Oliveira .'I> ~ Inteirado.
.
·
I

o Sr. 2". Secretario

.

.

.

.

declara que não ha pareceres.. ,

...
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Comparecem ma:s os Srs. A. Azeredo, Costa Rodrigncs
Moreira (3). ·
·
.
· Dc1xam de. comparecer,. com causa justificadà, os Srs.
Pérqira r..obo, Bnrbo~a Lima, Dionísio Bontes, Justo Cberrnont., .Josó Euzobio, Antonino Freire, .Toiio Thomó, Benjamin
Barroso, Ferreira ChaveR, Jollo Lyra, E:Joy do Souza, Antonio
Massa, Rosa e Silva, Carneiro da Cunha, Manoel Borba, Eu-:
scbio ele Ariclrnrle, Lopes Gonçalves, Gonçalo Rollembr.rg, Antonio Moni?., Moniz Soclré, Jeronymo Monteiro. Moàosto Le:tl,
Panlo, rio Frontin, Lacerda Franco, Alfrcrlo Ellis. José IMurf.inho, · F.ngenio Jardim, Ramos Caiado, .!Lauro Müller, Vida!
Ramos, Vespucio de .\breu :e Soares dos Santos (32).

o .Toaquim

(

do

O Sr. Pr~sfdente ~ Bltá terminada a leitura
oxporlir.nlo. Não hn oradores tnscrlptos. SI nenhum Senador
qni?.rr nRnr ria palavra na hora rlo oxpodiont.e, passa-se :í.
orclom do dia. (Paustt.)
.
·
'.

O Sr. Lauro Sodd - Poço a palavra.
O Sr. Presidenie- Tem a palavra o Sr. Lamo Sodré.
.

.

.

a

' O Sr. Lauro Sodré - Sr. Presidente, pedi palavra .para
cdmmunicar t\ Mesa qno· o Sr. Senador· Dionysio Bentes t.cm
' deixado do r,omparccr!r ás sessões do Senado, por mnt.iv(l rln

molestin.

·

''

O Sr. Presidente- A Mesa, fica. inteirada:

·Si nrnhum Senador· qui ?.ar usar dn p:Úavra na hora rio
expediente, pnsso i't ordem do dia. (Pau.sa.)
· '
. ORDEM DO DIA
Estilo presentes ·28 .Srõ. Senadores. Não· ha numero para
se proceder ás votações dnR mat.erins dn ordem do dia. Níín
h a sobrr. a mcsn t.rnhalhos do Commissões.
Nadn. mnis havendo a trnf.nr, designo pnrn ordnm rlo dia
da sessão ele nmn.nhã, o scguint.r.:
.
Vnfncãn, rm. 3" discnssã~. dn. prnposiojãn da Cnmma 1!0~
Deput.ados·n. 22, ·de 192-l, concedendo ao Dr. Alvaro Alvim
nma mNlnltla rll' rH~tinc•:iin· .:Ir 1• clni'l,c, pelos relevantes sm•.:
vinos · seicnfificn~ h h•1mnnitnriM preo;f.nrlos dnranto 2ti anno~
(com. parer.r:1• (rwornvel rln, Cnmm.i.~slio de .Tu..~tira e Lr.m'sla"rit>.·n. 1.1.1, de 1924);
·
··
, ··Vnf.ncãn r.m '2•' clismJssãn, riu propo:.içüo ·àn Gamara dn.>
Drpnfnrlri',.n·. ::!~.de :1024,qnr. abre, 11elo Minisf.erio da Gu~rrn,
o Cl'Nii to r·~rcclnl de 217: riOHl!\197. pnrn pagamento de dr~rc

rr.Mn rir. snlrln n nfficinrs rr.fnrn'inrlos. bP.neficin:dns pr.ln rlccrr.f.·o n. 1.1i01. rlr 102::! lcnm. pnrncm•(rmomvel da Cnmmi,wir:

'

de

.

F'hww~n.~.

n. 1.1, .de 1.92-f):

Vof.nção. rm 2" discussão, rln proposiçã~ rln. Cnmara 11ns
Drpnt.ndns n. 511, rio ·192'•· qun nh:o, pelo MimRtorJO da Gner~:l,
o credito especial do 188:735$200, para pagamento aos sar-

11
11
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_ g~nlo., auxiliares de escripta clns Juntas Permanentes de Alistamento Militar (com pw:ece1: frwo1'avd da Comrrdssão ele f:'inan(,as, n •. ·/.10, de ·/.924);

·

Votação, em discussão uniea, do parecer da Commissão ·do .
:Policia n. 151, de 1924, propondo a promocão do servente Antonio . Gomes da Silva para a yaga de continuo aberta pelo
fallecimento do continuo Claro Oscar Garcia e Silva e a nomeação, para p· Jogar· de servente, dq Sr. Manoel de Souza
Gomes·'
Votacão, em 2' discussão, do projecto do Senado n. 12tl,
de 1923, determinando que .a Qonselho de Adl)linistração do
.cada uma da& caixas m•eadas pela," lei n. 4. 682, de 24 de janeiro de '1923, referentes á aposentadoria e pensões ·nas estradas de ferro, será conslituido de cinco membros (emendt! ·
'

destacada do o1•çamento da AgricuUw·a, em ·t•irtttde de requc7'imento
app7•ovado pelo Senado);
.'
.
'

Votação, em ·diseussão unica, da ~:edacção final das .
emendas do Senado .à proposição da Camara dos Deputados
n. 26, de 1924, que fixa as forças de terra para o exere!eio
de 1925; .
Votação, em discussão .un,iea, da .redac~.ão final do' pro- ..
jecto do Senado n. · 70, de 1923, que manda contar, sóm'3nte
para effeilos de r el'ornia, .o tempo de servico que menciona,.
prestado pelo capitão-tenente commissa:io João Luiz de Pai\·a
Junior;
·
Votação, em 2' discussão, do projecto do Sen'ado· Il• 122, ·
de' 1923, ·CJUe manda iUCO!'porar aos yencime~tos dos njem.:.
liras do ma,gisterio publico, que se aposentarem com mais
de' 35 annos de exerciéio, a. gratificação addicional em cujo
goso se acharem (com pa1'ecer {avoravel. c emenda da Commissão de Just·iça e Leo·islação e· contJ•m•io .·da de Finanças,.
11.

·159, de .J92.1);

Votação, em discussão unica, do véto do Prefoito do
Distrieto Federal, n. 4, de i 924, á resolução do Conselho.
· Municipal que manda · prover effectivamente no cargo de
porteiro do 'l'heal!'O Mun~cipal o actual a,iudanle, e dando
outras providencias (co.rr~> pm•ecer {avm·awl da Commissao
de Constituição, n. 145, de 19'24);

. VotaÇão, em discussão un'icn, do vétd. do Pred'eilo ·do
. Dist.ricto Federal, n. 8!1, de · 1924, á resolucão elo Conselho
Munici.pal que permitle aos v.lumnos da Escola Normal, nas
condicões que menciona, prestarem, em primeira época, os
exames das materias que estiverem cursando (com par.ecer ·
favoravel da Comrnis.1·11o de Co·tlstitttição, n. U7,' de 1924) .;
Votação; em diEcussii,o unica do· véto do Prefeito. do ·
Distr.ieto Pederal, n. 42, de 192~. á resolução dci · Consel~o
Municipal (parece1•'n. 4.·2, de -/.924), cjue· eleva a 6:300$· anm!nes os Ycncimentos dos contínuos· da· sua· secretaria (com·.
parece1• .favomvel da Commissllo. de Ci:mstitn1ção, n. 1ii O, de
o/92.f);
.. .
. '
.
.
•

I •"'

Votacão, em discussão uni cu, do véto do . Prefeito do·
Districlo Federal, n. 30, de 1924, â r;esoluçiio do Conselho

•

-.

,'.

•

I
i
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!Municipal que equipara os vencimentos dos ;guardas munici[Jaes aos cdos guat·dus ajudantes da Inspectoria de
Maltas c Jardins (cmn parrJct.•r j'avo?'avcl da Cvrnrnissão de

Constitui(~ao,

t924);

n, -146, de

.

· Votação,· cm discussão unica, elo véto do Prefeito do
DisLI'icto Federal, n~ 37, de 1024, á resolução do. Conselho ·
1\Iuni(}ipal que concedo aos avaliadores privativos da Fazenda
· ·· Municjpal a percentagem de .1 1/2 o/o do imposto de transmi•ssão· de propriedade, cobrado cm virtude de guias expedidas pelos juizes da justiça local (com pa1•ece1' j'avoravel da
Com m-issão de Constituição, n. 149, de "1924.);

·

:

·

· Votacão, cm discussão unica, do véto do Prefeito· do
Districto Federal, n. 58, de 1922, á resolução do Conselho
Municipal que autoriza o pagamento ás escripturarias alma. :xarifes das es·colas. Rivadavia Corrêa e Bento Ribeiro, da differenca de vencimentos a que toem direito (com parecer
{avo1·avel da· Commi.lsão de Constituição, n. 144, de 1924);
Votação, cm 1' discussão, do projecto elo Senado, n. 54,
de 1923, que equipara, para todos os et'feitos, os diplomas
conferidos pela Phr.nix Caixeiral Paraenso, aos expedido~
pela ·Academia de' Commercio do Rio dr. Janeiro, e dá outras
providencias (~om pw·ece1· {avm•avez da Corn.missão de Con·
·
, stituiçiio, n. 410, de ·192.1); · ·
· .. Votação, em· discussão unica, elo projocf.o do Senado, nun~ero 42, de 1924, vetado pelo Sr. P-residente da Republica,
estabelecendo ct'Jndições a que 'se de~am submeHer os estrangeiros residentes no jlaiz afim de obterem naturalização
(com parecer contra·rio da Commissão de Justiça e· Legislação, n. 163, de ·1924:) ;·

·

·· ,. ,

.

. 2' discussão da .proposição da Gamara 'dos Deputados,
61, de 192!•, dispondo sobre a prescripção da acção e da
ccindemna\:ão nos C•l'irncs politicas e dando outras providencias para cs-tos ca~·OS (r.OI(l• pa?'ecer {avoravel da Cornmissiio
·de Justiça e. Lc(JiSla(~ão, 11. 172, de -1.924).
· Levan la-se a sessão 1ls 13 horas ·e 45 · mi nu tos.
11.

I

84' ~ESS.:W EM 17 Dli: SETEMBRO DE 1924
P!lES!DENCIA DO SR. ESTAC!O COIMBRA, PRESIDENTE

A's 13 c 1/2 horas acham-se presentes os Srs .. Mendonea
·:Martins, Silvcrio Nery, Aristides Rocha, Bar~osa Ltma, La~ro
f:odré Costa Rodrigues, Cun'ha Machado, Eur·Jpedes de Agutar,
· 'fhomnz ,Rodrigues, Joãp 'l'homé, ·.Benjamin Barroso, João
Lyra, V.enancio Neiva, .Euselbio de Andrad.c, Pedro ~ago, Antonio Moniz, Manocl Monjardim, Bcrnardmo .~o!ltcJro, .Joaquim Moreira, S(lmpnio Carrila, Bucno Brandau, Adolpho
Gordo, Luiz Adolpho, Hermenegildo de Moraes .. Carlos Cuvalcanti, Vcspucio .de Abreu ll Carlos Barbosa (27) •.
11

..
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O Sr. Presidente -: Pr· escutes 27 Srs.
aberta a ses~.ão.
Vae ser lida a acLa da sessãO anter·ior ..

Senadores,

está

O Sr. 2' Secretario 'procedo ·á leitura da acta da sessão anterior,
que, posta em d1seussão, é approvadu,
.
. sein reclamação,,
.

.

· O Sr. 1' Secretario d'á conta do seguinte
.~.J .

• EXPEDIEN1'E
Ofl'ici os:
Do Sr. 1• Secretario da Cama1'~ dos Deputados, coinnÍI:inicando te1· sldo approv,ada a emenda do Senado á proposição
que admitte a registro, sem. mulla, os nascimentos· occorridoa
r.o Bmsil, desde 1880 até a publicação de lltlva lei, proposicão
que :l'oi enviada á sancção. - J.nLeirado.
Do Sr. 'Ministro da Fazenda, remeLtendo .dôus dos auiogruphos da resolução legislativa, sanccionada, que autoriza a
ereu~'ão de uma mesa de rendas al1'andegada, em 'Ponta Porã,
no :BsLudo de· MaLLo Grosso. - Archive-se um dos auLographos c remcLtu-se o· outro á Camara dos Deputados. .
.. · ·
~O

Sr. ·2• Secretario declara que não· ha pareceres.
.

o Sr. Presidente -.,Não ha oradores

'

'

inscriptos~

'.

'

(Pausa.) ·
Si nenhum Senador quer usar .da palavra na hora. do .expe-.
diimLe,. passa-se á ordemdo dia.
(Pausa;)
·
· ·
.
.
~~

Oll.D;EM DO DIA

. •,

Estão presentes apenas 27 Senadores .. !Não ha assim nu- ·
Jllel'O para sp f.'roccder tí voLa~ão das matorias da ordem di),
d'ia, 'pelo que passo á cm discussão:
PI\JlSCRIPÇÃO Dll ACÇÃO E CONDll:MNAIJ,'i.O

· 2" discussão da pr:oposi~;,ão· da .Cama1'a dos Deputados, .nu-.·
{i1, de 1924, dispondo·sobre a prcscripção da. acção e da
condemnacão nos crimes políticos c dando outras providenoiàs
para esLes casos. .
JUCI'O

?

O Sr., .BarbÔsa Lima O Sr.

Peco a .palavra.

Presid~~te. _:Tem a palaVra o S~. Barbosa Lima.

.

O Sr. Barbosa Lima (*)- Sr. Presidente, hesitei muito .
antes de. adoptar a deliberação em que me fixei. A minha
primeiro. impressão cm relação :í proposição ora ·cm discussão, ·
Joi contraria ás disposições. que elia visa incluir na ·nossa legislação ordinaria. Pensei em limitar~me a ·votar contra a
mesma w·oposição e assim pensei, Sr. Presidente, lJOrque não

:

• ,, (.*) Não foi revisto.pelo orador·.

.
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desconheço a Joli~adc:t.a 'do .\UOlllClltO poliLi~o, Lia hora lla~ional quu vamos vivendo.
,.
Dei, continuo ·a dar, :>iucc~·a e conscientemente, o meu
apoio, a minha solidurieáado reflectida, aos representantes da
auto~·idade constiLuida.
.
.
A' medida que vou euvclheceudo, quanto mais leio e medito a lição dos povos civilizados, ·ma1s me firmo na couvic~ãó de que as profundas modtficações .a serem int~·oduzidru;
na dymnamica aas sociedades, E.ó podem vingar ·quando co- ·
meçam peta: conquista das .consciencias, pela modli'icacilo da
mentaliuade, .peta:organizal)ilo do consentimento consciente, de
modo que, o concurso se faca, nii·J por decretos de nenhuma autoridade poderosa,. mas pela natu~·al oonvergencia das convicções ass1m (!licerçadas.
Nunca iive, cada vez 'tenho monos confiança nos preten:.
sos .milagl'e"' .do pronunciamento· da forca matel'ial pretendendo impor, .da rioite par.a ,) dia,. uma mutaçii.o completa,
radical na vida politica, na actividade social, nas manilestações moraes do. qualquer. povo.
:w;. pot·que assim .penso, Sr .. ·p~·esidente, é que, ao .mesmo
tempo e cada ve:t. mais sou .mais devoto da mais absoluta liberdade da manifestaçii.o do pensamento escripta e oral e do. embate das varias doutrinas em conflicto.
. ·
· _
·
E' .das. discussões em bOa-fé, ú da exposiçii.o doutrinal'ia
feita no livro, no jornalismo, na cathecil'a, na Lribuna das assembléas politicas;. é por essa .fól·ma que se póde modifical'
gradualmente, o regillfen politico, correspond~nLe a cada povo,
a cada paiz, nesla ou naquella hora. da evoluçao humana, neste
ou naq~;~elle ponto .do piUJileta. · · ·.
·.
. .. .
··
Da discussão em assumptos desta natureza que frequen. temente apaixonam as almas as mais. equilibr~das, deriVam-se
muitas vezes - a· Historia o· ensina - conflictos que attingem
· á ,proporções da maior gravidade entre os. representantes de
,um regimen estabelecido e 'aquelles que aspiram a gloria pe,.
rigosa de os substituírem de {ont. en.comble. .
.
.
• Sii.o est~s os revolucionarias de todos os tempos. Silo estes
os apostolas·· das· grandes mutações, assignaladas como épocas
inesqueciveis na historia da civilização ... Silo os rebeldes de· .
IUm dia; os heroes do dia seguinte. São os .Tiradentes de hon~em, · julgados. pela alçada, levaqos . ao patibuló, declarados
infames, e mais tarde·, glorificados, com: os · seus !lomes cercados de.um halo immortal no calendar1o das mawres festas
. civicasl São os desterrados para os clin:ias inhospitosl S~o OE>
. degredados. de Pedras de Angoche, ·OS .Thomaz · Gonzaga de
rtodos os tempos; condemnados pelos governantes da· sua épocn,
e, mais tarde, gloi.oificados pela posteridade I. São, Sr. Presidente, os criminosos ·políticos de todos os tempos, aquelles
()ujos delictos não so equipáram aos crimes communs, con[Stituindo, -· se ~ licito dizei-o - uma especie de aristocracia
privilegiada no dominio da repressão' a. cargo dos governantes.
Os paizes, eis mt\ÍS culLos timbraram sempre, maximé a
partir' da revolução franceza, em cultivar o direito de, asylo.
errí· negar a extradiccuo para· criminosos .politicas' e abrigai-os
no seu seio. A ctilta Inglaterra, desde Giuseppe Muzzini, até
HerLzen,. o patriarclla do nilismo, desde o revolucionaria :Sa- . ·
.chonini até o inoomparavel Pedro Klopotkine, reouso:u-se, tau-

I
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to quanto a liberrima Suissa, n 'cnLr'cgal-os aos gc.vet'•nanf.cà
dos seus respectivos paizes. . . ,
. Nós os brasileiros legislamos, na hora presente,· deade 211
de fevereiro de. 1891, procurando obedecer á leLLra o ao espi .•
rito da ConsLiLuir;ão. votada e promulgada naquclla data mo·moravel. Nesta lei magna prevaleceu o pensamento genero~o.
consagrando, em um dos seus· artigos, a amnistia, abolindo,, cm
outro, a pe~a de morte c o banimento.
Por ter desconhecido. os ensinamentos decorrentes dessa
doutrina, ficou o· terceiro Napoleão immortnlizado pelo genio
. épico
da França
nas paginas da ..Histoira
d'un. crirna~
. ·
.
,
'
,
'.
I
Nós, Sr. Presidente; penso eú, -. e invoco a indulgenCia
do Senado da Republica -· nós não podemos retrogradar· na
nossa legislação penal até ao ponto· de equiparar o criminoso
politico com o falsario, com o falsificador da. moeda legal,
para. quem se creou, em nosso direito,. a· .imprescriptibilidade'
da respectiva acção penal. .·
· · · · · .
.. ·
. ' ·
O delinqÚente que haja perpetrado o ·.·crime mais· repugnante, pela nossa legislação; .quando· se. tenha homisiaêlo 110
estrangeit•o ·e. ahi tenha permanecido no maximo 20. annos; o ·
assassino vulgar, o. ladrão repugnante,. 'o .ca(tén, o estellionutario,. todos, ao fim de· algum tempo, ·maior ou· menor,· conforme a pena que lhe é arbitrada no Codigo Criminal, .todo;;,
podem voltar ao territorio .brasileiro, pela· porta· da 1 prescri-

pcãoÁ proposi~ão em debate estabelece para o criúiinoso po •
Jitico uma excepção - acaba com a pre'scripoão:
·
0 SR. EUSEBIO DE ANDIÚÍ>E- Alias, não é a proposiçã~.
·.· O .SR. BAnaosA LIMA - Si não õ a pi•oposicão,. entãQ a
.disposição é desnecessaria. . · ·. ·. · ·. . . .
. . ·
O Sa., EUSJ,:BIO DE 'ANDRADE - E' a lei .vigente~
. 0 SR. BARBOSA.LIMA--.· N,ón /lis iii idam. Então porque
é que a proposir:ão repete. o clispositivo ·da lei vigente ?
0 SR. EUSEBIO DE. ANDRADE -· Esta presct•iptibilidadQ não
está na disposição ácttial, esttí na lei em vigor. · :. . ·
. . A proposicão,. repete, amplia, distingue os dous prazos d•)
prescripção: a prescripção<da acção e da· condemnacão,, se:
guindo a mesma lettra do Codigo PenaL · . . · · . ·. . ·
·
· O Sn. BARBOSA. LIMA·-· Perdão,. o Codigo Penal distingue
a prescripção da; acção e a prescl'ipção da pona; tuas mantem
a preseripcão ·!'Jara todos os cr•imes,· excepção unica, feita em
virtude de .uma lei posterior, 'para os cr1mes de . moeda
falsa.·
·
.0 S~. ··A. AZEREDÓ - Apoiado. ·
0 Sn. EUSEBIO DE ANDRADE- Não apoiado.
. 0 Sn. BARBOSA LIMA - Quem instiLúiu a ÍU1prescriplibili. dade pam o deliclo. politiéo, para o crime ele natureza politica...
·· ·
O Sn. EU<>EÉio . nm ANDRADl'l - Nos crimes· politicas estão
connexos muitos ou lrós.
· ·
O Sn. BAI\IlOSA LIMA - . . . stygmatizando-o, do fórma a
fazer crel-o mais repugnante que o proprio lonocinio'?
I

'

,

'

I

'

' ~·

I

•
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0 SH. EUSEBIO DE ANDII.ADE - Mas ha quem OS consiçlere
assim.
O Srl. BARBo~A LIMA - Si assim fosse, alguns dos conspiradores elo 15 de Novembr·o, caso aquelle dia não tivesse assignalaclu a vicloria dos ideaeH republicanos; ainda hoje não po·
deriam regressat' tí Pat.ria brasileira! (Mnitos apoiados.)
O Srt. ANTONIO MoNrz - Estat•iam todos sacrificados .
. O Sn. A. ·AzEriEDo - Entiio dependo da victoria.
o Sn. BARBOSA LIMA - O Senado não póde, a meu ver, . olle que me p'crdôc na magn~~imidado da sua indulgencia da r o. seu voto a essa proposiçao.
0 Srt. EUSEBIO DK ANDHADE -- No tempo tlo lmperio V, Ex.
· ·
teria razão.
O Sll. B,IHBOSA LIMA -No teiÍ'lpo do lmperio havia o. pena
· de açoite.
·
·
·
0 Sn, EUSEBIO DE ANDRADE - Não havia ·a prescripção da
peila, mas a fll'escripcão da accão.
O Srt. BAHBOSA LIMA - Não invoque V. Ex. o que havi~ ·no
tempo do Imperio, JlOrque n~s fizem?S a Republica pax:a me~
lhorar os custumcs tlo Impcrw. (Apotados.)
..
· o Sll. A. A~.En1mn - A Const.iluic-ão do Impcrio desapparoccu; a íJUC subsiste é a de 2·i de fevereiro, que acabou com.
a~ penas ·perpetuas.
'
o SR. BARBOSA LTMA- Sr. Presidente, esl,ou muito longe
de quni·er acalora,r este debate. Tenho maior empenho, na .
hora presente, mais que em outra. qualquer, por t.udo quanto
possa prestigiar a autoridade legal, ora combatida.

.-

O Sit. A. AzEREilo -:- Aliás, não temos J'e'ito outra cousa
·
nesta. Casa..
.
O SR. 'BAI\BOSA Lt~lA - Más, Sr. Presidente, estou conwncido de· que Jll'Csl.o um serviço ao .Governo·da Republica,
oppondo~ma inVI)Ilciveltncnl.c á aptwova1;ão do art. 3" do pro. jeclo em debate.
Era o qup cu! iuha a dizm·. (.llnilo bem; mnito bem.)

O Sr. Presidente....:.. Contittt'ul a discussão. Si não ha qucni
·

que ira usar da peiavra ••• ·

O Sr. Eusebio de Andrade - P•·~o a pal!tvt·a.
O Sr: Presidente - Hnwudo nunwt•o na casa. pediria a
· V. Ex. CJue ret.ardtissc o seu discurso para depois de pro-

cedidas as vota~~ões.

.,

.

'

O Sr. Eusebio de Andrade - Não l.nnho duvida cm aft.endcr a V. Ex. Recebo o pedido de Y. Ex. como uma ordem•

.

O Sr. Presidente (depois de f'a:er soar n.~ 't'/ltnpanos po1•

••

alonns ·instantes) - Embora. haja numero na Casa, ·no. reêinlo nilo hn numero para se proccclcr tis votações.
§. - .~CJl. Y.
.
.
.
1()

•
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Tnu1 a palavra u i::it· .. J~u~~bio ·de Amlt•adu.
O Sr. J::usebio de Andrade -· Sr. 1Jresidentc; mllm':"·,,
e H.elilLor na COmmissão de Justiça e Legrslacãci, cabe-me ·opp()r
als·uinas con·sideracões 'ào vehemeute àtaque que. acaha de
,;c l'frer · u proposição, 'procedeu te da .Camara 'dt:s DeJil.l ta do,;, ':.h
eminente e honrado Senador pelo· Estado do Amazonas;· a· cu,jo
lalen to, prep'à)•o: .Í il US lr:.'~ii b': I) caracter;;' tú·esto, 'I'()Vtl!'eii temelliC,
a minlu·. l10'menagem ..:.. a horneuaB~m da ·,·naior ·estima e. de
· immen~a aâmii·a!:ã·o.
' ·' · ·
· ·· ·
~
Com .que constrangimento entr:o nei:lte debate a enfrentar ·
um dos maiores vultos da 1.1-ibt.ina dô ·meu ·paiz ! E' penoso o
ui~u. d~v~r ~ vou.· procut•at· cümpril·" · comu per!U.rtttt·tim 'if.S
mmilas •forcas. · ·
· ··
·
· ·'
o· que · uãCI · t'oi · cr iticadü, ao discutir-se nesta e na
outr~ Casà' do 'í:ongi·ess'o': o ''ctispo:iLivb do' pl'u,iectu, Ol'a con ..
vert1du na lei n. 4. 848, de agosto pas~adu, que adoptou a· .
. imprescriptipil~dade dos crimes có~prellendidos no. arts. 107 a
118 do Cod1go Penal, aos r:i:o6 domJciliados ou homi.dJaáOM · en•
paize~ ~Stfa~geir,osl J~i agora, argujdo seveu1m~!lle 1 mas, .a
!n~U ·y~r; es~ª !J.rgp!~ao·c,aJ:e~e·-·e d!g0,-,0 COJl1'8.útlVJda VeD!a.
=de 1undamento JUridwo; não·é.sustentavel, po1s n noesa legislação actual, no art. 12 dO· decreto que acabamos de discu. pr, approyando e regulando o prooesso e julgamento dos ·crimes de sediÇão e seus' connexos; 'diz:
· · ··
.

··

'

'

' ; '

•

: ,;

; :

'~·

• • ' '

'

l '

•' ; '

: '· •

1

'

1

'

,

' • •

•

•

•

• i

'' :

•

.' "Esses ..crimes em tempo algum prescreverão em
favor do réo domiciliadO ou homisiado em paiz estrangeiro."·
·
· ·
O ~n. AN'l'~l'Hu Mu.~ 1z .dü. lllll .1pc.rtc,

': 0 SR. EUSEBIO DE ANDRADE · - Tomarei .I)Jil atlenção . O
apRrto: de V. Ex.
·
· .j · ~
1
· . ; 0 art. 3' dn proposição ora em debate,. 'em referencia it
p,res~ripçáo, preferi:u seryir-s!l ~as tpesmas iJXJ?rpêsões ndoetu. ~n.s peJo. Coshgo Penal para ~JStli)guw a prescripçao da acçan ~
,n:Jlresçrrpcao d:J N>ndemnar,~ao, 1Jz:
. · · · ·.
· .·
.

~

.

'

'

'

· "A acção pe!Íal e .a conclernhacão. pdos ci'irúes referidos nu art. ·1• desta lei, não prescreverão em tempo
algi.ún; em favor do ·t·éo domicilindo' ou homisiado em
paiz estrangeiro.,.
·
.'
·
•

lei.
'í·.·

O Stt.

SAlVIPAiu CoRrtál ·-

. 0' SR.

EUSEBIO DE ANllllllllll

.

I

E' t1 ultimo ·decreto da ultima

..c: ·Da lei reeem-votada' .

O SR. SAMPAIO CoRRll:,l - · ~~·. ,:unsequenl.ementc•. dire1to
substantivo.
'·
O .Sn.· Eusilaro ol! t\.SDIIADE.- Como o Senado não ignora
esL~ insliLuto eS"pecial de Direito Publico. creàdo, não r.m favm·
do réo c ~im em Jll'oveilo da spciedade e:no·interesse'da jusr:c~. :~e111 ~~n l'nrM.m~r.Jél

;('P

qil:fiito"~e 111~n.~ queiresul~a :ria

rflumno· .de d11n~ 1dpas ·- a ·Justrcp.
e a utlhdade· social '-- na
1 ' • · ••
Jli•~o
dml"J;dlnde:ttratadistas','
.,••
'··' '··
"· •• •
~ •. or
·
, . ,.
·
·
•.,.
~. ,
... _, ... , ., ...
4
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A presci;ipcfi~, em materia criminal, por ser, um meio poli··
.ti_go. e não u_ma efl!~epção como é e!ll-materia · ciye~ extingue
r;:o só a a.::cao .tmcwda, como a accao p1'oposta, ~ma,, tambem
a~cão ,jtí. definil.ivamGnte int~ada (João Meruü·s. (Jod' Crim.L
dcnde resulta a distinccão que faz-em varias legislaçlões, i!lclu.:
slvt: o nnsso ·tJodi~r' Penal, da C\''·lt',:''' p1:líü ela ·~ ,·Jr.lc·.ilnlt\:ÜI!, ::!'lt
~ÜI'rela(.liio: óppo~ta á pres·cripCfiü ·da acção; não proposta, Oll
1JÜt'r julgada.
··
· . · · · · · · . ·• .·
•
· .'E' o meio legal do criminoso libertar-se. das consequcnCJa~ do delicto, 'subtrahindo-se; duranl.e :erlo .lapso de tempo,
á ·acl~ão · da Juatiéa, quer: tenha· sido ·denunciado, quer após
h. c'ond,emnacão,'.quando: não tenha sido excclit.arla ou cumprida
.it ~·~~·~pectiva pena.· .
·• · · ·. · · · . ·
· · · · .: ·
· ' . n SR.' ANTÓNIO MoNiz ~- Qual a maior pima que se ut\de
applit:.ara um criminoso politico? V. Ex. p6de dizer 'I ·
· 'yn SR. Eusr.81o DE ANoaALÍJ::.- Nãó estamoS' dis<Jutind·o pe.: ,,.;:. . . Purmitt<1-me o nob~:e Senador que eu continue a fazer
a miu!Ja exposi~ão, em relação ao assumpto em debate, que é
o'

•

J•l~PS"f'i[JQÜO.

·. .

. .

.

.

. '

I

No- direito ..patrio, anterior ao· Codigo Penal de 1890, a·
. prescripção sómente affectava a acção, conforme se vê no ar. Ligo 65, rlo velho:Codigo Criminal de 1830,-que dispunh.a:
·
'
~As penas impostas aos réos, não prescrevem em .
tempo_ algum·."
·.
. · ..
· ·· ·
O SR. A. AzEREDO .:.... Isto era· assim ha um seculo·.

• .6. sn .. Euslia1Ô ~E Ai'loRAoÊ :.. coin a proimilgacão do ao:..
.cljgo ·actual, foi 'innovada nesta parte a iristitu:ção, ficando reconhecida. a prescripcão da ·. condtimriacão subordinada • aos
mosmos prazos· da accão (arts. 78 é 80). devendo uma e oui i·il "ser pronunciàda e:c-offiCio (art'; 82, .M. Soares - C: Penal) • .
. '. 0 ~ .. ANT_ONI~ MONIZ - Era uma. l~gis!ação ~~is liber~l,
. ·.O Sn. ·EusEBió D:E ANDRADE ·-·Mostrarei a V. Ex.· que no
1 e~,nmen·do Codigo de t830,'havia crime.~ impresc.riptiveis, pois
. rnH''b<tvin:a··lmp_vc>qrriot.ibilidíide ria pena, naratDdas a,; penàs.
. segundo o dispisitivo :dO art. 65, que ·venho' de citar. ·Conforme
· rcahr, rle· expor, tl'Codigo Penal vigente instftu h1, .por·ém, tanto 11
· vre~cripcão· da. peria comt' a: da' acção ..Eis por· .:rue '' ar L. s•·
-tia. Jlrciposicão da .Camura adoptou, na especie, a lettra dos
·. ·mesmos dispositivos do •C6digo :vingente, -visto como, .a exemplo
· e ·consoante a !egi~lação rle varias . paizes, · tambem pelanossa·· legislação a prescrip~'ão em materir. penal ·affecta · o·
'direito de acção, que orpana do delicto e o direito de ezecuçáo
que se origina da condemiiacão.
. '·. Mas o nobre Senador pelo Estado do Amazonas, e outros
' collegas criticaram o· preceito, que não admitte a imprescript.ibilidade na hypot.hese do réo domiciliado ou homisiado ·em
.paiz: estrangeiro por ,considerai-o,' em geral, rigoroso: ou iiljlj~l.o, por eerto nl)''sl.i!'icàm ou adulteram a :•azão 'jpridica do
insmuto, tal qual elle subsiste na legislacão.
.'
· Mas, nem rigoroiia.- nem 'injusta a medida' rie dafesa e
uLilid'ade social qu'é v'isa por esse· meio preventivo, .com. que
n lei procura impedir a pratica' do crime. indicando' e expondo,
as sevehts •.e gr•aves conscquencias delle decorrent~s áquelles,
que, uma vez desviados da ordem legal, po~sam fugir d~ce-
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n:.rió do dclicLo,.·confiando em segur~ e certa impunidade com
o dccuncr de determinado espaGo do tempo;
·
O Sn. BARBOSA i.tliL\ - Vinte. ó pouco 1
. o Sn. ·A. AzEI\Eoo- EmtiBM já se·coudcmnava ú prisão
preventiva. ·
.,
o Sn. 'Eusgsto DE. ANDRADE ."- Senhoi;es, o legislador não
, eslú, neste momento, fazendo obra nova ao .estatu ir ·a não ·
prescripção ,daquelles que I~esponsaveiH dt> taes · ·delictos, ·
~o ab:•igniÍl em paiz esLrangoil•u,. aIIi domiciliando-se ou homisiando-se, porque o :mesmo, dispositivo está inscripto na
legislacão palria,'Iia .lei n. 4.780, de 27 de dezembro de 1923,
aliás reproducção do da lei· n. '515, de 3 :de novembro' de .
1898. E nunca se : guiu de rigO!'(•Sa, injusta cruel, tal dis- .
posição. .
·
·
..
. O Sa. BAIU30SA LIMA: -_Que. é erilão que V. Ex. diz da
amnistia ? - ·
·
·
· · _·
. 0 SI\.' BUENO BRANDÃO --. Niio é uma med.ida geral, maS.
de accôrdo' com as exigencin '· r: a 1e.ca~ião. .
, .
. . O~SR. EUSEBIO DE i\JimnADE. -.~ A all)riisLja, com'o a pre- .
seripçao, é Lambem um dos me tos de ·extmguw a p~ua.
'
O SR. BARBOSA
LIMA
rllí úm.·aparle.
• .·
,_
, ' ·
·
·
r
- . o' Sn. EUSF.BIO DE .ANDRADE ·-' A :)resct•ipçilo penal,. êm
reg'l'a, na opinião de t!•atadi~t.as .de yc:nomo, nada mais é do ··
que a·expressíio da. impunidade. o por isso múo. exemplo para
as massas populares, encorajando os criminosos á pra~ICa. de
dcliclos .. pois o tempo o:: e prescrircão sendo, mais reduzido,
lhes garanto a ·impuuid_arlc. pelo. h~mis:-1 em logar segui·o por ..
t,?da -.a sorte cl_c C::I.'PCdJCI_Ites. préviamc·:Jt~ . estudud~s (Henlw,
.SCJ"Vm,. Zachm•ws, etc.; citados por G. SI.Q!tewa, Dn·, Pen,).
· E' . conhecida a doutrina da ~scola/ positiva que :Jae até
n~o · admif.til-a ·cm materia ·penal. · .
·.
.
. .. ·
. . Comprehendc-st\ diz Garofalo - a prescripciio cm·· ma,.
teria civil,. quanrlo por. longo tempo · niio curamos de fazer
valer.• os no:>sos dk(!ilos; devendo· admiltir~se uma taeila re, nuncia .que não permit.te. muito depois, ,perturbar' o possuidor
.. (Je boa !'é. Mas, t.rnt.andn-se de malfeiLnres, SCI'tl norventura
, uma boa raziio para os niio inconímodar, ·o' terem cllcs sabido,
dnran~c certo tempo, c~capar .Iii; pesq~1izas da justiÇa? E 'o que· .
fazem as lilis sanccionando a. prescripçíi"J ao f.im de quatro,.
· . - . doz, quinze, vinte annos, confQJ.•me os casos. E ·assim obtem ·
o~ delinquente~ nova .proteccüo da ·I>Íirte do -E~tado cuja ·
missiio deveria ser corr.batel.,os inc~m·ávelmcnte. Um -ladrão .
l1abil
·
· ·
. muda do/ nome...
.
. . O SR. BAUJ1·JS.~ LJM,\ - E V. Ex. faz· o puralleló · enti'•J ·
.
· . •· · ·
· . ·. crirdnoso polit.ico e ladrüo hlibil ~ ·
.
O. Sn. Emmrno DE ANDRAnE _:_: .' •• ~mela de domieilio e:~
'.
cnntinúa a sua ·indnstl•l'a:; - ·accrescen t'a o ei tado .nu t01:.- des·
coberto, .emfim,. se. sobro o piimeh·o: ,crime decorreram cinco. ·
annos, gosará em relaç.ão. a elle .a·, impuúidndc e .não poder(t
.sot'fi'Ct' condomnu~,ão, a uiio sot•,;~)élcis -que tcliba commettido
--ikull'O dcssc.pl!l'iodo.,J~ se cnv~·ela~ão. a algum. dos ultimes
'~l·.iuws não llguve1' pruva~- sumoientc;;, aiuda qu<~ndu as haja
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oJomplmns para o primeiro, n ju~tícn deverú rcstituil-o nlc', S'l'eJIHlll fl~ :í >lttri ,,o!J,.,, prof I s~ito.
,
· Aecrc.;c:.Jitit A. Priu,; ftltr: ti;; ar;;;usf.ins (!c um condemJindo
f'omgido Biít· supposil i':" r., llll'.•!ll" senrlo l'enes, não SIJriio mo.·
110~ cr·ucis qtUl as do cundoJnr.adu que cump1·o a pena. Ccr~tns
.. vc~e; lln m.t que o· delinquente. sublrahinclo-sc a lodn a pes. qu1za, ;;1~ transforma, no fim de alguns nrmos, cm um mdi. viduo lwncsto; mas, ncs~" caso o renwclió \1 n graoa, o pcJ•dão,
a J'chnbll ilntiio e niio a prescrip~ito. :~sla. ú r. impunidade JlUI'a.
,o sm:pl.r•;, tJ a llllpur.iclalie é um míw •Jxr.:nplo para o povo
que não SI! dá ao luxo das cousirlc.rat:ões ,lhr.oricas dos dcfen:;orcs da fH'cscripção.» (Jo'. Ncry I.. !le Dir.; pag 598.)
· .. J·á o vniterandtl magistrado. do lmpcrlo, o erudito Ant.onio Luiz di:da nos seus Comrnen.ta1•'if;,s ao t:.J't. 6'5 do Cod, Ori'mina/ de 183(}: ·

.

4:Se os dalsarios, os salteadores da vida, honra e
pr.Jpl'iedatle alheias, depoi.i de réos convictos e condemnjldos, poderem illudir a justiça publica. ,durante 20
annm~. por c:'ternplo, 8l1D ·destreza SCT'Ú compensada; sua.
st•gtH·ant)n rnslabr.lecida e o .fruclo do seu .crime lcgit:imn:rJo. O espcctuculo de um criminoso a gosar em paz
o l'rudo do su crime protegido pelas leis que violou, 3
um incitament.o para os malfoit.orcs. o pervm•sos, um,
ob,jccto do ·dõr para aqleRsoas .ele bem, um insulto pu-.
blico ú justiça o. á moral.:.
. Mas, ao· adoptai-a, o legislaclor encontra sua justificativa.
."na reunião de duas irléas·- como .expõe Garraud ....., a ,ins- ·
tica e a utilidade social, esta reguladora daquella pelas ncces-•
.sidartes rtn orrlem, da defesa, ria conservaoão social".
,
· · «De facto, ~c a primeiJ•a pal'tJCo condemnar a prcscripr;ão ·
· - a segunda a justifica: o tempo oblitera a recordação dos·
· ,factos, 'dit'f'iculla os .meios rltl sua provu "'- lo1·na sem vantagem· o c:r.c lfLlllo, que tl o. fim. j11'i1twJ•dial da pena e restabelece
• a ordempublica.» (U . .Siqucira.).
. .
.
. ·. Abo!'(IO I'Íll~imcnlú c- em J·e~pr,sta á ultiina ·arguição do
honmdtJ Senador po~· Amazonas - o uJ·gumento de que t) disposiLivo referente. á illlPr~sci'iplibilidade dos réos de crime~
polit.icos, quando domiciliados ou homisindos no estrangeiro,.·
oquivale ao banimento, prohibido tlm face ·do preceito con. stitücionat Esquece-se,. porérn, o nohJ•e Senador, como os ..ii- .
lustres defensores deste· ;argumento, que o banimento 1 ser_ia ·.
meio compulsorio pronunciado de modo formal, emanado. ila .·
. sob'erania nacional pelos. seus orgãos competentes si o,ado- ·
ptassemos; emquánto · qtie não hn dispositivo de lei que .im- ·
ponha a alg~cm a obrigação de homir.iar-sc ou rtomiciliar.;.so · ·
.em· paiz. estrangéjro depois· de commettido o cri mo.
· .' O Sn. AnrSTIDES HoCJu - No primeiro enso ha a obr'i. gacão de permanecer no oslmris·r.iro; no segt1ndo, apenas a ·fa-·
culdade; E' um acto volunlal'iCJ. ,
. 0 Sn. EUSEDIO"DE ANOIIADP. - Si istb \'tlffi• a SUCCCdet•, é
por acto volunlario dos que, l'esponsavr.is. POI' certas infracc;õcs ·
' delicluosas, Jli'OCUram subtL•ai1Íl' 7 SC, volunl.n•·iamente, ÚS, consequenCÍilS pJ•oc·r•ssHne8 (: ]lrnars· doH srns aclti's cont.t•n n ordem
socinl .
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O SR. A. AzEREDO --·Exemplo: Victor Hugo na ilha de .
Jersey.·
·
, 0 S~. EUSEiltO iJE ANDRADE.- A não prescripÇÜf!l.,''IIIl hypothese, é providencia necessaria que o estado se reser~va como
conservação do seu dir1:1ito de defesa mais de prevenoãodo que
dé punição.
. .
·
.
.·
. · Mas, deantl:l da · PJ·oposJçãu. ora venLilada, deanlc mesmo
d'o preceito d!l.lei promulgada e. em pleno vigor,-amlbos cogi~
tam da não preseripçüo para a hypo1,hcse do domici[io ou homisio do r.éo no estrangeiro, não muda o aspecto negar n approvacüo. â. prop,osicã~,. por:C!uanlo .a iinprescripti,p~lidade já f9i
estatm.da na allud1da leJ n. ·.4; 448 e a. proposJçao nada ma1s
faz do que corraboral-a, como acabei de explicar no inicio da
mmha. oração;
··
...
·
.
,. ...
.,. ..
O· Sà. BAiiaosA-LIMA - Mas Y. Ex .. sabé que as. leis ·
,•
posteriores ..derogam as anteriores.
0 SR. EUSEBIO DE ANDRADE -- Os. q.ué. ~·combatem devem,
si assim ·O entenderem, propôr -1 :,na n1odificacão no ;-f,rojecto,
estipulando -prazo para que .a .·prescripção possa ,operar-se.
· Seria este o meio unico, habil e legiUmo. de resolver .o· asque ·estamos,. orientados pelo
sumpto. No ponto;· porém,
. estado e~. q~e se encontra a claboração··do :assumpto; amp_lamente d1scut!do em· ambas .a~ 'Jasas do Congresso, et) me 1nclino ·a. acceitar a .proposicão,.suggerindo,: entretanto...aos que.
11ão querem .acceitar o. rigor do preceito'arg,uido, que ,a modi·.fiquem opportunamente. ,
·
, · .. . r ,. ·. ·
. São estas asconslderacões que me julguei rÍQ de.v(;lr de el."J)Õl' .
ao. Senado, justificando o parecer da Conímissüo .de Justiça c·
Legislação, por. inim e!áborádo e prêsLigiado
assigna- .
tura dos seus. illustrados membros. (Muito bein(muito bem~) ·

·em

com a.

S~.·•, Preside~te ~ Co~tinÍía

O

.

O Sr .. Sauipaio Corrêll .::.... P.eoo a -palavra.

o Sr,

•. º

'

'

"·

."1.

•,

a. discussão.

.

'

·

Presici.é,nte- Ten1 a palávia o sr i Sampnio:'ómêa.
I

·.,_,•

.

.

'

•·

''

'

,

I

'

'

:-·

S~. ·sampaio :corrêa (•) ..:. .St•. ~resiilente, nenhuma in~
. tenç_ao tmha e1,1 de çliscuf.ir a ni!lteria· !Jl'O.-submettida ao exame
·d~ ::;enado. E 1slo,: porque conllnúo. amda .no mesmO'J ponto .de .
. . V!SI.!l cm. que me colloquei,' hn dias passados;.quando:aqui negucJ .voto favorave_ 1· â pro_posi~ão, ·J10je transformada•_· em Jei,
que ·alL,oravn o processo, e o· juigam~nto. dos crimes. da' sedição ·
r,nilitar .. Aq!Jella ·proposição era .a: meti :vér,.inconstHuciojlaJ,.,!l ·
mcon&I,Jtumonal ,scrtí,.· portanto,· qualquér. ·lei ,interprétativa,,
que .as·9r!l se venha a fazer, a proposito dos ,termos ,da referida.
. .: ..
·' · ... , ·.. .
. , ,.. , •·
· propos1çao.. . . .
·
Alé.m d.isto,. recoll!1~ço a llliriha.~.ahsol:uL:f incorripetelicl.~'
p::u•a rhscutw
a, 'maLerJa:
, .I (Ntío
a.poüulos,
)·
. .· •
.
. ,,
,
.
.
._
.'
.. ,'·,
. •
o SR. A .. AzllRltllO ,..- Falia como. uni juriscon~ülto. .
0 SR. SAMPAIO CORRêA - ·-..1 .com O ·.'iÍlust.re Relator e de·
mais· membros .da .Commi'ssüo de Just,ina.

-. :c·)' Niío ..

'

'

'

.

......

~

..

foi i·c~~·isi.o prln n.l'urlor,
! '

'
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O SR. A. AzEREDO -

E' professor lá e aqui tambem.
O SR. SAMPAIO c0RRJ~A -;- Muilo obfigacio a V. Ex.
As~im, Sr. Presidente, coiupúeéi ii s!)ssilo de boje no
l'it·mc proposil.o d1~ apenas justificar o .meu valo contrario á
[ll'UP9~1ção, não podendo acceitur u con~clho dado .ainda· ha
. pouco. a nós oul.t·os pelo meu pr·esado am1go, Senador Euzebio
de. Andrade, apresentando emendas. á proposição ....
. o. 1::\R. EuzllB!O DE AND!ÍADll - Não dei c6nsellio. ,Foi uírià
. sug·g·cstão.
O Sn. ·SAMI'~\IO ColmE.~ -. Consell10 ou. suggestão que' V.
Ex. nos offereceu, aliás, com grande ironia ...
o Bit. EuzE'IÍío DE ANoii.\Í:>Íl _jmô apoiado.
ci S11. SAMPAIO Col\rÜ~A - DaiJlarci aqui que a denominada
. lei ele lH'ocesso: c de julgamento elas sedi1~õcs militares. fére de
l'í·cnte, .e fnndamcnlc, · d i~rw~ir)ão ~X!ll'essa da Constituição da
Repunlica.
· .·
o sil. B..\noosA LIMA -· Apoiado.
' ú sn: SAMPAIO CORRI):A - Sr. Presidente, não me enver- .
g·oriho ·de dizer a V: Ex. que, com respeito )l substantivos e
adjectivos, não .vou muito. além das definições da grammatica,
cujas regras iucsmo .eu. mal, sei enunciar. .
· .
·: Mas· entendo que, quando, na seccão.relativa á declaração .
de. rib•eitos- note .bem o Senado - a nossa magna Carta pro.,
Ilibe que•:àlguem seja "sentenciado a não ser por· autoridade.
competente, em vit~lucte de .lei anLei'ior e. na fórma por ella rc-·
g·ulada "; tanto se rel'erc ao direito substantivo, quarito ao dJ-;
· ·
reito ad,ieclivo.
· ' A .primeira parte do dispositivo crinstituCionàl:. - "Niri:.:
gunín Rerá. sent11nciado .li não ser. por. autoridade competente,. •
:cm vit~lud() df:l lei anterior", refere~se, I).ãO lia· duvida, ao di.,.
reito. subslanl!vo: a segunda parle, que d1z:. "na fórma por ella
regulada", respeita, evidentemente,. á lei processual.
Et!se dispositivo ela Constituição. ahi foi collocado precisamente para evilar que em momentos ele J?aixão se fh:essem
·leis adrede, flccrel.ando relroaclividades,. ~e.Ja da lei subslant.iva, .seja da lei processual, em !llateria pertinente á liberdade
do cidarlãp-:. ·. ,, .... : . · ... ; .
. ., •
.. '" .
. . . . ~õ. em. tanto, ·após a.lmlura. da n11.l;lh_a·ani..Çrlor qeclaracao
de', voto; p,uvi qe cli,ve.r:s9s que.. a propos}ca~, hoJe. .transforml;\~a
~rb. lei, .apenas cu1rlava do, r)IreJI.o · adJeCI.J~o ,e, que, .. ell). face
desta hr.pothese, a retroactiVIdade era admiSSIVel, doutrma de··
·que..aliás, discordo em absoluto, no ca~o vertente; ·
·
. . . ó sk .. ;\[üsrroÍi:s Rodii,\ :_ Prescrip!)ão íiurica l'oi direiLQ •
àd,ieopvo; sempre foi 'suhslarll.ivo. .
·
\ . . ·
si\..SAMPAio Conid,\ -JV!~s a àlleg~cüo foi feita a miiri.:
posso asseverai'.
·.
·
·
·
-~
., ·.O Sri: AntB'fÍÔilS Roç:i-u -. 'Não podi'a ter ouvido de ninguem que •entendesse elo assumpto. · · .
·
SR. A. ..\.zBl\JlDO -- ÊniiÍ.o, ouviu de 'qu,~m não ei\tende.
o SR. SAMPAIO Corirli';;A ;_ Mil's ouvi, affirmo a v. Ei:
~la~. Sr. Presidente; SI a prescr1pçüo .é, -. e estou de acccii·aq !]Om. o qu_e affi)'ma 9 nobre Sen~dor, -- mate~ia de lei.
substnnlivn c si a !01 aqui valada ult.tmnmentc
dtspõe sobre
·/
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prescripr.üo, não colhem os argumentos que ouvi nprescnlado9
contra o"meu modo de ver e eu ai.!lrJa conlinúo çom a razão. ·
·como naufrago, portanto, nao me agarrei a uma taboa
pOdre...
·
O Sn ..To.~oun.i MonEmA - Mas . nuctua.
O Sn .. ARISTIDES RocHA - O ars·umenlo rle V. Ex, foi 1o'mado pm consirlci•ação pela Commissão ..
O Sn. SAMPAlO ComtJ:;A - Mas eu não cst.ou argument.ando; estou apenas justificando o meu volo .. Devo ~eclarar
a V. "Ex que no cxcrcicio do meu mandato, cu me de1xo conduzir p'cia mÍnlia consciencia, pelo meu intenso desejo rlc bem
servir ao meu paiz fallando a verdade francamente, como .eu a
· ve,io ou como cu 'a sinto, sem ·nenhuma intenção occulta do
ord.em politica,... ~
O Sn. A. AzEnEoo - Apoiado.
O Sn. SAMPAio CoRRêA - ... sem nenhum intuito de cmpanar o prestigio da aulorirlade,. do qual tanto carecemos na
hora presente.
Senhores, qu(ludo aqui apresentei as razões que me con..o
duziram a nr.gai' apoio ú proposição a que pm•.veze.s tenho ho,ie
allurlirlo;ouYi de diversos collegas de S. Ex., repito, que taes
razões não tinham fundamento, porquanto aquella. proposição
apenas cuidava· de direito adjectivo, do que discordei,· muil.•)
mnbóra l.ambom não fosse passivei a retroactividade da lei
processuaL cm tal caso, no meu. entendm•.
O Sn. AmS1'lll~CS RoCHA - Na parte referente :í 'prescripção;esluu de accôrdu com V. Ex.
·
' · . O Sn. SAMPAIO CoanGA - Tenho agora a declaração, feita
pelo· honrado Senador, membro da Commi~.são de ·Justiça e
· ' Legislação, que, na parte relativa á prescripcão, ao menos, a
lei votada pelo Congresso Nacional. rasga, do facto, a Constituição Federal, porquanto dá logar á retro.actividado que a propria Constituição prohibc taxativamente. ·
·
O Sn. ARISTIDES RoCHA - A lei· não determina que os ·seus
disposif,iVOR sejam applicados a CSSe •OU áqueJle 'caso. Quem
vae appliear essa lei é o Poder Judiciaria. Seria retroactividade, se algum dàs ·seus dispositivos mandasse applicar a. lei ·
a casos passados:. .
·
.
· ·
O Sn.. SAMPAIO CoanêA ...:.. Sr, Presidente, acabo de ouvir
com cmwmó prazer a declaração, feita pelo honrado Senador
por Amázonas, de que a .retroactividade decorreria da lei, se
ella encerrasse disposições mqndando. applicar os seus pt•oprios rlispoRit.ivos n crimes jíl praUeu:dos...
'
O Sn. Ams•r1nF.s RocHA - Se fiz essa declat·acão .a V. Ex.
foi porque o meu nobre collega quer· levar ao espírito do Senado a convicção.cte que o dispositivo referente ú imprescriptibilidade dos deli ctos. só se applica a estes ou úque!Ies
factos anteriores n.lei. O que estou dizendo a V. Ex. é que
nós nüci temos compelencia para a applicaçüo dessa lei. Quem
vae applical-a é o Pc:idçr Judiciaria. Eü tenho a maior admiração.rwlo talenlo P pela cultura de V. J~x .. mas, peço ao meu
prosado collrga pnt·a nilrJ dosvil'Luar as minhas palavras.

.
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O Sn. ::lAMPAJO ConnêA - . . . Sr. Presidente, agradeco no
nobre Senador pelo Amazonas as ·declat•acões que acaba de
. razer. Agradeco, não só cm meu nome, como em nome de todos
· aquelles qiw amam a nossa terra commum, porque a alma do
moço ct·e S. Ex., despertou a conscicncia do Jurista ~ o levou
a protestar contra qualqtÜlr app\icacão que se quen·a fazer
desta lei, a crimes pral.icados antes da sua suncoão. ·
Vê, pois, o Senado que não eston1 to1·cenrlo o que S.·.~~··
(!iRse, antes manifesto. o meu· inteiro uccôrdo cnm a· opmm•l
dn. hoill'arlo Senador pcln Esi aclil do Amazonas. S. Ex . .pensa
como <1u. E, pois, abt•indo un1a porta ,iít aberta, como S. Ex ..
disse, em aparLn que m:ll om·i, tenho conseguido Justificar o
.meu voto com a alta iutelligeneia dada por S. Ex .. ú lei denominada de julgamento das sedições militares, lei de· cujos
termos consta. a declaração peremptoria de que ella se ·appli·
eará t.ambem; e, até, ú sedição d~ I 922.
.
. O SR. ARISTIDES RocHA··- Mas V. ·Ex, está discutindo a
prescriptibilirladc e a imprcséript.ibilidade do delieto da. condcmnação. · ·
- .
.
. .
o Sn. S,\MPAio ConnêA.- Não estou lal; cstú v. 'Ex. en~
ganado.
· .. ·
·
.
·
- · Pe~o ao meu · hom•ado collega um pouco de attencão ás
minhas palavras. .,
·.
.
·
, · OSn, AnrsTIDES JtcicHA- Our.o a V. Ex. com o m'aior en. thusiasm·o e orgulho. ·
· ·•
·
· . . ·
O SR. SAMPAio ConnêA ·- Muito· agradecirJo a V. Ex.
·Mas pel'mil.ta-rne o nnbre Senador que insista cm solicitar a
sua atlencão. ·
•·
Disso S, Ex. ainda ha .. pouco, que. cu r.stava argumenLandçi contra. a lei c não contra a proposição ora em debate. 1~ ·
. dtsse uma vcrd.adc; niio contesto. Estou apenas cxplicand·o,
porque nãn posso acceilar o 'convii e do honrado J·elator da
. Com missão, apresentando emendas a essà pr·oposicão, porquoJ ·
c!la é interpretativa de. lei ineonst.ilueional ·e, portanto,. tam. ben1 eivada do mesmo ·vieio capital.· Não posso concorvet. com
o meu esforuo para construir· snlú•c t.ão ruim. e tão inst.avel
alicerce.
· ·
. · ·
·
O Sn.. Eusm~·ro·or~ ANDRAr~r'- Na opiniãe; d•' v. J~x.
O Sn .. A,' A~r.:nm>o - · A Cómmissiío aeecita qualquer
emenda'! . .
. .
O Sri. SAMPAIO· ConnêA ..;.... Sr, Presidente, á interrogacão
do nobre Vic~-Prcsidcnte desta Casa, V. Ex. eomprehendc
que não posso .responder. Se fosse obrigado a concluir do antececlente para o~. cónsequente, seria forcado a declarar Qtul
S.. Ex. perderia tempo, se apresentasse .qualquer emenda. O
meu. honrado collcga, SenadO!' por Alagõas, não fiearít zangado
comrnigo, pot• c11rto,. . .
.·· ·
.
O SR, Eusmllo DE ~-\NDJUDJ~ -E' um direilo de V. E:x,
O Sn.. S,\.MPAJO ConnêA - ... m'esmo porQUJ é natu'ral
queira S. Ex. respeitar 'o Yclho preceito de lloracio: landator

'·

ternporis actis. • .

.

·

·

.sr. Presidente, quiz apenas justificar o meu valo, con-.
l!·nrro ít proposição rm rlcbal.e, porque a consicle'ro inconsti-

••

'

.
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tucional, até por ler b1~olado de uma lo,i, a meu vêr tambr;m
•
c~•ideritomcnle inconslitueional.
.
Qüilira ,o· Sc[Jado P.erdoar ·a. inüW. 1ie~·~J.a de tempo. n !lLit•
u. condenme1 (Nuo li)Jrnadus) eon1 a ,/USLJIJOaçãu da., minh.•1
at.litude.
"
' .
Tenho concluido. (~ll'uito bern; muüo bem.)
.
Comparecem mais' os. Srs, A ... Azeredo, Antonino Freire
. nosa e Silva; Aff.onso de •.Camargo e Fe!ippe .Schrriidt .(5) • '.··
Deixam .de comparecer, .coni causâ justificada 'os Srs. ···
Pires Reboli o, PeJ•oira Lobo, Dion is io Bentos, Justo 'Chcrmont
;José. l~uschio. l~f'l'l'tdJ•n 8huvi•.s, .Ji]Joy. rle.'Sou.~n, Antonio Massa::.·
Carneiro da. C11n!1a, ,Manoel . . Borba; Lopes gonoalves, Gon()'alo : ·
· RoHemberg, Momz .Sodré, Jeronymo Monte1ro; Miguel de Car- ·
· .valho,, Modesto· Leal; Mendes Tavares; Paulo de Frontili, Buenó
de Paivã; ;Lacerda' :Jl:ran.cp•. Alfr~do ])llis, Jose Milrtinho, .Eugenio Jard,1m, I!amosCmado, Generoso Marques; Lauro Müller,
Vida! Ramos e Soares dos Santos (28). ·
1
··

. I

·.. ,

•
I

,

O Sr .. Presidente·- Não havendo 'm;Ús que·rii queira· usar
dá .palavra, declaro· encerrada a dis~ussão. (Pausa.)
·
'Está encerrada.
.
. · .
.
· · Não. havendo numero no recinto,. vou mandar .proceder &.
chamada.
..
·
--,
. . Procedendo-se .á. chamada, verifica-se 'a atisencia. dos Srs
JoãoLyrà e Adolpho Gordo (2) . .
,·
· . · .. ·
.

.

.,

·.

,

.·, .

.

.

.

.

' ,

,

'.'

.

.

.

- 'I'

;.

Sr. Prejlidente ,....; ·Responderam á.chamada apenas 30 .
.Srs.· Senàdores: . Não.. ha .. numéro. para as votações .. Design()
para amarihã~ a seguinte ordem do dia:
·
1
.
' ótâÇãci, em· a• discussão; da. proposição da. Camnra' dos
·Depu lados 'n.' 22, de 1924,' concedendo i10. Dr; Alvaro: Alvim
uma medálha de distincção do 1~ classe, pelos .relevantes ser:. .
viÇos scientiJ'icos: e. humanitarios. prestados. durante 25 annos.
O

;·

.-

(córn parecer (avoravel i/a. CmMÍiissáli de}uStiça e Legisla-.
ção, n. 199, de 192~) ;·
·
.
.

.··
:vot~cão, cm 2'1 rlisct;ssão, da prop~sição ,da cailiará..cios ·
Dej)Utaclos n. 38, de 1924,{Jue abre; pelo l\linisterio da Guerra, .
o ·credif.o especial de 217:500$197, para pagamento c:e differença de soldo a officiaos, reformados; beneficiados pelo decreto n:. 1i.691, elo ·1923 (corn. pm'ÍJCI!1; {avoravel da Cornmissão
dr: Finanças, n. ·14; de 192-i);
.
.
... Vptação,
2" .discussão, cl::v·proposicão ,da Camara dos
·])eptJlados ii .. 50, de 1924,, q~1e abre, pelo l\lipisterio', .da Guerra;
o credito çs,pecial . do }8~ :i35$200, para, pagamento: aos s~r
genl,(ls aux!l!ares df' ,r•'<CfJpla .das Junt.l!,s P,o'rm>~nen.tes~ de Ah~
tanHmlo MJIJI.ar· (com pm•ecer favm·nvel da Cowrmssao de F'!~
·nanças, n. 140, rlr1 ·192.1); .
.
·
Votação, onulisc!ls~ãô nnica, rio parecer da Comínissão de
Policia n. I5l, de ,Hl2.\, proj)onclo a promoção-do servente :Antonio Gomes da Silvl,l Plll'a a vngu do contilmo abort,: pelo fallncililnnl,o do ilontintJO Claro Oscar Ga(•cia e Silva e a nomeação, paT'U o loga1' de servente, elo .Sr, 1\hin:oeJ· de Souza Gomes;'
Votac;iio, cm 2" rliscus~ão, dh pro,ico~o do Senado n. 129,
de J 923; detêrminaudo quo o Conselho de. Administração de:
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cada uma das caixas cr;mda~ pula lei n. ·\.l:i82, de 2-1 de janeiro
do i 923, .referentes ú aposentadoria p pensões nas estradas de
ferro; serú,.constituidu de cinco membroH .(emenda destac'áda
i/o rn·çmrwnlo da .Aoricu.ltum, e·1n virtude de requ.erim.ento apJrrolwrlo pelo Senado);
Vol.nçiíri, ·em rliscitssrio unica, da redacção· final das emen.; ·
llus do Smmdo ;i proj:JOsi~'ão dá Gamara dos Deputados n. 26, ·
· de I !l21J, que fixá as for•c:ns de t.rirrà para o cxc1·cicio de 1925;
.
' ' : . ,',
' I,
! ' '•..
. Vnlaciio, em discussão uniea, ela redacção final do .projcelo do Scnad.o n. 70. rJe ;1023, ·que manda contar, sóment.e
paí·à. el'feitcis r.lc 'rcfo1·inu .. o tempo. de. serviço que .meri'ciona,
PJ-p~tadn pc!ln r.lipilfin-l.onenlll cnn1mi~'sapin João Lniz de PaJva
,I

I

!•

'

.Jun1or;
'

'\

•

'.

• •,I

;,

·,'

'

••

I

. .

'

· · ·.

~

'

,

'

;

• ')

·, '

,

'

'

• I

.,

'

'

•

,.Vnlaçãp. np1 .~".t:l,iscus~fLO,.·du .Ptojcclo rio,SQnadu n. 122,
de 1 \1:.!::!, que lllanrJa íncnt'[ior·ut· aos V!Jncimcntos dos .m.embros
dQ; !IJagisteriD publico, ,que. se apOS!111Lar•t;m Cll,lll mais ,de. 35
anf!()S'flt! L'XCI'Ciqio, ·~ g+ntificação addi,cipn~\ 1!.111 Cl/jO gOSO de
... · achar·orn. 1cum. ·Pll;l'r:crir Im;vravel. c. ernrmda. .da· ·ccmtrrtissã,u de ·
Jusfí'ça ,, /.ertislaçiio e cout.,·m·io da de Fini!lt't!as, n. 159, de
1.924) ;
.
. '
.
' '
'
.
'
. . ' . .. · . . . '
,'
'
:
.
. ,. , Vnl~ção, .em. dis()ussão .unica, do véto do Prefcilo do Dis. 1rwl,c. l'.'ederaL n •. 4, de ·1924; .á resolução do Conselho Munit•ijJril .. quo manda pr()ver efl'eclivamenLe no· cargo de porteiro
dg Th~atro l'vluhicJpal ,o .actuai . a,iudante; c ~a~do .outras pro.:. '
~~denotas· \com pa1:ec.er {avoravel ·da Corn:m.tssao de Constttut- .
çut.o, n. 145, de 1924),
..
.
·
. , Votação, .~t.n discusHão .. Linica,. do wfto do, !~refeito do DisI.J,'jc~o .Federal,.n. 34; :de ·1924,. á' i'.esolução do Conselho Mu.niC!pai ql.le :Perrn,iLLe aos alunmos da, Escola Nqrmal, nas condições que menciona, pres.tarem, em primeira época, os exame~· das. materias que e·stiverem. cursando. (com pa1·'ece'r, favoravel da Cornmissão ae Coristüuição, n. -147, de 1924); . · .
, ;votacão, .cm discussão. unica do 11éto ,do Pr(lf'eito do .:bisí.r:fpJ.o Federal n. 42; de 1924,. á' resolução' do Consellio' Muni.,
úlflll). ~Jlll1'ecer .11. 42, de o/921), que ,()leva. a 6:300$ annuaes os
vcpéJi mcntos dos .ci:JnLinuos da .sua secretaria (com. parecer {a. v'ora:vel ·da Cómmi.vsão ·de Constituição, n; . /50, de 1924);
'

o

.
/

.

,

,o

'

,

'

'

,\

,

o

,·

'

'

'

• '.

.,

'

'

'

o

I

V~Lação, cm. discussão· ui:iica, do ·véto do Pref'eii.o. do Dis-

t~icto Fcder~l •. n. 30,.'~e 1!12~,

á r.esolucúo .do Conselho .l'v!tmiCipai que eql\fpara ·os. vencimentos dos guardas mumctpaes
aos. dos guardas ajudantes da ,Inspectoria dr Maltas e .Tardios
. (com JlUI'ecel' (avora1!el da .Comrnissão dtJ Const'ituição, n. '-146,
de /,924); .

.

. •

·

·Vol.aç~o. erp discussão unica, ,do, 11619 do l~l'~fetl.o do Di~
tricto Federàl, n. 37, ae 1924, á rcsoluçao do Conselho Mumci.P~l qufl.concedc. aos avaliadores priv.ativos da Fazcnda.M'!:).· mc1pal. .a; porcentagem de 1· .1/2 o/o do,1mpost.o de Lransmtssao
de propriedade, cobrando em virtude de guias expedidas pelo·s
juiz~s da justiça local (corr~, parecer fa·voravel da Com missão
diJ .• Constituição, n. 149. de 1924);
· ..... · .
V~t~~ão, em discussão unica do /Jf/tg do. Prefeito do Pi~. t.ricto Federal.q, 58, de 1922; á resnluç!!O· do Çonselho Mt~~~- .
cipnl . que autor1za o pagamento ús cscrJpturariUs almoxarrlos

..

.
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,

~··

I

das escolas Rivadavia Corrôa o Bento Ribeiro,. da differença
de vencimentos a que tecm direito ·(com pm•ccm· {mJOra.vel, ria

Oommissao du. Conslitu:iç!lo n . .f.H, da ·195!.1) ;

·

·

· · Vof.a(.lãO, cm 1' ·discussão, dÓ projecto do Senado, n. M,
de 1!123, que equipai'a, para todos
effeit.os, os diplomas
conferidos pela Phenix Caixeiral Paracnsc, aos expedidos pela
Academia ile Commercio elo Rio de Janeiro, c dtí outras providencias (com.· pm·ace1· (n·vm•mJel dtt Com:m:i.w1o da. Constf-

os

tuir;r1o,

4.f0 de -192.1) ;

11,

·

Yol.ação, om discussão unica, do projecto do Senado numct•o ·í2, do Hl24, votado. pelo Sr. l'rosidcnt.e ria Rçpublica
osl.abcl.ccendo condições a que se· devam ·submctter ·os est.rangeiros residentes no paiz atim de· obterem.naturalização (com
pm·ece1· contrm·io da. Vornrnis.~ao ele .Justiça e Leuislação, .nu..;

..

m.ero

·6.~,

de 1924) ;

·

•·

· ·.

·

· VotaÇão em. 2' discussão da p~oposiçãci da Camará . dos
Deputados, n. 61, de 1924, dispondo sobre a pre'Scripção · da
da acção c da . oondcmnação nos m•imcs políticos e dando oul.ras providencias para .est.és casos· (com:. parace1• fal!oravcl da

1

.r·

0"111'/lli.v.wio de Just'içn c Legislaç!lo' n.', -17.2; dr.' 1.9.2tS);
Discussão unica do véio do Prefeito n. 5, de "1924,. á rc-

.

.

..

. . .

. . . ...
,. . . .
.
Discussãó unica do veto do Prefeito n. 15, de 1924, .á re'

'··i -

-:·.

.

.

..

.. .

,',

'

solucão do Conselho Muni'cipal que autoriza a conceder a: Arthur Pcry Pampuri, ou· emprcza :que organizar o. direito. de.
conslrucçi'io c exploração, durante ...\5 'annos, ·de uma •galeria
coberta na rua :Bct.hcncourt da Silva (com· parecer {avoravel
da Commissão de Constituição, n. 167, de ·19U);
_, ·
, Discussão unica •do veto do Prefeito n. 33, de :1:923, á rcsolur.ão do Conselho Municipal que manda incorporar a vencimentos de professot•as cathedraticas, jubiladas os addicio.:
nacs em cujo· goso se. achavam, de accôrdo com. o· disposto 'no
§ 8" do art. 1'·. do decreto .n .. 2•388, de 1921 (com Pll'I'CCIJ1'
.. fmJOravel da Commissão de· ·con,qtituiçllo, n. 164, ele 19.24)', . -· ..
.

. ,

.

Lc,·nnta"sc

'.

:. : .

a sessão ás

..

\

.I

, ..

• .·

.

1.4 horas. c . .15 minutos.
,I .

'

I

\

'

B!i' SESS.:tO, EM 18 ·DE. SETEMBR~ DE 1P24

.. '

PRl~SIDENCIA DOS SliB. ESTACIO COIMDR •.(, Pi\ESIDENTE, E
•
· A. AZilRimO, VICE-PRESIDENTE

..

.

.

: ,

. . .

I 1.

·I'\

·. •. ..

.

.

A's 13. e 1/2 horas, acham-se pr>osentes os Srs.: A. Azeredci, Mendonça Martins, Silverio '.Ncry, Arist.ides Rocha, Barbosa Lima, Costa Rodrigues,·. Cunha, Machado, Euripedes de
Aguiar, Thoma~ fiodrigues, .. J oão Thomé, Euscbio do Andrade,
Pedro Lago, .Antonio Moniz, MnnnPI Mon,im·dim, Bernardino.
'
/

,.
'

. ·solução do Conselho Municipal· que .autoriza· dar cffectividade, no quarJr•o dos auxiliares da Dil•cct.oria' de Obras e
Viação, ao .. auxilial', interino, ..Tosó Bapl.ista de MendonQa (co1n .
)Jw•ece1• (m!trravel riu· Commisstío de Constituição, n. '165,; da .
·1924);

·,

,•

I

..
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Monteiro, Joaquim Moreira, Mendes. Tavares, Sampaio Corrtla,
Bueno Br~ndão, Bueno dq Pa!ya, Aclolpho Gordo, Luiz Aclolpho,
HermencgJldo de l\toJ'[Ies, A!lonso de Camarg·o, Carlos . CavalcanLi, Generoso Marq'ucs, Fclippc Schmiclt. Vcspucio de Abreu
·
e Carlos Barbosa (21:!) •
·O Sr. Presidente - Presentes· 28 Srs. Senadores,· está.
aberta a sessão.
Vae ser lida a acta da. sessão at!tm;ior .
. O Sr. 2" Secretario pt·ocedc á leif.ura dn acta da sessão anterior, lJUC, posta eJll diSCUSSãO, é approvada, sem reclamação,.

.

' ,·O Sr. i" Secretario dá. conta do seg·uinLe
'

' EXPEDIENTE
· Officios:
Do·. Sr. ·Ministro da Justiça e Negocias Interiores, remeLtendo a seguinte mensagem ao Sr. Presidente da. Republica:
"Srs. mcmb.ros do Congresso Nacional,.:.;_ Conniventcs com
a criminosa re.bellião que· n 5 de julho pretct•Ho irrompeu na
. capHal do..Es.tado de ..S, ~nulo, alg·uns 'Clementos das fore;as. de
terra. eJ Jll'ar, destacQdOs un Estado do A!lllazonas, alli ·~c ·re- .
vultnrarn contra as autoádacles corrsLituida.s, que i'oram de-·
postas. ·
.
.
. .
.
Lugo que l.ivn conhc·cimcnl.o dos seccessos, providen()iei
110 seJiLic.lo c.lc· suffocar a audaciosa eebclclia, fazendo seguir
J)ara aquelle Estado um d!!slacarnenlo c:!é forcas do Exercito
e ela Am1ada, sol:l o cum:mando do dig110 ·genet~al João· de Deu.s ·
.Mennu. Bárrelu, que, dando cumprirnénLo 11· sua, mis.são, resta. bel•ecen a 'ewcíem .inatcrial e assegurou a tranquilidade puIJ!ica.
..
. . · Acontece•; poré,n, que até este momento não foi possível
.h•slal:ielecet·· o govm•no constitucionn:I, pela enl.rega do cargo
ele governador á pesi:iua cJ(>llc Lnvestído u.elas ·leis· do Estado.
Ausente na FJuropa o· Gnvet·nadm· efl'e·clivo, •Sr. Rego Mon. l.ei·ro, cujo JimndatQ expi.r:waa 31.de dezembro, exercia o cargo,
como seu primei.!:!> .subs.tíl.úto, -o Sr. ·Tu ri ano M·eira, na qua, .. !idade c.lo pt•esiclente da ,\ssl'mblóa .Legislativa, no momento
·cm que se rleu a rc.ibell ião que u· de•poz. ' - ·
Os rcibe!l'lles· haviam scqur.stràclu n stm. pessôa, cuJo. pa- ·.
radeil'o era. ig'llln:udo nos, ·.primeh·os dia:s depois da restauradio da tl!'c:lom.
· , ·
.·
.
·
· ·
· o· gcneml M~nna Burrel:o; nessa enilet·gcnc·ia, enc·arrcgou
elo expedieill·e do Gov-érno o cor~nc1· cqmtnand~nte' da reg·ião
militar e, dt1 accel!'do ·co:n. as mmhas..J:nSI.J•uecoes, chamou a
a·ssumit· o carg·o de Govet'no. até que ·reg·rnssn·sso o IDr; Turia no ,Mnir·,a, ·o seg·undo c lt1l'Ct!ir•o suhsiHulos, isl:o é, o vicePl'l'~iclt!ul.n ela ,\~sr.mbléa. Legishtl.iva .r! o Pl'esideu~e do Supremo TJ'ibumtl do· Jus.t.ie;a, que, successivamont.r., convidados,
J•ec:usamm-seJ a fazel-o, conforme m'o comrmu.nicaram no tele. 'grumma. ,iuúl.o em cópia .
. · . Tendo !'!1gí•c:;,;ado a wr:anáos o.. Dt•. ·· 'l'uriano 1\Icira, Iiber-.
1ad.o pela~ fur·,;as ·le:,:ues~ de! •sequestreJ. em que~~ .achaV'a, ·Uca•ba,
po 1: sua· ''L•t., de. . r.!JUl!tnUt1JCur-mo quo . l'L'IUl'ltc.!OLt. o cu.rgo d"!
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..

"

', 158

ANNA!l::i lJU ~llNAIJU

os

DepuLadu ú Assembl~a Legish11~iva, confo.I:me .'telegrar~uuas
jUillos'' -em e.ópia.
·. · ·
·
-· · ···. ··
.
· Nes'Cas oondicõcs, esLá 'accphalo <1 cargo. de Governador do
Estudo· · · ·
·'
·'
·· · . · "
· ·· ·
.
T·ambem a maioria <los n:leMbros da Assembléa Legisla. Liva, inc-lusive o' seu presidente e vice-presiden~eo•. renunciou
os seus manda:tos, à-lérn M existh·érii a:ntériormente diver.as
· vag-as úa referida corporação. . ·
.
.. . · '
. .Está ·assim •o .P-od-er Legislativo impedido de.funccionar.
A .eleicão do Gove.rnador par-a o novo> periodci deixou de
el'J'ectu.ar-sê a 5 de .·setembro, data ·consmucional, rião.• sendo
. passivei ao Poder J-egislatrvo, ·-pelo motivo ·exposto; prover a
l'e:ipüil,o da no.va data- para, a e-leição.
· ·
Trago ao vosso bo!!-he~ime~Lo ~ste~ f~cLo~, que deD.loostram
a anormalid&de consmucwnal exrstente no Estado ào. :Amazonas, afim de providenciardes a· re-speito, com urgencia, como ··
o indicaram a vossa sabed-oria e ~osso pwtriot~()_,. ·.
. ·.
Rio de Janeiro, 17 de setembro de 19Z4,· -·· Arthur Bçr.:. ·
'
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QUE AÓOMPANH:.\M A .MENSAGEM
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Manaos - Urgen~hisirnc -. Sr. P~esidente da Republica
ltiO ·~- Convidados pe.Jo. Sr. geherail a-assumir o G<werrio
do Estado, como ·substitutos. legaes, · resolv:emos ·.ponderar'· a
V. Ex. ser mais com;enientc decretar a intervenção federal no
Eslado para manter a fórma republicana· federaLiva·: Viciada
de ·ni<Uito· tempo· organiza'cã:.> munici~al'.' .Congresso''Estüdô. com
grande numero "cte ·vagas ..l prestes ter,minár ·mandato,· Jmpossiliilidade de proceder· elei~ãa !GOvernador· dia· marcado'· Con.: ·
st.Huicão;. · FIO der ·Judiciaria sem· independenci;a · !tiilccioniUldo
diffie-i.Jinente :·dev.ido ··falta ·paganienLo.s; ·.opinião publica e!l:a.l~ .
.lada, dividida, havendo gratDde formal hostilidade 'contra fa- ·
milia Rego -'Mon.feii'o, siLuacão · eooiibmica. finiUlceirw::Estado
' completo descalabro, . ludo ~wnsel)la uma reorgàn:izacão ·gera.!, ..
. presidida por um delegadq 'de y, Ex:,· completamente estrainlío
· politica local ;.. Quasi unanimidade Asselnbléa prompta··renun- ,
;ciar mandato fàcilitill.'' ac()ãC:Y.: Ex.' Por'esses· inotivo!l,' de::.
clinamos assumir• ' Governo e faiéinós'· um; 1lJPileHéi' V.: Ex.,
favor.intervenQãO' federal .. Prevalecendo oppOTtunidade agraC.ecemos V. Ex;, •IÍome âp, Estado, euergicas hrlli!ediatas, acertadas· 'provfdencias dadas i·estabecimento lilgalidade Est&do · e
MS' consratuhúno& .pela .termina:çã<l da .revólttt ." Attenciosas
saudações .. ·-· :pr .. :An{o.nio Ayres Almeida F?:"(Jità,!, Vice::Pte...
si dente, ·em exerci.ciio·. do. cargo de· Presidente da Assembléa
Legislativa. -· Dr; :Aritorii" G. P. de Sd Peill:oto; .Presidente
· dei •Superior Tril:)ún~tde'·Justiça ..· . ·
· ..· . ,. .·. ·:' ·• ·
· Manáos -·
· TJugeriti&s'imo ._.:. Exmo. Presidente Rilpublica
. - Rio ,--'' Agradeoo' 'V. 'Ex .. · garantias pre'sLou ··miil:lia· pessõa,
felici:tand() V. Ex:- vicLoria legalidade. Cornmunic(} renunciei
miúJCiato Deputado A'ssembléa Legislal,iva Estado; .Respeitosas ·
saudações. _.:. Turia·ho''!lfeira:· .l· ": ·.
·. · .. · · · · · · ·. .
Ma.náos ..:... 'Exmo. Sr. P·residente da Re.publica - Rio.. Superior'' TribunaF'Ju-stion· ~eàsão':noje':resolveü •tinai1Ímidiu1e .....
corrrJ!ltinic~r a·"\!':; E:F qur applnúde e' apoiá. J:iinhà' 'reÇ1Jsa ~s- · .
sumu·{)ov~rno wesie mome-nt.o ..e·meu appello•V. k·sen.trdo
···:···
.,
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inliervenoão fe.deral para r~organiza~;ão SCI'Ul· do EsLado·,. fazendo seu· •mesmo 8Jppello. Corcliac~ ·saudações. - Sá Pei:noto,
Presidente;
- A' Comirnissiio
de ConstiLuicão,
··
. . .
.
..
.
. · Do Sr. secrctar'io do Circulo .de Imprensa, 'cOmmunicando a eleição e posse da aclmii:listra'l;iio que tem. que servir
no período social de 1924/2;í. - Inteirado.
·
'l'elegr~mma d~ directoria da. Associação Commcrcial d1.1
Manáos, do ·l.eór seguinte,:
·
.
· ·
· . Presidente Senado __.:·Rio - Nome Associação Comrrier• oial; reiterei ielegramma seis corrente, invocando patriotismo
bancadas, zelo in1eresses Amazonas, pedindo decretação intervenção ampla Estado, medida salvadora fórma repUblicana.
federativa, ordem e tr.anqu'Íllidade população. Assumpto refe•
rido telegramma. objecto ·deliber;ação tomada sessão Associacão. Cor;deaes saudàções .. :.;__ ·Ca·rne·iró da Motta, presidente.
Reconheç.o a assignatura infra d'ou .l'é; Manáos; iG de setembro de 1924. Em testemunho (signal publico)· da verdade. O tabellião, Raymundo. ,lfontei'ró· ·Declaro que o presente telegramma se ácha ·devidamente: 'le·galizado .._: Benedicto Cam..:
pos ·de, Macedo, telegraphista . .,- A' Commissão de Constituição.:·· . · · · .. ·. · .•·
.
.
'
o· Sr. 2~ s~cretario proêede · á leitura .dos· seguintes .
'

,

'

. ·. PARECERES.

N: 173 -

19211

....·. ·.·. 'o Sr. Presidente da Republica negou sancoão ao projecto:

iniciado no Senado, que manda . pagar o meio soldo ás viuvafi
e filhas solteiras dos. officiaes e· praças· dos corpos de Voluntarios da, Pa:tria e da Guarda Nacional que serviram na c'am.·. panpa do Paraguay; de accôrdo com· a tàbella de que trata o .
decreto n. 1. 687;. de 13 ·de· agosto de 1907.- ·:
.
:.
.
Submettida·s·as'razões do vétO. á Commissão de Marinha e·
Guerra, opinou esta pela rê,ieicão deste,. em v,ista dos argumentos apresentados pelo seu. illustre Relat.or, Sr. Soares dos
Santos; ·com os. quaes tambem · concorda a Commissão de Fi- ·
nancas.
· ·
Sala. das CÓrriibissõés, H de seterÍlbro de 1924. -'- Bueno
de Paiva, Presidente: ·.-· ·Sampaio .CorNJa, Relator ....__: B·ueno
Brandiio. - AffonsiJ Cam.ai'ao. -·· E1tsebio de Andrflde. Felippe Schmidt. ··
·.
·. · ·• .. · ·
·.
'

'
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PARECER DÁ COMMISSÃÔ DE MARI!ÜIA E GUERRA,
154; DE 1924,
A QUE SE 1 REFERE O• PARECER: SUPRA
. .
·'

.

·.

Ao projecto,. iniciad~ no Senado, que manda pagar ás ·
viuvas e filhas-solteiras dos ·.f;)fficines e praças dos. corpos de
vol'lmtnrios· da 'Patrin e da Guarda Nacional que serviram na
cnmpan ha do Parag.uay o meio .soldo, de a~ilOrdo com a ta. bella de que trata o decreto n. 1.687, de 13 de agosto de 1907,
foi negada a sancção· pelos seguintes motiV()S : · ·
justa.aconcessão desse ':ravor âs herdeiràs das
. . a(lião
praoas do 'profveteranas'daquDlla c\)-mpa~ha; Yisto ciüe ah·iu-

ser

11
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vas c filhas dos soldados do ExcrcjLo ii das Jll'UÇaS ·da Marinha não teem direito á pensão de melo-soldo;
··
b )· ser inconveniente a medida votada pelo Congresso Nacional pelos abusos· que hão·· de surgir nos processos para
justifi'cação' da pensão,· com a obtenção real ou fictícia. r~e · '
certidões de casamento e de filiação e ainda pelas myst1f1- .
car.ões faceis de- dar-se para demonstrar ..o estado de pobreza
dos· herdeiros,. oxigencia c_ontida no projecto para tornar effe·
. cLiva a percepção do melO soldo; , . .. .·
. ·
c) trazer o projecto um1 grande augmento de despeza para
o Thesouro Nacional. .. ·
· · ·
:A Commissão de Marinha e Guerra:, depois de ter estu:.
dado devidamente o .assuinpto,. sente não. poder acceitar as
razões do véto, pelos argumento's 'que passa a enumerar .
.· .. ·. b projecto é uma cons~quencia>da l~in. 1.687, de 13
de. agosto ·cte. :1907, que ass1m providenCia em seu art. :1•,
. textualmente : · . :
.. : ·
.
.
. .
· · "E' concedido vitaliciaménte · aos · officiaes e pracas de'
pret sobreviventes dos corpo"s de. voluntarios. da .patria e da
guarda nacional que servii•am no Exercito. e na. Ar.maoa por ..
occasião da. guerra ·do Paraguay o soldo. regulado pé! a tabell:t.
.-actualmente vigente, correspondenk iws .postos: e á. situação
em que se achavam ao tt~mpo em que 'fbram· dispensados do .
servico mrlitar".
·
·
· ·
·
.
.
Quer isto dl.zer que, en~ face dâ legislaÇão: em vigor, .os
oJ'J'iciaes. e ·ex-praÇas de qu·e trata o dispositivo acima passaran1 a perceber ó .soldo que .competia '.aos. officiaes e praças
do Exercito e .da Armada em..:l907, isto-~. at~ à data de prom'ulgacão da nova lei.·
· ·. · . .· ·. .
· ·.
· · · · ...· .. ·
1
Desde .erttão., comecara;11 ll.s ex-pracas do pret, veteranâs ..
do Parag!lay, a ve~cer o .soldo das pr\\cas de prot do Exercito
e. da Armada d.e categoria ·correspondente, sem que este fa~. ·
vo1:, que lhes fõra concedido c·omo pensão victalicia,. tivesse
me!•ecido.. do .então Presidente da .Republica~ ·que era o Dr.
Aflonso. Penna,. os ··mesmos. ,reparos ·.que constam >do .actual
· , véto, sobro a. justiça da providencia· adoptai:la e. relativamenté
ao augmenlo de despezas que a mesma medida occasionou.
.
O rJecreLo ~- 1.6.87·,. ae 1907; que rneÚ10roú .o .soldd dos
. veteranos do· Parag·uay,·reconheceu; portantó; .. quo. esses an~
. tigos ·servido1•es tinham direito· a. umlr recompensa que a le1
evidenciou, pelo sacrifício que• f.izerain · na· defesa' da . honra
e da inl.eg·ridade nacional.
. , > · .·.' · · · . .
Para.'o .pagamento dessa divida d!l gratidão. o Congresso .
Nacional não hesi-tou em .votar deSJJOzás novas; ·que o projecto
velado não •vem alf.ei•at', desde que· ,elle se referiu somente
aos herdeiros dos veteranos ·do Paraguay, · reconhecendo qui) ·
ns viuvas. e as 'filhas desses veteranos não deviam ficar des·
amparadas e tinham o direi! o: de percebet• a metade. do sold.o
que compr..l ia aos 5eus paos ou irmãos já i'allecidos ou que- ·
:vim~am a i'allecel' no goso ·das ·vantas'cns"concedidas pela le.i
do) 1907.
·
·
.
· .
· Ora, ó unico. arg·umenl o quu se poderia invocar contra "
lH'úject.o é que qllc estende os :l'avórcs da no.vn lei acis herdei.; , .
l'OS
(los:..:vclo:J'<\oJOH jt'l fallrcidos c IJllC ·r~(:cl.wm actnalmcnte o)
. '

IÔ1

' .

respectivo. meio soldo por uma f.abella de vencimentos inferior áquclla de que trata o decreto· de 1907.
Essa diffcrenca não trará, porém,· uma alteração tão pro.,
funda que venha de facto aggravar a .situação do Thesouro
Nocional.
.
Poucos são oH herdeiror. arrolndoM nesta categoria por
fcr~lli de exig·cncias c.ontidas nu leg·islacão vigente.
. ·
. Consi.dcrc-se, entretanto, que. o Thesouro, que paga durtmt.e a· v1rla de cada um desses servidores o soldo inteiro que
é vitalício, passa a pag·ar cm caso de morte a metade· dessa
quantia .ás. vi uvas c ás filhas solteiras QUe justificarem .o ~~indo de pob~cza.
·
. Quer di2er, portanlü, que cada um oft'icial !altecielo,
. cle1xando herdeiros, qua preenchanY as condições lcgae~ L'llpresenta para. o Thesóuro um lucro correspondente á' 1m~
portancia da outra metade do soldo, que era pago, vitalicia·
mente, em vida ao mesmo official.
Esse saldo representa o valor n~aessario para vubrír o
excesso da · despcza que provier, em consequencia da diffGrença entre o meio soldo pago actualmente aos herdeiros dos
officiaes já fallecirlos e a importancia dos vencimentos qu 0
.I·eccberão os mesmos herdeil·os, por forca, 'da nova lei. .
. E·. prec1so amda ac!'l'esccnLar que essa differença entl.'~
_ o meio soldo pago pela Labella. ant,iga e a que vigorava lllll
1.907, não representa uma quantia muil.o grande para cadã pos- t•J de official e mais que· as actuaes pensionista~· em condicí}e~
· d~ rcceber<•m o favor da nova lei, accrescidas das que ·so
·- habilitarem d<Jsta rJata cm diante, não confirmarão os exage- .
ros do vétd, porqqe é muito restricto o numero dos vetere.nos da grande guerra para que se pense em acautelar o~
cofres federaes contra os herdeiros ·presumiveis, cujos direi.· t.os, implicitamente, o projecto procurou ' defender.
· Não procede lambem a. razão. do vélo, que dá como Iunoumento · de sua impugnação ao pro,jcct() o facto de não
abranger c mesmo. as praças' do Exercito e da Armada, cujas .
fr.milias não teem direito ás vantagens do meio soldo.
O Exercito e. a ·Mai'inha são instituições permanentes,
regidas· por. leis especiaes, dentro .das· quaes se exercitam
todos os direitos o os deveres dos mcmbt•os constitutivos dos
orgánismo~ militare~.
' ·
.
· · · As forons regulares que seg·uimm para o Paraguay, po~
or.casiíio da. lucta,. foram organizadas com-,os contingentes
iornecidos pelo recr·utamcnf.o forcado ou ainda com o auxilio dos. voluntarios e outros elementos da Guarda Nacional,
que forneciam us destacaínentos indispcnsaveis para. o cffect.ivo da'niaio1•ia·das unidades em acção.
Ora, emquanto 'os recrutados vivendo sob o t•egimen
mil it.ar, t.iveram 1o amparo da leg·islação vigente, como soldados engajados. vr!ncendo soldo c et.apa e, após a tm•minacão
rJa g·uerra, manl.enrJo-se como pra~:as asyladas, os vontuntal'los volla!'am aos seus lares, como simples civis, sem nenhuma
· recompensa c apimas J'orl.ulecidos pela grat,idão n~cional.
O decreto quo a cst.cs garantiu o soldo .. vit.alicio foi
· apenas uma dcmonstrar;ão dessa ,iusti~a ·t.m:cliu, tla · mesmtt
· sorte que, si o projcctu for transformado cm lei, I'OJll'csentará.
it mesma ucciio continuàda de protoccüo ús Yiuvas o ús i'ilhas
,
solteims dos voluntarios. J'al!ccidos.
s.. - .VoJ.' V'
u
'

..

'

'

..

••

'

o

162

ANNASô

lJU SllNAJ){j

Não é igualmtlnte procedente o argumento invocado
como razão do 'Vdto' rr,hiLiva· 'á' i'acilidadc coin que poderá siirbtii'lnda ·'1í 'lei:· pcir 'ínci ci' ·~~~ cinúclões · fi:Llsàs; · apresentadas no~
p1;6cessos de tütbililâcão dos' hct;deiros·. ··
··
· ··· . '
Este~ abu~os, quapqo appa~·ecap1, servirão ap(;)nas .. co~o
proya COJ?.I:;·a q~ ·fupc,ctpf]~rios. p~pyal.'ip~dpres,_ q)le ftcarao
ass1m su,JC!los ás conSC4!1e!lcms de .uma apcao penal; mas,
n!Jm por í~s.Q, a novflel d~ix~rá iJe P,t:Od)Jzir ·os seus effiJito.s
bpnef 1cos~ llpnf~:n·n~e a. resolucao prr-vtsta pe)p !Jpngre~so ~aclOna 1 .
•
. ..
.
.
. .
'l'aes são os motivos em que a Commis,são de ~ar;nhà e
Guerra se ·basca para aconselhar ao Senado a rej eicão· do
V.étO.· ·.
.. · '
. . ' ' ···
' · .
·,·
·.
Sala dab Commissõcs, em de agosto de i924 ,-,:.:.Fel'ippe
Schmidt. -· St;ia1~es· dos Santps, · ftela.tor. - C~ú·lps (Javal- ·
canti. - Ben.iamin Libe1·ato Ra1'1:os(J. · ·
·

'·

'

Nego sanc.'<ão ·ao pro,iecto e, de confomi!Jade ·.c'om o ar..
tigo 37; '§ 1•; 'ela 'Constituição, ·o devolvo''ã: Gamara que o ini~
ci ou.' ' ·
'
' · ·· '
· "
·
' ··
'· "· O p~·o,iet;to manda pagar à~ vmvas e fil1Ü1s so!Leira~ dos
offi.eiaes !l'pracas "iliJ 'pret do ,cm·po" de Volmitarios 'ilà' Patrir..
e da Guarda "Na6ióhal; ciuh .serviram· no ExercitO c··na Ai·~ ·
muda 'chiranle à"câmpanba do" Parai;úav, o mriio soldo iJa pa-" ·
. têíit() 'que 'tinliam seus' maridos'' ôu' fJàes, na' terminação da
·guerra, regtiHido pela' tabellà' dó decreto n: 'L687, de '13 de
agi>~'"

rle'1907;' ,·"
,,'',•:

' .. ' ' '

., '

'

,, '

'

''

'

'Desse modo terão direito no favor da lei, ai ém das viu-

vas ou' 'filhàs solteiràs dos officTáeR fá.llecidos e dos' 'qilfi 'daqui

p.or d'e~~té"fall~~ere~," é~rrio' ~stá ~révisto na Jegislacão: ·vi~
gente, ,na!s as 'vtuvas e flll1as áe' todas as praças de 'pret, de
Volüntat:ibs' ou da' Guarda"N:icioiial, que tenham mólTií:to iio~
l1ltiinos'.52 annos e da's que'iiJOrrerem'à partir 'desta data. o
pr~jêctp ·e~ccptqa, as vi tiya:s i( fil~a·~ ~olteira~ · qu,e ".i á rec~bam
dqs 'cofres federa~s· pensao, montepw ou' mmo· aolclo;: mas no
:caso das ]ll'UÇUS lião haverá resl.ricç:ão algiima, pois''as· vi uva~· '
ilii fill'ili~' díJ' solrl:\rlos não 'Ln em peilsü'ó,' !ruillli•J:iiri ·'011.' 1i1r!iu
~·Ó}d(f:'r'. ,'•·
···,· •.. •q
•··'··.' . ··. . . ._,·:·
... ,:_.,
. --· .·
·
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.· ~;1stá p Q)l~ ac~bo .~~ expõt• p,ara mqstr~r q yulto da des. pcza que o pro,Jecto ex1ge do Thesouro.. · ··
·. ·
Mas iião é Lüi:lo .. · O inconvéijiente da medida sobe de
·ponto desde que se refÜCta na facilidade com i1110 SIJÍ'tÍ bui;J~qil;. ,O peripdo 'por \la abrani;ido dilata-se ·por 'màis do
meio. seculo e é fac i! imaginar as irregíih!ridades e abuso•
iju~'s!l·· darão pot: todo esse interior do Brasil, sobretudo nos
ló~ares ·mais lórigiriquos ·e atrazados, na obtenção real. ou fi,.
'ctJCia daS' cer'_IJrlõQ:,; dç CUSa!liCnto e filiação. 'A prpva de PO:breza, éssa 'será tarrihem; .como t.em sido,· fonte ilú\xhauJ·i\·81
de rriystificacões, ·
·. ·
·
. · ' · · ··· .· ·
: ''F!~a.!m~nt.~ p proj~•Jlo ben.eficja. apenas as viuvàs ~ Jil\:Ja~
dp~ Dlf!CJa~t.e. Pl'(!.caB. 'd.q :ygl.untal;~os: e· 4ft. GJl!l-rda'''l'llii.C!R:qal.
Por. qu(J'·exclütr as· ~mvas c ''i'Jihas :~as p1•aça~·'.do~ Exerclf!) e
d'a· AN!!ada, que i:J~est'aram ''iguàe~~ s(li"\"içoõ'·á:'''Pát.ria?· ·' · ·· · .
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. Exclusão injusta· e odiosa, que contribue tambem para
pro::ar ·qu., o acto do Congresso não consulta· os interess!lfi da
Nacao. · · · Rio de Janeiro, 18 de setembro de 1922, .101o da Independencia e 34 o da Republica. - Epitàcio Pessóa.
'
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RESOLUÇÃO LEGISLA'l'IVA, ,VIÍTADA PELO SR •. PRESIDENTE DA REPUBLICA, A QUE SE REFERE O PARECER SUPRA
' .
.
'·

'

r

O 'Congresso
decreta
:
. .
. Nacional
.·. .. . .
.
'

'

',_

"

..

Art. 1. As viuvas e filhas solteiras dos officiaes e pracas
de pret, do Cor(Jo de Voluntarios da Patria e da Guarda Nacional, que ser:y1ram no Exercito e na Armada durante a campanha do Paraguay, e que não percebem pelos cofres publicos
federaes, pensão, montepio ou meio soldo, e que provarem
estado de pobreza, teem direi to ao meio soldo da patente que
tinham ·?~us marjdos ou paes, quandq terminou a campanha,
regulado pela tabelln a que se refere o decreto ·n. 1.687, de 13
de agosto de 1907, que concedeu o soldo vitalicio.
·
0
Art. 2. Revogam-se as. 'disposições
em contrario.
·· ._,~_,.,,._;,
Senado Federal, 1_6 de novembro de 1921. ......, · FranciJcC'
Alvaro Bueno de Paiva, Presidente. - Pedro da Cunha Pedrosa;· 1o Secretario. ·- ·Abdias da Costa Neves, 2• Secretario.
-·
· · A imprimir.
.
.· . . .
0

' I

N. 174;_ 1924

Em mensa~em de 5 de dezembro de 1923, o Sr. Presidente.· da· Répubhca solicitou do Congresso Nacional a concessão do ·credito especial necessario ao pagamento •do augmtln!.tJ
definitivo dos vencimentos dos · serventuarios publicos · da
União, de que trata o art 150, § 1•, do decretei n. 4.555~ de 10
de àgosto de 1922, afim de attender ás despezas correspondeu.
tes ao anno de 1923. de accõrdo com a seguinte demonstracão,
constante da expos'içii.o de motivos que acompanbou"a mensagem:
· ·· ·· ·
'
Estrada de Ferro Central do Brasil. ...... . 4.023:209$900
Repartiçãp de .;\guas e Obrás P.ubli~as ....... .
257;20ãS650
370 ;993$596 .
Inspectoria Federal das Estradas ......... .
Fiepárticãp Geral 'dos ·Telegraphps ........ . 1.'356 :OOOSOO.O
175 :805'!800 .
Inspe.ct.oria Federal de Portos .. P..1os e Canaes
Estrada de Ferro Oeste de Mma,s ......... . '1.189 :397$150
613:295$320
Est.i;adà de Ferro Noroeste· do Brasil ...... ..
50 ;292$000
·Irispect.orüt Federal das ObrU;s eontl·a a~ Seccas
Directoria Geral· dos Correios .............. . 1.332:638$220
2561201)
Inspecl.or.:a Geral· da Illuminacão; ... ; ...... .
Inspe~tor1n Federal de Nave(l'acao .......... ,,
64111000
29 :049$611'
E~trada de Ferl'O Therezopohs·............. .
Linhas Telegraphicas Esl.rnt.egicas de Matto
,
Grosso ao Amazo'nas ... ·.... : .......... :.
15:786$2.50

____ __

Total.... .. .. . . .. .. .. . . .. . .. .. . 9. 414:576$698
.
A Cnmara elos De'pul.aldos, concordando com o parecer
· emit>lido solwe a mat.eria pela sua Commissiio l:)e Finanças, QUI"
·rêconhéceu a .indispensabilidade do credito, ''visto repregentnr
um c·ompromisso~dn~ Na.cãP ·assumido perante p$·. se_us síJrV}1:Jores.'!,
att'en.deu ao .. p~dtdo· l:)o;:•GQ'Verno
··~ ne~te -·~en.t1.dp .v.o!.I•U
.
.
.
'

~

'

'

164
a' proposi•;ão n. 151,, de 1923, ora submeltida ao estudo da
•Comm1ssão de l?innncns do Senado, t!UC l.ambcm opina pela
sua approvat:ão.
.
Acontece,· porém, que, depois de expedida a mensag·em
rle 5 de dezembro ultimo a que acima se alludiu, ·c de votad<t
pela outra Ca~a do Cong1·csso a proposioão n. i54, de ·i923,
verificou . o Poder Execut.ivo, seg·undo consta de officio enviado ao Senado .pela !\lesa da Camai•a, a necessidade de fazer
ir.cluir, no credito especial a conceder para occorrer ao pa-·
gamcnto, em 1923, da gratificação mandada incorporar' au:;
vr.•ncimcnt,os do~ funccionaJ•ios que percebem até 180$ ·meusues, ~J,1J-v·i do disposto no § i • doarL. :150 do d!'crcto n. /1,555,
de~ '10 de agosto de· i922, a quauUa de 273~750 destinada á
Secretaria' ele Estado da Via•:ão tl Obras Publicas, o que eleva
a irnportancia a pagar de !J. 41-i :5'(6$698, mencionados na pt•oposi•~ão, a 9.414 :f:i50$448.
·
']\le~tas condit,;õcs, para ut.lnnder t't correé!:ão reclamada
no offlcio alludido, a Commissitó de. Finanças submette a0
julgam~:~nto do l:lenado a seguinte
Em~nda

Onde se diz, na proposição, Rs. 9. 4f 4-:576$698 (nove mil
seiR
QllUtrocenlos c, qua[.orze eonlos quinhentos e setenta
''til ~ri~e~>nltoH • c noventa c· oito . réis), diga-se: re1s
. 0.414:850$448 (nove mil quatrocentos e quatorze contos oitucentos e cincoenta mil quatrocentos e quar'enta c oito réis) •
'
'
Sala das Commissões, em .17 de ~etcmbt•o •I~ ,1924, ]Jncno de Paiva, Presidente. - Sarnpnio Corrâa, Relator. :.._

e

.

João L11ra. -

Bueno Brandão. - A(/mso Camargo. -· Busclrio de Andrade. - Felippc Schmirlt.

PROPOSIÇÃO DA CAMABA DOS DEPUTADOS N.

154, Dll, 1923, A QUE

SE REFERE O PARECER SUPRA

· O Congresso Nacional resolve:·
Art. 1.• Fica o Poder Executivo autorizado .ã abrir, pcl••
· Ministerio da 'Viação e Obras Publicas, o credil.o especial do
9. 4i4: 576$698, para occorrer aos pagamentos devidos aos serventuarios da· Uniilo, com exercício naquelle Ministerio, no~
1ct·mos do art. 150, § t•, do decreto n. 4.555, de 10 de agosto.
de 1922, fazendo para isso as operações do credito necessar1a~.
'
Art. 2.' Rcvogmn-sc as disposições cm contra:·io.
Camara doa De pulados, 24::.de dezembro de 1923. A•·nolJ'ó Ri1d1·iuucs · da Azevedo,· ..}>residente. - Ascendmo
Cnnha, i" Scer,.tarió interino. -.·Jfttt;o Car11eiro, 2' Secret!lCt'l'l nl'io. llo lllll11ho Boctt.J/ILL'a. Cunha, 2• Secreto rio. ,__
A imjWimil•,

.

N. l7G-192.\·

A Il'r"jlOilicão da Gamara dos' Deputados n. 28, de 1924, ·
. liUI.oriza ·o Po~~(-Executivo a abrir, pelo ~linisterio da Fa~
zc:ntla, o crcdit() ele 38 :2i'iG$700, pal'a pagamento, em virt,ude

SlcSS,\n gl\l 18 1m SE1'1CMBHO DJ; Hl21.
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de. sentença judiciaria, á Rio de .Janeiro r.. itherage Cornpanv
L1mited,
,
•
~rrata-sc de urna indcmni~ução a que foi condemnada a
.Fazenda, dr•yido n uma coll isão. entre as lanchas Fer11mulo ,
Lobo, de })J upt·ieclacle da União, e Jsa.bcl, pm.•l.encenlc ítquell:.t.
companhia.
Não constava elo })l'OCo~so a copia do inqucrito em quc,.s(,
baseot1 a ~ont.enr;a, e, llOr isso, a Commi~são pediu ao Governo
que providenciasse no sentido de lhe sct• ella fornecida. Nãr:;
foi até agora nttendidn essa solicil.açito, mns n parte interessada apressou-se em obter dn Capil.ànin do Porto uma cert.id.ão
do mesmo documento e remeU.eu-a no Senado com uma pcti"ílo, nt'im rlrJ nito ser rel.ardada mais ainda a soluclio do a~.
.
·
·
.
sumpto.
Sanada osHim a falia qun irnpr.rliu a Commissão rle. Fi.
nr,nçns de emil.Lir o seu pn1•ecer, nar.la ha a ·oppor sobre a concessão do creei Ho .
Sala das Comniissões, cm 17 ele setembro de 192L lluellil rln P:ti'ntt, .P1•rsirlrnln. -· .fmio L1/1'11, !lelaiOl'. ·- Bu.en·J,
"Drmu/tin. -

Jltlio Cor,•pu.

tl{{tmsn Camm'{fO • .;... PelipJle Schmirlt. -

' ·r .

PllOI'OSI(),\o· IJA C:AM•\11,\ llOS OllPU'I'ADOS N. 28, .DIC
REFEHE .O PAR1':CE1l SUPRA

Sam ..

:!'OH, A QUW S.IC

O Congresso Nacional rr.solve:
Art. 1." Fica o Padrr Executivo autorizado a abrir, pelo
Ministerio da :Pazenda, o credito c a razer ail nccessarias operações de credifo para OCCOrJ'Cl' ao pagamento da quantia dO
38:256$700, a que I em rlircif.o, r.rn virtude de sei\tenca ,,judiciaria;. a· Rio do .Janeiro Lighf.erage Company Limiled.
Art. 2.• Revogam-se as disposições r.m contrario.
·
Camnrn dos Deputados, 28 de junho de 1924 . - Al'nolfo
Rodrigues de Azevedo, Presidente. - Heitor de Souza, 1• Secretario. - J)omínyos Bnrbosn, 2• Secretario inl.r>J•ino. · ·A imprimir.·
. .
. N .. 176- 1~211
. A )l·roposiçüo da éamara dos Drpulnrlos, n·. 60, de 192-1,
autoriza o Gov•lT'no a Nlucar, fl'l'tlf.uil.amrnlc. como almnno interno, nos Coll~gios Mililar ·ou Pt.dJ'O li. o menino Alvaro
l"rnnpisco .da Silva. quo i' e~ :í pü, a cxcu1·siio ao · Chi! c, roveJa!ldo em idnrlr Ião 1.011!'11, não ~r:. inlropirlr~ riP mdmn. enmn
'tainbem notavrl rcsisltmc.ia physica. ·
: . O pr'ojecto chi oul.1•a Casn elo Congresso concedendo-lhe
mnt.rieula grntllila nos ·esla~Jelrr:imcnlos de cn.;;ino snperio•.•
que r.lle preferir; é um pJ•emio ús suas nobJ•es qu:llirladl's, .que,
por serem innstimavois, deven1 sct•, J)OI' isso wesn1o. incentivadas.
A Commissüo opina no sentido de ser nppi·ovnda a propo.
&il)iio.
.
Sala das"Commissõr.s, ·ti rle setembro de 192-í.- Bueno
de Pa~:va, Presidente. - Euselrio de Andrwle, Hclat.or. João L111'a.- Bueno Bmnrlão. - Af(onsa· Cttmamo . - Sampaio
Corra a. -- Felippr: Schmidt.
·

•

'
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ANNAES DO SENADO

PROPOSIÇÃO DA CAMAR.'I. DOS DEPUTADOS N. '60, DE
aEFERE O PAilECER SUPRA

il9'24,

A QUE SE
.

ü Congr·~sso ·Naciun~I '~êsolve:
.
'
•
I
Artigo unico. Fica o Governo autorizado a educa'r gratui;..
tamente, com~ alumno interno, no Collegio Militar ou D. Pedro 'II, o inerior Alvaro Francisco da Si'lva, que fez á .excursão
a p·é ao' .Chile, a conceder-lhe matricula gratuita. no estabelecimento .de. ensino superior que elle preferir; revogadas às
disposicões em contrario.·
.
Cnmara dos Deputados; 28 de agosto .de i 924. - Arnolfo _
Rodriuue§ de Azevedu, Presidentn. - Heitor. de Souza, 1,' Se.:
cretario. - Ranv.lp/w Bocauv.va · Cunha, 2' Secretario.
A ·imprimir.
·
·
. N:. 177 - 1924

e

•

r

• .·

•

'

• .'

• '• ' / •' •

A proposição 'da Camara dos, Deputados,· n. '45, .do 1924,
autoriza a abertura, pelo Ministerio do •Interior, dos .creditas
de 1 : tkOO$ e 2:700$, as te destinado ào pagamento da gratifica-·
1'ão addicional de 15 o/o, durante os anno::: de 192'1, 1922 e 1923,
áo revisor chefe da Secretaria daquella C11~a do Congresso, e
acjuelle correspondente á pensão concedida: ,áó guardá-civil
2" classe, Antonio José Fernandes Filho, por se haver inyalidado no serviço.
. . . . ,. ,. . , . .· . . .
. O primeu;o, foi sohcilado em mensagem peló Poder Executivo e o outro é de iniciativa dó Sr. i' Secretario da . Camara, cuja
Commissão
de
FinanÇas,
lhe
deti ápí:iio
unaniine.
.
.
,
. .
.
', .. '
. • I,..
..
•!: ·,
.~ Commissão de Finanças do Senado', nada teve â 'opopor:
.
.
'
'· ,. ·-···' ,J,.
Sala da Commissão. 17 de setembro de 1924. - Bueno, de
Pa'i'va, Presidente .. - João. Lyra, Relator ...-. Búeno Braiulão.

de

-· A,JI(on.vo

Cam.riruo. - Eusebw de .4.ndrade. -· Felippq

Schmidt.
PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS N. 45, .DE
REFE!Ul O PAilffi:CER SUPRA

1924,

A

QUE

SE

.

. O Congresso Nacional resolve:
Art'. 1." E' o Poder Executivo autorizado ·a ·abrir, pelo
Ministerio da Justiça e Negocias Interiores, uin credito .especial de 1 :440$, para occorrer ao pagamento da pensão devida ao guarda civil de 2' classe Antonio José Fernandes Filho, relativa ao anno de, 1923:
.
:
Art.. 2. • E' o Poder Executivo igualmente autorizado a
abrir o credito especial de 2:700$ (dous contos e setecentos mil
ré is), para pagamento de gratificação · addicional de .15 . o/o
(quinze por cento), sobre os seus vencimentos, a que fez jús
durante os nnnos de 1921, 1922 e 1923 'o .Sr Idibaldo. Colombo
Martins de Souza, revisor-chefe da Secretaria da Cama'ra dós
Deputados. ·
Art. 3. • Revogam-se as disposições em contrario.
Camara dos Deputados, 8 de julho de 192~. - . Arnalfo
Ror/.riqnr..~ de :\:e11edo, Presirlent.e ..- TI eitnr• .. dP. Souza,·. i • :-:lecretnrio. -- Dominuos Barbosa, 2' Secretario interino •. .;_
A imprimir.

•
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N. 178. -· 1924

·.. A pt;dpo~ii;üri rÍrl t1:m1n~:i (ius Dep;ll;:úio,. .o. 5rl. rle HÍ24
otitras providéncias, autol'iza ii Go\'crnci a promover por
acl.os de lll'avma os guardas-marinha. os alumnos da Escolâ
Miqt~t·, o~ :sub-ol'fic)ac~ ,e sargentos. ria '\rma~a, .~o. Exercito,
Po!JcH\ .M~l!litr, do (~ot:po de. Bomhe,trp~ do :l?JHt~·wt 0 F'cdcr!l-1,
e a. c.omrn\ssJOI)a~ .no..vost.o de, ~:·,tcnçJ1f,e qs, IJ1f~rw~·e~. ~e)errà.
c,.mar .cU.JQ$ S(\rVJ(;os se lornat·em neccS$arJOs á marchà. reg-Lilrir das unidades d,:iqticllàs côrporiiçõe~ act.ivâs d:i i' lhilla;
promoções e commissões essas, rioi· iiqto's ,de co'níprovadâ bríi'vtira nà rcpres§iio rlo âCLi.ial rricivirrieilt,o sei:licio<ici, iniciado erii
::í: PaÜlci.
I
..• A proposir,iio .roí. esludat!a .Pehi Comrrnssilo. ctê. Mariril1a e
Guerra que iio SCÍI pai·cccr ri. 155, i.le Hl2.i; .Conclue offerécimdo duás :eíricndas j)ol' ellú jÜlgàdas uteís para o conítilc-·
montô dà di~posií;ãci lei;islútivâ.
Cabendo, poi·éín, á Corriiriissiio de l!;ináneas o dever de se
, pronunciar sóment.e. sobre à providencia. cóntidá .no art.. , g•.
· da proposioiio, que .autorizá .o Governo a ·.abrir pelos mini ate-·
Hos respectivos e ·interessados na execução, dà lei. os neces~arios crerJHos; é . ella .de ,parecer que se, dli ao P.oder .Execúlivo ,os meios lndispcrisaveis pai·a fazer fáce ás despezas.de-·
r.orreütes da lei; c, conseQIJentemente, que se.ia ÍlTJprovada a
proposicão.
·
'
. Sàla das sessões, 17 de setembro de 19211; - B·ueno de
Paiva, Presidente. -· .Eusebio .de .-!ndrade.., Relator: - João
Líirct. - Biú!i1,i B1'1mdrio . ..:.. ;lffonsó Cáníarao. - F'elippe
nnl.1'n

Schm.ült.
PA!l!lCER DA COMMTSSÃO DE MARINHA E GUETIRA .!'i· fÍ\5, Tlll Hl21t, A
, QUE Si~ IUWERE n PAil!lCEit·BUPRA

.
.
. A'. Commissão de Marinha. e,. G,ucrr:a .bcabe o. ~ever de J'al. lar 'sobre a proposit,ã<J da Cariiara .dos e~utai:los n. 53, de
i.92l.,,.correnle, que, ·além de ou.tras ri,rovidenc)as, ailtor!za o
P,C;icter ;E:X~cut.iv.o a Jlr,omov~r .ro~·. ~c.tos de brav~ra ao •. pos~o
. de ~· .~~ri!ln~e, o~. ~ar~as-;;nârll)ha,. J!S . ~!!lm.~os .r! a. :J!:scola .l\h.7
. litar:, ,,~s. s.ti.b-Çlffw*es e S\)-rgentos. q~, ,Ar:m,~pa, }9 .E~ercllo, da
PolicJa.l\Ilhtar c ·do Corpo de Bomlie1ros do D1stncto Federal;
. ti
.~ssi~l,,' p. c~irii#issioh~r~ ii.~. )ric~iJ:l.<i P.~~to,' os inferioreS.
de terra é, mar, cuJOS serv1cos iorem Jtilgai:los necessarws aO'
ftincciôriíiírieriti:i reguhii· das shb-luiidàdes dii.quellas corporacões activas de 'i' linha.
.
. . Evii:ientemenle, como um. conjuncto j:Jermáriente de merliü:is à accrescentar ás leis organícas do. Exerc1to e .da .. Armadii, :i prôposlcão. não 1rierecia o assentimento do Simadô,
tão contraria se mostrá ábs pf>ini:ipios Jundamentaes. sobrr.
que assentam o recrutamento e composição dos. quadros. de
o~fi~i.ae,s,. tanto do um como de outto dos orgãos da defesa
nacwnal. ·
. .
.
.. . .
. .Mas; é forcâ côni'~ssâi·; achaíiii:i-iios I:Wíiiite i:le rima sitütic.ãó de riiêtó, dolorosa e sem. reiiieüio aentr\J . das· ii.ormãs
l'egüliii'Eis vigorantes da lei; a· qtiàl está, entretanto, exii;lh.:
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,\NNAgS llO SENADO

do solução rapida e que dê ao 'Governo, nos limites que ostatue os elementos de que. carece para levar a cffeito a reorganizacüo pt•ompta da tropa quo · mais sofl'rou com os desgraçados· acontecimentos occorr_idos em algumas das S'lJat'nioões militares do paiz.
E, portanto, uma lei de erner·uenc·ia e duração restrict:J.
que o Congresso Nacional vae votar - de um lado, para o fim
,iit exposto acima ·e de outro, para, até certo ponto, compcnsat•
o decidido espírito de sacrifício c a coragem, 1muiLas vezes
lleroica, daquelles que, embora pertencendo ús forcas .auxiliares, modestos. inferiores ou civis patriotas, souberam mtm. ter-se, at.J•avés de todos os obstaculos, inl.rnpirla c clig·nan~enl.c
Jieis ú Republica e á Constituição,
' · ·
· ·
A Commissão de Marinha e Guet~ra, a~onselhando, pois,·ao ·
Senado que approve a proposição d.e que se trata, .iulga tam:Uem dignas de · seu assentimont.o as duas emendas, abaixo ·
'l.ranscriptas, que se lhe afiguram complementares ao plano
Je lei, visto que, uma estende, equitivamonte, as vantagens
concedidas aos a!luinnos da Escola Militar, aos das outras os- ,
colas do Exercito, e outra, com justiça, assegura até a conclusão dos .respectivos cursos, a graduação de aspirantes nos acaàemicos de· medicina que, espontaneamente, prestaram relevantes serviços nas linhas de fogo e hospitaes de sangue das ·
forças legaes em operações no Estado de S. ·Paulo, ou em outros pontos do íorritorio nacional.
·
·
··
EMENDAS

/

DA

COMMISSÃO

Á PROPOSIÇÃO DA CAMARA N.
~

53,

104

'
Ao art. 2': '
Depois das palavras - actuael'! alumnos -, ao envez dr::
dizer-se, "do terceiro anno da Escola Militar", diga-se: "do
ultimo anno das Escolas do Exercito". O mais, como está.
Accrescente-se, onde convier:
Art..
O· Governo poderá manter no servico activo do
Exercito, como internos do Hospital Central ou da Polyclinica
Militar; no posto de aspirantes a official, com. tódas as vantagens o deveres correspondente.s, os academicos de· medici11.a
quo, com aquella graduação prestaram s'ervicos ás tropas em
· operações no Estado de ·s. Paulo· ou .em outros pontos do territorio nacional, nas linhas de fogo, postos de socorro ou no~
hospit.aes rlc sangue.
·
Paragrapho unico. Após a-conclusão do curso, os refnridos academicos, uma vez satist'eHas as exigencüls legae~ do
concurso o om igualdade de condições, terão peroferencia pa1•a
inclusfio no !Jtlllrlro dos oft'iciaes elo· corpo. de saudo do ExeJ.'.cit.o.
Sala das Commissões, 29 de agosto de 1924. - Fez.ip1Je
SclwJ.idl, J>resülcnte. - Ca1'/.os Cavalcanti, Reln.l01'. - Soll:ras
dos Santos.·- Benjamim. Libe1'ato. Raro!'oso, v.cncicto, porque
considcl'fl u. presr.ntn pro,icctn de lri profunclumonLe inconvr.~
nir.nlo ~ cnnll'Ul'io ;\ netunl oJ•g·nllizaçfín ctn Exrreit.o, ·
.

I
PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS N. 53, DE
REFERE O PARECER SUPRA

:1924,

A QfJE SP.

O Congresso Nacional resolve:
Art.. 1,• .Fica o PoderE~ecutivo autorizado a promover no
posto de 2• tenente os sargentos do Exercito, da Policia Militar
c do Corpo de Bombeiros do Districto 'Federal que pratica"
rem actos de comprovada bravura na repressão do actual mo .
vimcnl.o sedicioso: iniciado em S. Paulo, dispensadas todas as
condições. da actual lei de promoção.
·
. Art. 2.• O Poder Executivo poderá, desde logo, promover
acposl.o de 2" tenente os actuaes alumnos do terceiro. anno da
:Escola Militar, os quacs, finda a sua utilizacão nas forças em
opcracões, ·voltàrão. a terminar os cursos respectivos, de ac·
. cõrrlo com o regulamento de ensino em vigor.
· · Art. -.3." O Poder Executivo fica. tambem autorizado :a
cc·mmissionar em ,segundos tenentes os sargentos cujos servi{)OS se tornarem riecessarios á marcha regular do ~erviço activo
· do·Exercito, até 50 das vagas existentes.
Paragrapho unico. A faculdade concedida no Poder Exe. cutivc neste art. a• cessará logo que· seja restabelecida n nm·mahdnde 'da situação perturbada· pelo movimento. sedicioso
iniciado cm ~··Paulo.
.
.
.
Ar L. 4. "/Os sargentos, que, por actos de comprovada bravura, forem promovidos a segundos tenentes, ou que tenham
sido 'Commissionados nesse posto por exigencias do serviço,
.devem, para ter accesso aos demais postos, habilitar-se com os
· cursos das respectivas escolas .. de accõrdo com as. disposições
dos regulamentos de ensino em vigor, dispensado o requisito
·/da idade.
Paragrnpho unico. Os sargentos que forem promovidos,
ou commissionados e não tenham podido satisfazer ás exigencias dos regulamentos do .ensino em vigor, terão, qüando
forem nttingidos pela reforma compulsoria, as vantagens do
posto .em que se encontrarem.
.
.
§ f.•. Os alumnos das .escolas superiores· que, ao rebentar
· :o movimento sedicioso de S. Paulo, se achavam matriculados
nos cursos de preparação -para obtenção do posto de official
. · da reserva do Exercito,· e· seguiram incorporados ás suas respér.tivas unidades para ·tomar parte· nas operações de guerra,
contra os sediciosos, .ficam dispensados das exigcncias do regulamento em vigor para obtenção do referido posto de 2• te'"nente de 2• classe ·da reserva da 1• linha, que lhes será·conferido logo. após a terminação do .precitado movimento sedic'ioso, precedendo informações. do eommando em chefe das
· forças em operações.
.
§ 2.•. Igualmente ficam dispensados de todas as exigencins
· dos· regulamentos em vigor, excepto os intersticios para a
obtenr.ão do posto de official do Exercito de 2• linha, os officines ·da antiga Guarda Nacional que se tenham apresentado
para servir nas forças do Exercito activo, e tenham prestado
serviços, precedendo informações do commnndo em chefe das
forças em operações.
Art. 6. • O .Poder Executivo poderá promover ao posto de
segundo tenente .os sargentos e sub-officiaes dos diversos
corpos da Armada o classes ::inncxns, que, por netos de bravura,
se di$t.in~uirem na rr.pressiio ·do nctlml movimento sedicio~o
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iniciado cm S. Paulo, dispensadas as exigencias dos regulàmentos e leis em vigor, ficando aggregàdos aos quadros das·
especialidades a que pertencerem.
Parag!'apho unico. O Podei· Eiwcut,ivo commissionartí
rlüsde ,iú, em segundo Lenento os actuaes, primeiJ•os sa~:gentos
do Batalhão Naval, .cujos servicós ,se. tornarem necessarios á
tiÜá O!'garuzacão, considerado o Bàtalhão Naval. como um. regi monto do. infantai·ia ·do. Exercito, .asseg1,1rados .aos. ilJcsrnbs
· as vantagens constantes do paragrapho unico do àrt. 4'.
Art.. 7." o Podor Executivo .taii1bl:mi· poder,ú. desdt> iôso,
PI'OnJOYCI' nó posto de 2'~ tenerite os actuaes guardits-màrinha,
os cjuaes, l'inda a stia utiliziú;fto nasJorcas em apuraÇões i:le rei
Jll'CSSÜO âo niovirrientci' sedicioso iniciado. em. $. Paulo; :voltarão a lchhiriai· os seus cursos ae .·accôrdó cóm o i'egtihi~
mento de ensino eih vigor; sendél a classifica(;ão fcltú cornó
dctêi'inina o regtihirrierito · da Escolá .Nr.ival.
... ArL.,,S;~ .. Aos fJlllQ~.lios .. or.r!ciaes das llo)Icms !3.lio Corpo
de Bombeiros do DistriCto .l!'cderal c dos Estados, promo;vidos,
POf~. actqs de, comprovada bra:v~r:a,. serão cqnccdidas as.. rnesinâs
val).Lil.gens c. regalias de que gozam os. fil11os dos officiaes. erre~
clivas ,do E~ercito c da Marinhá pârà a matricula rias escolas
I) collegicis militares.
.
' .
' .
'
Art. 9.' Fica o I>oder Executo autorizado· iL abrir, pelos .
respectivos rilinisterios, interessadós na ~xecucão da presente
lei os creditas necessarios. ·
·
. ,
.
' •
. ··'
r·
. '. • .
.
. •
,
. . ;· "
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrario.
Camarii dos Deputados, 13 de agôsto .de Hi24. - A?-nolfo
Rodri(Jues de Azevedo, Presidente. - Heitor de Souza, f• Se- .
cretario .. - Ranulpho Bocay11va Cunha, 2' Secretario.'
-.A imprimir,
,· ·
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N. 179 -· 1924 ·
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. . A proposi1;ão cta' Camara dos IJeputados, h. 58, de. 1924,
ostt~nd~ li.o exercício de 1925 a vigencia do dispositivp constante
elo a~t. 258 do actual or~.a.meuto da despeza;. que abre·.o cre~
dito de 75; 000: 000$; para pagamento da gratificação provi~nria
conccdjda ao fui:Iccionàlismo publico ·civil da Uniãô. . .
.
Nfió ha atlfàgori. informações ófficiaes sobre í1 importari.;.
Clia 1'eiilrrteiite necessariú a es~a ctespeza, que fcii elevada no
•ix(Írcicio corrente ern virtüde . da emi:mda da outra Casa aõ
C:i:ihgress0, approvadà pelo _Seriado, favoreceridó os funccioha:..
. dôs ao cargo ou ccimrnissão creâdos posteriormente á lei de
lO de agosto dú '1922, que os excluira expressamente' do bene.:.·
ficio ern questão; Essa falta; pl)rém;. não justificaria objc.eoão
ao credito 'proposto, de facto imprescindivelá· permii.nencia da .
~r:itiflcacão qtie ó Senado VOLI)U por ~ausas que subsistem
ainda rnais accentuadas.
.
A Commissão de l!'in:mcns é, pois, de parecer que seja
uppróvlida n proposi~ão.
·
'
Sala das Commissões, 17 de setembro de 1924. - Buen~
l/e.' Páiha,. Presidente.. -.João '1,ura, Relàtor. ·- Bií.erio B1·andli~. -- F'eliP7W .Schniiilt. -, :t({onso Cama1·(Jo . .- Sampa.io
Cclh·!Já. -~ '{!;úsHriti dr! .4:niMlcÍe,
·

sgssÃo EM·i8 DE SETEMBRO
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1924; A

QUE SE ·

O Uongressii Nhcibrial resolve:
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a, ser aÇonadi:is
í\l!S ,~.unc<:IqiJapo.s, ,1l)CP,..S!!)lsta:s;. ,du;~mta~.. e JC.rnaleiros da,:Uiiião
U,S ;ll,US:tne,ntos ..,prO:VlSOrJOS de ,q!le, tratam,·, O a~L, •1,5.0 e , Sel,ÍR
paragraptíos da le1 n .. 4 .555, de 10 de as:osto de 1922. obst'rv:ida~ às segmntes regras:
·
· ·
.. ,i. C>s augmehtos provisorlos, fixados pelo art. 150,,dâ
lél n. '" 555, de· i O, c agosto de 1922, tor.iiô como niáxiriío
a importancia de 300$ mensaes, c rião at.tingirão aos fiincciio..:
n<+rjgs, , '!J~OSf!..li_st!ls,., qjarjst~s e jornale,iro~ coristimtes ,do § 2~
~~L ;c,nesmo . !1-rtlgo,;, ,SUPIJI'IIIilf.la.s ne~f.e '.P.ai'at?Taphq .. as. palavras
,•ll!JUI .os : qu() ,occuparem cargo. ou comm1ssao · de agora em
qeàntc creados", rieni ai:i pcssoâl contractai:IO, .heiii ao jjessciid
pago p~là ..v.érhà . '~Miiter!al "; hém .áci pessoal extraciri:linarii>
~diJ1iV·Wó ,pili•â ,cxe~JUcão qe .obras .novas; repa~acõ~b; cpnstrli'ições ae estradas qe terro .e melhoramentos .de pórtos;, neri1
49Jiri~~oal ~as, otiras dei #pri:lé~te e, Ao saneám.e~to ,e prophyJa;!a;r,ur~l ,,dos,, lj:staposi. Sf3pdo .sóm.e)lte. a~plicàveJs aos funcctó~
[lartos,,, mElnsai1~tas, ,.di~rtstas . e :.J ~~naletr~s; pagos, J)Cia. verba
,'.:p.ossqa,! ;• .da~ ,t~b,eii:ts o_roam~nlarms c Jll;l~ se~dl) CQ!l)P~ehen.:.
(h das Plt!'a s1:1a apphcacao qunesqu.er ~~atJ.f)cacoe~ a~,dl~to_naes,
extraordmanas,. regulamentares ou espec1àes e comm1ssoes c'
ns diarias dadas.a funccionarios e mensalist11s.
· ·
. .. L~:.,os a~g-m~h(ós. bori~~i:lid~~- no~ têrlllo.~.. dq;.J!a~agrapho
anterwr só :cabem .. a fuocCJonariOs em effect1va actiVIdade de
serviÇo ptibljci:i; riãô iii:iaerido ,ser Ílxtehsivos abs. iriáctivos, seJaitJ l)steá, ;i,!~ logâr~s. exLjhcto~. a~dii:los; . ~m ctispori}b.ilidarie,
~cm cffectJvo exercli:Iú por qualquer mót1vo; .ou ~e;Jam. apo~entados, jubilados, ou mesmo simplesmente .lic~néiados, ex·c~Jpto, quanl.'o a estes uit.imos, os Iicenciados para tratamento
de. simde; "
··.
. ··
. ·
. . , , ·
.·
. ,, .r~t,, o~ iiugriién_tci~ copcedid~s :rielo .~ume.ro I Jiãoscrão, em
ea~().)l1gum,;. cxteiJ.S\Y,Os. aos_, f!l.ll!lCJOnar.~os, ·de .qt!~~squer ,catllgqrias.,e que ppr Cllla.\CI,U~J,'.,Pt'ClflXlp. nt.:QU,l,\}Ulem cat-giJ~ t.,deraeõ
ou recteraes com\·mumcrpaes· ou e~t,ailuacs.
. . · .
..·. ,JV. As íixc~P.cõé.sjló .§ .5· .do ar~ .. .1,50, d!1- citada)ei nH-,
.m.~ro ,4;5~5 •. _ficam .J'edliz1da~ .!'l;x~Ilf,srvam~)lt,e aos cargos u 6
chefe. de,serv1co 1e do,s ..~9..;conf1ancn !.mD;~çdmtn qo J3ovr,rno .. "
·. V.· O Gi:>v~rn~. alir1ril ,o~ ncces,qnrios crPdttos para cada
i·ef.,àhicão oti 8m16o Cios i:liversos minislerWs; atií o p-uixifho .
. de 75. ooo: 000$,. para •pagamento, em 1925; de 75 o/o, aos ati. gmeni,ôs provisorios de .vehc.jméntQs; mensalidades, diada~ e
· · jorriaes ,a que se. refere. ó presente, arL!go; ·erriJctuàndC,:no
primeiro semestre· ci pagamento dos, refer.ldos 75 % e sendo
nô seglihdo seme9Lre deter,li1ihada a percentag~m de ,rcducçõe~,
quando neces~aria: para não ser excedido àquellc maximo de
75.000:000$000: . .
. ·. .
. .
Art. 2. • Revogam~se as disposições em contrlirib.
.· . , Ct\marl!- dos nej:nitados; 28 qe agosto de ~924 .~ ~ .•41·~ . ·
rwlto ·Rodr10UI'S de. tl,:evedo .. .Presidente .. - T1etto1·. de $.ou:a,
~· Sec·ret.v.rio: - Ran11lplw Ba.cauuva. C1t.nli.a, 2" Sccretnrw .
. Compm·PcP-ram mni~ oa Sr~. Pirr.s Rebelio, Anl.oniiú:i Fi:ei~
:·tl, Fm•J•ciru Chaves, Moniz Soe! ré e .Tos é Murtinha (5) .
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Deixam do comparecer, com causa justificat.la, os Srs. PerCJira Lobo, Dionisio Bentos, .Laui'IJ .Sodré;·Justo Chct•mont. José
Eusebio, Benjamin Barroso, ,João Lyra, Eloy de Souza, Antonio
Massa; Venancio Neiva, Rosa o Silva, Carneiro da Cunha, Manoel J3orba, Lopes Gonc;al vos, Gonc;!!lo Hollemberg·, .J r.ronymo
Monlcn·o, Migu~l dr. Cat·valho, M01lesto J,cal, Paulo do Front.in, LacPI'ria franco, Alft'i~do JWis, Eugenio ·.Jardim,· Ramos.
Gaiar.lu, Lnut·ci i\lüllrr·, Yirlal Humos c Soares dos Santos (27).

•·

O Sr. Presidente - Esl.ó terminada a leit.ura do e~pedientc.
'
·
.
.
.
Tem a Jlalawa o 81·. Srnarlm: Sampaio' Cm·p~a. prévia·
niente inscl'i~lo..
Sampaio Corrê~
- Sr. Pi;esidcnto, soÜcil.ei do
O
V; l~x.. a inscripc.ão do meu num c Jlara dizer algulllas ~ala:
vras. dnl.':mle a hora destinada. ao expediente da. nossa sessão
de hoje, porque devo uma explicação aos meus': prezados coilegas rlr.sta easa,. aos illnstres rept•esentO:ntes da Nação .que
· assmllam· na Camara. dos Srs. Deputados~ á .própria 1Nação,· e
ans meus Jll'rzaclos amigo;;, í;ignat.arioii .de üm. J'eqnerimcuLo·
.suhnwtl.hln. llonl.l!lll, li con;,irlrraciio. da rutra. :Casa .d·o .CongTcssn Naeionar ·o' qnr são os Srs. Deput.ndos St~ Filho, Alberico de 'VIciraes; Nogueira P'cnido e. Henrique Dodsworth ~ . ·
·
. O requerim.ento a .que alindo, .sr~: Presidente, está con' ceh1do nos segumtes termos:·
. . · · . · . : .· .
.,

sr.

«Requeremos que a l'if4!sa da !Gamara · officic á· do
Seriado Federal, pedindf)-lhé se .digne de ·promover u
andamento do .pro,jecto de . refoi•ma do. l'IIOntepio ·l!,c-·
dera!, dando au~onomia fin,anc~ira. a.o Jnst.ituto.. c c~e- ·.
ando uma sccçao de cmprcstJmo~ aos· funccwnar10s
publicos. ~
·
··
'· ·
·
·E ·'11orque, :s~·. · Pr~sidcntc, este· projecto, • vindo dá ca.:. ·
mara, !'o i a mim distribuído pelo · honrado· Presidente ,da
· Commissão de .Financas . desta Casa., que. sobre o· assumpto
ainda não. ponde, tomar deliberação ·definitiva, porquanto:'o.
relator designado tambeín .ainda. não apr:esentóu ci seu'· parecer de!'initivQ; • a este relal.n·r.. :cxolusivamenl,1, deY.(J· oober
qualquor rcsponsahilidado pela· demora. nó. andamento do
projecto. Esta responsabilidade elle. a assume e procUra apenas, neslá hora; clanrlo uma satisfação. ás entidades a .quo ainda
ha pouco alludin, explicar os .motivos do.'ret.nrdamento no estudo do projecto,. _ • .. _ ·
··
Sabo o Senado, Sr. Presidente,· qt1~ 'a ·qu'estão rélativa. ao·.·
montepio. dOs funccionnrios. pnblicos vom sendo ..flt1hal.ida de ·
ha longos annos, ne"ta c.na outra.·Casa. do.'Congresso Nacional,
Rem que se tivesse chegado a· uma formula q'üi:J. pudesse sat.is:.:
fazer as nr.cessiclarlr.s Prspcitabilissimas· do ·i'unccionario. pu. llolico. ll, no· mesmo lemro. · al.l.enrJer ~aos ·altos interesses do
'fhesnnro NacionaL · · . · · . . , .
.
.
A instituicão crcucla. ha tempos c quiÍ, mn parle, ainda vigora,: por vezes haqueou, .e, 'por vezes,. o .Poder Legislativo. e o
Poder Executivo snspenrtm•am •a execução, dos· seuS' serviços
em face dos l'or)nidnvei~ on11~ que :essrs set•vicos acarretavam para o er!lrio nacional. ·
. ··
·
O SR. B!JEl'lo Ílr~ p,".,.'' ~- :\p:J~ndo,•.
'·
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O Sn. SAMP,\10 . Connl!:.·l -· Dahi, Sr. Presidente, a série
de estllllos, nota1Jilissimos todos, foitoc por grandes autoridades na materia, na C.:amara· ti% St•s. Deput"rtc.s ·o no SenadÓ
aa· Hepublica, sem, que, r!)pHo, se tivesse conseguido .che..;ar
a uma ~ormulá ·sat1slactorm das .du.as faces pelas quacs o pro..:
blema deve ser encarado.
·
Alguns annos .atrlÍS, o c~~inen.te ~r. Antr·nio Certos, com
a ~ua gra,.de autoridades de .!mancJsta, to1 m~umb:do );ela Camara dn proceder a ·.un1 ·estudo .cspeci:.J solJrc a mat.eria· e
áquell;. 'Asscmbléa ·apresentou; arós longo r,t·azo db cstÍ.1do
como não. podia ,dnixar ilü i;ílll; • 11m Jl!'OIJ(Jii:l:iin, ap[Jt'IIVada na
Camara e ho.ic Sllhnwlli Ja oo nxamc Jo ·Senado .
. · O. trabalho, do eminente Heia\or da Rcceil.a da Gamara,
fOI, todo ellc, calcado em estudo~ fe1tos por uma das maiores
compe.tencia~ na: ma,tcria, ·ern nos~o paiz, o men collega, ·engenheiro como eu, Sr •. Dr.·· Bm·mer; e o~ .dados, <IS elemen"
tos, as bases Jornecidas .pelo Dtl. Burniet•,:foram inl.egralinenl!J
acceilas pela Cmilara dós Deputados, em face do parecer que, ·
sobre tae5 bases, .cmiltiü a auto<'Hit>.de inconte~lavcl do Sr. An.tcinio Carlos.. ·
·
~~·. Presidente, . o projecto, calcado nos · f!studos do Dr;
Burme1·, resolve, em parte, apcna:1 o problcmO:; colloca a questão em 'terreno diverso daquçlle em que. dc1•ia ser I.J•ilhado,
até. então, p'elos que se dedicavam ao. estudo da matm·ia; re.}lresenta um grande passo no S(;ntido <.te atliviar os· oauo do ..
· 'fhesouro, lll3.1l ainda não resolve; .. a meu ver, ao menos; a
questão, de tiJodo satisfacl.orio.
· · ·
V. Ex. sabe que, quer a:; disposições ora vigorantes,
Cin part,e, sohre o montupio dos Junccioilarios fcderacs, quer
os varios projectos debatidos nesta c na outra Casa do Con,.
gresso Nacional; até chegarmos ;í pt•oposta· d.o i:ir. Dr .. Antonio
· ''Carlos,. torJos esses projectos pa1:ticipavaur de um defeito .capital: não levavam em conta a idade do funccionário publico, que se ia inscrever no montcpio, tendo a· rec.ebcr os seus herdeiros uma· certa pensão ou quota decorrente dessa inscripcão.
. Não era, portanto, 'possivcl.subot•dinar ao calculo que se
costuma l'azct•,:- calculo .imprescindivcl ít organização .das tabellas do montepio, · porque essas labellas emm inevitavelmente. mancas ou ·ralhas, por ~csprezarem um eJemento primacial, que não póde. ser desprezado, .,em srJ tratando de ma/ teria de seguro, em .se tratando 'de malei•ia de pensiio vitalicia: -.li idade. do. contribuinte. , .· · . . .
.
. · Nas companhias de sei;m·os,· :,s taxas,~üo vari'avcis, .cin fun-·
ccão da .idade do segurado, e, além disso, o· segurado, para
se'r·admitlido,l~ lambem su,ieilo s um exame de .suude . .
.
No Jnont.er>i.o federal, nüo S•~ deve considerar esse exame
de sutide como podendo ser cxigivel. mas é possível e se deve
·nttender á difl'crenr:a 'de idade tlt:J admissão do. contribuinte no
institul.o. de montepio, para, levando em conta essa differenca
de idade,; e tomando crn consideração o coet'ficiente da mortalidade, val'iavel deslà para aquella outra, fazer as correccões·
necessarias na~ luhcllris, al'im •Je que o insl.il.ulo n\io baqueie.
Ora, o projecto do Deputado ·Antonio CarlllS, os estudos ·
do preclaro engenheiro Dr. .Burnier, atl.enderam a causas que
os demais pro,jectos nl.ó esi a dal·a não haviam feito .
. As tabellas m•ganizadas pck• St•. Dr. Burnier, acceitas
pelo Dr. Antpnio Curtos; approvadas, afinal, pe·Ia Camara dos
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Deputados e m·a subme/Jidas ao E:t•Jmdo da ltepublicH, exigem,
além' dc'·lllliU· COUtrijJUiCiiÓ inensaJ: a' l'tlll:J~fi(l''do \'eT)CÍlnCU(P
de cada conli'ihuin!e como runcctonó.rJti' puhlicc, !e'mâl'R''il:ma.
jóia, 'funC(iÜO' crescente 'COJll n 'jcfade. do ' COIÍtr~bUi~te, obe;:
' decrmdo nessa sua vai'ià~ri(l :á li' I .rlo·crcsciinenlo,é á.'l'ei'da niói:' talidad'e, ol>servada nessa otl naquella ''ida'de" rliversa: 'do ·con-·
tribuinte · · ·· ·
· · ·., · · ... '··, ''•·.·:··· ·•·· ·"· ··•·I · · ·
· Como se vê; Sr. P.rcsidenLP, esta modificaçãr) ,ia rept·e~en l.a
um graridP: (lassq sobre I.J:!dO f!Uant~ so·.havia·:feii.!Jc aiit~rii.JrJ
mimte. ·Infehzmente; porém; a solucao:a meu vt>l' 'nao ó com·~
plcta, c não pôde satisfazet·, pm'quant.o · ella ~'i'qul)r ··porrnitl.e ·
fixai· o onus qúe o Xhesouro ·Federal virá a l.r.r. Ol)US qlie'~erli:
eyi~r,J'!l em~pl.e_,' rnuij.ci .menl)r .d0 <i!J,il 'amlçilf!' 4J,:.n': I el~ill ~ti vi~ora~~r n 'mst11111o ar.LtiJtl,'.'pnríinr.'.JH lrv~· .em l~f''Jl'•l'n rrlade rjo
contribuinte, más ~m· todo o CjlSO' ba~till'á' 'o orius. euJá' deter.:
üüL.a~au

:;e. .nau
póctli Hiici' ~Óll• ';ej;w:~n~d.
'
·· ·
,·._,,: ,, ···:.:;·, .. • '" ··:·._ ·-''
.• ·. ,,! ~··.!,'-_,..:;,.' .
'
' ., ..
. . E por~ue se nao póde lazer cqm s~gHr~!l~ i. ~tlt~I:f.Jii P.~-

. '''• '. :. '

cao,. d~sse onus? . ,.... / :· · · . ·- ' ~.~_
_t. ::· ~ ·· ~ -- ''·
· _ .~' ~ · ) · · · ••
.
· .'. ·porque os ·autores da proposição .vinda ao Senjld9 ·- se
· mt• porrnii.lem uma comparação ---, tendo. que V'JIIct\i•''i.lu ·que.
trl)nspor uma JI1pntanl!a, limitaraw"s.e 11 . -~l!J:/ir. . u~~ ·das .
vl:!r,tentes ··da.· serra';. chegando ·á' •hnha ·de . r,.um1a!la; · · ma6
níid desceraiil a 'outra '_ver Lente para 'vii·eín ·ao .Jópé ou·~. tiase;
,:reandO uni' insl.il:u-to fundado 1 eiri'' elemento~ que s'e possam
garantir de segurança. ·. · •· ' . '· · ·' .. ' .. ·' .•,: · .· ..-. ·· '' .·.,,,, ·
p~uc~~ . pr?cur~r.ei" eXpli~ar 1):. p()~P~~ac;~~. que, fi~ ai~~~ ·~
-

1

· Em.

''

'

uma .cpmran~ia .de seguros qu~!quer. levai!:4o -.s!l em
conta a· Idade do contribumte ou do seguraiJo, o que se .tem em .
vi~ta ~·<!e.l.er~'iriar. s_i ~e trata 4e uma çomJ!anhi!lo 'naei()i)a!; m~e. •
paga em moeda..,nacJOnal uma··quota' ftxa·âe ·x: contos: de ~éJ", ·
um· peculió ·fixo a· distribuir ·pelos' herdeiros· do·. S!l~r'ado. ·•· ·· , .
'. ' ' ·Ha;. portáJ'ltO; ·. est.ê elem~nto que' facili:t.â 'it calctilo ·a··. r~a
lizar:•·:As''contribuições. são· fixadas.' pal'à''cada''·iridividu:>' em.
funccão;· dá idadé ·desse incli.vidtio(no·:'tocanté''á'jóiiL qtie .elle
tem ·a"pagar eri'\' füriccão:'do :venctmento,· ·gue elle jierceb~' no
tocallte fçont.ribujcão'meris'al quc:,~ne é obrigado :qa~er (IOIJ!
o obJectrvv .de •pag·ar _uma· quota ·ftxa por ··morte do ·segurado,
qupta: que' se· :vae di sfrihuir: aos herde irei~ :rlo ·Regura'dc; iiqu!llle .
·(lu e recebi) QS · beueficio3" do ·seguro. :·· . ·• · ·. · .. ' '· '·· · ·"
" , .. S.i< P~e~ideplc, ~~·. ~~~ ~~. t~~fân~o ri~ mq"t'ep)l) 4.~ nmcci.o~ .
nal'lçs pubhcos; nós· pud~ssemqf:!l.d'opt(lr ·g. ~esm(l processp
appl~cado pelas. Cl\)rnpanhias .'d~· ·se~J'OS; ·si'· os'• tunccJOnarios '·
PJlbhc,os se satisti?.:J.ssem · ~om o pagamento ·.·da:· uma somma
~ç1.erllli I)ada aos herd'ei!'os por ocçasi~ó dff fa)'l~ciiJlel)tó dp
cgnt.rib_U!I)te, n proJJlema seria ele faoil solucaÇ~; ·. pi)IS :qut! ,estaria s:u,Jeito :h· mesmas. rel!'ras de. calculas· feitos· . para deterlr))nar vn!.'or.es de'·c.:,)ptl-ibutcões c de:. J..i.erisõe. sifl.i181il!lUlios.'fjxos
I) a~· Ç9JI1Pary~!lls .d~ seg1,1ro~; Ma.~; não ·s.e · trat!l d~ l)&~r' !IOB
h~t4eiros d.~ IUI)C)Cio)lll.l'I()S lJ:Ubhcos l!rn pec1Jl~o! f1,1t0: ·~q!Hllo
g~e ~~· rn;m!)l!-' -f11z~r ~Irl casos L_aes ~m· que·o ·f:un.cció~a~II). PllJl/ICo -~ gollqcadrr ,>;I') h ·~. 1Jrqtec9aC! 3o 'Esladl),' é garantir !Jl!llllor
li· 'fam11Ia do funcciOnariO ..;_, não' entregando·um 'pecuhll fixo
a Ui ~I rihu i r .peloi' iie'rdeiros. como ' se proc'ede.' nus 'cómjjanhiali
de.· sc'gu ro; màR"garantjitdo·· aos :bimleirri~ "dô 'funililionarló' ·uma
pensão'· a pag·ar rriansahnente ás · vitivas, ·•aós •fi)ho~ ·?fuenores,
ás. filhas solteiras; -:aoS demais herdeiros; variando·· esses ... her"'
êl!lll'~s :·df:\~Ln' ·ou 'daqu!llla fórma~· confonoe· o. insti~uto· Qne ·se
çop~~~~~a;· · ·
···
· . ·. · · · : . ·:-· . -: ,_, · ..
1
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.diff~r~nca, esta .~origal)ào tm_posta P,~la .funpa épo'ia moderna, es~a alleracau que. ubrtga..a
pagar :pep:;ues val'tav~ts a herdeiros, au envez de um pocuuo
iixo, uqmu se pruc~de 'n!l.. ~lal!sula .!:las i:oll_lpanhi.as· d~ seguro,
lietcrmma g·randes modthcacoes e torna maccettave1s as tabetlab. vindas da Garoara dos Deputados, a menos. quu não
QJ.wn:amos acce!lar um gz:ancte· onus para o Thesouro, sem que
· possamo:; determinar o maximo limite delle.
O Sn. BUENci 'DE PAIVA -.Muito bem.
. O Sn. .SAM!~AIO Conn~ ..:_ Preoccupado com a materiá, Sr.
J:lresitlenle, . náo só por thim, ma·s eriteni:lendo-me a esse. respep.o com um profissional priJ.sileiro, que eu I'l~spe1lo e considero
com(l um dos. mccos de rnawr talento e de m~>ior preparo do
p.ossp pâiz-en1 .1s,~urnpliJs dr.~~a natt~rezá _;;,·.o. professor da Escola Pol.vtechnica ·sr. Dr. Lmo de 'Sá Pereira, 'eu e ene· em
paliJstra. ~uida'ndo do assumpto, · lembramó..:nos de dividir o
.. ca:lculo · a faze!· em duas partes completâinenfe distirictas; de
modo. li ieduzir os onus do 'rhesouro ·ou,. pelo menos,' de"modo
'li delennmar o linJi.te deste onus para cada caso que se· con- ·
•siderasse: Ao envés ·de cun'siderarmos o· instituto dó monte pio
como uma méra ·dadiva . do Estado; como se. tem feito até
agora, llU como um instituto de segur·o, como· consta do pro' jeclo Antonio Carlos, nós o quizernos considerar.· como ·um
mstituto 'de ilegut'b em á. sua primeira phase e corno 'um 'insti- ·
tuto. dt• eaíxa d•l pensões vi !.alicias em sua segunda parte.·
· .. · SiJppUzerilos;··er.tão, quo as loias' e as contrib•.ticões hou:vesserri"de ser pagas pelos funccionarios, para qúe os ·seus herdeiros adquirissell1 o direito á percepcão de 11ni peculio fixo,
a entregar por morte do contribuinte. 6 a· distt·ibuir aos herdeiros deste .contribuinte, como se faz nas companhias de sel;uros .. Mas; ao envés de considerarmos este peculio fixo ·como
um per.ulio real, nós .o con:Jídiramos como um pec;.~!io .virtual;
como .base, como capital, para disf,ribuir ·pensões aos herdeiros
dos benefi~iados .. ·
,.
·
· . · ·· · · · . · . ··
'..
A. razão de ser do assim. procedermo:; ::lr. Presidente, é
. facil. de comprchender~ Quando um instit·ito de seguros paga
aos herdeiros de um segurado um peculio fixo de X contos de
-r~is. r:~~-·a: por 'completo ·a l'IIApnn~abilirlade do inst!tuto. Culri'ri>riu o seu dever, satisfazendo ao pagamento a que estaya obrigai:lo: .Quando, porém, se trata ·de montepio, ·as penoões a distribuir tanto ·éabem a .uma velha mãe de sessanta ou ~etenta.
apncis. de ida.dc, como poden: caber a uma vi.uva. d~ vmte ou
dé' trmf.a annos, ilOmo podem tarntem ser distJ•Jbmdas pelos
orphíiqs, alr;unR rlfl mezes · de idade, outros de alguns an~os
, apenas. . · ·
.
· . . O' or..ti~ (!•! pa~rat: uma pensão Vll''ia, portanto, dr. um para
·'ltitro. éano. confo••m0 o:i hrrrl~iros a considerar e as taxas de ·
penS~es que são hoje determinadas arbitrariamente. Sem te:.
~áJ·· i!m· emita a iclu.Ge .dos ,que r.e,~cbem 'o bP.neficio do instituto. Essas taxas e pensões são· hoj~ constantes, ::o caso do
itistittito actual, comn são tairtbem r.onstanie;; no caso til' instituto· organizado pelo pro,ieêto Antonio Carlns. E. par.a essas
tâxas constante~ a l'allencia do instituto póde ser t;lJ•évJarnente
ll~ll)J.ncia~a. ·.
·
.
' · O SR. ARISTIDEs RocHA.- N§.o,,ilóde ser préviamente anriunoiada; a fallencia do inst.ituto estlt declarada. · ·'
··
: :· 'd'sii.'S,.u.tPÂio CoRRh'.:.:... ·:~ .aJal!enóia do instituto e~·
:ki
te.ro·,;e :r11fío :,c••·à.ue'n '~~'"'*"""' ·~'a ~j.'MM•Wo!> ,w' ~:..
-~·:.8n. .~---·J .,,. • ..... i-··· .. -~ . ·.~,r~·~;:- •· ~~.. ,. -·., ,j~::-01··-:d':f' ~ • -r,.. ·
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tribu intes pam 1'orta1ecer ati· caixas dos montepios, cousa do
que se não póclo exonerar, mas que deve fazei-o conhecendo
antes o limite maximo dessas contribuições.
.
.
o sn. ARJs·rmEs RoCHA - A difficuldade encontrada por
quem quer esl.~1d~r e resolver o ass~mp~o 6 ju~ta~ente ·c~tlt:,
a falla de estaltsltca, sem as quaes. nao sao poss1VeJs esses calcuJos.
O f:>H. SAMJ'AJO Cmuuh - Ha culculos possiveis.
O Sn. AtliS't'lllES Roc.HA- No instituto actual, não ha. •
O i:lH. SAMP,IIO CoRHÊA -. Vo!Lar()i a esta questão.·
Coino disse ainda ha pouco, resolvei:nos aú·avessar a mou- ·
l.anlta, subindo uma das vertentes para determhlar .o peculio
J'ixo virtual ·e cm ·seguida descemos a outra verteli[•) da'mon ..
1.anha ou da s·en·a a transpor; considerando esse pecúlio fixo
virtual determinado pelo calculo ar,tuarial empregado nas
companhias de segufq§, como base .de- caixas .de pensões vi ta-·
Jieias, distribuindo quotas aos herdeiros do beneficiado, se'- .
~;undo as idades desses herdeiro. Esta a idéa, capi !.Iii que orientou todo o trai:Jalho feito pelo Dr; Li no de Sá Pereira c pelo
humilde orador. (Não o.poiadó.) .Mas, Sr. Pres'idcntc, dcfron- ·
támos, nós dous, com enormes diffiouldades na organização das·'
labcllas, nüo propriamente na organização das: tabellas, mas na
instituição de formulf\S que Sei~vissem de base .'á ot·g·anização
de tabellas, formulas que no3 p.udessem trazer a lei de variacão das pensões, conforme as idades, por isso que de\•eriamos
conhecer, t)m.·a que essas formulas. fossem iri:Stituidas, a varia-·
çüo dos coeJ'ficicnlos do mortalidade para as c:liyersus idades ·
dos . herdciJ•cJS do beneficiaria. Nos calculas do insUtuto de
.. · agora, o trabalho relativo ás tabollas ·c1e mortalidade, se·, não
está compcdiado, organizado de modo ·satisfatorio em o. nossG.
paiz. está com baslanle sog·urança feito em. outro,s, sendo pos>i\·el, cm fi1'0sso 111odo, determinar, não -coofficientes· com se-'
guranc;a, mas uma lei geral, applicavel aos· cas6s tambem ge~
raes. · Isto (JOrquo nos casos dos institutos de agora as ta~
bellas do mortalidade, attendendo ao:' caso de intlividuos cúja
idade excede ao limite inaximo em que se. vae fazer .o seguro
de . vida ·- comprehende-sc que ~ma creanca de· dou$ : annos
ele idade niío. faz seguro .de vida - mas nos casos de pensões·
levando em conta as clifferenças' d6 Idade dos .herdeiros, idade
. que pórle crcs'cer .niesmo de dia ató. o maximo da idacle niédia .
da vir! à humana, era mais difficil organizar tabcl!as.. sobretudo no nosso paiz, tratando-se de um instituto; CüJÜo o· de ·.
montepio, que não g·osa da mesma liberdade de escolha .de
Jogar, que :tanto é applicavel no. 'l'.enitorio do Acre, do· Amazonas, Goyaz, Matl.o Grosso .e Capital Federal ·-.o propositadamente mistm·ei .estes diversos Estados dó Brasil para que
se nfto me aU.ribuisse ,o -propo,silo de cscolhr.t• um mais insalubre rln que o outro - afim· de que cort'hecendo Loda:s essas
variac;õrs de coofficienles de. modalidades, todas csRas leis. de
mortalidades pa\'a idades rlivcrsas em diversos Estados, detórr!Jill~L' a lei get·al, a formula unica QllO se deveria applica).'
no mslJtttl.r.J dus tabellus,
·
. S1•. Pl'es idente, a lll'Á'anizanão' desta parle do nosso. rela. t.orio, 'de\'n cleclat·nl-o a y. Ex:, que (ieü a ucis ambos formidnvc~ trabalhe: ntr? .,ohP.g·armos a i:z:tstitúi~ã!J rins. formtjlas que
cnsu mvumo~,·-wod tlwando-a a 1JG1'1-JlrtS.\'o, a mcdrclu quo obse~-
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vavamos um afaslamenl,, dos resultaclos a que clÚrs no~ condu~
z.iam do diagnmma gemi, l.t·acarlo pelos coeJ'ficicnLes que recebíamos, ue morlaliclade, ern diversos Estados .. ·Tivemos. um
trabalho i'ormidavel, do qual não nos podíamos. dispensar c que·
é basf.anlc mt•.Liculoso,
. ·
· ,·
, . ·
Mas, conseguimos chegar a uma formula satisfactoria, .e
cu, d()pois elo ler. exposto as idéas geracs aos ·meus. collcgas da
Commissão d(i Finan(;as, onde o assumpl.o ,iá foi debatido por
. duas vezes, conseg·ui efi'icaz, cfficiente auxilio, 'direi melhor,
auxiliando cu o illnstre professur· Dr, Li no Sá Pm:eira, con.,. ·
segui chegar a uma for;mula que a ·nosso ver satisfazra· c conseg·ui organizar um calc;i.Ilo das tabellas a considerar no caso. ·
Eslava).consequentemente, o trabalho preparado para ser subrnei.•Lidó ao jul-g·amenl.o ua Commissão de F.inanç•as, em· o co- ,
meço deste anno,
.
.. . , · · · .
: ·: ·
No cn tanl.o,- não pude até agora. levar o trabalho ao conhecimento da Commissão de Finanças. E ·por'que não o fiz?
Porque o anno passado, Sr. Presidrmte, o então· Deputado Sr.. ·: .
.Dr, Salles Filho, submcttcu. il. consideração da Gamara·· dos
· Deputados um projecto estendendo as disposições dà Caixa de
.Pensões dos E'erroviarios a Lodas as cmprezas que. explorem·
qualquer sel'vi~o no Bmsil. E a Commissãú de Ligislacão. Social
da Gamara dos Deputados, tomando. corihccimcnto _desse' projecto,. a clle ol'fcreceu um substitut.ivo, acceilo por .. aquella.
-Asdernhléa, e q uc está no Senado, . . · · . . · ·· · · .·
. Nesse subsl)/.ul.ivo, as.disposiçüos da -lei referente á Catxa.
de Pensões para os fcrroviarios são ·estendidas, não a todas .as
empl'ezas, .CO!ll(l qnr:ria o ·DefJUlado Salles F,ilho, mas áquellas .
·rJmprezas que exploram determinados sm•vir;os pt,rblicos; ca.:.
··
ractcrizados todos na lei - ·scrviçi)S d•J aguas, serviços de cs:. ·
g·ol o, scrvi(~us r/n /l'amways urbanos, serviços de const.rucção·
d() exploração de portos.
'
'
· . AcontecrJ, porém, que essa proposi~ão. vinda da .Gamara dosDeputados e que nslendo ;í Caixa de. Pensão as empruzas que
exploram determinados sm•vicos publicas, não distingue. si so
tmta de cmprezas publicas ou si se traia -de emprezas privadas;
ao contrario, a pr0 posicão vinda da Gamara considera. o favol' .
. rl,as cai:.:us de pensões como devendo ser ·dado . ás· em prezas . ··
que cxplorani serviços publicas, 1rate-sc de emprezas publi. c as ou considere~so emprezas privadas; : . ·.. ·
. .·
· ·
· . De tal art.e, ficariam ~ubordinadu.s á Cab:a do,Pensões, crêa-.
rla pela proposição vinda. da Camam, .. os servicos da Repartição
de. Aguas e Obras Publicas· do Rio de· .Janeiro, por exemplo,
servico·1'edcral que eu tinha considerado corno fazendo- parte
·. inLegra.ntc.· do montll{Jio e qúe, · CP'. virt.ude ·da proposição dà.
Camnni, vem n fazer par· i e da. Caíxà de Pensão. creadll: .pn~a .os
t'crroviarios' e não mais ao instil.ulo do soA·uro,
· ·. . . ·.
Cornprehendc V. lilx. quo snl'ia melhor, para· completa elu~
c!rJa,~ão dn Senado, al'im rJe'.qur. pudesse julgai', i:lxclarccido, a
materia, aguardar que osla uu/.1'3. proposição viesse .á discussiltl, pum QLW fizossn .obm. ul.il a rcspeil.o; .em materia de
tãu alla relevaneia, não conRI.ruindo legish:lcão de pequenos re- .
taJbos para forma!'lll(l~ Ulllll r.ololla. que. mal. CfJDI'Íl'<Í O corpo· ·
que queremos ahrig·ar,
· .
•
' : ·
'
O Sn ••-\.. AzEnEoo- Muito bcri1."
·
O Sit. SAMPAIO ConHfl:A - Bi~ à~ razões,' Sr. Presidente, ·
pelas quacs, un intuito de be~. CU!'ÍIJ)l'ii' o meu dê v ,som me
f3, - ·vol. Y.
· ··
~
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. preoccupar , conLo. ,lempo, . u~lcs . me preoccupando com u
. exactidão mais ...,approxjmada:. passivei dos dispositivos a
· submeLter .á· consideração: do:.Senado, até hoje o .projecto de
montepio não teve o andamento que eu' mosmo da~eja:va . qun
· fosse muito .mais :rapido. Oonfesso, porém, .meus honrados coilegas, que: p-referi· amlar .cautelosamente, certo de que assin1
seria melhór l pa1•a
construir
uma obra
duradoura ... · '
'
.
'
•,
. .ü s~. A.>AiooÉoo - Âpoiaélo ....
Sn .. SAM:~Àw do!Í.IÍ.ll:A --:- ... do que satisfazer r~pida
. ínerité. ,illlrmiLtam~m~ o llmim)go de outro adV,er:b1o :. aereament~ . ~,aos deseJOS. d~quel!es que. querem aufer1r um
. beneficio que, s~ 'lhes, não. póde negar, que o Est?odo de.ve a
cada um delles .... · ·. · .. ·
.
'
•O s~. À; 1i~~~
ÁIPoiacio.
\
~
. ;.O:·SR:.:·SAMPAIO poaRll:A.-.. ·'·.que .constitue dever imperioso do :Estado, para; depois: suspender-:se de novo as disposi. cões, como já se. ha praticado, por diversas vezes, com o
· ·. actual instituto de· montepio. (Apoiados.).
·
·... · ;. Dadas, ·estas ·explicações :aos:. meus •honrados .· co!legas · .· du
Senado, aós signatarios do requrwimento, á Cama!'a d<>s.-Dei;iu~ ·
· :· tados e.-.á .-propria ..naoão, julgo, Sr, ,.Presidente, .ter · cumprido
· . Q meu dever ..Peço que ·me perdoem, que me relevem .a fa!La.
de :querer ·fazer .tra.P.alho são. · (Muito bem; ·m.uitc bem. O ·
.. ~
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REQUERIMENTO
-
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',•

· : , ; ·.. ·Requeiro que; ,por· lntimneclio da Mesa, .sej~m ·solicitadas~
. ~·ao Minist.erio.
da Viação.:~··;·,~·
as seguintes
informaéões.:
.
~- ;·.···,_~,
~--'
.· ::,.: a)',si as :vaga~ de inspectqres. de· 2" cl~sse . da . Repartição
·. Geral ·dos .. Telegraphos, occorr1das de janeiro de 1~23, até esta
···data; tl)eril· .sido p~;eenchidas,. àuccessivamente pol". promocõe~
de.·inspectore;. de s,• classe, cqnforme consta do, «Almanak do
. Pessoal,; . .
·
·
' : ~,b) nO: -~~so affirmâtivo, em que lei se b~s~ia~ e~s~s .promoQtles. successivas, quando. o regulamento daquolla reparti~
·cão~ ,ar.t., 323,: ·§,~·.·manda alternar com engenheiros, escolhidos. por. concurso documental, e a· lei n: 4. 632,, de 6 · de ja·. ·; · neiro. de 1923, art.s .. ·SI8 e ·133, determina taxativamente que as
~ vagas de inspectores de 2~ classé, sejarri alt-ernadas com telegraphistas engen,heir~s. d,e pr.efer()ncia os que tenham seryido
· em con~truccao de l111has telegraphicas; .. .
·
I',',

''

.

. -

.

·,·.

::·.:... ·'
.':,,I

I

• ·.

. · .

·,

E' IÚ.io nâ ·t\i~sa o s~in~ ·

I''·
..

,.:_

.

'

osr. Presidente ~ Coniinll~, a ho'ra do eipediiinte..
"

'·'

,.,··: . ,' ...
'

'

.-··'

'

•,'_,

.·.: . . .·

.·,

,

,

'·

.

.

.'_'

•

...

. . '~.: ..·1;):·. ~L;pâqQeU~)~~P,~t~~o;hà telekràiihist.ii~ en~rilieiros,
• · 41.1e ·tenham os

requlsitry~

da

lei;

........

';·

i.··--.

'
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' '

-

'.

,~

., '

.'

.

Jade· dos registros dos

em sm1s assentamentos.

,

.

' .

•

'

ll:lvandu-~tJ .ew
re~pect.ivos diplomas

. . dy quaes o::l·se.u:l nottJe;;,

I

.;. '

'

;.

uouta a· .. ant1gU1.:.·
de engenhéiro~

·
Sala das sessõés, 18 de setembro de.1924 . ..- Monu Sodré.

·O Sr.. P_re~ident~ ..:.. Os senhor.es que· apoiam o reqUerimeu Lo queiram levantar-se.·· (Pausa,) ·
. ·
·
Apoiado e éin discussão; si nenhuw' Senador quer usar 'da
palavra, ·.declaro encerrada a discussão. (Pausa.) Está encerrada .. ·
.
·
. ·
·
Estão no ;recinio 32 Srs. Sena'doresi numêro estrictamente.necessario para as votações. Os senhores que approvâm. o
. requerimento do Sr. Moni1. SO!h-é . queiram levantar-se.
(Pausa.).

~

·

Foi ápp~vado.
.

.

.

. ., ...

. ... I . . . ..

. ... · ·. . .

. .

Si nenhum Senador quer usar da palavra. ná ·nora .dei expediente, passa-se á ordem do dia. · · · .
·
1. . .. .

·'

..

. .

.

.

•

ORDEM 00 DIA. •

s•

. ·· Votação, em di~cussão; da proposição. da •C&mara dos
. Deputados n. 22, de 1924, concedendo ad D11. Alvaro. Alvim
· 1uma medalha de distincção de t• classe, pelos relevantes ser-.
. • viços scientificos e humariitarios prestados durante 25· ·annos •.
.
Approvada, váe á sancção.
.
. ·....., . votação, ·em 2~ discussão, da proposição da. êamara dos
· Deputados n .. 38, de 1924, que abre, pelo Minis!.erlo..·da' Guerra,
. o credito especial de 217 :5ü9et97, para pagamento de· ditferença de soldo. a offic~aes ràtormadds, beneficiados pela decreto n. 4.691, de 1923.
, Approvada~
. ,. :Votaoiio,. err~ 2' d1séuss.ão, da. proposicão da. camára dda· .
DeputadMn .. 50; de 1924, qUe abre,. pelo Ministerio da Guerra,
o· crédito especial de 188:735$200, para pagamento aos sargentos auxiliares de r.scripta ·das ,Juntas :Permanentes de Alista.
. .
. .
. manto. Militar. ..
·.Appro'Vada.
' .
.
.... Votação, em discussão tinica, do parecer da CommissAo ue
... Policia n; 1.51, de 1924, propond8 a promoção:do servente •An-,
t.dnio·. Gomes da Silva para a vaga de contmuo aberta •pelo
fallecimento dó continuo Claro Oscar Garcia e Silva .~ a no_;
meação, para o,logar de servente, do Sr .. Manoel de Souza Gomes..
· ·· ·
·.
· · · · ·
·
·•
Approvado'.
•·
.
. '
.
'
...
. 'E'.· annuncinda .a votação, em.~~ . discussão. do. projecto
, do :Se1;1ado. n... 129; ~d.c.. 1.923. c!etenpmando. que ,o. Con~elho de
· Admin1stl'aljão <le cada urr.1a· das o&lX8S oreadas pela le1 uume.

'..

.

'

'

''
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•

. rd 11. ü82, tlc

24 de ,janeiro de I023, referentes á aposentadoria ·
n ponsües nns oRiradas ele ferro, será constiluiclo de cinco

Hlt'illhi•:,:;.

.·

.

,

..

O Sr. Presidente·- A este projecto foi enviado um rcqueCorrilu·,.o . qual vue set· lido.
rinwnto do' St•. Sampaio
-

O Sr. 2" Sect·etario procede :( lcii.I:H'a do scgu inlc
•

'

1\JlQUllii!MEN'l'O

lloqucil·o a vollu d-o pro,ieclp n. 122, de ,1!l23,.para ·novo·
eslndo.
· Sala dus ~c:s~ües, 18 oc snlein!Jm de i9Ú. - Sampaio
Co~·l:t~a.
· ·
. .. r •
-•.
O Sr. Presidente - Os se-iti10rcs que apoiam o I'equerimento queiram levuutar-se. (Pausa.) ·
·Apoiado.. Em discussãc .. (Pnfts4.) '.
\

.

'

-

Niin havendo quem peca a palavra daJ•ei pot• •mcet•rada a
discussão.
· ..,·
·
Enc~rrurla.

o~ Si·~. ·que
tal'-tiC. · (Pausa.)

'

UIJJll'O\'arn o

l'l!l(llei'Íliii!Ulu

queiram Jevan-

,\p[H'll\'ado.' !) projerlo \'ult<t :l. Cn:nmissão.
,,,ta~ã.~
em dis•:us;;ão unic:J, . da r~du~ção •final das
•'lll~llda~ clv ~c!tllldo :i. pt·opnsi~\iio da Ca:i1ara· do~ Depular!Oít
1\. :?ü. de Hl:!-1, ([Ue fixa ,Uti forl)as de f,el'L'a para O· exercíciO

do Hl:l5.

·

Approvadn, vnc ser devolvida

;i

Camara dos· Deputados.

Vol.a\lÜO, em discussão tmica,· da redacção final do pro-

kdo .do Senado .n. iO, de 1923, que manda conta:, sómente.

p:n•a cffeitos d•J reforma, o tempo· de servico. que menciona.
pelo r.u~-íitiío.;tc'nenle commissario João Luiz de Paiva.
Jumor.
. . .
.
· ·
Approvada, vae ser rc.mctlido á Car!Ja.ra dos Deputados.p~·e~tado

Yolnciíc. em :!• discussão. 'do projec~o do Senado n. 122,
aos vr.nctmentos dos membros
aposentarem com mais .de 35
:Ímllls. de C:\:tU't~it:iCI. a grulifica~;ão addiciouaL mn cujo goso se
al'luu•tom.
A'Jlprovndt. •
O Sr. Thomaz~Rodrigúes - Peco ii palavl"J. pela ordem. .
O Sr. Pre$idente· - Tem a puluwa pela. ordem o nobre Senadot·.
.
_
1!1~:1, qun maneJa it1corpo.·ar
li•' mapi~leric: uub!IL'O. que ~c

ri"

.

O Sr. Thomaz Rodrigues (pela rodenl) - Sr. Presidente,
tWlt 1-'tll'C\.'ct·. ruwra\:el da Corumi~&io: dt: Ju:;tiça e

o- pt·<•j~:.'Cto·

!

11"
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contrario da Comrnissiio rlc I<'i>1ancos. O Sonado, po1·l nnl o.
I m·:t do se mnnit'csl nt· v. I'CSfic iI. o. .
.·
O Sr. Pr.esidente - O Senndo nilo se manifestou sohÍ·e u
pnroeel' mas sobro o Jll'O.icel o. i~tn 6, solll'C o aJ•f.igo uniro rlü
rnrsmo.
·O Sr .. Thomaz ·Rodrigues -

Peco I'Criflcnçüo ela vo!.:t(:fi•J.

O Sr. Presidente~O Sr. Scnndm· Thomnz Rodrigues roquor
· . verificação da. vot.acrro, do at•f.igo unicp que ncabn de ser ap ..
provado. ·
•· · . ·
·
Os s~nhores que o· approvan:i queiram IevantÍir-se e con·
servar-se de pé. (Pausa.)
· Votaram a favor nove Srs
.. :· Senadores .

. . : Queiram sentar-se os senhores que votaram a favor e
levantar.:se, ·covservnado-se de pé os senhores que votam
contra. (Pausa,) .· ·
. . •·
..
.. . o projecto foi. rejeitado, ficando prejudicada a emenaa da
.Coiltm issão. · · ·
·
.
.
·
Votação, .erri discussão uni'ca, do véto do Prefeito do Districto Federal n. · 4, de 1924, ti resoluoüo do Conselho Muni:..
ci pai que manda prover effectivament.c no cargo .'do. porteiro
do Theatro. Municipal o actual· ajudante, c dando outras providencias.·
•·
.
Approvado, vae !·cr d(!_volvido. ao Sr. • Prefeito.

.

Volaciio, r.m ·~iscussã.:J <mica, do vr:to dÓ Prefcit.o·do Dis. · tricto Federal n. 34, de .1.92,í, à· rcsolu.;iiQ do ConsP.Iho Municipal que perrnit.te aos alumnos .da E~coln Nor•nial. nn~. condições que menciona, prestarem, ~ru pt'i!neim l\poc:~. os ílXUmes das malct~ias que· csl.ivOt·r'n1 cursando.··
.
. Approva•lo,
'
. :vac
. .ser devolvido
... no. Sr. )li·cl'eilo.
'

'

Votaeão; cn1. rliscus~fio única, rio 11élo do Prcr1iil.o dil Di~-·
.trict.o Pcdr.ral, n.: 1,2, de -1!)2.\, tí J'osolu~fiÇJ do. Consrlho Municipal (parecer n . .\2, de :1024), que 11le.va .a (!;300$ nnnuaes os.
vencimentos dos conf.inuos da sur& socriJLaria. ·
·
·
Approv~do, vae ser, devolvido no Sr. Prefeito; .
· O, Sr. Antonio Moniz- Por..o
I'

n pnlnvr~ poJa

ordem.

O Sr. Presidente- Tem n palavra o Sr. Antonio Moniz~

o Sr. Antonio Mtmiz (pela. ordemi - Sr. Presidente, pedi
· a palavra para·solicitar de. V. J;~x. Inca .constar da. acta que
votei contra o "véto" n. 42, de 192/a, J)Ol' Isso que entendo que
a resolução do r.onsclho Municipal. relativa a vencimento dos
seus ftmccional'ins, inctepenr.le de snneeão do Prefeito.
0 Sr.1 Pre~idente ·- \'. Hx. I)Jl\;inr;í
..clara cão. ·
'

POI'

Ci'l!ripto

o ~U!I ele-
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Vt:>m a mesa

. ' DRCLAMÇÁO
.. , .' ' ~ '' ' ,• .' •'' .

'

Declaro. havm· vot.ado ·rontrn .o t•.éto· n. 42, de 1924, .por
entendrr que o Sr. Pr(·t'cito niw t.em direito de "t!to sobre 1'e~
Rnlução rio Con~1dhn refel'rnil~ ;\ sua Scr:rP.f.aria.
. 1Sala das sessões, 18 de set.embro"de' 1924\ -· .An;tdnio

lrlom:.
' .

··

· .. ·:Votação, em discussão unica, dp v.êto do Prêf.éito dei Dis-. ·
t.ricto Federal, n. 30, de -1924, á:. resolução do. Conselho ·Muni-., ·
cipal que equipara os vencimentos dos guardas municipaes ·
aos·dos guardas ajudantes da'Inspectoria de· Mattas· e ·Jardins.
1 , ', '
Approvado; vae ser· devolvido ao Sr. Prefeito.
·· ·
,

.. •

·.

I

,

'

,, j

.

• '•

'.;.,,

.

,' I •

.....

'

. : • •'

~·

'·

:Votaoão, em discussão unica, do véto do Prefeito do Dis- ·
tricto Federal, ·n; 37, de 1924;.a•resoluclio -do Conselho'·Muni·cipal que ·oonc'ede aos avaliadores· privativos d!! •:Fazenda. MU-' '
nicipal a percentagem de 1 'l/2 o/o do imposto· de• transmiss!io
de propriedade, cobrado .em virtude de . guias expedidas pelos·
,iuizes da justiça· local. .· · · · · . · .· ' · . , . · ·. .:: ,. ····
Approvado; v11e, ser devolvido .ao ~r.: P1 efeito.

V~taoão,· em discussão uni~a, 1d~ ~~to do Pre;~ito do. Dis~ :
tricto Federal n: 58, de 1922, á :r:esolução do Conselho Múnioi~ . ·
pai quê áutoriza ,o pagamento lá.s escripturarias almoxarifes ·
das escolas Rivadavia Cqrrêa e Bento Rib~iJ•o, da difJ'erenca de
,.vencimentos a que tem direito.
··
· ·
Approndó; vae ser devolv.ido ao s~. Prefeito.
Votação: :ell1 1' discussão,· dàp~o,iecto do.Senado, n> 54.,
de -1923, que ~quipal'!!, para todos ·os effeitos, .,os diploniaii ·
conferidos pela Phenix Caixeiral Paraense, aos exped·idos ,'pela· ·
Academia de .Connnercio rio Rio "de Janeiro, e d;\ outras, pro- .
videncias.
· · ·. ·.
· · · · · ·: ··• . ' ' · · · .· ..
· Ápprovado; vae á OommJssão de Instruccãó. Publica .

·

.....

:.'·•".

'

·.

::'.·:·

~

·-·· ...

··.

''

~-.~--.: ...'·,· ,_,'

·.

· ·E' annunciada a ·votação, CID discussão unica do projecto.
'do Senado n. 42,,do .1924, :vetado ;Pelo,Sr; '·Presidente ·da1Repu'-'
blica, estabelecendo condieões a que se devam- submet(J3r ·os ·
esLrangeiJ•os residentes no paiz, afim de•obtcrem naturallza·ção ..
O Sr. Presidente .....:. Os se~llõres que• mimtiverain. a ràsolucão, responderam sim; os que a .reJeitarem, dirão·- não .
·-~
< ' ~-·1 .
. :Vae proceder-se á chamada.
·
.

J

'

,: ,•.:

"

'

'

.. .

'

.• \

i· . •

...

: . .• ;, -;

. . ~rocede~do-se .á c~a~ada, respondem~ Sim·~. o~: gir~. ;,
Anst1des Rocha, S1lverw Nery; Cunha. Machado, ;Eur1pedes. !)e
Ai;uia·l', Pires Repello, AntoniM ''Freire,. ·Thomaz' · R.odt:ilt1Jes,.
João Thomé, Ferreim Chaves; Mendonça· Martins e Eusebio
de Andrade, (11), e responderan) - .Niio- os Srs.: Barbosa'
Lima, Costa Rodrigues, .Pedro Lago, Antonio :•Moniz; . Mo;.iz
Sodré: Manoel Mon,íardill(, Bernardinq Monteiro, "Joaqui!lJ ~0:-;1
.

..

-..

,

..

'I

': ·,.
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rcira, Mendes Tavares, Sampaio Corrêa, Bueno Brandão, Bueno
de Paiva, Adolpbo Gordo, A. Azeredo, José Mm·tinho, · Luiz
Adolpho, Hermenegildo de Moraes, Carlos Cavalcanti, Generoso
.M.urqucs, Felippe SrhmidL, VespuciO de Abreu o Carlos ·Barhnsa (22).

.

·

·

· ·

···

• :·

·

O Sr. Presidente -. Responderani - sirn. "'-- mantendo o
fll'rt.i cclei,· 11 Srs .· Senadores; .e não - 22. ·.
· · ·
. 'O pro,iecLo. não !'Í)i manti·do
assim, approvado, o véto.
·
~· a·nnunciada a votação em 2' discÚssã~, · d~ prop~sicãu
da. Gamara }los Deputados n. 61, de 1924, ·dispondo sobre a

'e

p.rescripção da aécão ·e ·da, condemnação nos .crimes.· politico~·· ·
.
.

e -dando oul;ras providencias para estes casos.
diz :

O Sr. President~ -Vou submcLter ~ vot~s o art. .1•, que · .·

«Ar L.· 1.: Os crimes politicas e os que lhe são" connexos, ·
kldos definidos nos árts. 107 a 118 do ·codigo P·enal, ·serão'
processados e julgados pelo ·juiz federal, tal comó dispõe .:o
ar!.. 1• do decreto n. /;,848, ..de 13 ·do agosto 'ultimo e o seu
· regulamento, publicado com o· decreto n. 16. 561·; do' mesmo
inez.,,~.
·
".-·,
.
,,. ··,··_· · · ·.·<
'
O Sr. "Moniz Sodré -· Pm;o a palavra p~lr, ordem.
'.

O Sr. Presidente -

Sodré.

·

T~m

a palavra pBln ordem
·
·
·

n, Sr.· Moniz

·

·

O Sr.. Moniz Sodré (pela, ordem) _:.Sr. Presidente, entre·as, .
maiores enormidades;que o Congresso ·da... Republica-.tem·:vot.ar.'ó:
e~ te· anno; nenhuma se• avantaja ás' que--se acham contidas nesta,
proposição, que são de feição, que são de natureza a ·assignalar ,
uma: "época. ·Por isso, requeiro a· V'" Ex. que consülte o.. Senad;)
sobre ·si consente que. a votação do arl.. 1~; seja nominal,o'pat•~l
QU<' fique bem discriminada a ·responsabilidade de·' cada. um
doí\ Srs,. Senadores.·
· ·
·' · ·
· . : . ·•·- '' ··

~.

'. ·'
. '.
O Sr. Presidente

- O Sr. Senador Moniz Sodré requer vü-.
t.a0ão nominal para o projecto que· acaba de ser annunciado. ··
. Os sénhóres qÚe apprbvam 'a· requerimento; queiram ~~~!ITI·
ta r-se.
·
·
..... "
Foi approvado.
.
Vae proceder-se á chámada.
• ··
. . Procedend~-se á ch~mad~· ~espondem ~ sim ...::. ·os Sr~: · ·
· Aristides Rocha, Silverio Nery, Costa Rodrigues, Cun~a !'4acha·cif', Euripedes·de Aguiar•, Pires Rebello,' Anf.onino Freire,··.frho- ·
maz ·Rodrigues,'·João Thomt\, Ferreh'a · Chaves,·•Mendonoa Mar-·.·
tins. Eusebio de :Andrade;. Pedro -I-ago, ·Bornardino:. Monteiro;
.Toaqtiim Moreira, Mendes Tavares, Bueno :ar.af!dão, ]3ueno fl~
. Peiva, Adolpho Gordo, Luiz Adolpho, Hermenegtldo de Moral!l,
Carlos Cavalcanti, Generoso Marques, Felippe ·Schmidl, :Vespn::.io de Abreu e Carlos Barbosa· '(26) ··e :respondem - não - o~
Srs. Barbosa Lima Anlonio Moniz, Moniz Sodré, Marioel ·1\ofon ..
;jnrdiiil,. Snmpa'io Corr·4!l. ':\. A~·eredo e .José Mur~i~hb:. (7') . '
··'

,., !•

••• ,

'

•''

.

'

'''

'

'

I,

,

·.,··.
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ANNAJJ:S DO SENADO

o Sr.' Presidente

-

O art. 1• foi . npprovn~o por 26 votos

contra 7.

'.

'

E' UJ;lP!'O\:ádo o. art. 2•.
E' annunciada a volacão do nrL 3", que diz:

."Ar L. 3.'; A llCCÍIO JWnal e a condemnatlão pelos crime~ rr.~
feridos nn. url.. · ·1" desta lei não presct·everãn mn te_mpo ai~
gum em favor do t•éo 'domiciliado· ou, hnmisiacln em .pai~ rs. trungciro". '
• ··.

.·.

o·

Sr. Antonio

Moniz-'- Peco n. palavra pela ordeni. ·

O Sr. Presidente - Tem a
. nio· Moniz.
·

.

p~lavra
..

jJela ordem o St~. · Ânlo-

· o Sr. Anton~o Moniz (pela ordem) Requeiro votar;ão .
nominal para o m·l igo que V. Ex. acaha de submetler a vo- ·
tuc;ão.'•· .
. o Sr. Presidente - .o.:sr. Senador Antonio Moniz requer
vot.açú(l nominal para o art. 3".
·
. . ·Os senhores que apprnvam .o ·requerimento, queiran1 lc 7
. vantar,..~e. .(Paüsa. l
·
·
· Approvado.
Vac
f~il.a. a cÍlarnada.
. . . Procede.ndó-sc 1.\ chamada l'esptindem .- sim - os ·srs .
.. AL'istides ·Riocha; ·SilverioNery, Costa Rodrigues, .Cunha Ma-.
eh ado, Euripodcs .de Aguiar; Pires Hcbcllo,, Anlonino Freire,
Ferreira. Chaves; Mcndonca Martins, Eusebio ·de· Andrade, Pc.:
dr.o. J,ago, .:Bernardino Monteiro, ,Jóaquim, Moreira, Mendes. Tavàrcs, Buéno· Brandão; Bueno de l'aiva, Adolpho. Gordo, Luiz
Adolphc, Het:menegildo de Moraes, Carlos Cavalcantf, Generoso Mar.ques,- Felippc Schmidl, Vespucio de Abreu o Carlos
Barbosa (2-í)•· c ·respondem - ncio - os Srs. Barbosa Lima
Thomaz- Rod~igues, João 'rhomé, .Antonio Moniz, Moniz So-·
dré, 'Sampaio Corrêa, A, Azeredo e ;fosó Murtinho (8) •. ·.
·

,. -.

sei•

. '· I

.. ·

•/'.

'

·''':-'l.
I.

.

•'•.·

,.-'

-' '

a

'

'
El•'l'ECT!VJDADJJ: DE FUNCCION,\J\JO MUNICIPAL
I

·,'

',

• '

• O

'

.vac

'

'

QAI,Ef\IA .. COBERTA

..

'..
'

I

·. . Dischssão unica do vdto do PreJ'eilo·n. 5; dÓ-:1924, á rc~ ·. ·
·
&olução
Conselho Municipal que autoriza a' dar offecLiv1- ·
.· dade, . nodo'qua~lro
. dos auxiliares da Directoria de·. Obras· e
·~iar;ão, ai:l auxiliar. interino, José B.aptista de Mendonca. , .
·',• ·• · · Approvado,
;cr devolvido
ao Si·. Prefeito. · · ·
.
'
'·

,'
;

·

•

'

,:

,

~.

.
··:---··

·'·

'I

. - .o. sr .. Presidente\~ O. artigo··3· foi at)provarlo por 24 votos, .
.. contra . ·a,· . · · ·
··
· · .·
.
.
. . São approvados ~s al·ts. 4"
7u,
.
.
.

. {'

··. · ....• Di~cussrto unic.a dà véto do Prei'cit.o n. 15, 'de 1924, á ro~oluçfío' elo ConsPlhn Municipal Qtlo autoriza n conceder a Al'.
'
.

'.

'

... :

'

'

. ''''

'
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thur Per~ Pampuri Ol:!, emp~eza que organizat• o direito de
construccao e· exploracno, durante .45 annos, ;de uma ga!r.rh~
~Oberta na rua .Bethencourt .da Silva.
. · ·
Approvodo, voo ser devo!Yido ao Sr. Prefoilo.
JNCORPOnAÇ.~O DE ADDICIONAES

' Discussão urÍ.ica do vétn rio Prefoil.o n. 33, de 1923: ·(I r~- ·
Conselho Municipal que manrla. incorporar. Í'l ven.
cJmcnLos de professoras ·cathedrnl.icas ,jubiladas os addicionacs cm cujo s·oso se .achavam, rJe accOrdo com o rtispost.o 1:0 .,
§ s•. do àrL. i~, do decreto n. 2.388, .de 1921'.
' ' '
Approvado, vàc ~ser devolvido ao ' Sr. Prefeito.
.

"~lu cão elo

'

.

'

'--

O Sr. Presidente - N·ada mais havendo a tratar; desig~tu ·
;>ara a ordem do dia de. amanhã: . . ·
, . .
··
Trabalhos de Commissões. ·
Levanta-se a sessão ás '14 horâs !l 45 miriutos.
.

.

,

•

,

.

,

I

'•

'

,

• •'

•

• ,-

.• , ,

ACTA
D.~ ÍtÉUNÍ:\.0
..EM'' l91DE SETEMBRO
.
.
. DR. Hl21
'

'

PRF:STnllNCTAnn.

s~1. JlST.~CTn coÍMTJRA,>·. PI\EATf)ENTE
..
.

.·

·,

\

. .A.'s 13 c i/2 ·horas acham-se presentes os Srs.A. Azercdo,
. ·Mendonça. Martins, Ar.istides Rocha, .Laur9 Sodn\, C9sl.a. Rodr•igues, Eul'lpedos de Agu1ar, Thomaz Rodru:me·s, Ben,1amrn Bar- .·
rosa, Ferreira Chaves, .Venaricio Neiva, i5ecJro Lago, Anl.cinio
MO)liz, ·Migncl ·de· Carvalho, Sampaio Correa, Adolpryo ,Gf!rdo,
Lmz. Adolpho, Affonso de .Camargo, Carlos Cavalcanl.t, I• clr p]HJ
· 'Schmidt. e Soares dos Santos (20 J • ·· . ·· \ ·
·
. O sr·. Presidente ..:._ .Pt'esentes .21) · Srs. Senadores não lta
. numero para ser aberta a sessão'
. 'Vae ser lido o oxpedicntê para. ter o devido destino. ·
· .convido o Sr. Senac!or Cosl.a Hodt:igucs a occupar· a cadéira~.de 2• Secretario.
·. · · ·
O
Sr, t• Secretario dá contit .elo .seguinte
.
. '

'

'

~

'

· EXPEDIEWrE ·
Officio·s: .
Do Sr ..·i" Soúot.a;·io da Gamara .dos · Depü lados . remet- •
tendo as segu intos
·
·
·
,.
. PBOPOSIÇÕES

N., 62· J..·192o\

O Congi'esso Nacional resolve:
'Art.. L" .Fica o Poder Exccuti\·o anl.orizado a abrit•, pelo -

. ·
._ Minist.or•io
ela Viação o Ohrns .Pnblicns.. 11111 cr•erlitn ·especial no
. .

I

.

'.

., ..

186

ANNAES !.lO SENADO

vaiar de,$, 41.700. (quarentá e um mil e setecentos r1ollars),
onro amerwano,·'·para atLender ao pagamento de uma conta
da American Loctlmotive Sales Corporation; co~respondcnf.e ar•
.l'ornccimenf.o de dua·s locomol.iVas á Estrada de Fel'J'O Central
du ·Pinuhy,
·
·
·' ·
Art. 2.' ·Revogam-se as disposições em contrario:
· Camara dos Dcp'utados, ·J G de scten1bro de 1024. - Ai·-·
nol!o Rodrfgues de Azevedo,. !'residente. '";""":" lleit.01• .ele $ouza,.
1" SecretariO. ·-· 'Ranulpho Boca'Yu.va Cunha, 2" Secreta no:. A' Commissão de :f.inJln?as. · . · .: .· . . ': . . ·· .
· ·
'
N . .63 -

'

.I

.

!!l2!t

O Congresso Nacional resolve: ,
. . .
Artigo unico. Fica' o' Pod'c'r Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministerio da .Justiça c· Negocias :lnteriore·s, l.ún:ei·edito
especial de 13 :409$287,.· ouro, para' pagamento a The· Rio ·de
Janeiro ,City Improveménts Comp·any, LimiLcd, .dos Juros . de
9 "/" sobre o ciapftai' empregado. nos bairros de Copaca!Jana,
Leme e Ipanema, no segunao smiwsf.ro .dó anrio de 1923; revo.~
gadas as disposicõcs cm' contrario.· · .· . .
..
Gamara dos D~pu Lados, Hi d~ s~tambro cic HJ21i. - Ar..:
nolfo Rodrigues de Azevedo, Presidente. ·..· Heitor. de Souza,
1" Sacretario . ...;_ Ranul.pho Bocauu.va Cunha, 2" Secretat·io .-·
A' Commissão.
de Finaricas.: '· :, '"· ,· ,. ·:··
· · · ··· : ,. ·:. · ·
.
.
'.

•·

.
.

.
.,

·

'

I

' I

O CongÍ'esso · NaciomiCresoive.: ·
·
Artigo unico. E' o Poder: Executivo autorizado ·a·.· abrir,
pelo Mini'sterio rla •Ma!'inha, o tlredita .·supplementar. de ·: Iléis
1. 743:528$035, para ·attci1der ao'pagall)ento de''racões .em :ctv. · ·
nhei,ro ás forcas .navaes;:revogndas:as disposici?es .. em: contrariO:
· · . · . · · .. · ,·. · • .: •· : · · ··
~ ·,ca.màr~dos Deputadc)s,·16. d.~ setem~ro de' :19~4. ·_
... Ar:nolfo Ràdrtgues de Azevedo, Presidente.: ·-· ·Heitor de Souza,.
:1" 'Secretário'; :-· Ratut.lphiJ Bnr.nuuva Cunha, .·2• S•.lc:vetar'io:-'- ·
A'. Commissão de Finanças. . .
·
"' ::
·
·• ;.. ·
•

' I

!•

•

Te!egrammas:

,

•

'

·, 1.'·

I

,

,

•

I

,

•

•

.

''

'·

. Sr:. 1~ S~cr.etario SqÍmdo Federal - Rio -- Macei6; ,~ 7.._ .
Accuso receb1mento trlegramma do. V.·. ·Ex .. commumcando
me que· na· sessão desse ri ia do. Senado foi' lida :renuncia do ··
. mandat.o Senador· Luiz 'Torres. Nos termos dô párngrapbo 'ter:., :
ceiro dô art.igo deúú;r.fe ria ·coriRiituil}ão F.'ederal, designei· dia
·21 outubro proximo afim ·dr.'quf';~e···rwoceda neste Estado elei. cllo para a vaga aber·l.n com roferidn.,renuncia·. Cordeaes saudacões. ;_'Costa Reaó, Govr.rnn\:lor:. ,_,' Inteirado.
Sr. 1• SecT'ef.nrio Senado Federal' --' Rio - Bello Ho~l
zonf.é, 18 - Muito ugracler,n. V. F.x:' o telegrammn em que .me
ç.ommllniooq ns homcnfi~;"ons pmt.adas ;pelo' SênadO :!fedéra! 4
'

:

'

'·

•

-·
.,

•
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memoria do PrcsidcnLe.~Raul Soni'cs, ~or occàsião do seu falJecimento .. Saudações attenciosas. ~ .Olegario Maciel. ·- Inl.r.imdo.
·
Sr . Presidente Sonado Federal - Rio -·· Manáo~ Engenheiros agrimensores agrohomos solidar ios demais classes
conservadoras' e :liberaes Estado :appellam patriotismo V. Ex:
f!ecPel o ·. in I f'J'VBnção ··ampla· Amazonns. •· Saudncões,·-· Antonio
Telles Conto l'al-rrr•e;-·• Moacy1· Xerez Lncano; ·-·· Antonio• Manoel Bentes;·-·· i1fanrwl Bar·roso . .,_, Josr!••F.ernandes -· Oaeta.no •Cabral :Ferreira ·Ju.nior: .~ Jatyr''Aouiar·. ·_. Pa~lo Eleute. 1•io: ·.-··'·Armando·, Rioci. - ·.4.1JiUo Ne1'/J, -. · Anyelino ·· Bevilaaqua.-Herminío 'Carvallto. ~ ·Raymundo Palhano •Rocha; Zu1'1/ Rob.'erval Cm·doso. ·-·
· . ·Epam inondar Ga!Jm'iurdi . ...:.::.:Aris:toteles. Granaei'l'o.• ·""--· J.ln.noe'l G1•n.nueíro; .:.... A' Colilmissão··de
'
• .,, , . · • :· '
Const.ituição. ,.:."
,.,.,,, " 1 · •:.:. ··.•
·sr~ Presidente Senado Federal- Rio·- Recife,. ·sAppellamos magnanimidade V. Ex" perante Presidente Republica obstar.· volia :Governo ·nosso grandioso malbaratado torr.ão·: natal'· Estaüo Amazonas' •quadri!·ha: "Rego ·.Monteiro,. ·Tim
evitar mas$acrérapina· nossos· co,ésladoanos· cuja· intervenção
federal unico meio soécorro anceiosos imploramos. '"Respeito.:
sas saudações~ -· Ata.bi1•io Azimedo .. - Genesio Caldas.
Walrle1nfro Diouenes: .:..:..·.certtro· Amrizonense Pernambuco .
.o\! Comrnissão de Constituição:
·
I

. ' '

,

' , .': '1 1 •;

:

:

'

:I_:, 1 -''i

; ',

·:. ·; ·:.

< , ;

.o:

O Sr:· Costa Rodrigues (servindo de 2' Secretario) procede
á leftura dos seguintes• .
• • . . ' . . . . . ' ..... . .·.

. .

.. ,.

'

.

.

····PARECERES

· N. t~o-··• 1924

Constituem J~ considera~ei sÚie ·os pareceres desta Com•missão, contrarias. a .vétos ·do· Prefeito oppostos á··resolução ·cto
· Conselho~ i ·autar.izanrfo 'a reversão··de. pensões do montepio em
favor de herdeiros nccessarios. dos. pensionistas, qne/.por ·qualquer causa· legal .as tenham perdido. E o. Senado os tem, in.:
.
variavclmenter•homologado,:
'·:'11 ·
_. .•. ••·· ... ·.'
.
. · '"·· 1~nl.re 'mtiitils;''ijue' poderiam ser invocados, bastaria a:in. dicaéão: ·dos de que foram Relatores ::os· illustrados -.membros
· desta' Commissiio;'' Senadores' <Lo'pl)s -Gonc.àlvcs: e!• Bernardino
:Monteiro, a saber: os• de: ns. 249,'de 15"de'setembro de 1921,
• · 600, de 2·s .de dezembro do .mesmo anno, 305, de 22 de novembro did922, e 44, de 7 de junho de·1023·:·. · · ·
·.Nesses pareceres ficou assentada a doutrina de que, sendo
as póÍlsõcs. do ·monf.ep]o·'product.o ·resultante das ,ioias ·e' men.· ·salidades exigiveis aos contribuintes;· oon'stitUem ·paLl'imonio
dos mesmos contribuintes;• sujéitasi•portanto, ·ás"regras. do d~
J•rifo··~twcessnt;jh',: que· :niio' p6de' ser qerogndo ou. soffrer hmit.ação. alguma si não cm virtude. ele lei, omannda. ·clà'.. poder
compr.l.enl.r,, o Çongre~so Nacional. '
.
·, ' ... , O'v~to; ·ora ·subnief.tido aô conhecim.en(.o do Senado, referr"se · •(L · .J'cso!ucão do·· Consel!ro .. mam1anrlo ·reverter · a ·
quotà integral do montepio,· Q'Qot:a na importancia de 3::!$333,.
em 'favor da· mãe, yiuva, da pensionisl;o D. A:i.da. d(Miríuidu
. M'onteiro Mtmso; que, pm· ter. cont.rah1do matrm10mo, perqou
'

'

'

.

tBS

o direit.o ú percepcão da vanta~;em pecuniat•ia, que lhe fôra
outorgada. J~' prrcisamc\ltn, como se -'~ê, o c~so dos pareceres
invocados. ·
·
·
,
· Não scria fóra elo proposito. ponderar, sem ·quo a pondÓ- ·
ração· consf.itua razão de decidir, que a senhortt, a quem aprovoif.a a 'rrsolunão vetada. é vi uva· do Dr. Antonio nomualdo
Monteiro Mansô, o primeil•o rnin·cscntant.c republicano, que penetl'ou os hmnbracs ria · Camara rios· Deputados, no regímen
monamllico, rl quq, pela indepcndencia do sou· caracter e in- ·
· f.1·ansigcncia das. suas convicções, sn rccusou a. prestar· o jura:. ·
men1.9 então oxig!do para o dese~ponho das fulJCOões. rle m1m'-.
rlatarw do povo, iacf.o que determmou a alt.eracao, nesse ponto,
do dispositivo regimental, substituindo-se· o ,juramento pelo.
.
compromisso. cívico de. bem cumprir .o dever.
· Em virtude, .pois; das razões expostas e. guardándo a coherencia que se lhe impõe,_ é de parecer a. Com missão de Constituição que o véto não deve encontrar apoio no vot.o do Senado;
· ·
,
· ·
"·
Sala das Commissões, 18 de agosto de 1924. - Bueno
Brandão, Presidente. - Ferreira· Chave.Y, Relator. ·-· Bernar-· .
díno Monteiro.
'
·
··· · • ·

'·,'

,, ..

,,
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RAZÕES DO VÉTO · '

Srs. Senadores -· Por ser corÚ.raria aos interesses do riis- .
tricto Federal, prejudicando, ao mesmo tempo, os do Montepio
dos Empregados Municipaes, rião jJóde ter .. meu assentimento
a presento resolução ·ç~o Conselho Municipal,· que declara .ex. tcnsivas a D. Anna Margarida .de Miranda Monteiro. Manso as
vantagens de reversão de quota de montepio.. · · : · · . . , . '
' . Ao tempo cm que occorreú ci fallécimenlo do contribu'int.o
-·Dr. Antonio Rómualdo Monteiro Manso .(25 de junho do 1907.),
marido da· senhqra que a inclusaresolução.visa favorecer, não
exist.iam ainda taes vantagens.· Regulava ·:Q'.montepio o. de.crcto executivo n.. 4<18; do 20 de :julho dc.1903, quo,dispunhn
sobre a .reversão o seguinte:··. .
· ·.. . · · ,
·.

_··'l.i,.'

;r_.
.....

_

•:'

.

.

. \'
\:

'

.

/

'
',

,_

...,..\·:

.

'

· ''Não haver;í rever'são de' pensão, excepto a .· da ·
. vi uva.· que morrer.· de'ixando filhos menores ou · í'ilhas
vi uvas,. elo _que seja arrimo,. hypotheso cm que ser;í
igualmente · di~tribuida metade da. quota pertencente (I
viuva que houver fallecido. (Art, 39.) · ·'
1·
Extingue-se à pensão :

·.1

'

.

.

..

••

.
I .

· . i •, pela mor,té do pensionista ou d.a ponsi.onista,
salvo a hypothese do art. 39; · · ·
. ..
2•, pela maioridade dos· filhos;
·. a•, pelo- casamento das filhas ·ou irmãs do· contri,.buinfe." (Art. 40.)
. . ... ·
'
·

E.' em virtude dos termos expressos do· art. 70 do re,. ·
guiamento actuar (decreto n. L 469, de 21 de. setembro de '
._.· 1920),. as disposições .sobre pensão e reversão. desse regula"'.
mento só se applicarão aos herdeiros e successoros dos contribuintes :!'allecidos posteriormente. ú promulgação da· lei nu-·
moro 2.170, rir t2 de dezembro ·rio 1!l1!l,' ficando su,jeitos ao

·'i't ', . . ''
I

,
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·regímen cm vigor ao tempo em que tenha occorrido o obito,
.os pensionistas successores de contribuintes fallecidos antes
.
daquella .data. ·
' ' Não .é possivél, pois,. e'stender -a D. Anna Margar·ida de
Miranda Monteiro Manso as vantagens a que allude a deli.:.
beracão do Conselho sem violar a 1ei vigente que . regula a
materia, o que justifica o -1!6to qUe me corre o dever de oppôr
·á inclusa resoluciw, na defesa· da' Lei Organica, defendendo
rio mesmo passo os· interesses do Montepio dos· Funccionarios
Municipaes. . ·.
'
.. .
· ·
.
·co!laborar com o Conselho nesse acto, ·sm:ià. contr'ibuir
' 'para uma' sit.uacão privilegiada em que; se collocaria essa se..: '
· •nhora, relativamente a outras. vi uvas cm perfeita identidade ·
· rle condições, firmando um precedente prejudicinlissimo para
os interesses da instituil;ão, desfalcando peéuniariamente um
1iatrimonio que, ·além do ma-is, não pertence ao municipio,
mas aos contribuintes que· o cónstituiram para fins preestabelecidos em lei. ·
·
·
; .Ao Senado Fede~1il submetto as razões do meu v6to . .
· ! Distri'cto Federal, 15 de outubro de 1023. - . Ala01~ Prata.
•. • ',

'

'

'

'

.

.,

•

I

.

lllli:JQI,UÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL AQUE SE REFEREM
:-1. 21!, DP. J 923,- E O PAI\I~CEI\' SUPI\A
•

•

•

'

'

• i

I

'

'

o' .';VE~'O"
'

• '

•

. ·. · Artigo unico. Ficam extensivas á pensionista dó Monilepio
'dos Emprr)gados Municipues, D. Anua Margarida de Miranda
'Monteiro Manso, vi uva do contribuinte. do mesmo montepio,
· ·· o•. commissario ele hyg·ieno e ussistencia publica,. Dr. Antonio
.. .l\omualdo. Monteiro Manso, as vantagens da alinea c do arI.Jgo 7" do decreto legislativo n. 2-.170, de 12 de dezembro de
1919, e da .alinea c do art.. 44, do 'decreto executivo. n. 1.429,
.de .26 de .junho de i 920, a quota inlegral .da pensão que pertencia a sua 'filha D. Aida de Miranda Monteiro Manso, que
cont.ruhiu . matrimonio; revogadas as. disposirJões · cm· ,contra.no.. . . · ·
· .. . .
·
.
. · · ·· Disf,r~lo :Federal, 10 de outúbro, de 1923. -· ·'Jcronyúw
.Maximo iT"ottlteim Penido;. Presidente. ·-· Zo1'oast1•o · Cunha,
.. ·1°, Scçreta~io. interino ...- .Mm'io Julio, 2" .·secretario interino.
-:-A

.....

'HiliJI'IIUI!' •'

·

.

N. 181-.,, 1924

.

· : Em 1~csoluc;ão de 18 de .ianeiro deste anuo o ConsClho Mu. nicipal creou tres. pi·emios de 100$, cada um, pura serem distribuidos,, no fim do anuo, ."com cada uma das escolas publi. cas .muuicipaes ", determinando que, para realizat• esse pro..: .
posito, o llrefeito mandará inscrever. 5 :000$, nominaes, em
apoliccs · municipaes, cm nome .ele cada uma elas escolas, apo- .
!ices que ficarão inalienaveis, sei·vindo para os premias creados, e cujos juros. serão enf,t•egues annualmentc ás directoms
rJas escolas para esse fim. .
·. . ·
.
·
.
Sem' submettor a apreco o .aspecto mOt·al dessa crcacão, .
que, de certo modo, poderia aco1•dar. em tensas almas juvenis,
o ·sentimento i.lu cubica, apezur· i.le · demusiadamellf.o· modesto o
premio visudo, não nos parece que. seja esse· o meio màis efi'iciento para incentivar o amor á applicacão o conse~ente
,.aproveitamentr; das alumnas. Um premio, assim copcebido1
....

..
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Sel•ÍU -llJUI!i aJoquadOr•~S casaS de recoJ!JimentÓ de Orphi\S,. que
0 , ·t·e~evurmm,, quando .,àLLwgissom.,á· maioridade ou tivessem
de saJllt' do cstaoele~unento pat•a casar-se ou exercer qualquer·
dl:lCe!ÍLC jH'Ól'iSSUO;' ·:,. ,,., .,• .,.· :. .• ·, ':·. :_,. , •· .. , .... ,· .., .I
, . No caso, poJ.•ém,.. basta attender a que se trata .de. despeza
lJ.UO não .Levo .a .iniciativa .:do· chefe· do .Poder·. Executivo rMuniCIPU.r, ,conro~·me d~,termma,· expr·essamenLe, .o a1•L.. 28-d,q, decre •. u.n. :5 .iüU, de.• !i rle.•marco .ae •1904, e que, .segundo aí firma·
o·lJrefeito, nas mzões.justiflcaLivas do ·veto, dado o .numero de
escoms exiswnLes; ascenderia à elevada somma de c2.000 :000$,
• da qual, si de lia pudesse dispor •a. PreJ'eJLura; se faria. melhor.
applwai;ao·-tJl'eanao· as· escolas; 'de cuja falta· tanto se· ·resento ·
a· pop!Jtaçáo· escolar do, Districto; .basta,:- repetimos,. attender· a.
os:;u •.r:onsJaeracãu :para· .. jusLJflcar-ae,. ;sem .esforço,.· ·a -proce.: .
. i.IOUCta aa:.veto,• que;J:pensa·~a Qommissão ~e Constituir;ão, mel'Cce .a app1•ovacão- do, Sepado.. . · . ·, , . ... . .
, . .
. ·: . sála. das ·. Coriimhisões, . Ú! .dé ..- set~rlibro '• (i~. •i 924.
ÍJuéno. Brandão, Presidente. -. .Ferreira Ohave6, .Relator.
· JJet·nw.·d·ino .Monteiro. · .
··

.'

. '•"'

' .

·· ..

'

..·

. i~ZõE~ ~. ·<~~~;,
.' S1:s ... Senadores -·. A resolução presente, a· que nego aasenLimenLo; inspira, ,á:·primeira .:vista,. sympathia e .. applauso,
·ao considca'UI: ·"c.neados •Ires. P1'Cmios annuaes de ·IOO$ (cem
mil l'tli,;) cada.. um para! serem.dislribuidos .no J'im elo anno
escolar •cotn, cada ·uuw, ·das ·escolas, publicas :mttnicipaes.".
· ':•.· - ·PaJ•a, isso,,,, "·Prefeito-mandará; inscrever ·cinco contos do
. i•éis--:(5 :000$0001 riominaes. em apohces .rüunicipaes em homo .
de·cucla uma das: escolas, c essas apolices l'icarão inalien:aveis,
se1'vindo :para os 'premi os,. ora craados, os jUll'os dellÍl.S que
serão .entregues . annualmente ás directoras das escolas r.ara
·csse.fiin":.:::.-··· t.-!Y·. :.-.·,.· ,·.<,·:1 .· ~::· ··..:: .·.. :..
-. ,.
.. ,.. , Pormenodzaudo ,-alé.- descer- a. minucias de' regulamento,
manda, a· segLtir, .que esses premios ."sejam .dados· em. cader.:nelas da .Caixa ;Econom.ica "; recebendo· taes e qúaes nomes, e
at~ribuidos, qui~ze ..dias ..antes ...d_o , encerram~to ~o ;anno le. otlvo, . por uma JUnta. predetermmada •._. ,....... , ...--,~ .. ,· . . .
·, ...Antes .. de- mais;,. devo •aécentuar _que :foi. -furí.damentalmen- ·
l~ rJest~espeitado O ar L. 28 da Lei Organica, por. forca do: qual
cabe ao Prefeito, .sem contestação possivel, . a iniciativa· de·
despczas e de recurso .a operações· de ,credito. .
· ..
·
Mesmo, po!'ém, que essa. circumstancia não fosse apurada, .e que, asRim, ·a .. deliberaoão, orli. ·. commàntacta.': -só:' tives.se
de ser .encarada do ponto.de-.vi·sta. dos -interesses do. Dis~icto,
não· trepido c1ti .ade.antar-vos, Srs. ·Senadores, que ·eu· não _a
sanc.cionaria.,-. · , · , .. :·. ·· ·. ·
. , .•
'· .. •· .. · ..
·m{). se· hn• de .contes lar,: pelo menos com facilidade, q_ue
ao Poder Publico incumbe,. de ·preferencia, institu.lr prem10s
pocunint•ios cm esnolns publicas, tratar de indagar -si essa.~
·escolas buslam ÚS ·exigencius do momento. e, :sciente 'do. <IOntrario, empregar quaesquor reCt:\!'Sbs. disponiveis na creaçã\J
de. novas escola~. que;: quando ·não.·Jostrem. supprii: as deflciencias. lamentavelmenk :verificadas. ao menos revelem proiJosif;o.,Jirme. dr.-.as,atf.el)u!t~ •....,_. · ·> . . .
·.,
· . ,.. Segund9. o. -~eceP,Searnpn,to" Jeya:do a cabp ·(lm.J92_o; .ora. ·de
194, 00Q O :PUfl!~l'() 'de qreaJ;l91).S entre 7 .e ·14 &llZIO;>, OJõiS_f,anies
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no úisll·ir:l o Federal. , Núo ha motivO para .acr~diLar-se que
esse numero Lcn!ha diminuído de então para. cá. .. ·
. .
. Ora, pelo que. se· poude verificar sem a ajuda de estal.isLica sogllru; a ·rnalr.icula nas escolas prirna.rias. oscillou,. om
·1 923, entre o minitliO de 70.87 <1, em abL'il, e o maximo do
78.317, em a.giJsLo, au passo ,que a J'requcnCia média, por·mez,
foi de. 15.• 811, 0111 noveú1bro,a .53 .. 517, em jultho. A Jrequencia média. annual não Joi além de 50.9.48 alumnos, cifrandose, pois, em cerca do 25 o/o do. numero total de eriancas em· ·
, .
. ' ·
. .
idade escolar .. ·
O numero ele escolas ·.prima;rias diurp.as ainda· não. passa, infcl.izmcn/.e,: de 311C,, ·Pelo que, considerl!da a. maior matricula .~·cgisLrada, a· cada uma dellas terá tocado. cema ·de
· 250 a.! um nos.·
·
. ,
·.. Resulta, evident,emente, que a falta de escol~s é uma .das
, .. êausus mais .efficientes. de não ~ter, ido a. matricula, mesmo a
. maior, além de: .40 o/o' do .numero total de crianças.
. ..
NemJse diga qtie a ,importancia a despender Jcom os:.premios seria relativameJ;~te pequena.
·. · :.·
. ·· . . . ,
.Crêa:-os. a resolução. •rem cada uma. das escolas publicas
. municipaes ", e _como escolas .publicas ·municipaes temos de
.cotüiíderar cerca de '.\00 .estabelecimentos de ensino .. Vale di. zer que haveria mistér uma emissão de 2.000:000$ em apo-.
!ices. ·
, .:
·
.·
Si as condições financeiras da Prefeitura' permiUissem
que se. pensasse em levantar emprestimo de. tal ·somnia, sem
se : estar deahk de uma necessidade imperiosa, apresso-me
em decl~ár. qne éu ,iá o teria feito ,b,a· mais temyo, não, pon)m; para rcpa~Lir premias ·pecuniario8 a esta· ou áquella
erianc\1, mas· para construir. predios, tant,os quantos passiveis.
adequados á installação. de· novas· escolaiJ, maior premfo a
· cqn'ceder:•sc (ts crianças do Districtll FederaL·. . ·. . . .· .
. N.ãô sou; aliás, conf'essó-o, dos que aplaudem com gran-.
des enbhusiasm0A 'a crea()ão. desses premios em .dinheiro, em. beira .ttiio des_conbeca que o _-intuito ?essa creàcão é se~pre .
· elevado .,·e no ore, porque aspira. a esttmular o ·apego ao hvro .
· e a assiduidade á escola. Receio ·que se vão :~anindo do espi. rito das· crianoas os melhores· incentivos,ao cumprimento do
dever e,, em troca,, nelles comece a ·reinar. a mais ·fria indifferen~-a pelos nspcct.os ·mll'l'iíes ·ria vida, de fórma que. só. so ·
.movam, ,ití !.ii o cedo, por ambições meramente mercantis. ·
· · · · .A•hl está. S1·s ~ 'Sennrlores, porque vetei a ·resolução in~
c! usa. Tive de .defender .·assim prerogativa .do Prefe>ito ·e,
mai.s ·que "isso, os hll.ct•esses da Municipalidade.
Dis~.ici.o. Federal, 21. de' ,inÍwiro de i924 .. - AlMr Prat.a..
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RÉSoJ,UÇ,\ü DO CONS~LHO l\iUNJCJPAL A QUE Sl!l IUWERE!\1 O VÉ'l'O
. N, 28, OE 1924, E Ó PARECER SUPRA .

Art. 1.~ .Ficam ·creadi:ls tré~ premios._annnaes ·de 100$006
(com mil l'éis) cada qm, pai•n serem distr:ibuidos, no fim do
anno.escolnr, com :r.adn. uma .das ~scolas publicas .municipaes.
. Arf,. ·,2.• · Est.cs premias serão ·dados em· o.allernefas ·da
. ·. rai:l(a,,Ec~nomioa.- inscriptos em nome cl·os alumnos nre-1·
mi :!.dos.
··..· '--· --· -- _..,_
· ... · •· · •-. .. -·
__ ·,.., ·-- -·-

--

~-··

.., .
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1\rt'. 3.• T.odos os annos, ·J5 (quinze)- dias ar~Lcs do encerramento das aulas, ·se reunirri cm cada escola uma com-.
· missão composta da directoria ela escola, do inspector escolar o ele. um representante elo Prcfõito, para ,julgar c clistri- ·
buir os premias, tendo em · conta: o· aproveitamento dos
alumnos c a sua frequencia :i escola .durante ·O armo lectivo.
Ar L.. -1.." ;Esses prémios terão as- seguintes clenominacões:
1". Premio Mllnieipal; 2"; ·Premio Ottoni, o 3" premio· (com
o nome que· for designada a escola) . ·.
·
.
Ar L 5.'; O. -!'refeito manclàr:i inscrever ·cinco. contos de
réis. (5 :O.d•0$000) noritinaes, ·em: apolices. m1,micipaes, cm· nome
de. cadã uma· das escolas e 'essas apolices ficarão inalienaveis, ·
servindo. para. os premias; ora creados, os juros deli a~. que serã.o ·entregues.· annualmente as · dil;'cctoras das. escolas, para
és se .fim .. : . · . · .
·
. · . ·
· ·
· ·
..
,
Art. 6;• :E'ica o Prefeito aut,orizacto·.· a. fazer as operações .
de credito nccessarias. aos .fins desta· lei. ·· . : .
· · .··'.
-;· , Art. 7.,." Revogam..:s~' as disposições· cm· ·c-ontrario. ·
• Districto Federal. 18 .de .janeiro ,'de 1924 .. -· Jeton'IJmo
Maximo Nouueira Penido, ·Presideute.-Cai!d·ido Pessôa, 1" Se-"
crcl.ario. ..
- :-Zm•oasti·o C-imha;.
2~ Secretario.
-·X
... _·_'
. .
. imprimir.,
.
1
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19.24
.. '
'

..

·.•. 1'endo examinado_ a ·indic.açãiJ il. 2. de ·19:U, vedando a
o.pt•esenta(.'ão· de-· pi'()jecl.o, . emenda ou ·inctica~iio autorizando
clcspe7.a cuja importancia, não seja expressa em .quantia cer-ta
·o ir . compr·ehcn'dida dentro de -un1. limite· niaximo, c. ·determinanclíi que. ao cmil.l.i'r parecer sobre p•roposi~ão da Oamara,
aul.oriznndo rlespeza não · t'ixadn, :\· Commissão .· ·cte ·Finanças
o.JJri:~al.oriamenf.e a cmendal'ú, . est.abelecendoc a importancia
exacta on, pcJ·o menos, o n1axiirio da quantia.,a ser àespendida,
a Gommissão de .Policia é dil pareccl' que o Senado a approve.
.
'·
. :
.
'·'
.
' ,·
· -SuJa das'Cómnlissões, iS de·selémbro de 1924~ -.'•A; Aze, 1;edo, Prosidenf.e. - .. •lfandonça.illartins, 1.• .Secre-tario.·-.. ,SilVfJI'io · Nc·1''1/, ,2" Secretario, -... Pi·res Rabello, 3• Secvetario •
'
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2, ll& 1924; .\.QUE SE.I\EI-'EI\E.Ó PAllEéEil SUPHA
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;\o Regimento Interno:_· .

..\CCJ'CSC()Ilf.C~Se Onde CQD'I'iCr :'
I '
, At•t. · . · Não ·é pe!'i11if.tida a at~t·c~Ímla~ão do projecto,
PlllCHda · Cllt inrlico:ção, .autorizando dcspeza, · cuja imporLancia
.nflo sc,ia cxprc·ssn em quantia certa ·ou comprchendida cJc,ntro
de um limite maxim'o.
. ..
. .
.
1
Art; '. Ao emll.tir pai·ecer ·'SObt:e .,prop'osição da 9amara.
- .aut.c.n·iz~nrln ._rlespozn .níio fixnrla,. a ·'Com)llissão d_e FJ.Uanc~s
nbl'l!;-tlllll'i:unenl e ·n · omenclarú-· esi abelecenrlo a rmporLanc1a
r.xarla ou, peln n)Cl\oS, o maxit}Jo dil. quanLia u ser despendida.
· Sala cln:; r.ommissü'es, rim 2J ·cté agosto de Hl24. ·_ Bueno'
r/11 ·Pa·imr~ l'rc:;idonte·. -·· Lalti'O Miilla1·. ,..;_ .fm1o L111'a. - Bue.... rw !Jmndlio. -- .1/'fonso Cn-iMll'llo.;'.:.- FelimJe Schm.iclt. •- Eu. :;:el;iri 1!1: .·l~nd,.acle. - A lr(lprimir.
· ·
. ·

•
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. D_cixam · rlu. comparecer, com causa jJJsLíficada,. os Srs.
S!lycrw NeJ'Y •. Pires _Hebello, Pereira ·Lobo, J3m,bosa LiÓ1t1, DionJSJO Bcnlcs, Justo CbermonL Cunha MMhaclo José Euwbio
·An!.pnino .I<'reirc; .João ;r;hom.é; Jo~o Lyra, Etoy' de Souza, An~
tomo Ma~sa; Rosa .·e S1lva, .üarnen•o ua ·Cun·ha Munocl Borba
-E.usçbio, ele Andrade, Lop~s Gonçalves,' Gon~'alo Hollomberg;
1\lomz ~oclré, Manocl Mon.Jarclim BcJ·nardino Monteiro Jcrony.mo Monl:cil·o, J:oaquim Moreira· ModcsLo Léal 1~1'endos Ta'vares, .Paulo elo FronLin, Bueno Bi·unclão, J3ueno de Paiva, Lacerda Fru~co, ·Alfredo Ell.is, Josó Mm·Linho, Eugenio Jardím,
Ha:mos Cawdo, Hermeneg·J!do ·ele ·Mwaes, ·Gieneroso Marques,
).aur·o Mü!lcr, Viela! Ilamos, Vespucio. de Abreu e Carlos Bar. bosa (40),
. · O Sr. Presidente :__ Tendo compatecido apenas 20 Srs. Se-

nadores; não póde haver sessão.
.
· Designo para amanhã. a seguinte ordem do · dia:
,
2• discussão ela : proposic;ão da Camara ·dos Deputad~s
n. ·<!5 de '1021, que ·autoriza ab1·ir, pelo MiiiíMerio da JllsLica,
·o cre.diLo especial de· 1 :440$, p'at•a pagamenLo dn. pensão devida a Antonio José Fer'nandcs Filho, guarda civil inl'ulidado
no serviço (nom. pm·ece1· {avoJ•avel da Cornmissiio de Finan-ças, n. -/7';', de /924);
discussiio da pl'Oposicão da Camara elos Deputaoos ..
· n. · 5•S., de '1924, que mancla abonar, no exercício de '1925,· aos
. funccionarios, mensalistas, diaristas, e jornaleiros da União,
. os 'augmentos provisorios ele .qüe tratam o arL. 150, e seus
jlaragraphos, da ·lei n. 4; 555; de '1922 (com 11t1recer favoravel
da Cormwissão
de Finanças, n;' -179, de l9:U) ;·
·
.
2" discussiío ela v~oposição d!l' Camara dos Deputados· .
n ...GO, de '192ft, que aulorJza o Goyei•no a educar, como alumno
·, · interno c !P'atuHo, o menino Alvaro Francisco ela Silva, no
Collcgio ~1ili!.ar. ou Pedro II (com pa1•ecer {avo1•avel da Corn. rnissiio.de Finanças, n .. l76, de -1924);
·
Discussão unica do projecto do ·Senado n. ·. 87, de 1920,, · veLado . pelo Sr. · Presiélcnte .da Republica, determinando que
as. vim•as r. filha~ solteiras dos ol'fíciàes c pracas de Corpos de
Voli.ml.arios ela Jlatriu .c da Guarda ·:\'·acionul .quç s9rviram J!a
carnpaul1a contra o governo do Parruguay, teem du·eJLO ao muJO· .
soldo a que se rel'crc a lei n. 1.'687, de 1907 (com pm•ece1· {a-.
· vo·1•rú,P.l das Com missões de Ma~•inha e Gue!'ra c de Pinanças,
1t· .·(73, do l.9!H).
"'
~

•

I

•

z· ..
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'
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.

'

Levanta"se a reunião.
l ,,

I

S6' SESS,iO, E~f 20 DE SETEMBRO DE 1921J

(..
·.. ·
.
...
PMSJDENCIA DO SR. ~~~TACIO COIMBI\A, PRilSJDEN'rnl ·
.

A's ÜJ e meia horas acharn~so prcsenl.os os_Srs .. Mend0nça
Mtwl.ins .. Silvcrio Nm•y, .Aristides .Hochn, nur~osa Lima, I,~~~r?.
Soe! ré, CosLa llodrigues, Gu1.1ha Machado, Euripeçles .do Ag,ual,

~

s. -- :Vol. ;y

·

.

,
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J\nLonino Freire, Thornaz Rodrigues, João Thomé, FerrP.ira
CHav~:~s,. Vonancio· Neiva, Eusebio de Andrade, Lopes Gonç:ll··
veti, Manool Monjardim, Bernardil!,O .Monteiro, Joa9uim Me>reil'a, Mendes 'l'avares, Bueno Brandao, Bueno de Patva, Adolphu .
Gordo, Alfredo Ellis, Luiz Adolpho, :Carlos Cavalcanti, Fcfippe
Schmidl, Vespucio .de Abreu e Carlos Barbosa
(27).
·
.
o Sr. Presidente- Presentes 27 Srs. Senadores,' está aberta
a' sessão.
·
·
·:v.ae ser lida a acta da sessão anterior.

o Sr. 2' Secretario· procede á leitura. da acta da sessão an.:.
teriOL', que, posta em discussão, é approvada, sem reclamaçl'ío.
E' igualmente lida, posta em discussão e approvada a acta
da reunião do dia 19 do corrente.
. . . · · '. . ·
'

O. Sr. 1'

Secretario declara que não ha expediente.

O •Sr. ·2·

Sec;et~io d~clara

que não !la

parece'r~s.

r
\.

o Sr.

Presidente - Não ha oradOres inscriptos.
.'
O Sr. Thomaz Rodrigues - Peco a palavra.

·\

. O Sr. Presidente - Tem a palavra o S~. Thomaz Rodrigues;

: <>"Sr. Thomaz Rodrigues ~ Sr. Presidente, um matutino .'
desta Capital, cujas estreitas ligações com o Ministerio da Vta~
ção·são assaz conhecidas, julgou opportuno fazer, em sua odi~
. ção .de hoje, alg·uns commentarios a proposito do voto ·que o
meu eminente amigo Senádor João Thom~ P. eu .entendemos dar
contra o art. s· da. proposição que.· decreta a imprescriptibilidadc da acção e da condemnacão penal nos crimes ·politico~.
Esse ,jornal que, de algum tempo a esta parto, não esconde a
sua má vontade contra nós; contra os nossos amigos e con!.ril o
Partido Democrata Cearense que representamos; ·entendeu a
esse prop·osito azada a opportunida:de para nos collocar no ·I ..
'in.dex dos amigos do· Go:verno e para pôr em duvida a uoq~a· .: ·
.lcaldaqe, a sinceridade. das nossas convicções .
.·Dessa pécha de desleaes c insinceros não nos defenderemos.
deixando que fallem por nós os faclos,·a tradição de uma :vida
politicá que não tem desvios, nem atalhos, a inl.egridadr. de
uma existcncia que nunca faltou a compromissos de .honra, t:ue
nunca desertou .da palavra empenhada; que ·nunca. mentiu >l
affirmacões e protestos solemnemente feitos. Sabe quem pódP.
,c eleve saber, .melhor que o jornal is la apressado· e· malchzente,·
que nós os democratas. cearenscs só sabemos assumir at.til.udes • para ·mantel·-DS at.é ·o fim, se,iam quae.s forem as consc•QtHJncias, seja qual for a wrte que nos es!.e,ia' roservada.
Não somos dos .que. na hor·a: do perigo, se dividem, se clis,pm•sam. ~r. clist:·ilmem pelos· dmis ·campos adversos, com rl.
llensamen Ln de estar sempre onde •estiverem os venccrlores.
FOi. assim nos momor.avc.is. dias da campanha presidencial dfl
,1021 a '1022, 'foi assim. ainda agora, quando o nefando mo'vimonto revollos.1. ele· S. Paulo nmoacoü subverter as liber~
~;dados oivis da Nação. Então, como· hoje, nós !jStive1l!Ds in~
I

'

I
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togra.lmenLe, em . blóoo, sem discropanéia, coni a causa da
legahdade, para ven~er ou cahir com ella. Nenhum elemento· nosso so destacou para o campo aclverso, com ell~. júmais
-tivemos entendimento ou allianças de qualquer csp•ecic.
Oxalá pudessem todos í'allar como nós, com e.ssa sobranceria
que dá· a consciencia de ·nüo haver faltado jámais aos deveres da lealdade· e da honra.
Quanto ao voto por nós proferido c-ontra o art. 3" da
~·!·oposição já citada, elle tem uma explicação natural que
só niío vê quem se. deixa guiar pela má ·vontade e pela malquerença. E esta é que a nossa posição de amigos do Governo não nos impede de divergir em pontos de doutrina,
em questões secundarias, nas quae.s não está empenhada a
. sorte desse mesmo Governo. O caso de quo . tratou o matutino carioca é um destes. 'l'rat!l.v:J.-sc de saber si deviam ou
' não pre.screver os.m·imes politico~·. Entendemos nós que sim,
quando o projecto, vindo ãa Oamara. , dir.ia que não.
Que significá esse procedimento
· ·
Simplesmente isto, em uma questão de doutrina, qual
a da prescri:pção dos crimes politicas, nó~ entende.mos divergir do Governo, si é ·que au Governo se deve il.ttribuir a responsabilidade da autoria do projecto 'em· causa.
·
. E quandr, em quo tempos se. nesou ao Deputado ou ao
Senador, am:,s-o do Governo, o direito de divergir em questões que não. ~ejam, propriamente politicas ou partidarias ?
Quando, em que tempos, se concedeu ao Deputado ou ao
Sonad.or apenas o dever de ser incondicional ? .
··
Julgo poder affirmar que só póde honrar a si mesmo,
só póde honrar ao Governo que apoia, 'o Deputado ou Senador. que diverge por' momentos-da orientação governamental,
pois que assim demonstra .. a tolcranoia ,e a elevação de vistas
dos depJsitarios do poder publico, revfllando · á. Nação que
.. n.~tr.s S!lbem respeitar as .opiniõe.s. e as convicções dos seus
amigos.
·,
·Em outro ponto da local a que me venho referindo, o
.· jorpal que ·nos ataco,u allr.de a·o «nOs~ o diminuto, prestis:io
no nosso Estado, affirmando que, quando o sent1mos vac!l. lar, fazemos proclamar. por .prepostos· nossqs, e.m boletins, em
jnmalooos e em meetw.a8, CJUJ es~amos amparados por for. çãs podm;osas que nunca nos. recusariam solidariedade.:.>
· Errou o alvo· o matutino 31ggressor. O nos~(l ,, .. ,.,., · · .
~io no Ceará. não póde. ser avaliado nem julgado -por despe;.•.
\:tados, adve.rsarios nossos, egressos das ante-salas do Mi- .
:t>isterio da Viação, para essa missão de atacar. os Senado·res, amigos do Governo, nas coluiT)nns de um JOrnal ultra~overnista. Accresce- que ·não se entende, não se -póde ~nwn
der comnosro a affirmativa de. qu1e simulamos o apo!O de
:forças poderosas, quando. nos se'ntimos em perigo~ ..
Não somos nós quem vive unhla o exclusivame.nte á so.m•
bra do p~estigio do um Ministro; quem ~explora, por tod~s os
meills e nor todos os modos, com o nome dessa alta f1gura
da politicà nacional, quem.· resurgiu na politica ce.arenso, .·á
10ombru deste nome, depois de umu qu_éda ,frngorosa que as'signala um dos· mais bellos dias da. historia. de um povo.
~quMe !l1ll que, ge. a:r::m~~ n!! lll:ií.o, !JXI!U!~ú.moª .. di.\ nossa. .

'
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lerra. a· oligarchia vot•az, a olig·archin. sinistra, a oligarchia
maldita que nos opprimia e llcs.honrava.
. Errou o alvo o ,jornalista bisonho que · provav·elmenle
t:ouco conhece da historia pai itica do Ceará.
· Nós ~omo.s um par lido· qu~. conhece a. adversidade, um
partido que não se abale, um partido que niío morro. Somos
u·m partido que depois ele soffrer vinte annos de cruel. osLraGismo, pOL,de levantar-se um dia e., reunindo em torno de si
'todas as sympathias, todas as energias de um povo, ,esma·gar, no sen antro, a hydra da tyrannia, tornando-a para
sempre· impossiv·el em terras cearense.s.;
· .
Terminando, Sr. Presidente, ser-me~ ha, permittido formular uma aclvertencia que não é um ,·conselho, porque. é·
apenas um aviso: convém qne os magnatas que pontificam
no Minislerio da Viação recolham os . seus mastins.. A uns
e outroo, para o ·que fazem, para o. que pretendem fazer,
me.lhor convém o silencio· que o arruido. E' de boa pruden- ·,
cia qne .não chamem muito a att.ençüo sobre. si.· Póde appa. · · · recer quem lhes queira perturbar a digestão.
Era o que tinha a dizer. (Muito bCm;" muito .bem.)
.
O Sr. _Presiden~e - Contintta a hora do c.xpedicnte.
O Sr,· Mendonça .Martins -Peco a palavra ..
O Sr. Presidente -Tem a palavra o Sr. Senador Men- ·
donoa Martins. .
O .sr. 1\Iendonga Martins - Sr. llresidcnte; communico a ·
V. Ex. e aos Senado que o .Sr. Senador Gonçalo· Rollemberg
tem deixado de comporeccr às sessões· .por· encont:ar-s:e enfermo.
·.
· ·
·
·· · · . .
. ·. .
·
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A ~lesa fica inLeirada: Continúa ·a

O Sr.· Presidente -

hora do expediente. ·

,

I

.

\

.

O Sr. Felippe Schimidt - Peço a palavra·.

. o sr.

Presidente..:... Teni'a palàvra o' Sr.' Senador Felijlpê.

· ·

Bchmi~

O Sr. Felippe Schmidt- St•. Presidente, a Commissão de ·
Marinha c Guerm eslli dclsl'aleuda. tio um do seus membros,
pela renunci(l do St·. Senador Luiz 'l'orres .. Requeiro, por
isso, a. V. Ex. se: dig-ne nomear otitro Senado: para completar
essa .Commiss:ão.
.' '
· O Sr." Presidente - At.t.enclcnrlo n. ·solicilnção rio nohrA
Srmador, nomeio para .n Cornmissão de Marinha c .Gu.crm (l
Sr. Senador· J'oaquim Moreira..
·
Conl.inúa a hora rJ.o expcdicnlc. (Pausa·.) Nilo havendo
mais quem per;a u palavl'a, pussa-sc -ú
·

ORBEM DO DIA

'o Sr. Aristides Rocha- Por..o a !Hllavra pura tratm• t!c
.t\SS.\!!!lPt.Q

:grg~gt~ ., .·.. ;,

. .

•

SESSÃO E~I '20 DE SET~MD!\0 DE 1()211

O Sr. Presidente- Tem a palavra o Sr. Senador Aristides
Rorhn, para tratar ele assumpto urgente.
· · O Sr.. Aristides Rocha ( •) .;... Sr. Presidente, na scssãó elo '
Sonaclo elo dia 10· elo corrente tive a honra ele submcttcr ;í
àeliberacfLO da Cn~a um projecto ele intervenção no Estudo
do Amazonas, proJectQ que tomou o n. 1G c foi enviado ús
CommiSsões de Constituição c de Finanças. Posteriormcn le,
8. Ex. o Sr. Presidente da Republica enviou ás cluas Casati
do Congresso Nacional uma mensageni, relatando os .factos
anoi'maes que occorreram c occorrem no meu Estado, c solicitando do Congresso Nacional as provicle.ncias urgentes que,
no seu entender, coubessem na cspecic ..
Eu, portanto, Sr. Presidente, tomando cm consicleraçftO
· a urgencia CfllC o caso requer c que foi .recommentlridn ]Jelo
• bL•nemerito Chefe do Estado na sua mensagem, solicil.ari~ ao
St•naclo cssà urgcncia para que •seja imm'cdiatam'ente dis'cu tido
c Yotaclo o projecto n. 16.
O. meu requerimento - devo declarar ao Senado.- não
envolve a menor desconsideração a qualquer. das Commissões
que foram chamadas· a dar parecer sObre o projecto.·
Absolutamente não, ·porque todas as Commissõcs · estãü
dentro do prazo legal, fixado' pelo Regimento.
·•Bem sei que a ma'teria 6 transcendente, c .que, nesta :hy~
pot!Jese, notadamente, a Commissão de Const iJ,uição c .Tustíça
teria que submetter o assuillpto a um exame detido.
Consequentemente o .meu requerimento não eii.volVIJ
. absolutamente nenhum desapreço, nenhum rJesprimor á douta
Ccmmissijo incumbida ,do elaborar o parecer. ·
Requeiro a urgencia ao Senado porque o. assumplo, por
sun natureza, está conhecido, está. explanado, exposto, não só
pela .i.ust.ificaçúo do .pro,iect.o comô, tambem, na elevada mensagem que o honrado Sr .. Presidente da: Republica rJirigiu no .
.Senado. Portanto o assumplo cslá na consciencia nacional o
nn dO Senado da Republica. Não' é urgente, porque é urg·en ..
tissimo, e, nestas condições, cu solicitaria ç!o. Senado· a gentileza. dr, 11m dcferiment.o u esle requerimento. (Muito bem;
'

'\ \

muito' bem, )

'

'

'

'

.

Comparecem mais os Srs. A. Azercrlo, Pires Rcbcllo,
Ben,iamim Barroso, Anl.onio Nloniz, Alfredo Ellis, Jos6 Muríinho, Afl'onso ,ele Canwrg·o· c G~neroso Marques· (8).
' , Deixam ele comparecer, com causa justificada, os Srs.
Pereira ·Lobo. Dionysio Bentos, Justo Ghormont., José Ensobio,
João T. .yra, Eloy elo Souza. Antonio Massa, Rosa o Silva, Carneiro da Cunha, llfanocl Borba, Gonçalo Rol!ornhorg, Pedro
r. .ago, Moniz SodJ'ú, .Teronymo Monteiro, Miguel ele Carvalho,
· Modesto Leal, Paulo rlc- Frontin, Sampaio Corrêa,. Lncercla
Franco, Eugenio .Tardim. Ramos . Caiado, Hormonegilclo dfJ
l\loraes, Lauro JHüllcr, Vida! .Ramos c Som·cs elos Santos (25).

.

'

;

(*) Nüo foi revisto pelo orador.
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O Sr. Presidente- O Sr. Senador Aristides Rocha requer
m·gencia' para .immediata discussão e votação do projecto do
Senado n. 16, de i92.&.
Os · senhores que approvam queiram levantar-se.,
(Pausa.)
'
Approvada. \ ..
..
INTERVENCÃO NO AMAZONAS·

2• discussão do prodecto do Senado, n. i6, de Hl2( de-

·~.r.l'lninand.o quo o Govnrnn Federal int.crvir:í no Estado d'o

Amazonas, nos termos do n; . 2, do art. ü•, da Constituição ·
Federal, para manter a fórmn republicana federativa, c dando
ou trns providencias.
·
·
: O Sr. Lopes Gonçalves -

Peoo a palavra.

O Sr. Presidente'Tem a··. palitvrn
o Sr.' Lopes
Gonçalves. .
.
.
.
.
. ..
O Sr. Lo;pes Gonçalves - Sr. Presidente, . que ninguem
supponha que cu me venha oppf!r l'i urgencia requerida para.
n immed.int.n discussão do· pro,iccto . sobre a intervenoão no ·
Amazonas, reforçada essa .iniciativa pela pntriotica mensagem
rio Sr. Presidente da Republica, cm consequencia. dos ült.imos
nconl.ecime.nl.os polil.icos qt!c alli Gccorroram. Estão cm acephnlia o Podêr Executico·,. pela rectisa dos subsLitutos rio ·
p;ovcrnaclor. licenciado 11a Europa, ·em assumirem o governo o ·
o Poder Legislativo, pela renuncia, segundo consta, da maioria
rlM seus .membros, e. ainda pelas vagas· existentes nessa cor'pcrnção.
'
·
· .
'. ·
....
·
...
O Sn. AnrsorroEs~·RocHA- V. Ex. nlto ·deve dizer "pela
renuncia. doR membros do Poder Legislativo".
·
O Sn. T"oP:Es ·GoNÇALVES- Perdão, cu o disso- scgunrl<i
eonRtn. firmado na mensagem.
· O Sn. AÍ\tSTI'DES RoCHA- Devemos ser sinceros. nadn nos
aulnri?.n a r.r~r. que essa renuncia tc_nha sido forca!!'\.
O Sn. LoPF.s GONÇALVES- Perfeitamente, ném: isso const.a . ,
- pm•qnn não tenho documento om sentido contrario. ·
C:nmn vinha dizendo, Sr. Presidente, estou de inteiro
:li,Ctll'riO r.om O projecto, porque não SÓ CU, que fui repre~cn
l.nni.r rln Amnzonns na· t1ltima legislat.urn, como ,os Srs. BarhMn T,ima o Silverio Nery e a corrente politi!)a'llonestn do.
.
F.!'l.arln, nugnnram por essa idéli.
.
.c,' • 1 · ·
·
nosigniHlo para relatar o parecer sol:ire o 'projecto, devo
rlir.r1• flUO a Rtm distribuição foi feltn· cm 11 .de setembro, e ~ó
nn rlin 17 o rer.ilh! ·do secretario da· Com missão, por se achar
r~~" fnnMionn1•in rr.colhino :\. sna cn:;n, por onfcrmo.. De 'modo·
flllr: niin .honvc demora ou desleixo do· Rolat.or, por isso que.
r.r.nl anrln~RO o prazo, mosmn rlf\ data cla. sua distribui cão,
ninrln niio transcorreram os 1n dias da lei para que o Relator
aprnsrn1nsso n sou parecer á Commissão respectiva ..
E1•n rst.n l'rsnlvn quo dr!'r,inva· fnzcr, não n. bem dos
m~us nrcditos, porquD' o Senado em. peso conhece quanto sou
~
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'acdicado tio serviço publico, quando trabalho na Commissfio",.l
da qual desmerecidamente faço parte ha 10 longos annos,
mns para ~e o publico não .fique em duvida sobre a l)linh'l.
ntf.itudc em relação a tão momentoso assumpto,. que é aquella··
que. sempre tive, qual a de batalhar pelo restabelecimento do,
orrlem no Amazonas, pelo restabelecimento da legalidade e dos
prmcipios constitucionacs, que duràntc lonlj'OS annos estivernrr. absorvidos.
·
0 Sn.. BENJAMIN BARROSO -Parece que V. Ex., neste.
cruso, está ele completo accôrdo com os revolucionnrios do Amazonas.
·
·
.O Sn. T... oPES GoNCALVJ!lS- V. Ex. bem .sabe que não. posso
cs!ar de nccl\rdo com desordeiros e mashorqueiros. Sou .um
espírito de ordem e conservador. E como poderia estar do
accôrdo com os desordeiros, si estou falando. n respeito da
nltcracão da ordem constitucional que houve no AmazonnR, e ·
qtH" .nfio teve por ob,iecto apenas aquelle Estado c o Governo
do Amazonas, mas que_ ·se irradiou para o Amazonas;· pois explncliu cm S. Paulo e tinha fins mais vastos, mais amploR ? r.
Si estavam subvertendo a ordem material, attentn.ndo
contra os, poderes constituídos, estabelecendo a dcsordcm 11 lt ..
annrnhia em quasi todo o paiz, si eu digo. isto, já vlLS, Ex.
n nnhro Serindor pelo Ceará que não podia estar de ar.r.Ardo
com os revoltosos, nem ser com elles connivente.
o Sn; nEN.TAMIN B,.\1\ROSO- Eu niici disse que v. F.x ..
cgtava connivcnf.c, n.em de accl\rdo com desordeiros. .
. O Sn.-J...or>Es GONÇALVEs-Foi isso o· que V. Ex, aff1rmou
em relar.ãn ao Amazonas; e, vindo n tribuna, outra coisa nfiél
t.ive Am" vista que declarar, como ·relator, r:1star de inteirei
~.ccôr(ln com o requerimento e que da minha parto não hrlt)VC
rlomora na elaboracão do parecer, que .in se acha conclmdo
. n snria apresentado· na proxima quinta-f-eira,, 25, quan.do. t9rtl.
'Tog-ar ri primei:ra· reunião da .Oommissão ele Constltmça? .,
(Muito bem; muito bem.) I
O sr'. Presidente - Tem a palavra o Sr. :Antonio Mnni:r..
O Sr. Antonio Moniz (•) -Sr. Presidente, r.nnsnn-mn viv!i
admiração n rem1erim11ntn ap:cserit.ado pclr illuRLrc rcpre•nntant.n .rln ·Estado elo Ama7.onas. afim de que fossn immediaf.amnntn di;:~cut.irln o projecto por S. Ex. ha clias nprr$~n
tndn. snlicitandn n int.m·vnnr,ãn elo Govc>rnn Fndcrnl na v1da
dnqnclla miidaclo ria .Fedcrnc:iio Brasilei-ra.
•
O Sn. · Ams'l'mr.s RocHA - Porque essa admiração, si o
proj cct.o r. meu? ·
·
·
O Sn. A'111-oNrn MnNT7. - Porque. trat.anrln-se de um assumpf.n rln. .mais clnvnda imporf.ancia, r.omo (: a intervenção '
na vi(Ja -constitncional elo um ERtnclo. V. Ex. vem pedir (jUC
~c.ia nllc di~r.nt.irlo r. re~olvidn inrlr.pcndr.nt.emnnlo 1.'ln aurlir.ncia
rlil r.ommi~~ãn elo Cnnstituir,ão.
Ri ·hn 11ma mat.crin n rnspcito da qual. Sr. PrcRidc~t.c'- o
Rcnnrlr• nfio pódc prcS~Jindir ,Ja nmlienr.in dnqnella Cnmmtssao.
ti .instamr.ntr. essa.
·

'

· (•) Nüo foi revisto pclJ orador.
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O Srt. BuENo BRAND:\o - O Relator acaba dc dizer· CJLIO
está de accôrdo com o projecto c. a Com missão não drscorda
•, do nela to r.
•' :f
0 SR, ANTONIO MONIZ - A Commissão de (jllC V. Ex. é
digno prasidcntc não póde estar de accõ:rlo, porquanto ainda
não estudou n projecto, tanto quo não ·apresentou o. s;eu pa•·
recer. O Relalor disse qu~ o ncceitava, mas nii.o deu as ·razões.
O .Sn. ARISTIIJES HocrrA --E' porque .considera o projecl.o .
sufficienlcmcnte justificado e consirl!J:ra.. a. mensa.gem do se-·
nhor IPrcsidenlc da Republica a respeito do assumpl,o, .. ·
O Sn: Ar;roNro MONIZ - Ha. manifesta contra.dicção entre
. a mensagem do. S:. Presidente da llepub~ica o as justificações
do illuslre Senador pelo Amazonas. O ,rllustre Senador pelo.
Amazonas, de cuja. compet.cncia jurídica formo o mais clc·vado conceito, na justit'icátiva do seu projecto, põe cm duvida
si os membro:: da. Assembléa J"cgiBlativa do Estudo rcntrn•Jiararn esponlanea.menle o mandato.
..
.
'

'·

j

•

•

•

~. sn:: ARISTSDES tltoCHA - ~ti ~eclàro. q!Je, :se tive~se
dado eSte( caso ou aquellc, a coacçao nao é possrvcl. Acredrto,
· dada a idoneidade mm•al dos chefes c , nenhuma rcclamaciio
ter ha.vido por pa.rtc dos renunciantes.
. 0 Sn·. ANTONIO .MONIZ - V. Ex·. admitliu a possibilidadc
de renuncia dos membl'OS ela Assemtbléa. Lcgislat.iva do Estado
do Amazonas não. ter sido feita. por coacção.
·
O Sn. ARIS1'JDES RoGHA 77 Estou ·longe', não 11osso ·affit••
mar; faco este juizo na. persuacãiJ de que. essa.s ranuncias sãfl
iegitimas; dada a inteiresa. moral do commandanle da expedi-.
(Ião e dado. o facto de nenhum J?epulado l'enunciante ter· mo
reclamado cousa alguma, nem nenhum collcga. de representa-

i

·.

.

•

I
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.'
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/

..

. O Sa. ANTONIO MoNiz- Eu tive ensejo ele· apartear.o·
illustre Scna.dor a respeito de um cidadão que teh)grap·hou a.
S.· Ex., cloclaramdo que lhe queriam fo,rcar a rcr;mnciar o
manda.lo de Deputado·.
.
·
O SrL ARrsnoÊs RoCHA -· Mas não forçaram .. ·
• 0 SR. ANTONIO MONIZ- Eu então perguntei a V. .Ex.
'
'quem desejava forçar a renuncia .••
0 Sn. ARISTIDJ!~.S ROCHA - !'ialuralmcntc,, OS que J hc fa.
~.em opposição.
·.
· .
. O Sn. ANTONIO MoNiz ·- Qúacs são essc5 opposicionistas1
V. Ex. não ·ponde' dizer quncs os · àutorcs da tentativa ..
Não podiam sei: os revoluciona.rios, porqua.nlo, V. Ex. e o
nobre Senador por Sergipe al'firmara.n'i· que jL\ estes,hàviarn
sido vencidos, esf.ando completamente sufl'ocado o movimento
!'evolucionnrio .ali i explodido. Por consequencia, a respo'nsabilidade ela grave f.r.nlaliva. só podia caber u alguns corrcJi .. ·
sionari?S de. s. Ex.' pelo ~e!JOS, correligiono.rio, cm rclncüo
ao movmwnto rcvolucronarw.
· .'
_

·.~
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O r.erto ó que S. Ex .. deixou n:HJtwlles que o ouviram
com t.ocla a al.l.cnc.ão, como eu, a imprcssflo de que a renuncia
da maioria dos membros da asscmbléa não podia ser tida. do
mo elo inequívoco, como volunta!'ia.
· Entretanto, o Sr. Presidente da Republica affirmou
exactamente o conLrario. S. Ex., na mensagem que dirigiu ao
.Senado, declarou qne·.crrr.cLivamente essas renuncias so ele~
l'am.
O 'sn. AnrsTiDES HocHA ..:.. Eu jú havia declarado isso ..
O Sn. ANTONIO MoNrz-:o\ssim, pois, ha: de um lado a affir·~
mação de V: Ex., c rJe oulr•o a do St•. Prosillcntc ela . Repu~
hlica. Eu é que não lenho. culpa de que V.. Ex. se cloixass~
· co.nvencer <lo conl.r·ario, depois que o Sr .. Presidente da Itepn]2lrca se manif(':Stou de modo diverso. ·
O Sn. AniSTJDES RocHA dú um aparte,
.
O Sn. ·ANToNro MoNIZ.- Sr. PresidQnte, llão tenho interesse algum po!iUco no Estado do Amazonas. Devo declarar
ao meu collega que estou faJiando com a maior isenr;ão parti~
daria, e apenas por amor aos princir.·ios. Nunca fiz opposicrw '
systemntica, assim corno nunca prestei apoio incondicional H
qualquer governo;· O Senado conhece as relaçüüs' politicas.
alicerçadas pela mais sincera ainisadc, que. me Jigan, ao Dr.
José Joaquim Scabrr.,
· ·.
·
'
Pois bem, varias vezes divergi da sua opinião, estando
S. Ex .. no governo. ·
·
·
·
. Em 1!l20, como Vice-P/csidr.nl.c r4n Commissiío executiva do meu r.artfdo, sendo GovGrnarlor do Estado'. aquellc eininente brasileiro; dissenti' desta, 'na organ;zao1io áa chap:; esta~
dual, porque· propugnava cu gue esta fosse . incompleta e
tambem·, pela manutencão .ele varias daquelles que !Jnviam,
terminado· o seu mandatO .e que a mesma commissão rasolvcm
excluir. O Senado lambem sabe que, não ha muito, cliver!l'i da
orientação do meu eminente chefe, quanto a· candidatura do'
seu successor, no governe> da Bahia. Quando me convenci do
que a candidatura do Sr. Góes Calmon era uma candiclnl.ura
de mystificac.ão, declarei percmptorbmenle que lhe neg:wa o
meu apoio.
.
·
· ·
Por corisegu inte, fique o nollre Senador, Sr. Aristic\es Rocha, certo ·.de que, assim como não prcsl.o apoio incondicional
. n quem quer que seja, f.ambcm não faço opposicão systnrna~
tica; si estou tratunáo elo assumpr.o relativo ao Estado, .no qual ·
· não tenho o mínimo interesse particlario, .é unicarncnio por
amor aos ,pt•incir.·fos, pt>r não concordar que se qucit•a resolver uma questão· ele tão alta importaucia com tamanha preci~
pilacão. ·
·
. •
· .
..
·
O nobre l:ienado.r é que póclc e deve informar ao Senado
si os Dcpul.aclos renunciaram livremente o mandato, ou si foram. J'or{.~UdM. a faze l-o, Q:Jem 'como si o Vice-Governador cm
Gxcrcicio se acha. em ~'lamíos," si foi sequestrado, si já está
livre, ou
si •,resignou o c:argo. ·
.
O Sll. LoPllS GoNGM.VIls -Esta questão não se . discuto
agora; ag·ora di~cutem-se os fa_clos. ·

,

.
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O SR.. ANTONio· MoNiz - Estou discutindo os factos; estoú pedindo que se os esclareça.
·
'
· . O SR. BuENo BRANDÃO - Por isso o Governo solicitou a:
int.r.rvencão.
·
·.
. · ..
, •
0 SR. ANTONIO MONIZ- Só solicitQ,ll agora, muito tempo
depois da apresentar;iio do projecto. O ~obre leader do Senado não .está bem ao corrente doR acontecrmentos. S. Ex. deve .
saber perfeitamente' que a renuncia se deu agora,' 'porteriormr..nte .ii apresentação ·do oro.iect.n. S. Ex., que representa .
dircc'l.amentc o pensamento do. Governo, parece .que está .em .
o .Senador pelo Amazonas
. manifesta contradiccfio com•
.
.
. ...
o SR. Anls-rroÊs RocHA - S.' Ex. sabe que· não osfnmos ·
· r.m contraclieção e nimca estivemos tão de accl\rdo.
O SR .. ANTONIO MoNI7. ..:... O facto ó que, fóra do governo'
o Sr. Dr. Turiano, Vi ce-Governador em exercício, o commandante das forcas militares, o Sr. General Mcnna Barreto,
·.iulgou-sc no direito Me nomear um governador civil para o
Est.ado! ·
'

'

.-

li

~

· Quem Jer, com atten~i'io, o· discurso do. ilh:istre Sr.
dor Aristides Rocha ha do verificar que, S; Ex. se
melindradn pela .circ.umstancia elo .commanclante das
haver assim proceditlo. · ·
··
·
·

Senasentiu
forças
·

O SR. ARÍSTIDES RoOHA - Dcsiimou' um representante
. para despachar, o expe(!iente, atr. que alguem apparer.esse·. .
·O SR. AN1'0NIO MoNir.r. .:.....1 O certo é que·se observa no ·
Amazonas um facto inedito ·cin ma teria de' intervencão e inedito na Republica Brasileira, ria ·RepubUca Argentina e em
todos os paizes regidos pela fórma federativa: o com mandante milit.ar de uma praça de. gucr,ra nomear um governador,
civil para o Es~ado!
. · · · .,.- .
·
·
/
·O SR. LoPES GoNCALvEs-Certamentc obedeceu .ás ordens · ·
do Presidente da Republica.
·
.
.. .
·
'o Sn.· ANToN-Io MoN;z ·_.· o Presidente
Republica não ,
podia. de accôrdo com .o art. 6• da Constituição, dar semo.
lhante ordem ao, chefe das forcas militares;
·
O. SR: LoPES 'GoNÇALVES -· Em 1865 e Hl66; sendo Presirlenf.e da Republica ,Argentina• .l~artholomcu Mitre · interveio
r.ns provincias do COJ•doba e Santa Fé, estando o Congresso·
reunido; .sendo um caso urgente, interveio· imme~iatamcnte.,·
0 SR, ANTONIO MONIZ - 0 exemplo trazido por V. Ex., .
não ,iustificn de fórma nenhuma o .que se. passou no Amazonas.
·
1.
O Sn. LoPES GoNÇALVI!l - São. precedentes constitucionaes.
·
. ·
. · . '.
O Sn .. AN-roNio MoNiz - O Sr .. general Menna ·.Barreto
nomeou o governador do Estado do ·. Amazonas independente;.. ·
'
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O SR. BuENo BRANDÃo- V. Ex. quer que se perpotúe o
que se passa no Amazonas retardando a. passagem do pro.iecto?
·
·
·
·O SR. ANTONio MoNiz __;Estranho· o aparte de V. Ex.,· .. ,
0 SR, ARISTIDES ROCHA - 0 aparte é logic,o.
O Sn. ·.ANTONIO .MoNiz - V. Ex. quer ap.provar o pro-·
:;ecto independente da manifest.açiio da~ commisõões technicas sobre o mesmo e ainda acha que é p.rotelação o facto de
um Senador querer resalvar a sua responsabilidade.
· O Stt; BuENo BTIANnÃo-V. Ex .. que se esf.á oppondo a esse·
facto, dll os remedios para que ce·sse a anomalia em que se en-·
contra o Estado do Amazonas ..
O S!t. ANTON!O Moruz - VeJa o Sena~o até que ponto·
chega a mtoloranc1a do nobre Senador por Mmas I S. Ex. não
admitte ·que se contrarie a sua opinião.
O Sn. BuENO BRANDÃO - V. Ex.: está desvirtuando a
questão ..
. · 0 SR. ANTONIO MONIZ - A prova de que não estou fOra
do Regimento, mas discutindo o projecto, é que o Sr. Presidente
do Senado ainda não me chamou á ·ordem.
· O SR. BuENo BRANDÃo - Apena:s estou combatendo a
opinião do· V. Ex.
·
· ·. O SR. ANT.ONIO MoNIZ - V. Ex .. está me desviando da
· minha argumentação. Estava contestando que o commandant.e
das forcas militares tivesse o direito de nomear o Governador
do Estado. Foi isso, o qüe se deu c V. Ex. não podel\í negai-o;
o Sr. General commandante das forças militares no Amazonas
nomeou um Governador· civil para aquelle Estado.·
.
Não ha nada, portanto, mais irregular do que o que se pa:ssa
,. no Estado do Amazonas.
··
·
Como dizia ap Senado, não se encontra exemplo ignal, no
nosso paiz ou em outro qualquer regido pela fórma republi. cana federativa.
O que o Sr .. Presidimte da Republica devia ter feito naquella occasião er~ dir~ir uma mensagem ao Congresso Na~··
cional, expondo a s1tuaçao em que se achava o Estado do Amazonas. E foi isso que S.' Ex. não fez. .
·
Foi preciso que o honrado Senador pelo Amazonas viesse,
da tribuna do Senado, lembrar ao honrado Chefe da Nação
como S. Ex. devia proceder.
O Sn. AzEREDO - O Sr. Presidente da Republica aguar. dava ainda noticias seguras do Estado do Amazonas.
.
O Sn. ANTONIO MoNIZ - Exactamente. O Sr. Presidente
da Republica naquelle momento ,ainda .estava aguardand? nqLicias do Governador do Amazonas o dos seus .subsltt.utos
lcgae·s...
.
O Sn ARISTIDES RomrA-E' que S. Ex. não queria que
V.· Ex. vi'esso declarar que o Sr. Presidente da Republica protendia· intervir· no Estado· d0 Ama1.onas, sem que aquo!lo E,êl.aclo ostivosso libertado dos revoltosos ou da sua sil.unçao
· .anormal. Depois que Livo conhecimento da renuncia, apresentei no Senado projecto de intervencão..
1
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J O s·r\. AN'l'ONIO MoNrz- V. Ex. não pôde .iust.íficar o procedimento do .Pre'sidenLe da Republica, porque é conLradictorio
com o de V. Ex. ·
·
·
0 Sn. ARISTIDES ROCHA - Apresentei O pro,iecLO de intervenção, afim de que a ordem fosse restabelecida naquellc
Estado.
.
,
·
O Sn. ANTONio MpNrz - O proj(wLo apresentado por
V. Ex. é até tcchnicamente defeituoso.
·· .
. 0 Sn. ARISTIDES ROCHA -Então V. Ex. O corri,ia.
O Sn. ANTONIO MoNIZ -Assim é. que o seu art.. 2' autoriza. o Presidente da Republica a nomear um fnl.ervcntor, que se
manterá no Governo até que se proceda ás clciçlics c seja ornpos·sado o eleito, não se sabendo ainda si cffeclivamenLrJ o
·Governador acl.ual resignou o mandato, ignorando-se tambcm
si as renuncias dos Deputados foram espontane;ts.
.
·
O Sn. ARISTIDES RoCHA - Emquanto ignorava esses factos
·não requeri urgencia.· Uma vez, porém, conhecedor d11lles, requeri-a.
·
.
·
O Sn. ANTONIO MoNiz ·- Mas, Sr. Presidente,' lleclaro a ·
N. Ex. c aos meus collegas que, si tomei a )iberdarJe de occupar
a attenção do Senado, neste momento, foi para resalvar a minha responsabilidade, ,justificando o meu vote. cont.rm•io não
só á urgencia requerida· pelo illustre Senador. amazonense
como Lambem ao proprio pro,iecto.
Entendo que a inter'vetJção no Éstado do Amazonas·s11 cie've ·
dar, desde quando exista alli acephalia de poderes, desde
·quando o Governador haja renunciado o mandato e ir:ualrncnle .
a Assembléa. !\las é preciso que isso fique assigna!ado;. e para .
chegarmos a este resultado, devemos estudar convenientemente .
·
· ·
··
'
.·
o assumpto.
A Commissão de Constituição á qual foi· submeltido o es- \
tudo do projecto, assim como a mensagem do Presidente, é
que devia, com a calm.a 'precisa, verificat• si effeclivámenl.e so
deu a renuncia dos Deputados c. elo 'Governador, para entfio,
opinar pela approvacão do projecto, porquanto si cata renun..,
cia não se deu, se ·effcctivamente existe no Amazonas os Po~
deres Leg'islativo .c Executivo, constituídos, a intervençüo niío ·
tem nenhum cabimento. Seja empossado no governo a àutoridade legitima.
O Sn. >BUENO BRANó.:=io -V. Ex. devo altendcr ':Í..mensagem do Sr. Presidente da Republica, no ponto em que di?.:
"Tmnbem a maioria dos membros da Assembléa Legislativa,
..inclusive . o seu Presidente e Vice-l'residcnte, renunciou os
seus mandatos,. além de' existirem anterioi•mcnte· divenas
vagas na referida corporação".
·
··
·
· O ~a; ANTONIO ~IoNrz ~ E' .iustamenl~ isto que é. posio
cm duv1da.
· . .
.
.
O Sn. BUENO BRANDÃo - Não se deve pôr em duvida a.:
palavra
do Governo.
.
.
.
.
.
O Sn. ANTONIO M.oNrz - Nüo é a palavra do Governo que ·
~sL{t sendo posta em dm:iàa; são os faclos n que ~lla se riJ'icre.
-
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0. Sn. EUSEBIO DE ANDRAOE - Mua V. Ex. tem motivo
para duvidar dos Jactos, aJ'J'it·mado~ pela palavra ol'J'idul ·?
. O SR. AN~'ONIO MoNiz- E 'v, Ex. tem?
O Sn. EusEDJO u~:. ANDI\AO!l -- 'l'cnlto a palavra of.llctul.
O SR. AN•.roNJO MoNiz - Pois eu não tenho elementos,
nem para ai'J'irm;ll', nem .Para contestar~
O Sn. BUENO BltiNJJ..\o - EnlftO V. Ex. quer que vá
uma commissão ao Amazonas ? .
.
O· Sn. AN'rDNIO MoNIZ - Pois que vá uma commissão ao
Amazonas, si fôr preciso. Colloquemos acima de tudo a auto- .
· nomia do Estado do Amazonas.
.
· q SR. BUENO BMND.:\o - E' a ordem· q11e deve ser .resta.· .
·
belecida.
O Sn: AN~'ONIO MoNIZ - Não se esltí tr-alunclo de restabelecer a ordem publica no Amazonas; cog·ilu-se de tcstubclecer a ordem constitucional, porque a l)t•dcrn publica, cull':oante
informações ol'~iciaes, já foi restabelecida pela:; forcas militares que lá cstao.
·
Nã,o ha. necessidade, portànto, do ~c resolver com c;sa
precipitação. Afinal de ·contas devemos nos lembrar que o
nosso paiz possue uma ConsUtuiçi.i.o que lhe garante a fórma
republicana federativa, e que não devemos tomar sol u~ões
precipitadas.
. ·
"
O SI\. ARISTIDES HoCHA - Pois é exactamente o que tem
em vista o projecto.
O Stt. ·ANTONIO MoNIZ - Sr .. Prc:oidente, creio que estou
enfasti'ando ~'l aLtencão do Senado. (Ncio apoiados.) O meu fim
unicaménte foi, como disse a V. Ex., justificar o meu voto
.contrario á urgencia, porque entendo que é uma questão .. ,,
· ··O Sn. Anrs•rmEs · RoCJIA -- Já está votada.
. ·O· SR .. AN'l'ONIO MoNiz - E não p·osso nem siquer jústi. ficar o· .meu võto ? ·
Como ia dizendú, Sr.- Presidente, ao pedir a palavra, prc·
tendi apenas justificar o meu, voto contrario á urgcncia, por
entender que assumplo dessa natureza, que diz respeito com
a vida consLiLucional do um Estado, que visceral mente interessa
ú existenéia da federação, não pódc ser resolvido cóm tamanha
J:)recipit_ação. (Muito bem; rnuito·be_rn.)

.

>

•

O Sr. Presidente - Continúlll a discussão.
O Sr. 'Barbosa Liina ":"' Pcoo a palavra.
O Sr. Presidente..:_ Tem a pa,lavra o Sr. Barbosa Lima.
O Sr. Barbosa .Lima (')-Sr. PrcsiclenLc, mais uma vc1.
discute-se· no Senado da ·nepublica questão attinenlc ao num"clo.menl.o maximo daqucllcs que estão compendindo~ na Carla
Politica de 211 de Fevereiro,- assumpto . que cutcuclc do pm•to
r:om a cssencia ·do regimcn federativo, tul qual ó, o caso conm·e:Lo Ol'a trazido a debute,· cm. virtude elo requerimento. de

(') Nua foi revisto .Peto·prado~.,
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uri;encia apresentado. pelo meu honrado collega representante
do Amazonas.
. .
Quizera eu, S1·. Presidente, que em assumpto de tal dulicuduza 0 de consequeqcias doutrinarias que podem vir a inilu ir amanhã em' casos analogos, segundo a jul'ispr"lldencia que
~ :::una do .fôr firmando com seus pronuncia.mentos; quizeru eu,
l:iL'. I'residente, que theses dessa x:elevancia para os destinos
tia nacionalidade brasileira, para o vigor dos· lacas que unem
os :!O Estados federados, pudessem ser discutidas ampla e long«mente por todos os orgãos da opinião. publica.
In.i:elizmente esse ambiente em. que deveriam ser del.lu··
tiLius assumptos da magnitude daquelle para o qual. o Senado.
acaba de conceder urgencia; esse ambiente de publicidade no. cu:;surio na endemia do estado de sitio chronico, que · está.
grassando na Republica dos Estados · Unidos· do ·Brasil, nas ·
condicões de publicidade .hemiplcgica, em que só. tem. o di-·
rei to de vida o jornalismo que apoia.
·
O Sa. A •. AzER!mo. -AP.Qiado_.
O Sa. BARBOSA LIMA-A discussão contradictoria em que
o pró e· o contra podem ser livremente explanados deixa d'e
ter lagar, ainda mais em um caso em que se póde doutrina1riamcnte e conscientemente formar ;na corrente politica que prestigia a situação federal dominante. ·
•.
··
O. art. 6" da Constituição Federal foi já denominado por
um dos proceres da propaganda ctemocratica o coração ·.do re~
gimeli, a medulla do systema politicQ .ciue no~ rege.
O Sa. A. AzEREDo -.Apoiado.
O Sa. BARBOSA LI:MÀ -· Tocar-se .nesse centro 'nervoso da
no~sa. organização, (!Ol'responde a • provocar . ·reacções .· ímme. dia.tas e remotas, cuJo alcance é dever do legislador precavido
examinar, ponderar, presentir, paz:a legi.timar a sua intel':venção.
. , ·
· .
·,Sou intervencionista; Penso que a Fede).'ação só existe
~u•. virtude dessa· subordinação condicionada pelo· legislador ·
constituinte, sem o que seria a méra 'juxtaposição de entidades
administrativas, conjugadas pela contiguidade territorial,. sem
itonhum laca .que podasse ser: accentuado nas hor~s em que a. .
fcil'Ca centrifuga tendesse a diSpersar esse ·magestoso. systema ..
Quiz o legislador constituinte a intervenção .definida nas ..
divel·sas especies catalogadas no art., 6", e o quiz, sabendo bem .
.que sc;melhante. intromissão do Poder. ·.central não envolvia
nenhuma ,manifestação de desrespeito á autonomia regional;
aos principias das soberanias parallelas' condicionadas no Estatuto de 24 de fevex:eiro, para o exercicio das quaes,. e só '
dentro dellas, ;vivem,· e. só. assim legalmente, os ·Estados fe~ ..
perados.
· ·
·
Nós estamos em face. de um caso concreto que merece
algumas refle~ões. Por isso, o. Senado me relevará. e o meu talentoso collega de repr.esentacao me perdoará que eu, cm theS(!,
do accOrdo. com a intervenção do Poder. Central, .lastime que
o' assumpto não fosse deixado vir a debat~ ~companha~o do,;
pareceres decorrentes, e um' estudo prel!mliJ.ar. .no se10. das
_Qommissões permanente~ desta .~a.•,
.
o
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. , . Com justificada pond_eruçüo procedeu o. honrado Sr. Pro.
SJC.tmlu. da Republica, nao soliciLando immediatamente ele
l•tJdct· Legislativo a autorizacão necessaria para a intervenção
naqucllu Estado do. extr!}mo norte.
·
O SR. A. AzÉREDO:-Aliás, o E;r. Presidente da HepuJJ!ica nem pediu a intervenção.
·
. . · O. SR. LoPES GoNÓALVES- Expõz os factos· o pediu pr•<;:vrdonctas.
.
O SR~ BARBOSA LIMA- Com justificada· ponderação proc~dou l::l. Ex., porque, até o momento em que S. Ex. dirigiu
ao Se nu elo da Republica a mensagem lida nesta. Casa na ultima sessão, havia elementos de facto e de direito que po.de:riam crear um certo estado de perplexidade e do duvtdu,
no tocante ás manifestações do poder publico federal, e em
que se dispuzesse a intervir nos negocias peculiares ao Estadc
do Amazonas.,·
· Assim. é que o Governador do Estado do Amazonas, o
Sr; ct-.sumbargador Rego Monteiro, licenciado -· não resignatario - numa s_ituação analoga á do emerito Presidente Arturo · Alojandre, .do C!;lile, ora licenciado e . ausente. .
. >O SR. A.· AzEREDO- Ora renunciante, por_que elle insi~te
vela r:enuncia,
'
ü SR. BAR.BosA LIMA -· Si o Governador do Estado do
Amazonas,· cujo successOl" eventual, cujo ·substituto eventual,
. : ac!lba do renunciar, ·si o titular de direito, goverhadot• licon. , ciado, pedisse um J~abeas-c;orpu~ ao Supremo Tribunal para
reassumir o seu posto, poderia o Governo Naclional, legalmente, crear obstaculos a essa attitude, a essa reivindic~cão
uo Governador, com cuja administração eu tenho estado, desde
. ,ha muito, em :completa divergencia '!
. . QJ.!o poderia fazer legitamamente o Governo Federal ?
Nüo é cousa para indagarmos? Em bõa fé, em doutrina, na
hypothese, autorizando a· nomeação de um interventor, cm
seguida a uma explosão militar que depõz as autoridades em
exercicio .no E~tado do Amazonas,· autorizando, sem mais, li
nomeação de tlm interventor, não estará o. Senado, implicitamente, indirectamente, collaborando com os revolucionarias,
.depondo um .governo. de Estado ? ·
. .. o SR. BENJAMIN BARRoso-Estão achando que os rovoluoipnarios foram precipitados .. Mais nada.
O Sn. BARBOSA LIMA- Não é uma demissão ele govor. r:ador, não resignata!'io; na plenitude doR seus clh•eitos, que
, só expiram em 3i de. dezembro proximo ?
·
Sr. PrÍlsidel)te, parece~me que o Senado, alta corporação
r-olitiea, a. quem estão confiados os destinos da He13ub!ica,
.naquillo om que cst0s possam depender dos gastos o das ma'nil'cstações funccionaes desta Assembléa, o Senado;· sem quebra
·tio consciente apoio que dá ao actual Presidente ,da Republica,
tem molivos parn pondorat',' para reflectir nas consequoncias
1•oliticas _e jurídicas decorrentes dessa autorização para no~
rnC\ação do um interventor em um Estado que tem um· go~
yernndo~ legitimo, nlíQ r:esignat,a~io.
. ·-~ .

.·
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Por' isso, St•. · Prcsiclcnto, · é que .cu tinha pedido licenf)<l
ao meu hom·ado ciollega do rcprcscnl.ação, e venia ao Son::r:lo;
JiUI'a exprimir, com o l'Ospoito que devo ao meus illuslruclo'i collcgus, 'a impressão que me ussalta de ,qpo teriu. sido mrri:~
con.venicnle para a jurispruclencia. de· c·asos analogos, ·que. o
Senado vae Jorinnndo, ·a audiencía,. aliás não domoracla, elas
Commissões p.ermanentes desta Casa,- nfto. só da Commissão dH
ConstiLuiçfLD, a cujo . illustrado orgão esteve, cm bôa .hora,
distribuiclo o projecto' em debate, mas ain(la da Commissüo ·do
J<inan~a$, pelo art .. 3• do ·projecto, naquelle cn't que se au~ '
toriúi O P<Dder Executivo a abrir ·o:s credilos necessarios ú
execução das medidas .autorizrudas ... .
·
-'
Dir-se-á · que, na ausencia do governador impossibilitado
de reassumir de prompto . o exercício de seu cargo, o Estado
se .encontra em situação de acephalia evidente; havendo ne-·
cessidade de providencia~-se para •que. alguem, em nome . ela
legalidade, possa; .velar pelas garantias .elementares da ordem
material.·
. · · . . ·· ·
· · · , -, :
'. . . . . · '
..
Da hi a designação occasional· d!J. um governador militar,
da capital do Amazonas, incumbido. de re<;pondel' pelo expe-..
cliente o.rdinario, pela manutenção da ordem publica, até .que·
-aqui se dá ·U ev:idente dicotomia _do caso politico·- até que,·
ou o gqvernador legitimo,' porque o .Sr.. -desembargador ).lego
Monteiro é infelizmente o govern'adoi· ·legitimo ... ·.
'· . ·.
0 . SR., LOPES GONÇALVES;_ V. E~: dá: licença para. um
ar,arte.?
·. . .. ' . . .· •. ' - .:
.
. · ·.(Sianal ele (ISS~n'timento' {[Ô orador.)~,
. · Devo ·dizer V. Ex. que,. independentemente desl:a fórma ·•
· de acephalia, ha ·muito tempo que o gov·ernador do .Amazonas ·
·leL-·.
·. ·. ·.·. .- .
· ·- , · . · ·. .
so, acha fóra da
,
I
·.
O.Sn~ BARBOSA Lú.rA-Vou,chegar lá:·s. Ex~ ver:í CJU!l.
egtou m~ encaminhando nesta di~ecção, para nã9 parecer q~o .
ostpu trJihando a senda aberta peLos pronuncmme'ntos nu- ·
lilures.
·
.
·
·
'
·
Dizia cu, at{J que, ~etomando. o.:.meu l;aciocinio llo pr:nt.CI' ..
cm que tive a felicidade ·de ser .interrompido com manifes... :
. tações de atten()ão que me concedem, em sua benevolencia,
cs meus h,onrados collégas, ·até que, ou o .·sovormidor legit.imo
reassuma o exercício. ; • .
· ·
·
0 S~. A.. ÁZEREDO-'- EsÜ licenciado átú 31' de dezémbt•O ..
- O Sn .. BARBOSA LIMA- . ; . ·ou, desistindo da· licençà,. ·ou·
quo o. Congresso Nacional·· providencio como. achar mais ac~?r- .
tacto nil sua sabedoria,\ auscultados· :os. llrincipios·. organieos
do l'C$Í1'Y!e!,l definido .nos .termOS preciSOS dÓs varies artigo§ da
CnnstttUJcao de. 24 de fevereiro. . . ·
· ..
· Sr .. Presidente, estes aspectos do· delicado casó que venho
pro.curan_do, .qu.anto posso; na insignificanci'a. de meu r~rio- ·
CllllO (nu.o apowclos), pôr em fôco seriam mclhormeúle !llu. mmados si nos fosso . dado ter,· n~ hora· prcson!.e, a c·ollalloracão .l~~gn e ~ivre, ampl~ e desafog·ada de ~o dos os. orgãos
dn. O!)mmo ~acwnal: n~, Jlllprensa, no. jornahsmo; sem censura, ~cm pc1us, sem peJas nem censuras, como me 11arece necc~~n~JO se fazer opporLunamente. a discussão nmiuncittdn rla
rev1suq dq n~ssQ .cocligo pol~~ico fplJ:dnmontal. ·
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O S1t. l:lEN JAMJN BAnnoso- Apoiado.
O Sn. A. AzEnEoo- A :revisão não se devo J'azet• 11a .vi-.·
gimcia do estado de siLio.
O Sn. B.\RBOSA Lil'viA- Não comprehendo,' perdõe V. Rx.
que uceentue, não oomprehemlo a discussão e deliberaeües llC' ·
assumpl.os que entendem com os ima {nnclam.enta e "com o
su.mma [astir1ia, de .nossa· condição politica· c soei ui no· abafa .. ·
·
douro do estado de sitio chronico. (Jlluilo bem.)
· Sou.um velho eonstituintc, cm cujo cspiril.o .amadurec~:J,
• através de urna •longa e, por vezes, amarga cxpel'iencia pos. soa!, o seni,imcnto de apoio necessario á estabilidade da' oJ•uem
constitucional ( mil:ito bem); não me deixo levar por um .,UJ't•J ·
de demagogia.
·
I
. o sn·. A. AzEmino -Ajloiado.
.
O Sn. BAHDOSA Luvu- Mas não vejo j)OJ', que, J)OL' at'J'Oceiar-me · dessa po~sivel- pécha, vire costas á .realidade do:3
principias cardeacs do reg·imen republicano ..
. '
.
. Sou um intervencionista na cspccie, no caso concreto, niio ·
de ho,ic c não por éausa dos episodios que dcflagrah1 cm sym-·
pz,L\)ia com o. rastilho que ia do fôco ccnLt'al dei'!agrnrlo cm
S.. Paulo. Sou intcrvcncioqista desde n telegramma passw·lo
ao Govct'J}lldor do Amazonas pelo St·. 1\linisl.ro da .Tust.içn, pot'
oecasiúo do nnnunciado cmprcsLimo extPJ'no, de mais. un1:1
· operação .de credito t.cmcrnria. . .
•
'·
...
- -- .
O Sn. LOPES Go'NÇAf.YJ~S - Operaç•ãp diJ du~eredilo.
O Sr. .. BAnn~SA LIMA - .. :que se pretcndet~ i·azcr c:1m ·
grave rlnmno para 11 Federação " para o -Amazonas.
Nós. repr<'sonl.ant.e~ rio Anlazonu.s, uesLtl Casa . do Congresso Nacional, I ivumo;; a t'Piiz opporl.uniclndc dr. felidLar '-'
::ir~ Presidente da Hcpuhlica pelo opporl.nno /.clegt·amma pa~
sado pela nossa chancollaria as legaçües bt·asilelras na ;Em•opa
e Norte Arncrica e pelo qespacho expedido ·pelo Sr .. MinisLt~o·
da Justiça ao Sr .. Governador do· Amazonas, levantando o mi./ll · ·
a essa .operação de ured~lo externo, quasi úl.thnada, pelo C:o- ··
vernador du Amazonas .
. Nossa occasiúo n inLet·venção· se deJ'infa. A intot•Í·en(:iio .
· não é .ele agora. A intervenção é daquclla época. A inter-·
ven(líio sys't.cmalisu-sc· agora, o abcesso dihl.a-se nesta hora,
mas a colleoç.ão .pmulenta vinha se, proces~audo desc!P. ha
muito c a advcrtencia. dos resp,onsaveis pela, ordem n·adQnal,
pelos .crcçlitos da Republica detinem o gesto que llgora vae se
·
systemali~ar.
·
1
E'u incluirei no meu discurso, relembrando-o, o tr.!(:':
gramma suggestivo do St·. MinisLt•o da ·Justiça.
"Sr. GoveJ·nador do. Estado. do· Amazonas
Chegando no conhócunenl.n do Governo F~dcral· que. o .g(JVCI'llll dPsse E:;tudo· inl.e,tLiL contruhir novo emprc:il.imq ·
externo, communieo a V. Ex. que pum salvaguarclur os
interesses nacionaes, o Sr. U\IinisLt•o das Rclac,õ'es· Exte- ·
riorPs, por ordem elo, :St•. Presidente da Republica, tele~
g•t•aplwn nos nos~o,; ombn ixnrJrn•es em Washington, Londres o Paris, determinando-lhes que ·. lot•nem pulJlico
S. ..:.... Vo!. V
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<.r[le o Gu~:eruo da União desueou~eJ.ha, eml'ace da,; i:•JLLUl(;Ües financeiras e adminisLraLivas desse· Estado (o~ic),
qualquer· empresLimo exLérno que o .respectivo govern!•
prílLencta realizar. Assim procedendo o Governo :1~e
Llerul . conhecedoJ' das rei'et·üias condições' procum resguardar o credito do paiz, que não póde conLinuur a ~er
JJJ'ejudicado (s·ic) .pela imponCualidad(\ na execução tias
.ulmgações. de. alguns emprest1mos esLaduaes. Att.-.n- ·
ciosas sauda~;ões .. - João, Lu i:. Al·ves, .Ministro da Justi~>a."
'
·I' ' .•. ,ti· --L
" .·~:t:·~;?;!i
.. .
.,'~".
, .
.,
,
.
.
.·
Data dessa época a intervenção, enquadrada em um nuvo
· l.ypo do. Poder Fedéràl nos negocws peculiares dos Estados, na·
.•
pnrase do ai·L. 6•, .da Constituição J!'ederal. ·
·
. · ··O SR. LoPES GoNI)ALVES-· Essa attitude do Govern\i Feucral é exactamente· uma intervencão que obrigaria o GtW~l'·
nad()r a 1'enunc1ar
o s·eu mandato. .
. . . .·
. .
.
..
.
O SR. BA!UlOSA LI~A- Sr. Presidente, applaudi esse gc~to
oppo1·Luno do-:::>r. Presrdente da Hepubhca, com quem em cum. panllia ·dos meus honrados co!Jega~ do Aru,azonas, me congra~
· ·LUJei ·em nome dos nossos cQorreugionarios,_ correligiouarws do
,•
. Sr; Arthur· :.Bernardes, no Estado. ao Amazonas, que outra cousa
não pediam senao que a Constituicão b'ederal lhes pudc$se
. valer na. conjunctura em que se encontrava ·aque!Ja população·
l)rpllanaua ilo_ .melhor .das garantias dos d1reiLos que a carta
politica :assegura a ..todos .os brasileiros e estrangeiros -.rnsiuentcs no. Bra.tü •. ·
'· _, :-· '~"" rlf!'ÍW!iii'
._.,
O
S!l,
LoPES
GoNCALVES Muito
bem
..
'
\
....
.
'
.
.
'
.
. .O Sa. BARBOSA LIMA.,-Affigurava-se~nos que o. podtJr n!lcional, que ·o.' Governo .Federal,. não poqia ser um méro espectador~ collocado. ao centro deste ,vasto. scenari_o, de braço::~
. cruzados, cego .e surdo .a· todo-s os. reclamos part10os. do povo
·brasileiro, contra· os desmaru:tus ti ue, aqu1,. a ui, .neste ou naque!le ponto do: sólo: nacional, deformam, .desvirtuam, adnlte, i:a,m, ,n'a sua :ess~ncia, nas· suas excellencias, o .regímen .J·epu-.
, . bllcano •. ·. .. · . · ·. ·· .
,
.
·
•
· . . . . IJar:eceu::-nos ainda mais, do· pontoo de vista estrictamente
jurídico, sem: nenhuma demasia no ·apoio e. na solidaried~adt
. que ·devemos a uma situaçao poliLica, que. o _,\.mazonas con..
. .stitue' um casei ·typ:ico dejnwrvcn1;ão, como a magestwa caüdal
· qné IIW· dá o nome constitue no scenario mundial alf(uwa
cousa dé profundamente .original.
· ,
· . · '·
. . .· . J ú,: então,·· Sr~ ·. lJresid!mte, reflecLindo .· nas · anomalia~ visceJ:ues que aleijavam a vida politica e a admmístração do Esl.uno. do ·Amazonas,. procuravam os, adaptando os ensmamen!oi
)•
uu· Constituição de 24 de fevereiro, textos em que enquadras-·
· · somos a legalidade .dessa intervencão necessana. E, com ju~h
. satisi'aiiãO para ·a nossa: condição de admirador da saberJori~
··dos·. constituintes:. de·. 1891, pareceu.-no~ que e~cont~avamos,
. :•..·realmente, nos canones desse.nosso.mst1tuto maxllno·.elemento~
· ··• . '.dií ordem. jurídica •que legitimassem essa .interl'erencia do po-' ·
:der .centraL Assim,. Sr ...Presidénte, r~ lemo~, tirando às cun. ... suquenc1as, ev1dentes ·.desses textos mequ1vocos; relem11s o··
· . -·· .ar't ,. 47; § 4\ .da ·Con~~tuição Fe~eral : .. ·
. · "São. inelegiveis · para .. os cargos de !>residente e
Vi1.1e~Ptooidente oo :Pat1'6!!W.S dOnsa.gtün•JQs e a:mn~ do~
/
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1" · e ::~· gráos do Presiden~e e Vicé~Presidén~e que i:lil
·. uohurem ·eui exercício no momento da elei'lão ou· qull
t.eullam deixàdo .ate seis me:tes antes".
·
..· . Sr. l'residênLe, a· Hepublica é
ueflnição o que· demai~.
.tucompulsavol póde. ex1st1r com o l'Bg1meu dymnastico. .
S1 utn Eslado, ao derirel.al· ou refo1·mar a sua Colll:ltit.Ui~ãu ·re~:;wnal, nos dispGsil.ivos concernentes á escolha do Qllete
uo 1Joue1' .l!:xecutivo, declara que o üoveJ'nador do Estudo ti
viLalicw, govern11:1'á até. de~ermmaáa épocaAixada para ~'l
apus~I!LaOui'IU aUl ger>er'l8 e será succe!IJdo. pelo. sau !ilho. prlmugemw, u qual govel'Dará por um período mais ou men'ls di- .·
laLuuo ·L> a q,uem ~ubsLiLuirà, por um pei'IOOo mais ou menoe
dllata!IO e U l!L18Jl1 SUlJ!iLlLUil'iJ. U DOLO UU lJULl'lu.!'Uiia, U lOI'mU re. puJmcaua reuerati va, a fórma republicana; tuut cowr, é!! tá. ou
nao o11 eudida de modo lethal? . ·
·
·
·. · . ::it um üavernauGr tem para seu. substituta, tem come·
Vice,..Govcmador ·o seu genro, essa .condição inclue· ou não
e~só .. aJLo it.incciopa~io na Pl'Ollibicãa do texLO constitucional?
. (Pausa.) (,jtler se ·comem os g~áo8 .por Ull'.tlltc CIV!l, quer se
· lluuLum os gráos por direito cananica, o genro está ou não ln. ·cluiao ·nessa pi·atutHçaa. relativa ao parentesco por affinidad~
. . ao 1 ~ e 2' gráos ? ,
·
. .
· . · Ora, Sr. !>residente, a art. 63 da Constituição da:
.· .~ Cad~ .·Estado, rege~-sé-bâ p'ela· · Oonstituição e pelas leis·
,illl adoptar •••."
. : ·.
.
· .
·
U1,1aesquer f .
.·
·
·.
.. ~ao; coll(ÜC!Onadas "respeitados os principias constitucionaes da Un1ão'~. · .
· . . . .· . .
·
.
· , b:' ou. não 'um· principio constitucional 11; prohibillão dCI
enxerto clymnastico na organização poLitica d0os b:stadas ?
E' ou não um decconnecimento ela. fórma.republlca.lla fe- ·. ·
·cterativa, que· incu!lWe ao Governo nacwnal ·résta.uelecer, mauter, assegur.lll'1 ·
.
·
aqu1 esLá,- .Sz·. .Presidente, ra.pidamente exposto, um tlo3 ·
.princ1p10s em que nos .l:l.at~eavamos, no. cot•rer do anno pro.. ximo passaao, para sollcltau~ .do ·üoverno ·.Nacional, e~ nom~
. aos nossos am1gos .da Ama:tonas, em' uomtr ua . populaçao flageH~Oa. !laqueHe. opulento. lllstado,. a iuterfer:e~cla tllerapeutica
ao Governa.Naclonal. . . . .: . , .
. .
·:Por .outro.· lado, Sr. Presidente,· "os juizes·. federaes sã•.•
vitaliC!.OS e peraer·ao o cargo· u~camente. por sentenç~ ju1}claria. us ,seus. vencimentos serao deLerm1nados p~r. 1e1 e nao
vo·aerão sei' diminuidos".. .... ·.
. ..
. o legi!ilador constituinte qui:t :que os represeu~ntes d,,
Putlol'. J uawiario go~a~sem das .maJOres garantias .de mdeP,endeucia o estabilioade e foi . ao ponto de determinar, unJcamonLe para esses se1'vent~arios publicas, a intangibilidade .dos
sous. wncimentos. b:sLa l~tang!.I:Hlld~;tde, ·I!~. pratiCa de ~ru~la
c poucos unnos ,de Hepubllca, ·tem s~do atf!rmada pela J~I'IS
prutlencHl ·.uniforme, do· Supremo •rr·1bunal, de mteu·o at:curdo ·
com as. mauifestayões do Uongresso Nacwnal,. no sent1do de:~
4,ue, nem mesmo a tributaç~o,. nem· me~mo a decreta~;,~o. d''
imp1.1stos genericos, póde ·att1ng1r o venCimento .do~ orgaos ~o .,
Poder Juuiciario, ao mesmo ·tempo que essa J.Ur1spru~~nc1&
t.em ·firmado' igual doutrina para q8 os·gtios !lq P'Q'der Jud1COOrit'1
Estadual; .
' ·

por.

'

•

'

2.i2

.

,-•.

:,

'.

..
.i

.

Accrescc, Sr. Presidente,' que o arL 15 da Conslii.u iç:ío
prcceiLua como dogma do nosso .rngimen politico:. "São orgão;
da sobcr·ania nacional o Poder Legislal.ivo, o 'Podor .Exccnt.iv:;
o o Poder ;rudiciario, hurmonicos . e. indepemlenles" •. · · . .
Que i ndependencia poderá ROI' a dos dc~cmbar·gallor·l•,;,. a
.
dns .juizc;; de direito, .a dos · .mmnbros da rnagiHI.r·rlLur·a tln
.;\mawlla~, ·não aLI.hrgidos nos Rcus vcncirncHios ptir.· uma· tr·ibul.a9ão indi.~creta ou exaggerada, .ma~ alting·idos na~ pr•opr·it1~
conclrções f.la .. ~ua subsistencia '? !
·• ·
. Que independencia se póde al.tribuit· a Jlll)m!JI·os dn u mu:
ma~istralura, desde o mais elevado. gráo. de hierarchia. cor·-·
.responoentc até au mais modesto,. tios ~r,us postos, privada ·
longos mczt•s, .c mesmo mozes 11 rnezes, ca\Hia!nsanrenl.e, couw
é Jll'UJH'iu du Amazonas; d(l qualquer amparo material :í. srra
:mbsisttincia,. impos~ihilitaliu de rec'ebm· u~ ~eus vencimentos,
salvo, E'r. Presidente, - 11 1í com ver·gonhu qne deixo l"l'l:dst.ratlo
nos .''Annaes do Senado til\ Republica" -salvo, Sr...Presidente,
quando algups desses sei·vidorcs do Estado ·:\certavam de ~~n
cont.ral; um. intermediaria valido ,a· quem d,essem :pr·ocuracão
para receber os seus vencimeiltos em atrazo, rncdiani.IJ os i:lcs- ..'
cunt.u~ proprios aos onzenarios sem püdot·, ·cm um J~sl.ado .cm
~-11re o .Poder .Tudiciario é assim· mutilado. $
um caso· t.era. tologico de. organi~acão politica: é um toslcnnmho ineqtrivoco.
de dcscquilibrio fuuccional; 6 rrrmt manifestucão rle dcHordom
anulo mica qne concentua r.rin·· c;tso l.ambiJUI typieo de. desco- . ·
nhecimeut.o da i'órma republicana f<cdoralivu; a qrral, sngundo .
·a thcsc co!'l'cnto, vive ·só peta ecju ipoud·cracão dos ires poderes ccnlmcs, harmonicos llit sLnt sulidariedudc, , inde. pendentes nus suas manifest:ú;õcs autónornicas. . .
.
Aqui eslá pois, um segrrndn motivo pi)IÔ qual só enl.en- ·
demos que, em bém da moralidado publica, cm bem da org~:·
nização normal, o· Ama?onas pr•oci~:wa 'de intervenção, decretada, não ex Jl!'OP!'Ía màtm•; pelo Poder ]~xccutivo,' acccssivrl
acaso á-suggestão da· sympathia'ou antipathia particlarin. ma<
Jcgil.iniada pela inlervcnçã!J. do>con~clho ~os ünrhai~àdor·r.s. o~
· quaes, câda vez que auLorJ~am uma. merhda oxee]JCJonat rlr>;;la
ordem,~ te em natur;alrnent.e ~m· mente, no .espiril.o, a· possihF.i ~
· dade de t.al ou qua I r.aso vn· a ·occorrer nesta ou · . Iiaaw:l':t
.
. ·
·. - .·
.utra·latitudc da' F(ideração. · · . .
.
. l~m :trr,_l!ll u. ,.,,; .. , · ,, t:.th'I.WHO· da.'Uniãn, no :u·l:. lH, nün
assegura,· não garanle. Não. ,Qniz o)cgi~lador constitniillc ~cv
mais· prceisn, ]r mais· lmrgt-' do·: que I.!•. r· ia ido ~i srJ l.iv!'.>:'í?
fixado nos· .lermos, nus ~vocalmlos · "garanlP" on "asst>gura" .·O
legislador cimsl.itu!n!.11 dectar·~m:~O Gnvm;uo da Urtiã~1 afl:flr~('''·
o. P.agamenl.!l da. drv1da P'!blrea m.tl?.rna ·e I'X.ll~r·n!t· Nan dtz da·
d1vrtla pu!Jl.Jca federal; drz. ela· divida .. puhhca ·ml.er'Jta t'. ('Xterna, Occurreu-llre que os J~stados federados não· são ]Jl'.s,:•n~
de Direito .Inlernacionnl Politico, não t.eem existenéia ·propl'i't .
no· scenario .internacional e ·empregou . a expressão: afianÇ<l.
A Uuião·.é, pois, fiadora e a•: Uuião· o foi nos pr•imciros .an!·a•.~
da Republica diJ 11m modo_ pouco .i l"l'IJ!l'lllar, acaso ás. vez c~. cn- .
vm•gonhadu; agindo através do no las diplornal icas que se nã·1
pulilicarn com urna tal ou qualreser·va imposla pela clclicmh:z:\ ,
do assumplo. . · .
. . .· ·
.
· .
.
·A Umão· l.ern sido, por· vozes, ucsses'll'iHLa pouco~· àn~rri••
do llnpublica' o pagador.· principal de .devcdoru~ rornissoS,·l'llJll;c~cqtud_os por· E8turlos .qqc se ttl.r·uzurn \rtt suli~l"a1;ão dos st!V~
compronussos cxtel'nos.
'·

c

'

'

Orn, o .\111azonns ch·cgon no ponto de nfio saList'a~et: o
pagamento, a 11111• ~e oJ,J•igura, dos r:onpons ,de divida exlerna.
.
Dil·-se-hn, pam RCJ' ,iu8to, que ·o Amazonas padeceu, ~ern
· nppni·l11nn P r/'licírn/.P nmpaJ•n ria fJniãn, as cnnANJilrncia~ dn
Cl'l:il'! econou1i1':t nmiR .<toJ'ia fjllfl o J'li'nsil L1Hil niJ'U\'IJ~8ado, wm
a !lliJrlcla qur l'11i " nppaJ·nciJnenl.o, nn sccnario mundial, da
!Jor!'nciJa cnlli\·nrla sy~lrmnLica e intC'IIigcul.cmrntr.. no Oriente.
·:\las, Sr:· Prrsirlontc, ficaram ainda rccm•sos hastantcs na·
queiJa opulenta J•eg-ião para que, rJevidamrpli! explorada o 'h•1. ne:,;tamcn/.c encaminhada, pudesse n Estado do Amawna.~ novJ'üspondcr UI) mena.s, aos compromis~os rlecon•cnl.rs, não .i:l· df' .
:urn vulgar cmpJ•cstimo cxtemo, ma~. ao menos, de um em.:.
Jll'~.slimo rio consolidação, de um (niulinf), confor·me a situa~r..o
.financeira a que chegou o Amazona~.
.
De mo'ilo que. Sr .. Pr•esirlrnf.n, pat·a não alongtu'' o debate,"
para motivar· o .meu antigo vol.o, para o situar cm condiçíir.~
que não píu·cçam Let· nascido,· l.er desabrochado ao calor •.lo
motim venccclm.·· c'nl Manúos; para J'rsponrler ú pergunta que
a 'mim nw~mo me fiz,· da cxistencin ele um t.ilul;n· ele dirci!.o,
govr!l'llarlm· liceneiarlo, que pm• c~sa· 1'1\I'Jna, qnc por esse .<'n· .
cadcnmenl.o elo raciocínio, não: se dissipam, não se desconh'!c,lm; posto que, governador legitimo, ainda ·quando cs/.iwr;~c·
Hill exrr·cicin PT'' ·••:i:•·:\11•, no :·n·v.li'.'.IÍCs r:t·carlus pela série do
factos que rccapiLulci e compenclici, lcgiLimavam u intervenção
ria União para r·cstabelecer a t'órma republicana ·J'edcrativ:l.
· J~· nessas ·condic,ões, Sr. J>r•esirlen/.e, f[IIIJ dou o n1cu v11! o
no· rn·ojecto de lei, m·a cm debate.
·
.· •renho. concluido.
.
.(J!u.l:to bem; multo l1em..)

'·,.

~

P~esidente - Cont.int'ia

, . O Sr,.

•

n

di~r·J.I,;~ão •

'O Sr: Aristides Rocha - Pe,;o n pnlrlVI'll .
. o.er
I

Presidente
'

•

7'"

·.•

Tmr: a p:i/ai'I':J

Ir:';:·, i;pnadnl'.

•

'
'
· ·. ·.O S1·. Aristides Roch'a -- :-li', l'l'f':<ir/l'n/.,o, r/P~<~.in ilaJ•a Jlr.rJ'oitn. rlileiilu~ãri do li'·rnnrln e <la 1\'a~fiu,.:/'a~PJ' li~·l'iJ:n~ nol.a~-íl
margr.•m das · Cllllsiderar;ürs adrlu~idns •[lrlu .SrnadOJ' :Dr.ln
13ahia e, nol.ndanwnlr.; pelo meu eminente ,t! respei/.avcl cot, · lega· SenadoJ• ..polo Amazonas.· AguarcJo..:me, pOI'r!m, para :t
· torceira discussiío, visto estar a hora adrnnlnda e não quo.
l'Or: crinçnr a iiLt.ençíio do Senado..
·
·
.

..

o s~ Presidente - Contim1n. r. diS.CUSSiill. \ Si nenhum
.Br·. Sr!nâdor qui!1· n;;ut· dd [JaiaVl':l, ~t.cert·o u (iiscussão,,
•

I

'

'

O Sr. :A. Azerodo -

..

.

Peco .n palavra.

O Sr; Presidente - 1'cm a' palavra o Sr. Scnndlll• .A. Aze-

t·cdo .
. O Sr. A. Azeredo (')

para ,ius!ificnt· .. n10U voto.

PNii a' paln\'l'n, Sr .. Presidente,'

( ·) N:i o /'n i I'r. v ls!IJ polo omdor.
"

.·'
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· Depois do bellissimo di'sê'urso que .ac~bá.mos de ouvir,
parece que o Senado deveri·a votar de accôrdo com o •eminente
l:\en!l_dor B~rbosa .Lima. S.. Ex. !aliou, como. sempre, · com.alma, manifestando-se o grandr:. republicano.,, .·.
·
•0 SR' BARBOSA LIMA. -' E' bondade de V. Ex ..
9 S11.. A. Azm\BDo.- ... que. VleiÚ da Constituinte Republlcana,
.qnde tanto coni/Grreu para a votação dessa grande,
ri essa 1urninc:>sa lei que é a· principal do nosso pai?. - a Constituieão de 2i de Fevereiro, · · · . · · .
· · . '·
. Sr. .Prfo.SJdentll, não· per,so, como. o. 'nobre Senador,· ,em
relaoão ao governo. do Estado· do Amazonas; Si concordas~e
mos com S. Ex., nós nãopoderiamos votar· agora a inter,.
vençlio.
·
.· ··
. : ·,. .
.
Pen~o de modo div~.t>s~, porque entenao que um go~er.:..
·· nador de Estado, que ·termina o· seu mandato em 31 :ele dezembro e que,. licenciado ·até esse. difl,· se ·alis•ents para paiz ·
e.str11ngeiro, uão tem·· mais o d:reit(ll de voltar ao posto· qtie
deixou · por. meio· de· uma renuncia especial.:. ·S; ·.Ex. I ícen"·
ciou-;se por•que só deste. modÇl·podia<corit.inu'ar a rc.~oher. os '
venclmi)Dlt)S •·corresponde.nte.; ao _,1argo. · · ·
• .. · · . , · · ..
· Si ~ssim é ·-· e ~ãÍi ~offrt>. coritestaoão -· é ciar~ que;
Si elle puiJe~Se VOitar BO governo por m'CliO de habeas~110rpus;.
não pod2riamos votar a jnterve.n~ão. ·
··
· Outro ponto a que· se referiu· o meu illustre amigo e.
velho· companheiro desde a Escola Mtlitur .foi .quanto ,,â, ur- •
gencia vota."a, •. pensando que; voltan~o C'á:. Commi~são o •projecto apre.se.1tado velo illustre. ~enadop pelo Estado do Ama:·
zonas, pudesse o parecer que J'o;sc form1.1lado esclavecer o
· Srnado, de fórma' a votarmos de aMl1rd0 éom o pensa·m<!nlo
da. Commiss'io.
·
·
·
.
•
. .
.
- .
. ,
' I
. ~'
Por ~en relator (!Sta jâ se. manifesl:au, de sorte que nada
adeantará aci Senado o parecer .escripto. 'da Commissão .• con- :·
forme o desejo do mf.'u illustrl:l amigo. ·
·
•· ·· .
.Parece, portanto, Sr. ·Presidente, que. o. Senado está:. ha- .
.bilitadn a dar o seu Vl)f..o~ Po·r niinha parte dou .o· meu, de. ~tarando, entretanto, •que nãó· sou, coíno o meu illustrê· àmign
~ collega pelo 'Amazonas, intervenciopista· tl todo·o, transe, · · .
' · ·o SI\. 'BARBOSA LIMA .-• Perdão, .não s~Ú -inter~enciCmist~t ·
11. to!lo .) .transe; sou peta· intervenciín nos· 1
1.exlbs. precisiJR d:i ·
nossa' Constituição~. _.. _,-: · ~ ." _ · ·· ·--·.. · .·~' .
..
O SR. :.o\zEREDo .·-'- S'r. !>residente; jÚstifiq~~t:·~.-vott:ii pela
intervenção no Estado do Hio, porque aquelle Estndq estavo.
acephalo, 'como. o está actualmente o..do Amazonas;· ]Ustava ace- ·
phalo ·O· Estado do Rio de .Janeiro, apeza1• do : habea.t-<cm•pus ·
concedido pelo Supremo Tril;mnal Federal em favor do senhor
Raul Fernandes·-· que, justica(seja ieita, seria ·llrn.'e~pl'é'htlido
llresidente de Estado com,o seria até um eJCcellente Presi. dente d.l\ Republica; .pelas suas qu'alidades, : p'é1'6·"Sel1 · talmitn.
pelo seu saber e pela ~ua integridade moral. (Apoiados) • · ·
Ma~. com~' djztn, St·. l?residtinte,' o Estado •. do Rio. de J~- .
nei•r.o est,ava acepha!Ó• p· assim· a inteJ'venção feifa;,.palp ,Pr1e, .
s1idente da. Republica fieou perfeitamente ,iustific!llda, 'porque· (l
Sr. Raul l)'ernandes nbnnclonon o governo df) Estado,
·

..

.i
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Mas ''li c não abandonou '"'·go~.
nhnndonmr.
. o SH. AzllHEDO - Mmndonnn. ~Ílrl sr.nhnr·. mn~ ia upP.na•
assigrlnJ' n cxpcdir.nlr!. Ficon sem prcs1.1gir' nlglllll. sem nc1.:.ii"
al1;'11mn: n11: o cruT" lhe t.ornarnnr. Pnrtanl.n. ().,sP homem niin
O .Srt. ANTONIO llfoNIZ -

vro rno; foi· obrigado·

IX

nnqn,~IJ,. monvmto.
Vntnndo. prrt.unfo, rnrno vnf.ci, prla inl.l~r·vAnr,.ã.n no ~:s.taJr•
1lo .ni" d1~ .l:meiro, pura que Tossem r,•ita~ nnvas ei(•içõr.s: nnrlrt
mais fi{. rln (Jlll' i•nnenrr~J' parn volfn.r· 011 ~;nvcrno rlriqneilt' E~
tado UCJUCllc qne ·o devia ter exrre1rlo nn qnndrl1~nnir' nnt.f..
rior, quo J'oi exercido pelo Sr. Nilo Pncanha:

· rrnr!m cxel'eer a prcsiur.nr.ia elo E,;t.ndn.

: ,.

Assim, Sr. Presidente, está ,iuslifir,adn o mel! volo pela
intel'venr:üo, não roncordando 1 pnr~m. em qn~ n g-r.nr!r·al eroi:
chefe. d.ati forças legnli~fa> em OPI'I'll('t•e~. 1111 E•'i.Ú,.Io do.: Aúm- ·
. zonas, para o ·restabelecimento da ordem naqnelle Está-dei, no-·.
llllmsse ~:m trúvernadur 1111ililar, cnmo fez'. 1\~almcnlc, esse iJ;... ·
Jusf.re general excedeu-~e ne~sc r>onto, pois que só to Sr. ·Pl'e- ,
sirlenf~ 1irr R·•nubl !ca nnrnpeti~t fnzm· ·~~sa. rrom~aç:io provis0ria
par·a cfespacli:ll· o •):Xp~dicnl.e daqué!le:. Estado. · ·
·
Vrito. P'liS. ]JOio 'pàrCCCI', de ncrr)r,d(f ~ ... m ,\ minha mancú·it.
de nen;:ar· ~~ co1n ·o· meu nobrr. aml.ll;•"• Senado1 PL•ln Amazo ·.
' na~. .v.1tuit, bem.; rnu.ito bem)..
·
' · ''
· · /'

.

.

'

'

. O Sr. Presidente·- Continua a ;-liseussüo. Niio havr!iHfo.
mais cp.wm per;a' a palavra. rlal .. aLhri por enorrrada .. Est:\ rn- ·
cenada.
· ·
. ·
. . . · ·.
·
. · .. ·
Siio approvndos. ~em rlebnt~. ns :wl i~:nq t•, ~· e :3~ flo pro-·.

.jrct.o.

,

-

.
O 'sr. ·Lopes Gonçalves- Peço a
.

.

·

'

palavt•n pnla
.

'

'

.

'

.

v~~m

'

SP;

r. . oj)e~·

· · ··

Lopes Gonçalves (pela o~dem) - ·sr. P.r~si!~e!!tc>. :.

;\

Me~a P

.

•'

. ..

·' 'f

'

é lida a seguinte
llECT..ARA()ÃO DE VOTO .

,·.

' .:

pedi, a~ palavra pela. ordem Jrarn envmr á Mesa a segmme dr,- ..

· clnraçao de veto:

·.,

·
!Jrrlcrri.
. . '.

. O Sr ..Presidente-- Tem a palavra peln.ordem o
Gonçalves. ·
. ..

· o 'sr.

,./,

'

..:· ·.· .. ,:.

'

.

'' ''

Dr!claror;çâo de voto .~obre inte.r1Jen9ão no. Arda:.onas, do.s ·Seria-·
dores Lope,• Gonça~ve.•, S·tl_veno Ne1'1f. e Barbosa. [;1.ma, (a1.'ornvel ao respectivo P1'0Jecto · 1 :.- ••_
·. · •

..

.

'•'

o !\mazonas estâ ·ha muito divorciado da fórma· :i:epúblicana ·federativa, trac1ada e definida nos arts. 1.", 2•, · ~·: 68,. ·
ri; 2, G.S c 72 rla Gon~l.il.nição. E' pJ•eciso, pnis, mant!ll-n; nos ·
termos. elos arts. 6•, n. 2, e 90 g 4•,. dessa magna.le'i,

.

\

.

\

§ 1•- AUTONOMIA MUNICIPAl,

A Constil.uição da R~publica co::s~g_ra no art. · 68. n pr 1nr,ipio basico de nutonomm dos mumCJpl!JS cst.adunes.

.,

.·

I, -

21ti

•

.1:\XAES llO

Sl~llóADO

l'or s~~n vtlz, o aJ•I .. R2 dn. ConsW.uir:ão rio Amnzonns, rlo
til! 1!122, que. ne~sa parte, não se al'ustou, :th!"t1l.ulnmente cln.~ anf.Priim;~. reprorlnz o mesmo principio (c!e-. ·
t•rrl.n n. :l)..
. ·
·
.
·
'Ningut•ill Olli<ai':Í. conln~l;n· que 111'11 do~ nc·lo~ rnai" aul.n~
nomo:.i, "'' P"c:uJial' illlt•J'PS~'' n r,nn·nn-l.ia :'t g·t•l<t.fio .illdPpr~ndentu
. do Munil'ipio, seja O da· Ol'I;UilÍZU(lÜ0 1 elo SPU pnrlt!l' legislatiVCI
•:u cnnselho deliberativo, ujJur·undn as respectivas· eleições 1•
reconhecendo; com n maxi.mu liberdade, os sr11s .membros, lr.g·alnlr•nle eleitos.
. .
·
·
.
·.
.
. . No oxcrcicio dessa prerogntiva, ·propria e essencial ao Município, JJe11hum outro poder politwo - Federal ou do Es.
. ludo -· . deve· inteí·vir. · ·
•Nq· Amazonas,· assim sempre· se praticou; foi sempre res.
pcit.ado esse direito do Municipio através de todos os eclipse~
'l vici~situdes de ordem adminisLrativa, apeznr da prepoLencia
1
de. ~lg.nns g?verl)adores,. como s,e poderá
v11r. no art. 52· da.
pcnullnna ter elmtoral, n. 9(i7, de 18 rle setembro de 1918:
.

n de J'e\'cl·oh•o

'"'
-~

.

'

......

'

·-·

"

.

·...

'

' '

·"A apüração da eleição do superintendentes (prefrilos) e .iilLenrJcntes será feita na sala das sessões das
respccl.iva~ intenrJencias municipacs,- quinze· dias depois
. · .(ia. olei~:ão; pol' junta .apuradora constitnida pelo .. -pre"
· · '.'irlt~lltP. da lntendenc-ia ou..wn s:nbstitu.ta le(lal ern e:vel:!'it:io t.•. pelos· meuiúrn.1· da Jntendencia."
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:
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'
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~
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•

.

••

· al.é quo, .cm 12 .de maio de Hl22, deixou dt:l prevalecer. e~sq ·
· rei;·ru, para: dominar, no~ termos do arl.. 28 da lei n.' L il.i7,
o es_hu1hp d~ssa faculqarle, deles-!\ndo-se s~r~lc.lhante fun~cão,
, ml.l'lmt•cu. e mhcrcnte n au tono mm dos-mumcJpJOs, a. uma JUnto
.. · apu1~ndora compoHta'dc oito (8) Deputados e quatro_ (4) •sup·
. · plrnt.es, l.ambom .Deputados.
.
·
· l · ·. ·
W. eviclentc; pois, que a fórma republicana federativa so
.. ncha visceralmcmLo ·abalada· pelo regimen de apuração· da~
.··lr.il;õe~ mtmicipaes, quê outra cousa não teve cm vista :serlão
appni•plhnt• gúym·nos communaes dentro nos moldes do p!trticm·i~~Ji!o siluacionist.n no J~sl.ado, como occorreu, ultimamente,
'f:ntJ~c.oui,J•ns n1uil.os, no munir.ipio !la capit.ul (ManáQs), scnJo,
pcln. nrbJtJ•io da ,junta elo Deputados ou do Governador,. depu, rarlos quat1:o intendnnl.cs (o numero é de sete) eleitos pelas .
·· '!Jifl'''iiçõr.s culligailas uu· Allian1:a .Hepublicana, como se .pruva ·
<'lllll .. M dlll!lllllcnlos ns·. 2 a !J,. úoli:Un.,· das mesas eleitornes, .
q.u~ furiccio_naran1 no pleito; com firmas reconhecidas e ce:r.- ·
· utlao elo .rurzo Federal, cxt.ra!Jicla dos livt•os competentes .

'. '

~--.:_

•

..

•'

'·

·,

.·, ..·

. ·.
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.

'
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. ~ ·2.' ~ f.OM· •\ !U.J~IÇ,\0 llE llllt GE:!\110 DO GOVIll\NADOH PARA PRESI..;
·. DllNTil. ll.\. ,(SSEMBf.É.\ f.EOISJ,ATJVA, . SEU SUBSTITUTO 11')!. •\lllll!ATO, FE!\Ili·SJ~,. llM CHEIO, O PllJ'NCIPJO CARDEA'L lJO
All1' •. /!7; § it", !l-A CIINSTITUif,'Âll DA HIEII'UBJ,JCA
~

.
..
'

,.. '· ··:No ·Amazonas, não ha vice-gove,·narlOJ:cs, ,de_ modo que o
.. 'libsi.HI!I.o elo nrg-iío cxocul.iro niío é eleilo no niesmo tempo
. ....-.o"w.a,.:J ..u~:,
..-qnn _P.,/.n . .·
1··.'

•.

-

.\ subsWuicão do GovernndOl' conrol'nlo o nrL 3! c!a ;,;u:\
·
'
· '1", no pr·rsidrntn <1:1 nssrm!JléÚ: ·
~", uo. seu. vice-presidente;
:J", an p1·csidento do t.i'ibunal.
I~I'IÍ pm~irlenl.e ela .Legislntm·a o De.· Tu Piano ~[eil:a, ca:.
~n~o com a J:ilha·.do Governador. Rego Mónl.cil·ct, como d P"-]i lwo c notorw.
.
.. Ora, pr~hibindo a. Constitui~~~o · êla Republica, en:1 seu. a~
ilgo .4 7, § 2, que po.~sam ser elmtos presidente c ;vJCC-ílrP.~I ..
donl.e os .parentes consahguineos .e affins, nos 1" c 2• grá.os,
do Jll'l'SHitmt.e. e vwe-pr·es1dent.e, que se achar em exerci cio no
momento 'da nlcição 011 que tenha: deixado seis mczcs antes, ·:
él_ogicp Inferir que semelhante preceito prohil:iil.ivo nã:o póde·
· dmxar ri c ser arlo(JI acto pelas Consl.il.uit:,õc~s cstaduaes, em face
do nrl. . 63 .. ela nossa 'lei rnngnn.' E, nssim, o f('z n do Amazonas, ;.Jc morlo expresso, no sen nrt. 4n. .
·
1
I'sl.o posto, não é licilo aos Esl.tÍdt.B olcg·cr vicc-governa- ·
.llnr, ·rlu.r\ml·o o mandnl.o rio govornarlnr, nm parente deste cm
gr·úo prollibido ... E; sendo assim, .'não é tnmbcm pcrmittido
lcgis!nlura cstadunl eleger seu prcsidenl.c o .Dcpntudo nestas
tlonrliçõc·,;,. que ln,t•:! rle. s_er. o .pyi.mciro substii,ut.o. àaquelle titular, ou seu sub~l.ll.ul.o Hnmerlinco. ·
·
·. ·
De ottlro Jiwclo, seria IJtn·larla n pl'ohibicãà constil.ucional,
snpprirninrlo os Elll.nclos: como rei o Amazonas, n cargo de vice. g·o,·m·narl!it'. o t1ue, ·aliús; é conlrnr·io ti su'ilsl[lncia rio. rcgimon,
· '' r.;;l.nbelt!Cimrln· n. subsi.Huicão do orgãó cxr.cul.ivo pelos pro-·
Rirlcnlcs do· lcgislal.ivo.
.
·
.·
. i\'ão ha, pois, a menor duvirln que, desta fórma, ,c)lqg~- ·.
riamos no mais pcrfoi!.o c desabusado arranjo de [a.m1ha, ft- .
rmndo o governo do.EMn.:to entre n5 paredes rle uma oligarchin,
n maiA pcrigo:3n daR dictaduras. · ·
·
. · ·
·
A citncfa lei r,lril.oràl, · n .. 1.157, cm scll m•f .. ii5, não
JWOhifw, iwm porfia prilhibi1·, a cl~içiio .ciP pm•oJ~I.r. alfim í'l11 I".
e .~ .. A'J'úh~ rln Gni'OI'IHitlot• pai'U Jl1f'Jlllll'll do Cong'l·rsso ou ARiHJIIlhf.0a,· 1111111 ,,.r:~ (futi ·e.v.w..)lltri'nle :iâ tenha r:;l:err.oüln ·o uwnrlaio ilaloaislrr/u.ra .rrut'eriór tí .fi/eiçtio dn Gn1JI!I'IUillOJ'. on o asteiri e.1:C1'l't!nrln rin tempo rfe.vta - liias isso não quer dizer quo
sr:ia constitucicinaL n·: eleição cic'ssc parc1~le :p'arn ,Pr~siden!e. da
rct';:t•icf:l cot•pornção·, quándo·, pe]n pt•oprra Const.JtUlçao, ·e elle
subsWu~o immcclint.o nn sup.l'Cmn: aclminisl.raçiío,'
·

Con.~Lilui(lãO·, é àeferida:
'

• •

I

'

t
~I·

'

I
I
I

1

'

'

'

'

.

'. '

'. 1i,

•

: * ,'

.

'

§ 3" ·-,- ,\

l'·ll:J'A llR .PAGAJVÍIÍN'l'O o r.:· VENC!ME;>I'I'OS DO FUNCCIO.O ·
NAUSlllO, l~M arm.ú,, ll, ·n:RSENCIM.MlÍNTE, DO PODER JUDICIA•
RIO, COIÍ'lO O'Ra,\o Jl!l SlllH~ii~\NIA NOS PHOPRlOS, ESTADOS, DUllAN1'g 1\fl;zm:; RllC:(:llSSIVIlS, f:II:'\H:J'rJ'Uic N1'1'RN'I'ADO A' FÓRM:~
llEPUBI,JC:\NA PIIJJJmNrJV.\.
.

. Depci.is d.c cHlabclocor, n'os ar' I.;;.' 11' n 2°, que a nossa fórma
de governo 1! a. de' Republica I"rrlnrnliva 11 que ·cada uma d~s
nnt.igns pt'ovincins l'orrnnrá urn·Eílnrlo, firmou a nossa. Consti~
tuiãço, no nrL. 5", o p!'incipio rir>- que n cnda u:rn deste.~ ·mcu.m.be
·j11'1n'iU', n r;npl'nsn.• Jn•np1•ins; ri.~ Ul't.'I'Ssidnrles de sm omJCI'IlQ,

..
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n admin·istração - Ora, é umn inconcebivel necessidade nrlmi.:.
nisl.rnf.ivn n lnst.ii.Jiioiío do funccionnrios publicos e, como nin-'
guom é nb,·ignrlo .::! l.rabalhnr, a prestar serviços, sorn 1'Crrmnr:' raçri.o, I'IH:nnl.l'n-~e. aindu, nn nossa magna lei, cm .seu arl.. 31,,
n. !!ú, fj/lr no legislativo compel.o, privati1Jnrnr:ntr.; osl.ipuln.r
os vr.ncimrnlos do funccionalismo, cnbcnrlo nn · oxocul.ivo expedir :li•r•,·rl.o~. insi.rtlf~Qõcs·o l'ngnlnmenlos para n ,qnn• f{cl r::r.n~ \·fJ
, _A Consl.ituicão dÓ Amazonas não se nfn•sl.rm . dcss.ns pro •. ·

C'IIÇ!io. ·

'

.,I•
,:

'

I

VJSocs rnnclnmonlnr.s, eommct.l.enr.lo, de modogrmoricn, ft sun
. assomblón; JlO nrl .. 24, n. 2, , fixar annua.lrrumli:, n · rlr:srwzrt
do Eslnrlo, nnlnrgnnrln no Governador, no nrl.. 11, n. 3, compol.cnr.in pnrn oxpcrlir decretos. reA'Ulamenl.os, insl.rucçõiJoS pn.ra
fio! o convcnionlr cxrcucão das leis.
· ·
Ouo ·no Anl:uonns o Governarlnr. rlr.clnranrln somrrr. a snn.
Const.if.uiçiío ·e snns lois, não cumpre, n rcspoil.o rln · cnr·po dfJ
funccionnrios, n. Joi orçnmenln.rin;. fiel 11 con1Jrnir:ntcrnente,
desde o inicio de seu governo, é facl.o indn'bít.nvol, do rlnmihio
public'\ conhecido cm t.orlo o paiz. nol.nclnmonl.c nas elevadas
cspherns do Governo Feder.aJ. e elo Supremo Tribunal, nnde.
mais rio uma vez, l.em se· feito ouvir o clamor dn.s vi climas.
A imprr.nsn unnnimc. sem distincr,ão de eseoln c pnrl.idarismo,
tom, V(\hr.mrntomcnte, se Oi)Cllpado f!o n.ss11mpl.o. ·E' osl.a, pois,
umn infr.liz c d(llorosa questão ndminist.raliva, de plenfl, nof.n·riedado, ano clispensa, por sua· grnv,idnrle, n mn.is 'simpl·r.s rlncumentnção.
.
. '·
.
E' 'Sabido que .constitue· coac~ão,. desprestigio, rlagrn.nt.e
deshnrmonia e desrespeito ao Poder .Tudicinrio deixar, propositivamenl.e, de pa:;:ar os vencimentos · devidos ··nos seus
membros.
RMursos não t.ecm falt.ado no Est.nrlo para cu mpri.r o Governncloro osse devr.r cnnsl.it.uc ionnl, cívico, hnmn.nn r. do rocommnndavol mnrnlidnde.
·
.
.
O preceito imperat.ivo do art. 15 da. Consl.ituição Federal.
adoptado posit ivamcnle. pelo nrl.. 5" da Consl.it.uição do, Estado, não l.rrn sido àbservado pelo Governador. ant.ígo magistrado, drgornbargado.t· aposentado. ·S. Ex., ao contrario, temn'o ·cle::_con~icJ.érarlo,. inl'Jigindo aos membros. da mrugistratum,
seus, outl''nra, call.egas de profissãó, de carreira fimccionnl,. o
süpplicio. ria fome ll ela. rriiserin; não lhes .pagando suas sagradas. rem~Jnet·uções pequninrias e comprlllindo; ·com esse pro~ .
cecle.J•, alg·uns delles, em· deses·pero de causa, na lu r: ta pela
subsistcncia,' sacr·itiqur..m o seu pão e . de suas· familirus nas
malhas· da ag·iotagcm. vendendo o frucf.o: do. trabalho honesto,
cercado da~ maiores vigílias e responsa'bilidades, com abatimentos u;;candnlu~os, que vão no extremo de noventa por conto
(90 o/o), eon:o ncontr.cou com o ,juiz. de .cJireil:o, Dr: José Tavares du' Cunhrt MPIJo e se prova com o documento n. 12. ,
OnmpJ•t•hotlcle.sc, pois, que semelhante sit.uacão dn; .mn. ,qistJ•nl.uru .põe em cvtdcncia, cm destaque, em .côres mtJd;ts,
um vcrdncleit·o ·.attcnludo ú ha.rmonin dos poderes poliLicos.
principio essencial i• inherente, subsLanei;ll e il'retorquivel
do reg·imon fodornl.ivo, elo sy;:;J,oma de governo que .rege os·.
no:'lsos ·ctest.ino~.
·
,
.
'E 1t~sr cnnclemnnvcl, cJ•iminoso e pungenl.c cst.ado de cou~.
sus~ oorneçndo (ln1 &dministt•ações anteriores, u datar del9i3,

...

SESSÃO EM

! •

;

.

20 DE SE~'EMBnO oÉ :1924

219

· aggruvado nos dias que correm, pelo rnuximo descaso d;J actual
govDI·nador•, não ··se limita no funccionalismo: abrange, Lambem, onlros credores do Estado, jnLernos c externos de divida
consolida9a .o .divida .J'lucl.uante, Lendo havido,. ,iá., 'innumeras
reclnmacuoH rJrplurn:üwas no Governo da União contra a prolongn(ht ~uspensi'io do Jmgumonto das arnorlizaoões e juros dos
ornprosl imos conl.rahidos. ·
·
. 'l'trdo .isto r·evoln o uspecl.o assombroso da {mpontunlidalle
o do nfiu curnpl'irnrmlo do obrigações financeiras, ·prócedimento
lJUe vttu extinguindo a boa fama do Estado, e, do alguma
i'órma, · J'ebaixnndo o valor· moral ·dO's brasileiros, actos irritantes da honm o da probi'dado, inquíetado·rcs c alarmantes do
patriol.ismo.
,
·
.·. ·
Fac i I é rccon hccer que, cm meio de semelhante descaia, bro, o arnhionte nrlrninistra.livo do Estado não· pôde: deixar de
oxpresi!nr os processos mais revoltantes contra os que, tendo
a reccJmJ• da J!'ar.cnda, se acham n'a dull'!1 e cruel. emergencia
de ·negociar corn D~ protegidos do governador . c com os altos
:f'unccionn!'Íos ela ndin:inistracão os.scus titulas de credito, como
succerJcu rt Caetano Monteiro que, por intffi'medio de Pedro
Mesqnil.n, vJmclen ao coronel Lobato de. Faria, thosoureiro do
'I'hesouro, ror 2:000$, uma divida .do 20:000$, como se prova
co.m o rlonumento n. 13, devidamente legalizado. ·

•

••

•

§ 4•- A Qf,IOARCHIA

l

!No Governo rlo Amazonas oram. auxiliares do Exmo. Sr.
·Rego Monteiro, w1 filho, Dr. Mario,. ,juiz do rlircif,o dn Man;los,
oomo clwf(l rle policia; Rcu filho. Dr .. Claudio, como Secretario
do Esf.nrlo;· Rou filhn. Dr. Scylla, como official de gabinet.e,
seu filho; Dr. Edgnrrl, como Prefcif.o ·011 Supcrinf,endonlo da
Capit.al; sou g11nro. D:r. Tu r iano Moira; como Presidente da
AssombMa LegiHint.ivà e, portant.o, como ,iá ficou dit.o, seu sub8f.ituto. immodínt.o; fendo sido delegado gorai do Eshido na Ex- .
-posição rlo Contcnado o' mais ,ioven desocndcnt.o do Governador Dr. Ccsar do Reg-o Monteiro Filho. Si o desembargador,
ora.' licenciado, na Enropa, com 10 contos mcnsaos, volt.ar ao
Governo, serão torlos da familia rpempossa~os;
. .
Oregimen Tepnblicano é o regímen r]a fisr.n]izn,cno, da PU,-'
bllcidade, da limH.áÇão de poderes e da rcs~onsa)liltdn~o. (m•l.igos 79" S2, combinados cnm ,q 63, da OonRt.lf.IJlqúo), ]<:. mcompativel cnrn o [.lnvernn exclus1vo de uma fam!lm.
· · .
. '· · A r!emooranin não permitl.e, nem tolera semelhante ·PTl•
viledio (ar i . 72, § 2•, ·da Constituição 'i • ·
·· ·. · .
_
Nin"uem acrel!i!a que um pae, na suprema ndmlmst.raçao
de um Estado. possa. com isen'ção do animo, fiscnliza1' c ,julg~t·
os aotns J'nnccionnes dos seus filhos, tornai-os l!'espondaveJs
por·q1.1alquer im!:;ularida.de ou a~to orímino~o. E, sendo assim,
n deson:nnizaçãn do servtco. a dtssolnr;ão da ordem e ~ns boas
praxe~ sttr:;:irüo cnm fl!_cilidnde, compromettendo o mlcresse
publilw pelil eone<•tltt·ncao de voderes ~111 uma só ansa, :pelo.
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cenl t·nlizn~iin do l'tmctOcs em um sô nomr, pnt• ma i.~ :l'espoilndiJ
q11n 'r.in,
.
.
·
A 'ã mrll':tl t·rpllhliennn. i. r~[l.il'il.o fln nMsa lei fundamental. a nn!nt'PY.a n a n~sr>n1'in rlú no~sn. Ol'gnizaçii'n polit.ica, :t .
no1.:íio iln .Jus i i(;a n o et'il.f't'io ria .ip;ualrlado ~ão inl'en~o~ a Rr.lllPihnllll' ,;y~il'ii~H 1111 modo d1~ )!'nvr.rriat• Esl.adns, qun, possuindlr lllllonl~lllillo JlH't'!'CC!ll vivct·, pelas villiOJ'Ías. tlo liberalismo, l'fllll dr~irlirlo pnll'iolismo r> nftn em ·pt·nvcil.o do pri'IJi/l!fá·mlos rtu ar:nso 11 ·ria· periOCJosidudc, consl.antr n t·oincirlente,.
~t·m litnill's, tonnseil'tlicrnl!türo. tlolibm•arJa, n bt•noficio de ·uma
J:unilia, paro, fipJf:l!l!flt•ntr),;o fHil'C:!JI·r•:<, aiJin~ ·r apnnignnflos.·••.

.'

•
§ 5° -

•

1;>/'/'IWRI'D:IDg 1'JmlHTOFHo\r,

() Govrt.•nurlor do Estado, pnJ"a ·rralizut: rninosu op~rução
rln m·c•.iiln, empt·<'~l.imo, exlet•nr>, não trr.pir!ou rm nffc.reccr, por
inlennedio de .Sf'll' t•eprr.sr,ntantes, Dr .. W o Almüirla c Conde
rli Mm·co di Panig·ui, antigo photographo ii ali ano, 300 o000..a
400oOCO kilomelros qnarlrarlos dr. terras dcvolut,as, situadas, csprcinlmronlr, na ft•r.inleirà .elo Bt•asil com a Guyana Ingleza e
.11 R.Ppublieu rir Vrn••r.uPla, eomn ~tJ v& dnclnusnla o, do no 1
. r: -r.la elaú:;ula b do n. :3, dn contrar:lo provisorio ·com a Tlte
J o tJ,) White Enoinecr'ino Co;·pm·at,íon", rlomiciliarJa np Oonncvtic·ut, elos E~lados Unidos c:!a Arnrt'ica do No!'fc, documento
no. H, ttma r.normc área, U[Jpt·oxirnadamcntc o· dobro ·do Est.udo
1lc ):;0 P~ulo, pou·~O meno1· que a superfície rio Maranhão e
quasi Pquivalentc ú quinlu (5') parle do proprid Amazonas •.
Niín· houvr. aft; hoje, em.uenhunia parte do mnndo, maior
t,•mcl'iclarJ(•, tiHtb audaciosa 1.1•nlal.ívn de crime .public,o, mais·
•'XPJ'I'S'ÍI'n r.utlliiH~IIimi!nlo cntli.J'a a soht'!t'lHtia e int.rg.ridade do
llJ 11 paiz, do· tlllll u cottsiaJtl.c dnssl' plano do Governador do
"\111a zou its, · prrl.oudcndo cnit ccd JJI' au cslt·ang·p i r·o, r n:o esl.ran- , .
ge il'll lli! iw:u m11:ãn podet•o;;is~inm. grande·,.cxf.onsão territorial
· do sólo ,palrio. eonr o unicn fim de arranjar dinheiro c mais
rlinheit•o..
..
.. ·
·
·
.
·
!';ão passou Um momcnl.o, siquer; 'pelo cspi!.'Ho de.sse homem ele governo a lucidez de que estava vendendo a .sua nu. cionalicladc, l.rahindo os nossos destinos; a nossa grandeza e.. a
nossa prosperidade e· sobNnnia?
o
, ..
. :'ião lho passou pela mente a vrn•gonha de que ten~ava espoliar o Brasil. cntt·egando uo nct;:ocista a coração da Patria, as
sua~ t•iquis.~inms f.erras. líildeiras do vali e do Rio -Branco, dessa
bacia tão cobicuda pelo estrungei t•n! Parece Jncrivel seme~
l han t.e maldade, crime oti louéurn I .t
E. si essa suprema desg:rncu;. si essa ignomínia· sem par não:
foi !0vacla n el't'eit.n, devc~se-o á pulriol.icu, opportuna e bene'merif.a inl.erl'ercnciu elo Gm·emo da União, do i.llustre e hon~
rnào 1:\c, Dr, Arl.htu' Bet·nm•des, Presidente du ·Republica, oon~.
dcmnanrlo tamunh:t cn lnniiclude, prestes a ·se desencadear, n
nos avíll.ar, a no> cscravisul'. cobrinrlo-nos do opprobr:io. e do
mairli~i3rs. nn Pt'0sent.r r. no f11Lm•n, como ~e JWOYa c(lm o. d~...

. f

"

\".

cumcnto n. 15: Nem, uo menos, occoneu no Govcrnatlnr· qun
direHo dn~ Esl:ulos ú,~ let•t•as dc\'ulul.ns, usseglll'arin pelo
urt, ü4 ria Consl.ilüi·Cún, soffre, nesse mesmo clisposil ivu, a
resi.J·ict;:in rle ser rcsrwuada á Unilio a po1'('1Ío dr. tm:rilorio in-

'O

dis]Ú!nsnvcl pm·a a d"{csn das· {'rontdru.~, (m•li{icaçõcs, cnástrucciJes mililm•r:s c .estradas rh: fr:1'f•o federar.);.·

. VC·-~e. ainda, pot• esse aspeel.n, n cnnt·rnidauo riu aUI.:lltado conlt·a o:l nos.'iOS elerneritos fie defesa; depr·r.IJIJntle-~e com
. a tr.ntul iva de semclhanlc 1:onca:~:;ão n clrtlliUI'OSa PI'O.irceão du
maJOr tios deliclos, qu1.' ~e poclet·ia imaginar, eonlra a segut·an~.n.
orar:m 1: i,r·unquillidaclc nacion:w>, pcrcelw-sc, nas .linha,; ruais
somnrias, o Bmxtrno expoente da tmhi<;ão conii'H n: trnidnde du.
Brasil, da nossa querida Pall'ia. A historia Cio~ povo~ nã11 l'e;.
g1st.ra, alri este TlJOillenlo, facl.n de lunmnha g·ravirlnrle, em que
se tenha prelcndtdo. a um .s6 l,empo, dcrm>lir a magna lei, de:. memb1·ar o lcrritorio, vcnrJct· os nossos dir·tJil.os c o no,;tio lar,
climinaltclo as cunouistus liberac~. torc,cndo os Impulsos do coraçiío filial c os senl.imcnl.os da honra, do briu c tla tligni-

dncle.

•
§

:I

Ü" · -
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ll.l GLi:\~'1'1'1'1;11!.\iJ

No Amazonas não llavin ;:at•nnl ias, nrnt exi,;Jin a invil.linhi.lidallc dos dire.ilo5 conCCI'n!'lll.t•s 1\ libm·rlnde, ú ~r;:uranca inrlivlclun.l o :\ prnpl'icdadc. o.~ nrh•nr'R:n·ios· rln Gnvrf'llarlor, QIIO
consf,iluem a quasi unanirnirlade rle Sf'llS habitanl1~s. não podiam nlliviver sem o:; mniOJ'Os VI!Xamt•s arlminisLral ivos c pci~
liciacs. AIP.m rln mi5crin, a qnc o uovernnri'nr· volnn o fúnqdn-.
·nalisrno. nãn lhe ~af.isrnxrnrin ns Sl'lls vrnciment-.os, a~ 1lemai~
classes ,;ociaes vivinrh pr1•snrwirias ern snas !JI'I.Ii'issül's. nn 111a-'
mfcstnção de suns. id1~n:;. do prn~nnwn1.11 I' da palavi·a .•~:iu Jwvia imprensa no Esl.arln, pnblicação r!inrin ou não, gaxr.ta iiu· re..:
vista, que não e"l.ivcsse l'ilindn ao pat·l idarisrnn dn Goverriarriw.
Alli, s6 se imprimia n ~lrcula\·a nr·g·ão rir pnblieidarle Qtw, ..senl
hesitncão; pnriicipass1• das irJ:la~ rio situaeinnisnw, l'nlnnrido
louvores ti: l'amilia Rr.g·o Mnnleiro c n seus nrlrpln, '~ p;tr·Lidnrihs.
Nenhum cidadfi.n :.inlia rlii'Oilo dr• rnanlet• jornnl 1.111 pi.!J•indico
para apt'l'einr iiv1•emr,nl.1! o.~ a1:lns da atlrnini~l.r'n1;íio 1• ria pqJiLica c~ladnul. O [li'Ogt•an111ra de ní·rl,•rn pnlieinl em H enar.~;iin
uu violenr.ia, a umt·aça pnlllien 1.~ u cspancameHI.u do,; jm·na-.
listas qun ,;c afn;l.a>'31'll: tio GnvJ~t'lladnr, ec•n:>ur·muln-lhe ns
met.hodos de Gowr•no. r.onllernnanrln o~ dP;;cnlabros, Jll'·:~polenci;,
e injusti~;a;;, como ncrmt1:t•JU. cnm o cr)J•tmnl :\gg-1\o narnos, ~~~~
nheciclo, vunfojosanwnle. pn1· :;r1n indt'pt:ndr•ncia de• CIH'aCII~r·.
fundador,. propt•ielnt•io du. Oa;r:la>la 1'nrâu, \'1'5pr.l'l.inn CftW,
contando dez nnno,; du oxislr.lllda, itwot•t·ru· no tll'.-;;lgnl'llo 1.! na
coleru. do Govc.r·mrrlor •.11ricunwntc pnr que l'lll lit1~·uuge1rr dt!. cente, nol.Jn,e c el1~vada. l't'il.'icavn e t'l1fJnliiu aLguns ttel0~ s••n:-:,
os habitas de t'olonin, 11 :·bandon.J doo iutrJI'O"Sl'3 viltll'~ du E;tudo, o desbarato rlo,: dinlii.'Íl'IJ,; puJ!icus, a Jll't':<<'gui~fto aos UJI;po~icioui$tas, tendo :>i•lc l'~"o. eiclmlão bnrbal·nmt.•nle o,;pnncttr.lu
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na VHL publica, por agentes de policia, .privado de ·sahir de sua
1'CSHlenciu puru não soffrer nova aggre$sãó 1 du:r:ante mezes. se-.
gu idos, causando sobrcsafto's .'ll. . su'a· ósposa . e · Tillros, . ameacudo o se_n rJomicilio de alaqu'e· e invasão, até' que, por ultilm'a:.
turn, viu-se, forcado a vehcJer o ·a~u:;Jprnal aos ..elementos do
oJ'ficia·lismo, l'igurando ·como comprádor o director do Diario
O{f'icial, como tudo se prova com os ·documentos 1ô e 17 e
consta da cEcJ•iptm·u.. publicu em notii ·do 'tabellião amazonense .,
Haymundo'Monteiro. -·:
: ·· :: ...• · "·.·
Mais !.urde, múdáda u'·féii;ão' livre e independente da Gazeta da 1'a1'de,·quc. se tornou ma:ís··um· orgão do -despotismo governamental, -fundàram: alguns·· oidadãós ._ o . hebdomadario A
Lucta, destinado a.•exuminar e aprei:iar,,coin imparcialidade; a
gestão dos n~i;ocios ·publicas; As· oonsequencias dessa altitude,
de nobreza e>dedioaci.i:o á prosperidade· do Estado, não se· fize~ ·
ra1n esporar .. ·...... ~.:·~ 1 :·
•. •
.•
_
, ·
' . O Jj)r,.•A'prJgio ·de Menezes, membro do Directoria· da Allia.ncu., J~epu-bHcana, que; no Amazonas, se ·bateu pela victoria
dos candidatos da Convenção de junho. de 1921 á presidencia '
c vice-presidencia da Republica, homem. de real prestigio, con- .
ceil-uudo e de s.ervicos á sua terra natal; antigo Deputado .esta- .
dual e intendente eleito da Capital; pelo simples 1'ac'Lo. de· coilaborar nesse periodo, .foi -av.isado de aggressão IlhYsica,: que
não Joi lcvàda a effeito devido á intervenl,)ão do. coronel Me- .
nescal, dai.:Vasaonce!los, que era, ao te'mp9, _commaiidante do
27' Batalhão de, Caçadores e do· procurador interino da Repu-·
blica 1,. ])r·{.. ,.rouq_· uim _de -_Bàrros .. Correia, . c_orno se prova com o·
d
,r, ..• fs·
.
.
-~
- .
.
oc~'Ç.é'fu.f1'p~~tayj~ie;; directo'r desse. hebdo~aciario, ·foi preso .
o átHb'ar;~qo 'pe .espancamento, .violeri.oia. corporal. que se ,não
·. O?n~:umr[l\!4 1 : d~_víd.o .a..i_nda,á. inte_rfe. rencia_ das ~referida~ autorida~ .~;. ~eP,eraes, como se prova, tambem,- com o alludido do~ .
_cu:rii~. t1 ~;~:.1s, assignado pelo vioe-presH~ente da·Allianca :He- ·
pub1~.HHna,. co:rone!. Guerreiro Antony, antigo Deputado 'na_ ,·Le.gislã~l:ll·t,:~ocal,: contador aposentadl? do Thesourl? ·e. ex-vice.o.
Gov-ernador do Estado,. nome respeitava! e respertado na po- .
li~ío~á'::r 'n~t_ .so.ciédade. varão 'encanecido___ nas lides_ pela grandeza •
da, illlt,~:·i:le'sventurada região' que lhe serviu de berço ..·.· ·
··
_. ':éi'\\!~a.dão :Juzi'ta~o. Passeis. Goll)e!Í1 dire_ctor da União Por. tus-U:é'ih'; .em cuJaS offwmas se 1mprrmra a mtada folha A Lucta;
. pelc(~l'~\ples facto ~e alugar .ou ce9,er-lh~ .gra~uitamenf_e .os
seus p\•élos c machmas, nenhuma. oopartrcrpacao .tendo.· nas ,
· idéas e>.:pi.:ndidas;. foi, traiçoeiramente, aggredido por. capangas
e ferido·_ gravemente .na cabeça', como se .prova com o do:-.
aumento n; -19 .. ·
·
.'
· _
· ..
· . E, a talpoi-M, eín summa, chegou a falta de .garantias e de.
liberdade, que .as viotimas· e adversarias do. Governador só se ·
portiurn defender: das "calumnias e injurias que lhés erarri urr.o- ·.
gadus pelos jornaes. do Governo, dar noti.oia dos factos .mais
. irnportun~es,· denuncia. das arileacas, que lhes eram .J'oil.as publicamente, mundando imprfmir e distribuir boleLin~, .como se
· pi·ovn,com os documertosju.ntos, ns. 20, 21.e 22. 1 .:
. · Como se vê; foram elimmadas no Estado as gàrantrns especií'icadi.\S nos,parugraphos :1', 2',·8'; 9', U,. 12. :13. 11!. 17 e 21.
·do arL, -7~·da ConsLituigão, a'Cbando-se perturbti.da a fórma republiêanil; Jedora.tliva.
' . .
.
·_. _· .
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Po.r muito menos do que fica .exposto, o Presidente B•artllolomeu Mitre, na Hepublica Argentina, em 1&65 e e:m 1866,
interveiu·. nas. províncias de CordobO: e Santa Fé, sob fundamento de se achar pcrt'urbada a (ó1'ma·republicana federativa.
.
No Brasil, por,ém, exceJ;><;áo dOS' governos. Floriano Peixoto·
. e Hermes .da I•'onscca, que muito· intervieram nos Estados, a·
pt•imcit;o reparando o g'olpe de 3 de. novembro de 1891 e ose- .
\ gunrlo' derribu.ndo ·cn1 HH i. e em' 1912 'antigas situações, .os
·presi den tos te em sido, por tolerancia e meticulosidade, excessivauente· escrupulosos no. pedido ao Congresso e na decretacão de. intervenção, confiando, .patrioticamente, que· os poderes
locaes, reflectindo nos s.eus erros-e desmandos; violencias li liberdade e garantias· individuaes, rriudem de orientacão,. seguindo resolutamente o. salutar' caminho· !la .moral adminis, rat~ya, obedecenclo. aos bons. costumes; á•s excellentes praticas
de uma politica liberal. e justa, elevada e digna,. util ·e. con- ·
·. ·
. ··
.· .
scienciosa.
· .. .
Si occorresse em ·qualquer Estado americano, ' Província
. argentina ou Cantão sui~so, ·me'tade das illegalidades e pre. potencia, desréspeit.o ás immunidades. pessoaes e prerogativas ·
ao Poder Judiciaria .. como, e:x-abundimtia, se tem observado
no .Amazonas, dui·imie o. período· governativo a findai·, · cc'l'i."
não haveria hesitação em fazer chegar. ·ao local em· que taes .
actos ·se praticassem,· sem. perda de témpo, por· delegação do .
Chefe: da Nacão, a. figura constitucional do commissario ou
· ínter.ventor fedaraL • .. .
. 1 • • · ·· ··
1 . ·
·
:'Entrel.anto, é fóra de duvida tque
no infeliz e atormentado Amazonas jli .se .fez sentir; sem contraste, positivamente,
·a interfercncia patriotica do honrado Sr.. Presidente da· Rep11~
blica, quando S. Ex.; publ·icamenl.c, ·condemnou a tentativa rio
qmp·re5timo, a que já no,s referimos, e bem assim a garant1n,
. hypo!heca ou cessão ao ppestamisl.a de extensas terras na ·
bacia· do rio Branco, a proposta mais revoltante ·e vergonlwsn ·
.. que se poderia· fazer·.
. .
. .. .
.·
:
A. um governador honesto e criterioso, consciente de suas
rcsponsabilidade.s;· essa altitude decisiva do Governo· F_edera_l,
energica, . finalmente, ~seria· :sufficiente e· bastante, commnlllcada, como fõra, nos· cent.ros financistas· estrangeiros,. para
determinar-lhe· a ·renuncia immedia:ta de suas funoêões, afastando-se, para sempre, dos negooios publicos. ..
§ . 7'.- .A FÓRMA, REPUBLICANA· FEDERATIVA ..
',•

.

. . E' muitó mais ampia e· complexa que a fór~a repu!Jlicana unitaria; e, defendida'. nos arts. 6', ,n. ~. e· 90, § ~~. da.
Constituicão· ·se acha sob o amparo, égide ou proteccao do
· Governo .Federal.
·.
. · ··
, .. · · . · · · . ,
. . . Quando James Madisoil, .em: 1787, ·p~Ias .. columna~ do I..,.,.
dep~ndimt Joumal, ell,l No:va . .York •. defJOJU ..os ~a'l'~c~eres .dJstlnct.ivos. da fórma retmbllcana, .tra~n.ndo ..:os. P~:mcJpJO~ qtw... a.
devoro oonceitl.l:lr, llllO se !)reocoupou qom 11! gitfe~!;lí)U espe~
'
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cifica que .!Hl · enl.rc unitarismo c federalismo, cnl!'C · 1~epublkw
. unil.nria e !•cpublicn fedemlivu. · . . , · . · .
.· · .
No n., ;30 .(IL> 1<'-.?deJ•alist, que enfeixou aquclle arLJg·o, as
idéas prel iminures sustentadas pelo eminente estadista . tanto
~e ar)p!icnrn u uma corrío a outra · fórma. republicana dê go~
vcrno; porquanto em ambas a$ funcçües deste emanam directa
e ind'il·ectamente do povo, nii;o são heretliLat·ias, nem vitn·licia~.
mas Lcmporarias o algumas dclllis rixerci.das sómenle:.emquanto
os funccional'ios· bem sm'virem. · .. . · .
.' . , · .
. . .- Isto posto, por serem, nas. republicas, de uní c out1.·o /,ypc, .
de ordem gerql os .princípios· proclamados por Macli~on e que
muitos escriplores' se· limil~'lm a. considera~· .os 'ltnicos 'no· re-r
gimcn í'edcrwtivo, não parece fóL·a· de ·proposil.o averjguar, o:~
tremando, quaes os essenciacs a este ulLimb systema c que sn
nüo harnton izam com· as cundil;iJie~ :d~ uma I'epu·blica uni/.at·ia.
·.Nesta ·.ha, · fundamentalrnenlo, .cent1·ali..::ação;. não· existe
autonomia ampla nos.· seus· ·componentes ou unida·des territoriaes - Estados; Províncias, Departamentos ou Cantões, Mu. nicipios ou Condados - como acontece · nns republicas . t'e- ·
. dcrutivas o.u confederadas, nas quucs .o self-oover:nment dessas ·
. circumscripcões quasi. que toca'ás raias 'da soberania politica
c administrativa.
· · · · · : .· .: . · .
· .·
·
.
Na republic'a unilarin o par!iunenlar:isriw e, governo·· de
gabinete e· a 'l;csponsubilidnde dos ministros na direcção dos·
negocio~ publicas. sã~1 de ,sua• essuncia ou· s~Ibsl.ahc2a, ·o Chefe·
. ·da Nacao ú um prcs1denl e que: apenas ·pres.tde c nao governa·. ·
_Na republica (eclei·ati~:a ou con{ede1'ada não disl.e. o róq .
, gimen parlamentar; as celebres mocües de ·apoio· ou dcscon~1'ianca·; a legisla/.ura se limil.a .a legislar c não póde lracar;
su-ggerir' owimpt)r pruf.\Tammas du g·overno 011 .a:rlniinistrar~ão;
. o presidon/.e é. quem.· gove,rna, é o .unico respónsnvel pm:ánte'
· o Congresso pelos acl.os póiHicos e adminislra/.ivos, .escolho o
. nomeia livremente srms miniStros. 'ou sccretari'os> agenl.r.s do.
sua immedintw confjaqçn; smn-a menor dulerfei·encia. ,do departamento Jegislativr:o, não. aenclo esses .altos J'unccion:trios ·
responsavois. 'norn, mc~mo, pet·anl.o os:. tribunaes, pe.lps con,;.
sellws que derem uo Chefe .ela •Nação; . ' . ' . . . . · ·
·.
Na -republica. unitwia, em virtude ·rJo écrHralismo, bit unicinde de Poder .Ju.dicim•io e· .unidade de· leú. P1'0cessua.es; ·não'
existe :Poder ,Legislal.ivo nas diversas. regiócs',pi·ovinciacs em
que ·se divide o pair.. · ·. ,
.
·· · ·
. ..
. .
Na .republica fedem!, os Eous li!stados, Provincins, De par·~
·
·.. tnmenf.os ou Cant.õils, pm.' ;JJOssuirein ·Car'ltis .'poli/ i cas oü ·. Con- :s/.ituições, cm conscqucncia do self;-dnvemment, moldudus nos
princípios· eon?Uiucinnaes da União õu.Conl'erteração: dispõem
ele um. J>ode1• Jtulicirl1'io, indepéndeiüe diJstus, puramente: re~. ·
gional c ·soberano. decr.(ll am leis adjectivas ou formacs pa~·a .
seu funccionanwnl.o,. ~r.ndo. 'que. alguns, como na grande Re- · ·.· ·
publica ela Amcricn do Xorte, podem:. l.milbem; presercvcr e~~
tatul.os .vubstanlivos soln·c a viela civil;. a ·)lrofissüo. commer~
r.ial ·ou mcrcunl.il o a I'OPL'cssão ~os dcliclos ""' islo é, codigos
c'ivil, cormner•'c'ia.l o ·pc'ri.'al ou m·irninal :·
.
.
. . Na. ropuhlic'a 1Witaria. o. povo .influe menos tli!'(Wtamente
na orgun1zni}ÜO do~ pode,res poiHicos dus suas circumscr.ipcões
que· na republica f~de'rntiva; o .chefe do govern~ local não .ó
nloito', mas ·nomear. o, como ·acontece .nas [ll.~ovmcins porl.usuozus o nus prc~<dtm·n~ fJ•ancnzns, c estas nffo possuem poder
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legislatura, lendo unicamente os seus municipio~ ou .communas; cmnnras m un icipt:es, ou canse! hos geraes, con~tituidos pot•
sufi'J•ag-io d n•ectu.
·
Na rcpulJ!ica fcrlcrnl ou conl'cderadn, o orgão executivo
aas lll1idades feclerativns, cm vis ln de autonomia·, e. directamente invesl.ido pelo vnlo popular, possuindo· ellus, igualmente, os seus congressos ou as~embléas lcgislalívns.
E' cvidcnlc, pois, . a differcnca no appa·t·cl ho, molcill u
Lraços viscct·acs elos dois syslcmas ·rcpubl icnnos.
·
J~m uma federação ou confederação de Estados, Canlõe~ ou
Províncias, pot• .não haver centralização, ·mr.>; um governo dll'
União, que exerce poderes federnes, cm contraposi~ão aos rJstaduacs, cnntonaes ou prnvincines, os. detentores destes e o
proprin povo podem se insurgir contra a fórma e os principias federaUvo~, contra us suas realizações c instituições,
corrompendo-os, deprimindo-os ou falseando-os, por diversos .
meios, modos c procc~sos.
.
·
· ·
·
Nestas condi<;ões, veril'icnndo-se attentudos· dessa naluri1Za,
que desequililll'Uill a marcha -regulur do ·paiz, subvertendo lU
ordem jurídica, cmnpro ao governo .nacional intervir por sens
orgãos cornpctenles ~ o l.;.f)gislulivo e o Executivo -- segundo as cil;éumslancins. "!i occ:asião, nquellé aulm·izando, ·
quando cm J'uncções, e este clect·elando, ex-o{{icio, a inler.venção, na ausencia ou ftlí·ias elo Congresso, uma vez que ao
Judicial'io só wmpelr., occorJ•cndu unormu·Jirlailn constit.ucio., na!; interferir, in spe.cie, medi.J.'1J}Ie pt•ucesso com as formalidades Jeg·ae~. prececlcmdo a Jlf)ga~aü e JH'ovas dos in lm·pssndo~.
rli~ct·

Dahi.o

JJillal't•l

constil.ucinnali~l<t

a·t•genl ino

(Jll<':

"0 al'i. li'' da CnHtiiÚui(;ãu do seu rmii (igTÍa! ao.mr-

'me·ro

C'

oti'z

nécresc~Jnluu

S<'tlii

disJwsilivns ao ria nossa qun apenas

o en,;n de exeeuçàn de leis e sentenças federues) ·não IÍ an,io de guarda da vit•f.udü caprichosa do

e JJOvo,;, ti uma· garantia do dil'llilo dentro na~
prescripcõl•s eonsl,ilucionacs c uma l(tl'l'anl ia rht inlc-gri<lade territorial tl poli Li ca dos J~slados, (l'ntll'EC't'O
An.iYA, Cuúnuenl. fi· Conslituirão dn ,Yaç1io. !lraenlina,
vol. 1", vag. ·11,8.)" ...

governo~

•

ii
•

•

I

1~, assim. conceituada a doutt·inn, ·l'orcoso é rócunhertlr' que
. inte.r·vi1· não é sómenle um 1lireil.o, mas, t.nmbern, um de·l!e·t•
· constitUcional imposto a brneficio da ordem, da scg·ut·ançu o
lflslabíliclade do reg· i nwn.
. ...
.
··
· .·
Havendo, t)orlanl.n, aclu~ manil'esúi:i. ·ein }~;tudo brasileiro
de ccrceamcnln tí ntllonoli1úi· !Üunicipul, rlÕ não pagamento d1.:
'vencimentos ao funccionulismo, por tempo Jll'Ol!:!.!)gadn, som n
.exclisa da falta de ~~ocoila orçada c arrr.cndadu•, de desharmonia;·
1wr' esse motivo, enl.t•o o Executivo o õ .Judiciat·io, obrig-ado
esto ú's mais ct·ueis pt•ovnt'õcs, de attenlados.-contm a integt•idado territorial c sohm•ania n~cional tWIIt• oJ'l'Hln a? ,cstrnn-.
goit•o de granel o extensão de terras, de. dcsrcspciln nos principias democrat.icos e gnrnn!'ius individunes . insl iluindo-sc qoverlw de (wnilia, impedindo-se, sem just.n• cnusa':' a libO!'dado.
de pensamento. a liberdade profissional, a libcrclacle .moral o
physica do .cidadão, cspanc~nâ~ ,e. n:mençando 11genCes .cJe. policia de espancamento ·nos ucl.yorsn~·ws tio S'QVei'Il!ldor, occor~. - 'Vo!. V:
·
!'5
r
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rendo qúalquer, desses factos ou todos elle§, comp acontece no
Arliuzon11s e Iicuú provaao, a· mlervençãci ao Governo .Federal,,
uessu circuruscrrpçao aeve ser immediala e prompr._a, autorr. zada pelo Congresso, sem p,erda de tempo.. . .
. . .
_.
Accresce: que, em relação w, ess.e Estado, como bem JUSLifica o projecto e. em:. sim patrioticq mensagem documentou
o Sr. _Presidente .da Hepublica, existe acephalia dos. poder~s .
Executivo e Legislativo,- ag).lel!e pela. recusa dos se1;1_s su,bstrtutos- legues, na: ausencia do Governador Rego .Monterr<?, lrcen. cindo na Europa, em assUmirem a administração pubhca, e.rnpós a deposição por _sediciosos militares do Dr; '1'\lriano .Merra,
que a exercia interinamente, como Presidente da: :Assembléa,
e este ·pela. reirunéia da maioria de ,t;eus membro,s e. p'ela ,ve~
l'iHcaçãó~ de vagas; ,qtie o deixam em minoria. Isto quer: drzer
que a fórma republicána federativa se 'acha rigorosamente
'violada, que a Constituição do Amàzonas e·a .sua.vida.. con-, ·
stitucional. estão virtualment.e' suspensas pela_ mexrstencra de
dous: poderes politicas; fundamenta:es .e essenciaes ásuaautonomia ' ·
.
- .
.
, .
. ' são estas razões e móti vos que 'nos jevaram' a' votar' pelo . projecto de intervenção no Estadc}iido Amazonas~· iniciati':a, que
()Stá de acc.ôrdo com·a.mensagem do' benemerito Sr. Presrdente
.da: R~publica. ..
· ·
•
/ ·
-·
· Sala das ~esAões;. · . de setembro de 1924; - Lopes Gon~ ·
çalves;-Silverio Nery;-Barbosa 'Lima ..
DOCUMENTO N.. 1

\

--·

Art. ,82 da éonstituição .do' Amaionás:

.
. .
·"O m~nlciplo ~erá.·autonomo,na g~stão dos seus' negocias,
suas deliberações •independem de .. qualquer' poger do .Estado,
sa:lvo as restricções feitae por . esta' Constituição.". · .· ·
.: .,:._
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.' . ~olétrrrj do. resultado. da primeira secção el!litoritl ·do ·mu-.
da cnprtal, para 'inte_ndentes .. rriuniéipacs, ·no ·.trir.nnio
rlc. mil novecentos e vinte e dous, digo, mil novecentos e, vinte.
c _tres a mil novecentos e vinte cinco _:Dr. ·:Vivaldo da- Palma.
·_L i ma, inedi co, residenté eni ..Manáos; setenta .e· cinco : C75) :•votos; ·
Dr. Gentil Augusto .Bittimcourt advogado,. resiaente. em. ,Manúos, .setenta· e tres (73) /votos;-boronel Se-rgio 'Rodrigues Pes:.:..
. s~a. prop~Jetario, res!d!lnf:e em Manáos,• sesserita ·e séte ·(67) - •J
votos; .GUilherme Barro!, flmccionario publico,_ residente. em/.
.. ~~anáos,::sessen~a e q11atro. (64). yotos; Dr, MaTçal Ferreirn..da ·
- $1lvru, engenherro agronomo, resrdente .. el)) .Manáos, .sessenta.:e -·
quatro (64)..:votos; Dr.:Luiz Caetano. de Oliveira CnbraJ:funecionario publicó; residetite.- em .. Manáos .. sessenta.·· (60h votos;
· ·Arl.axerxes. Campos,·. conírnerciaiite, residente em- Manáos;. cinc~nnta e. nove :(59).,.votos; ,coran411 .Antonio Clemente· .Ribeiro
. Brttencour.t;.-funccion:ario .'püblíco: :aposentado;-: residente· em
. Manáos; cincoent~ ·.:e .tre.s ~ (.5.3)_. :yoto~:,·J;>r. ,Aprigio:__ •Mnrtil).S ode.· .
. MAneze~.; ·_f.unccJO:Ua;Iq. ·, P,ub{lOO;·\ ;re,SJ~ente. 'em:d'v!~:.náoS'~retnco•
cnta"e., Ul'tl .. (51).,._voto~; :Dr;r Ar{st.ides. Calmónt: de Andradé, ·
'pharioaceU:tico, :residente. em Mã.náos; quàren~BI e 'sei!l (46)
' ' ... .
.
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votos; Dr.. Fulgencio. Martins :Vidal, medico,.. residente ,em Manúos, vinte e quatro (24) votos; Enoch de Siqueira Cnval• cante, advogado; resid(lnle cm Manáos,. cinco (5) votos; Sim-.
pJicJO ·Coelho.: de. •Hezende Rubim, .'proprietario, residente em
Munúos, quatro·. (4) votos; Dr.· Julio Barbosa Lima, advogado,
t'esidcnte cm Manúos, dou.s (2) votos; Luiz Barones, coínme1'"
r.iante, res"idontc em Manúos,. um (1) voto;· Fabio Gonçalves
1'eixcira, proprietario, residente .em Manúos;. um .. (.1) ··:Voto;
Pedi•o Salles çle Aguiwr, auxiliar do commercio, residente em
Manúos, um (i) voto. Dado e passado na ·sala da pt'imeira
· seccão eleitoi·al, no dia primeiro de outubro de mil novecen.tos e vinte e dous. - Se1•gio Rodrigues Pessóa, presidente. •Boaventura .de Paula Avelino .. - Gregor.io Pinheiro Gadelha.
· -· Arthur ·Hermooenes da Silveira Barates. - Demosthenes
Nogueil•a.Guimarães.
.. .
,
·

.

. Reconheço as cinco firmas supra, cama verdadeiras, de
Sergio Rodrigues Pessôa, Boaventura de Paula Avelino, Gregorio Pinheiro· Gadelha,. Arthur Hermogenes da Silveira Ba· . .. . ·
rates e Demosthenes Nogueiral Guimarães.
··../1\i~áci~; tct~ .ÔU:tubro de Úl21. - o escrivão 'ad..hóc, Al-

. bino M. de Sant'Anna Lessa.

.

. .

. . . ,· .

· , ·..

.·• ·• Reconheço proprias as assignaturas lançadas nesta ·laudill;
dou fé:.Manáos, .2 ge outubro de ,:f.922. -Em testemunho. (si·.imal .publico) · da verdade, o -ta~ellião, Francisco Nogueira de
Souza.

.-.

·

":·:
. '
DOCUMENTO N. 3
.
. ...
. . )·
... , .
·•.:; .
. . :.,,Mesa eleitoral dà·.sexta seccão eleitoral do. município da
· Manáos; · capital do Estado do .Amazona-s, . . . . : .
...
· > Boletim· i-· . Certificamos, "nós,.. abaixo :assignados, membros componentes ·da mesa·.é1eitoraL da ·sexta seccão\· que ob..:
tiver.am v.otos .para .intendentes 'municipaes:. CorOne Antonio
Clemente:·.Ribeiro Bittencourt, fu~ccionario puQlico, residente
em ·.Manáos; ·•dezenove, ·votos... e . ma1s um ·em. eeparado; col'onel
· Serg!o:·Rodrigues .~essôa, .proprietario,. rP.side.nte !l~ Manápsi
.dezo1to votos e.. maJs•um.em,.separado; doutor·AprJgJO. Martms.
·de Menezes,. 'funccionario publico, residente. em . Manáos, tre~
santos votos e mais um em sepwrado; doutor Aristides Calmam
de Andrade; phnrmaceutico; residente :em Miiiiáos; dezesete vo. tos .• e:,.mais um em sepaTado; doutor. .Luiz Cae~no de Oliveira
Cabral,., furiccionario ·publico,· .residente em. Manáos, dezeseis
·votos·· e mais um· .cm sepll'rado; doutor Marcai Ferreira .da
Silva, engcnhejro agrononio, . reside~ em · Manáos, quatorze ·
votos e mais tres em separado; ·doutor Oswaldo Palma Llmn.
medico, .residente em Manªps,· dezeseis votos c mais .tres em
separado: rlout.or Gentil Augusto. Bittoncourt, aóv.ogado, residente em Manáos, quinze votos c mais tres em separado: Gui.· lberme Baird, ..funccionarir.i . publico,.·. resirlente em Manáos,
trese ·votos· c ·mais tres em .separado:;. Artnxerxes Campos, commerclante; residente. em .. 1'!fanúos;· .trcse. votos. e.':!lJll'i~: tr~s: em
separado: .dou to r :Fulgenc1o .. Martms. V1daL med1.co1. ,res1dente
em. Manáos,·: seis. votos, e ·doutor:.Enocb: de.;$iqueira ·Cavai-·
· cante;:ndvogado, r~sidente. e.m llf~náos: ~oufor -;I'laoid9 Sertn-::
ntv·Pinto .de· Almetdw, ·funoownarw .. pubhco, .resJd!)nte'. em. Ma.:.
náds; dou1,or Julio J.Jim~, advo~ado, :roei<l.ento :~m ~an~s, e
.
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.rosé Anlonio de J)'ru·ias, prup.rieLariu,· r•csideulc. eu1 J\hmúus,
um voto cada um.
· ·
~
· · Man<'ws, 1 de outubro· do 1Ú:!2. - Cjo·vis de Ctwt.pus llilir:iro, presidente. - lloym.Úntlo l'inheiru; ~ccrelario.' - .1!oi,Yio
llestaldo llc MeUo, uwsm·io. - !Jenrmcio ly7·ejris Lopc.~, nwsa~ · ·
rio. - Mmibal Vcrsari, me~ul'io.
.
Hnconheco IH'OIJI'ia~ Uti J'irrnas .supra.
·
Mamíus, 2 do outubro de 1V:!2. ·- Ern testemunha (signal
)JUIJlico) da· vet·clade. - O taiJellião, 'P·rlllwisco .Yuauci'ra ,de
Suu:a,

•

.

DOGUMJ~N'fO

N.

~

HIJJ,E'l'JM

Veclat'liiiiOS, IIÓS. abaixo liSi;ignudo~ da mesa. da se lima
elcilorul deste município de Manáos,. que o rcsultadn
das eleições nesta ~ecção, pat•a· int.cndc.nLes mtmiciJ)ae~. para
o lrienniu de rnilnuvecenlos e vinte.e lres u·milnuvccentos .. c
vmtc c cinco; foi o seguinte:. ·
··
.Go!'uncl ::lr.t•giu Hudt•igues l'essôa, co111 vinte e do.us (22)
votos; Dt·. Grnfil Aug·u~lo .BiltJ!ilCOU!'I.; Clllll vhil::' c u;tl (21)
vol.og;: Dr;· Lui1. Caetano d'Oiivcil'U Cabral, com vlnle (20) vo-·
tos;· Dr. Viyaldo Palma Lima, com dezcrun'c -(1'!l) votos; coronel Antonio Clemcnle Hibl'iro Bcntlcncourl'- rlr.wilo ·.(18)
votos; Guilherme Bail·d. co1i1 ch:1.escte (17) ·voto~; .Al'laxerxc:'!
Campo~. com rlezcsetc (17) volos; Dt•. Mai;cal Fen·eira da Silva,
com quin7.e (15) vnl.o~; Dt• .. Atwigio Martin~ ·l.le··Menezcs, com
'tuat•l.oze (14) vol.os; · Jk ·,\rist.ides Calmont··cte Anclráde, .com
tre~c (t 3) votos; Dr. J~'ulgencio Martins Vida!, com nove (9)
voto;;; Dr. Enoch · Siqueil'U Cavalcante: e· Lui1. Baronc, com
l.luus (2) ·volos .. Eu, .l1l~l;· .fie 'Moura Pinto;. ~CCI'clm·io, .o· ~ub- ·.·
~c·revo. -· . H'aldcuw1' Ped1·úsa,- presidenle . ..:_José de Mour(t·
Pinto, secrelario. -· Phi:'ulaldo Garrillo 7'dJJci·l·a, rnesario .· -·
. Be.neliicto Mellrl.Pei:noto, mesario: ...:. A-1•thw•. Goulort Coelho, ·
mosarió. - Hm·oldo A111'e.s dr: llimnda llenÍ'iiJttes; fiscal.' -· ·
Vidor ManoeJ ly1•ejas Lópe;v, fiscal. ·
.
:
. Reconheço JH'Opt;ins ns ,firmâs t;clro c supra; dou f~. .
· Manríos, 2 de oul.uhro. dn 1922. J~li1 ltJsLemunho (signal
publico) da \'l'J'dadi!. - O ·la·l.ll'llião, Prancisco Noow:i.ra de
Srm:a .
Rcc~ão
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N. 5
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llesulladt.l .da illt·i~ão da oilnva ~e,;,:à<l.d.eiiOI'al i.!Pslt• mu.niiJit\iu; Serg·io·l\odt•igues ·Pessoa, quarenta e· tlui~, votos, Gen~
. til J3iltcncoul'f. quarenla e ttlll votos, .Lu i~ Cuclano tltl. O:iveit;u,. Cubrut, ft•inl.w c LJilu voli'Í~, ~hu·~.ul ·.Fet'l'l'it·u, ll'inl.a· o
·~etc· voto~; Gnilhl'l'llliJ Buird, lrinl.a e ~eil! volo:<, · Apr·igio ·, Mrirlin~ · dL1 ~lenczes, ·. h·lnla .. c sei(•. vutns, AnlOniü
Clcmenle Riboil•n Biltcnc(•url.. 'IJ:inln 11 s()is ·votos, . Vivaldo
Pi\llll~' Lima, tritÜt\· e ·t,·cs Y<,IIO$, .A,rbtidcs CalmouL do'An~,.
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· drudo, ll'inl.a· e Ires volo~. Al'l.uxcr·xes Campos, ll'inln e urn votos,. Fulgencio, Murl ins Yirlnl, dez vOtos, :I~nnch Ca·valcnnle,
sois .. Yol.os, Lu iz Btll'nnrs, l.t·r~ votos, Manuel Hnnrloira, dois
noliiR·, .lnaquint Gondi'rn, nrn vnlo, Symplicio Hrzendc, 11111 vot.o,
Alvnt·o Main; urot . vulo, ,)uso'• Antonio. oln l~'nt•üts, um .v.olo,
l\lcsu ela Oiluvn SPccãu lllciiOt'i\'l riu Município d~> !\lnnúos, cm
i tle oul.uht•o de mil noveccnl.o;; e vinl c n rlois. ·- Vil·ai/.io

Jlru•l!fl811 l.i!llfl .• ~· F'e:h::ardo 1'osCrmo ·J,eite Ferreira Filho. . .JuUo DlU11l•}JiO ela. llocha,, IIJCSUI'iio. - cu.ltodio Gu.imarrie.~ de
OlivC'ita, mesnrio. "7" Mrmoel Grwcia Sobrinho, mesa rio. - Bern;iiii//.Íl/1.. •llalclwr de Souza;, fi seu!.· Jor1o :Yozm·ct/1. da Sil11a
l!mim•. -

Joaquim Jm·(le Pinto Jun'ior.

llcconlwco Jli'Of>rius as nss!gnal.uras rcl_ro; t)ou fé. ~ 1\fr.,:
náos, 2 de outubro rle· i 922. Em l.eslemunho o:l;t wr·rlnde, o
labr.ll ião, l"mnciNco ,Yoyl/.eim rle · Sou.;a.

DOCUMENTO N. li
Jlllf,E1'1J\I.

. A Mesa eleil.ot'lll da undecima ~eccão du · Munici(Jio. de

declara,. pm·a os devidos fins, que, na eleição perante n' mesma t'Halizarln' nesta data .. foi apm·ado o seguinte rc. sullado pnra Intendentes Municipaes:
·
'
·
Coro_ncl 'Sergio Rodrigue~ Pr.s~ôn, deze.novo volo~;. Luiz
Caetano
Oliveira .Cabral, drzmlllve volos; Ar·islid·es Calrnont.
ele Andrarlc; dezoito votos; Dt•. Ap!'ig·io Mnl'lin~ de Mnneze~,
rlezesel.e votos; Cnronol' ,\nlonin' Ulimiei1le Hibei-t'o Bil.loncoUI'i., sel.e volos; Guilherme· Bai!'d,· nove vnlos; ·Dr. i\lnr. r;al Fm•t•oirr~· ria Silva, o:to volos; Dr. Gentil .\uguslo.Bill.en.courl., sele volor.; Dr ..Fulgencio Marlins Yirlal. srle vol.o~;
Dr• •. Vil·uldo Palma Lima, sele votos; At;taxr.r•xrs Campos.
qualt•n .Yi'ol.ns; .ln."o\ lVhwia ·cort·ria Filho, do1~ voln~; llr•, Enoch
rle Siqurim Cavalcanl•~. um vnlo; Simplir·io (lnrlltn dP llrzrndr ·llubim, llfll votn.
.
.llnrlr.cima Soccãn I~IPifOI'al rlo'i\lun!cipin rte· Ma;r;\n~. JWimcirn ile nulubro fifi mil novrcímlo~ c viul.f! e rlni~. - AriNtidu Oillmont i/r .4·nrlrarl,, Ill'l'~idr.nlr. . ..:.... AÍWIIiiiN r:,•/.1'.~/ino ria'
Al'lllcirla, .~rrrrl a rio . .:...: Urmu.to l'en to· Pallumo, uw;;rn· io. fl.nroÍlh_('f)fl fii'Ofll'ia~ :JS' fii'I11U~ SUI.'II':l, riem ffl, ~ ~lan:ÍIIS, 2 rln
oului.ll'fl rlr JQ!l:?. - l~m lo•8lf!lllllllho rla Yf'l'rlaolr•, o p;ct·ivão,
i\lan;ío~

.,

ue

F1'anci.wo Noaueim :de Souza..

DOCUM.F.NTO N. 7

A mrsa nlf'ilnt•nl ria· di'e:rrrn !'rgnnrhi .~r·.1CÜ'I fio lllllllWI)lio d11 Mamíns. rlecluJ·u·· q_ue n reimllado da eleiciio lll'Ocedirl:i hnJP, pnt•r:ni.e a mesma pnrn Itilendenles Municipne~. que
frriio dr. t'lízet' nnrle do Cnnsellvo Mmiicipnl no lriennió. de
Hl23 n .1925, foi o seguinte:
..
·
. COJ•nncl Sorgio Rodt·iguos Pcsst'1:t, rlezescl.c vol.o~; Aprigio Ma.rlins d~ Mrnezef,, quat•loze vol.ns; Luiz Cuolnno de Olivoirn Cabral, qunrloze YQ!.os; Dr. Vivaldo Palmn· Lim~, trcso

·.i
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votos;, Dr; ·G,enLil ~Ug!JsLo ~ittencour1.,- doze votos;. coronel
AnLon 10. Clemente R1beuo B1ttencourt,'. doze votos·.· Aristides
· CoJmont de. Andrade, doze votos; -Marcai. Perreii;O: da Silva
onze ·.votos; Gu ilhermo B_a:ird,_. onz~ ,:Votos;:Art.axerxes Campos:
onze votos;. Dr~· .FulgenciO VId!l!l, ,cmvo votos; e.. outros .menos
votados·.
·
. , ·, .·..
, .. :
· •·· 12' Seqcãci. -·· · Manáos, 1. de outubro~ de 1922. ··-· Ber·nm•do de Azevedo da :Silva Ramos, presidente .. .;:_; :Eitzebio' de
Souza Caldas;'~ Theodomi1•o Fernandes. Martin.~.-·'Ale:cand1·e .
Mm•tins. -. .Octaviano Augusto· Sariano de.· Mello, secret.ario. ·
·..:.:..Reconheço proprins as fh•mas supra,: dou·· fé·-· Manácis · ·~~·
d.o oulubro .de 19~2·.. -.· ~ni'·testem_unho da verdade (c~lavà n
· ~Jgnal. pubhco), o. t.abelhao,
·No(llwil·a·
de· Sou::n.
..
. FranCisco
.
..... · :··. .

DOCUMENTO N. ,8
BOLETIM.

. Resultado. da apuracão da eleição para· intendentes municipaes do. r.minicipio da capital, proceclirJa na decima ~cLima
· ,t•cção eleitoral' = Luiz. Caetano.· de Oli-Veira·Gubrill; .Serg1o
Rodrigues· ·Pessôa e· Antoni<vCleirientê> Ribeiro· Bitt:encourt.; ·
·· i]uinzc votos·cada um; Aristides:.Cahnon·dé •Andrade''e.Aprip;io
Af:irtins de. Menezes, treze .votos cada um; VivaYdo de Palma
· JJ~nia,,:éinco vot_os; :Marcai. Ferreira: da· Silva,. ;Giml!J: -Augl)sl.•'l
. Btllencourt, Gmlherme Baer.d; Artaxerches· ·campos; l!'OS ·.voto~
cada· ·um;: Fulgené1o Martins VidaL·e~ ·Luiz :Barones, :um· voto
·.Cada .:o Para· os· devidos• 'effeitos, •a. requerimento_. verbal;• CXfJ(!dimos, digo, verbaL de Luiz<Caetano de .Olive'ira:. Cabt:al, .. r·x.. Jieclimos• o presente boletim. Manáos; 1c de •otüubro ded 922. ~.;..
Jinii ·de. Souza Guimarães,. presiélentc. '-.··Carmo· Abreu;o~r.·
. crr.f.ario. ··-· :Ana;ltacio :: Fructuoso~.·de ·Preita.l. ::-..:.· ·llaummulo
iJm'bosa Serra. -' Luiz 'Caeúmo de· Oliveira--Cabral,. .. ·
• • . . i,.
. . ·.
' ., ;
'
:
' ' '
: . .: .
'.
'. : .'_1:: '·" ·'· : '.··
i ' ..:.
• . .. . .
· ·· · Rcéonlieço verdadeiras as· assignatura:s sUpl!i:í. Man:\os, 1
de outubro de 1922. - J;sé Avelino de Menezes Cai•drisií, u.:cri\'ão,.afl..;'ltoc.· ·
·
·
. <' ·
., ·:· ·: · ,·. · •.
' ·. Reécnihe'co' proprias_ á~ firmaS'- r~h·ô; dou· 'fó: .· Martnõ<:!
lh! outubro de 1922:. Em testemunho (signal'pub!Jco)· :da vrrdtide, :;-O tiibellilio, ]i'rantisiio Nooueira. de S()u:n •. · -"
..· . . ' ,,t·, ;
'
·:~~·- ... ,,,·'
~-:~·
i

'

,.

I•

'

.,
,,(

:,

'

.·;

DOCUMEN'l'O ··N ; 9 · < ·:
BOLETI~

'

A mesa eleitoral da 18~ secção do muntCipiO da capitaL
apurada a eleição ho.ie 'procedida nnsla Recção. para in-·
I cndentcs municipaes, .verificou;.se o. seguinte resultado: ,I.ni·t
Caetano. d,e Otiveira :Cabral, 20; Sergio .;:Rodrigues ]lessôa, .17; ·
;-\nlonio Clemente Ribeiro Bittei\court; Aprigió_Min·tins f'lc:'.Mnnezes e Aristides Calmont de Andrade,.quinze,volos ('15) cótla
1•ri1: Guilherme Berd, onze votos·:(ü); Gentil Augusto Bitll•n(~ç.urt, .dez votos. (fO); J:)r.,·Fulgencio/Moarlins Vid*l, nov·•
votos· (9); Marcai Ferreira da'·Silvn, Viv'nldO· de Palma Lim:~
e Artaxerches. Campos;· sete .:vot;()s , (7) cnd~:·uin; M_anoal pnn·· .·
•

~Pndo

I
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de ira, tres votos (3) ·; Placido .Serrano Pinto de Andrade,.
Agnello de Souza, ·Antonio Regalo Braga, Julio Cesar de Limá,
.José Maria .. Corrêa. Filho,. Luiz Barones. ·e llaymundo dos
Sar1to~ Custeira, um voto (1) cada um.
·
Mesa eleitoral da 18" secção do município de Manáos~ 1
de outubro de 1922.- Paulo Em.ilio/presidente. - Eduardo
Pi11lo d'Almeida, ª-ecretario. - Jll·iauel Quirino Bustos,. mesnril}, ~ Arthur Theodorico da Costa, mesario .' -...auppolitu
Mm·tins Wdal, mesario. ·
·
. .• Reconheço prÓpriás as firmas supra; dou fé. Manáos, ·~
dr. outubro de i 922. Em testemunho· (signal publico) da verCinde. --'O tabellião~ Francisco Noaueira de Souza.

I

.. '

DOCUMENTO N. i O
BOLETIM .NS.

36/37

· • Resultado da apuração da elei('ão para intendentes munkipaes do município da eapilal, procedida na vigesima secção
eleitoral: '"'
·
·
·
.
/,
. . CoroneL Sergio Rodrigues . Pessôa, proprietarlo, residente
. cm ill·anáos, quarenta e um (41) votos; Doutor Luiz Caetan'l
ele 01 iveira' Cabral,. funccionario .publico, residente em Manáos,
· quttrenta (40) ..vOtos; ·Guilherme. Band,. funccionario publieo, .
J'o:ddcnte ilm. Manáos, trinta e oito. (38) ·votos;" Doutor Gentil
Augusto· Bittencourt, · advcigàdo; residente cm Manáos,, trinta
é. oiJ,o · ·(38)' · votos; Doutor Marca.! Fc,,reira. da. Silva, enge.. !J!Jeiro ·.agronomo, residente· erri Manáos_, ·trinta e seis. (36J
:votes; -coronel .Antonio Clemente Ribeiro Bittencóurt; !'une- .
cionario' publico aposentado, residente ·em Manáos,. l.r:irita ·e
·cincp (35) votos;· doutor Vivaldi> Pàlma· Lima, .medico, resicJcnte em Manáos, trinta· e cinco (35)' votos;.. AJ'taxerchés
Cr.mr)os, · commerciante, residente cm Manáos, trinta ,e cinco .
(:~5) ·votos; ·doutor Aprigio Martins de . M·enézes,. fJ.mcoion'ario
. pnhlicq, trinta e quatro (34) votos; doutor Aristides Calmont
de: Andrade,· pharmaccutico, · residente .em Manáos; trinta :e
dois· (3•2). votos; ·doutor Fulgcncio Martins Vida!,· n).edico, .residente em' Manáós; nove (9) ·votos; doutor Enockde Siqueira
Cnvalcanti, .· àdvogado,, .residente· cm· Manáos,: sete. (7) votos;
Simplicio de· Rezende .. Rubim, -empregado publico, re'sidente em. Manáos, um· (i) votó;. Pedro Salles. de .Agu'iar,. empregado do:
· commorcio, residente .em Manáos; uin (i). voto; Luiz Barones,
".mpregado no ·commerciô,- resldento em, Manáos, .tres · (SJ
votos;· Para -os· devidos 'offeitos,· a. requerimento vérbal do
. coronel :José da Costa Monteiro Tapajóz; expedimos. o .Prl~
septe boletrm. M~náos; 1 de outubro ·de 1922: ....:.,,Ric(!rdo
Mathaus Bm•bosa de Arno1·irn, presidente·. -' José. Frota· ·de
Menezes Costa. -.José Po.es Landi,: mesario. - .octat•iano
· Mm;tins Galvão, mesario. Reconheço proprià.s as firmas sí.i.i:>rus;
CIOU fé. Manáos; 2 de outubro de 1922. Tabellião, Franri.lr:o N~aueira de Souza.
·
·
·
Como requer. Manáos, 13 de novembro de i922. -Pi1·es
. f:.eal, ·
·

..

'

'

' 232
J~xmo.

St•. 1)[>. .iu iz federal. -· Scrg·io fioch•igues Pc>sl'in,
imilruir uma petição de habeas~co1•pus, requer .n V.· Ex.
H: cli(;nc de mandar qur. o escrivã'O do .Juizo certifiquó junto
rt rstn o seguiul.c;
ai si r~l:in J•ecollllcins a cnrloJ·io, como rlrielltJwnlo !la
linH~.. ÍINtuncia crime pnt· falsiJ'icac:io dns rr~peclivos (1'1'1110~
l/e ullet·l ura c oncet·rarnonto e das .J•uhdcus rio ~ocrel.ariq gcJ•al
ri(• Estado, os· liVJ'OS quo .serviram nas vnrias ~rcç1irs rlrilorn.~;;
''o:;la capital, por oecasilio do pleito estadual dr ·J de outubJ'O
til i inw; no caso afJ'irmal.ivo;
.
/J) rio que secções olcitoraes e quncs os li\'l'ns assim 1'1' ·
~~olliirlos a cnrtorio;
·
·
··
c) pur elles wrif.icar e cerl.ificm· rm- quaes das scc<;úos
.rl1~ixnu do haver eloi1;õeti;
·
1/.) q11al o resultado da eleição cm relaGÜO a intendentes t"
llillllicipues, dct.erminando os nome~ dos· votados e as l'C'R!le- 'c:lJYn~ volnções por seccüo.
Nn~tcs l.r.rmos, pede. a .v. Ex._ defer;imcnto.
.
M:m:ío$, J3 de\novcmbro de 102.2. -. Seroi~ RodritJUC&
jJ!lt·u

'

Pess(j(l,
•

'

. '..

DOCUMENTO .N. I!
Al~t~rtino de SoÍ!za BarroR, eserJvuo

cló .Juizo Federal da
do Amazona~, por nomr.nçfio legal, etc·. :
Cert-ifico, em . cumprimento·· ao dc~pacho ret.~o, qu~; r c~
wmln. cm meu cal'lorin. os autos do processo crime por J'al-·
· síficnção dos·.rllr.pct:tivos termos de 'abertura e encn.rramcnto
. r. respectivas rubr.icas do scci•et.nrio gc1·a1· rio Estado, dos livrti>
eieitoracs que serviram no pleito- eleitoral . de primeiro de
outubro rlo correnl.l) nnno. ptn·a preenchimento de seis vag·as
u. Assemhléa. Legislativa do E,; lado e ronovaçfw dri Conselho
Municirml ·r1e ·Manáos, ,encontt·ei, como documentos dc~uma
rJ1•mmcia · nl'fi)J~ncida por dezoito presidentes de mesas eloitorar•s do rlito pleito, setenta c rlois livr·o~. iH)ndo ldnla. C· sei~
. para insm•ipção nominal elos eleitores .o trinta c sois para· a:;
acf.as de eloi~ões. São ellcs. das primeira, .segu~cla, terceira •
.:nmrla, quinta, sexla, nona, deeimn, decima primeira ... c!ccima
ter•ceit·n, rlecimn. ·quar·ta,, rlecima quinta;· decima sctimn, .de~
~ !'llllU o i lnvn,. rlccima •nona, vigcsima, vigcsimn pt•imoh•il O VÍ·
I;CSima segunda secções . . clcitoraes. Certil'ieo mais que, rlo;;
l'ilrulos livro~, se verifica, na uusencia de actas, rttindeixou :Ir
haver r!lei~ão' nas segun11a, terceira, qunrlã, quinta,. nona',. :!e· .
cJma, rlr!cima lerceit•a, ·dccinia quai·ta,. rlecima quinta, .decimn·.
nona; vig·esima: primoii·a c vigesima ses'tlnda secções eléitotaos .. Cortil'ico, finalment.e, .quo, do confronto das v9tacõe~
r.onstaniPs rlr~ses livros, se ·Vcr•ificn qtw obl ivet·am votos para
intendcut.r.s municipacs: I\'a !lrimeira secÇão: doutor Vivaldo
.Pnlma Lima, sctont.a c cinco votos; c'lolltol' Gentil, Augusto '
B.Htencoul'l, setenta. e. lres votos; éo!'onol ·Sergio Hodrigues
.Fcsstia, ~r~ssenta c sel.c vol.os; Guilherme Buircl, sessenta- !'
!Tmttro votos; Mnrcal ·Ferreira ~dn- Silva, sessenta c qll!tlro
vorns: I.ui~ Ca()tano. ri e Olivnh•n Cabral, sossonta votos; :\rr.r,;o.:r•;·riH·~ r.nmpn~. citwncntn r novr voto~; Antonio Cl~ment.c
~re~ão cJn.-l~st·ado

!li
,.,
!li
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nibciro. l3iLtencÔurt., cincoenf.a
lrcs YOI.oB; A!Jl'lgio Mat•lin·~
fie 1\fonezcs, cincoenta e um votos; Aristides CnlmonL elo Andrmlc, CJ.IIarentn n seis votos; doutor Frrlgoncio Marlins Vicl.il.
vrnle o quuf.r·o votos; :Enock ele SiquoH·a eavuleanl.i, ciMu
wolo~; i:>Íinplicio Coelho rio llezcnde Hubim, qt)l\l.rn vnt.o~;
untrl.ur Virg·ilio Barbo~n Lima, dois votos; Lui~. .Baro1w~ •
.J''ubin Goncnlves Teix~.irn e Pedro rle Aguiar·. um vof.o ca:ja
llill; Na .ve:r.ta secção: doutor Viva leio Palma J,ima, dezenoi'C
YOiu.>; ·co!•OÍlCI Sergio Rodris·uc~ Pesscln, dezenove vot.os;
doutor .Gentil Augusto BittencourL, dezoito vntm; Guilhermtl
Bar rd, dezeseis . votos; Marcai · Ferreira· ·<la Silva, deze~el o
,·o tos; J,t~iz Caetano de Olive1ra Cabral, dczesef.ii v'otos; Artuxer·xcs Campos, dezeseis votos; Antonio Clemente Ribeiro Bitlcncourt, vinte votos; ArisUdes CalmonL de .'Andr•nde, dcznilco
votos; Aprigio Martins de Meneies; quator·ze votos, doutor Pulger,cio M.artins Vida!, seis votos; Enock de Siqueim Cavalcanl i;
J>Jucido Serrano Pinto de Andrade, Lom·ival Alves Muniz, ;Tulin
L irna, Antonio .Tos é de Faria c José Antonio de .Faria, um
voto cada um. Na decirna prirneim .vecção: Coronel Serg·io Rot.irig·ucs Pessôn, 'clezenove votos; Luiz Caetniw ele Oliv'eira Gabral, rlewnovc Vc:ltos; Aristides Calmont. de AiJrlraclc, ·c1e~oito
vt:l.n,;; Aprigio Martins. de M-cnezes, der.escte votos; Anro,rin
· ClemiJntri Ribeiro Bittencourt., · dezesois votos; Guilherme· Bait•d,
nove votos; Marcai .Fm•reira da Silva, oito votos; doutor Vivaldo Palma hma, sete votos; doutor Gentil' Augusto Bittcn·c(•lll'l, ~!!!.o votos; doutor l"\llgeticio Marius Viela!, sele votos:
,\rtaxllrxes Campos .. quat.ro votos; .Tns1í Maria Corrlla Filho,
doi& votos; Enock de Siqueirn Cavalcanti e Simplicio Coelho
· à e . Rezr.nde Rubim, um voto cada um. Na decim.a sel.iina .
.~ecção: Coronel. Sergio Rodrigues .Pessôa, qu irtze votos;. Lu ir.'
CtH.t.ano rle Oliveira Cabral, quinze votos; Antonio Clemcnto
·niheiro Bit.lencourt, quinze votos; Aprigio Mprtins de 1\fe- iJ(•zcs, t:reze votos; Aristides ·Calmont de' Andrade, treze vof.oõ;
· doúlor Vivaldo Palma Lima, cinco votos; doutm· Gentil Augusto Bittencourt, t.ros votos; Guilherme Baird, t.re~ votns;
l\lm•call~erreil•a da Silva, tres votos; Artnxerxcs Carn1ins, tro~
,;otos; doutor Fulgencio.l\fartins V1dal e Luiz Bnronos, u111 voto
· cnrla um. Nn. decim.a oitavà secçtio: .Luiz Caot.ano.do Olivr.ii·a
Culll'nl; vinte· votos;. cb!'onel Sergio Rodrigues· ·PpRsl\a, deze,sot.e vol.r1~; Anlnnio·Cimnento Ribeir•o ·Bil.l.oncour·t., quin~·· vnt.os;
~\rH·igio ·M.artins do l\fcmezos, quinze vql.os; Arisl.ides Cnhnont
de Andrarlc, qufnze votos; Guilherme Bairrl, nnzti votos;
doutor· Gentil Augusto Bil,tencom'l., dez votos; doutO!'' FuJ ..
t:;f>!Jcin Mnrtins Vidul, nove votos; doutor Vivalrlo Palma f.ima,
sc•l.e vol.os; Marcai· l"erreira ela Silva, sere votos; Arl.nxer•xes
Campos, sete votos; Manoe1 Bandeira, tres votos.; .Lui.z Buronr·R, Placido Serrano Pinto de ·Andrade, tr·es ~·ot.os; .Tosó
l\lal·in. Cr.•"l'l"n :·'iJ.JH>, An~r·lll ri:~ ::-11:/ZU. Hnvmundo CosteÍl'<l ()
Antonio Rllfn\IO Braga, um voto cada um. Na 1!i(!e.vima .~ecçúo:
Coronel· Sergio Rodrigues. Pcssôa, qunrenla e um votos; Luiz
Caetano ele Oliveira Cabral, quarenta votos; Guilherme Baird.
t1•inta e oito votos; doutor· Genl.il Aug·usto Bittencoul'i., trinta
" oito· votos; Marca! Fer!•eil•a da Silva, trinta e seis votos:
Antonio. Clemente Ribeiro Bittcnoom·t, trinta c cinco votos;
rioutor Vh·n!do Pnlma Limn. trinta c cinco voto~; Artaxerxos
Cnmpn~. l1 1intn P cdnrn vnlo,;; :\pr·ig·in lllm·tins rir Mrnrzf',l,
r
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trinta c quatro votos; Ar.istides .Calmonl. de Andrade, L!'inta
ctois votos; doutor Fulgencio Martins. Vida!,. nove votos;
Encick de Biqueira Cnvalcanti, sete votos; .Luiz Baroncs, t.rcs
votos; Simplicio Coelho. de Rezende Rubim ·e Pedro Sa\les elo
Aguiar,. um voto cada um, :O referido· é verdade; :dou -fi!.
M•anúos, capital do Estado do Amazonas, aos vint.e e dois dias
rlo mez de novembro de mil n'ovecento~. e vinte e riais·.· Eu,
.Toão Valente. Filho; escrevente juramentado., a escrevi.. Eu
.,\lbertino de •·Souza B11rros:: · escrivão>federal. · subscrevo· c
csidgno. Sobre. mil 'e oitocentos róis ·de estampilhas: Man:los,
23 de novembro de i922. 23.;1'!-22·. 2!'1-f1..:22. 23-11~22. P

Albertino dC. Souza Barros,

·

·

··

DOCUM:E!N'l'Ó N. 12.
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Manáos. s de fAverliiro. de i923~:... Illmo. Sr. Dr; ·José Tavares. da CJunha: MiJ!Io, M. D, ,iuiz de .~ireito ,da· comarca de
Florinno Pcjxot.o .....Cnmprimento-o. Chegando no meu conhe··
cimento qur.. v... Ex ..·.levado pela!l-.suas· prrciarias· condir,ões "flIlllnt•eirali.. rol' .rbr!gndo ·li· :vender 'os. ~eus,Yenciinentos rJe ..Ítliz, ..
· pr>dia ·a,, .v, Et.: a :fineza• de informar..:me . como .fo'i ·reH:a .assa
trnnsnccãn. sei ente., de qiJe; so.b .!1•· 1)1Ínha :palav.rn 'dé . honrn, ..
rlelln·.só:tr.r•í r.nnhérJ!mP.ul.o.o nre~1arn..doutor,Art.hur Bernarcle$, ·
/ Presidr.nt.e da. Republica,:De ·v. S.;. att.enf.o ndmiradór. '-:-.
Dr. :/)raulio · .Torreão-•.li'ro.!Jco de Sá: .' . . , ··, ·
' · IlÚno. Sr. nr:· B'ràtiúci Tôrreão ]'ranco de-'S:í!
·
. sâúdacries:· llcspÓridendo a càrí~· de
Ex,.:,. t~nlio ·a ilizor , . ·
.que effec-livamente, devido á• .falta. oabsolu~a ·. c)r.<. I:ecursos, ·
·o cheguei a· fechar . negocjo oom•-todos.,.os·•meus·.,_vencimentos
cxistentes TIO· Tr!Jesouro com o 'aba.timcnto de"90. o/o .,..:._ trans,.
·.
nccão -esta,. porém, que. não· se effóctuou .por .te'r eu prêferido ,
ncceitar •o adeantamento offer-ecic!.o'· pela.' Ar;eitcia do Banco :do-· _
BrnsiJ..nestarcapital·.''"'.· ·, .. . : ..... · •·· ... ."·•:·· .. ·;:: :....... ··~., ··:· ·
. ,·: .. E'.preoiso,rnão esquecer,. entretanto, ·que.anteriormeritC".
· havia realizado diversos-· negocios com .vencimentos, serripro
com:·enorines•'prejuizos.: ... "/•,·r.,· .. ·<.'.>:.•. ·:.· ..... ,.'.,· ··
., · , !Sern' outró. motivo, assignp-me, . de V. ·s;, att•. admirador; · ·
-José Tavm·e.•: da Cnn/t.'a.Me!lo.: Reconheço ..afirma .suprq, ·aliás, · ·
rtl!ro do ·•Dt•• José· Tavares i da• Gunha :·Mello, ..iuiz• di!:.dir~aH·9·. ·
dou fé. Em. testemunho •da •verdade ..estàva . o ,.signni,. public·o. · · ·. ·
- Marcionil/.o ··Lessa, tabellião; •Reconheço' a .. f.irma ~ ,Mal'Ciohillo .·. · ·
I. essa;: Rio, 1'9. de. ma~co .. de :-:t929; Em •testemunho ·ele· v~.rrl:tcle; ..
Dialma• Hermes•..- .,. .
. . · · . . · ·. , · · . ·
.,, Manáos, ..o:de fevereiro de 1923. · . .··
Exmo;:.s,~. Dr; Franco•de .Sá.- ·Saudações. .
.
ReRJlOnclo a carta de V. Ex.,. confiante em vosso criterio, ·
afl'irmnndo que realmente vendi, n pedido, ·do meu amigo Caetrmo Mnnl.eit•ó; a importancia •de ~inle~ contos ao Sr; .coronel
Lóbato' de ·Faria, por••dois contos ·de-réis,• que recebi· do •mesmo
senhor ,no erlificio: do' Thesouro, •importancin: da qnaLI·etir.'ei '·
150$,. minha commiss~o; ·..entregandor-,.0' -liquido .d~ 1 :850$, ao
coronel· Caetano•. · .· · · ,. · .,; ,.. ·· : :.• ·• : .
· .. ,. . ·
· · ·Esperando· .que V. ·Ex; não me coinprometterú, assigno-me
seu a·dmirador. -· Pedro Mesqnita. Rua: Xavier de 'Mendonqa
o•
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· n. 33. Abonamos a firma de· Pedro Mesquita. 1\fanáns, G do
lüveJ•eit·o· do 1923. - Waldemar Pedrosa. -João !.una. Rccon hq;o proprias as firmas retro em abono da de Pedro
Mesquil.a. Dou I é. Em testemunho du verdade, Marcioni.llo
l~r:.l'.m·. MaTiáos, 9 de· fevereiro de 1923. Sobre sciRcentos l'éis
.I e !!SI:unpi>lhas: Manáos, 9 de fevereiro de .:1923.- Nãrcionillo
Le•wa. 9-2.;23. Reconheço a firma rlc Mar·cionillu Lcssa. llio,
J9 de mnrt\O. rio: 1923; Em lcsl.emunho rla ,;orrladl'. Dj11/.uw
ffe1·m.es .. ·, • ·

·· ·

·

·· · ·

DOCUMENTO N. 14

. ·.'
· ·. "o . Pno;mcT~no. EM.PRESTii.ro PARA o ESTADo no AlÍIMl\ONAS
• • '
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• '
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. A titulo de informaçii'o, dD;mos a seguir os. Lermos do con-·
l.racto para o proúectado emprestimo ao Estado elo Amazonas:
· ·: .. : :''·contracto. celebrado neste dia vinte e sete de abril de mil
novecentos,e -vinte e dois entre partes, de um lado o Estado do
Amazonas,. )lepublica ;do Brasil, .re:presentado neste acto pelo.
Dr. Franklin Washington ·da Silva e Almeida e que será elo
ora. avante. designàdo no presente instrumento como "0 Es-·
iado~~,e do ciutr.o lado· a~"The J;· (3-.: White Engcnecring Cor. f:(•ration"; soéiedàde doníiciliâdai no •Estado· de Connccticut,
]!;s.lados Unidds da· America ·e. qhe ·será ·de ora .avante designada como '"A White"' ne·ste instrumento: · · . · . · · · ·
.... :considerando 'que o Estado ·dese.ia negociar O· levantamento
C: o um: einprestimo para ·as fins e de accôrdo com os t.erm03
' . delineados ·na procuração passada em· data ·de vinte e. oito de
. sol.eml1ro de. míl. novéccntos e vinte e um ao·Sr; Dr. Franklin
W·ashington dn··Silva· e Almeida. e:.ao conde Marco·di Panigai,
·. IJ a •esle,: .. ínstl1Uinento, appensar- por .. c6pia; e··... · · .
·.
,·· • Considerando. que entre os importantes elementos do act.ivn
· do Estado.: susceptíveis de servirém .. aos fins do pro,iectarlo
P.lU[.ll!CSf.ÍrnO::acha~se, Íl liquidacão- de. que .lhe é devedora ::1
Repuhlica· do'Brasil;:'reconhecida por uma resolução do Congr·r.~so. Brasileiro, consubstanciada no decreto promulgado sob
11. n. 4· 396. ; assighado. pelo , Presidente. aa .. Republica :em da ta
.cl0 •17 dOc. rlezemj:lrc).;de, 1921·. e. publicado c!p. 20 · ele dezembro
rl•1 t92f. decreto essê. qüe vae apppnso por,cópia: P.
·
. ; . ;çonRiderando ·qUe 'aJiquid!ição fina,! ent.rin Republica e
n Estado.: encontra-se ainda ·na phase de negociações, sendo o·
df.)sc,jo .c o int~ito â9 ~sf.qdo a,j!,!star·. essa liqu.iduç;ão de modo
que,,.ella possa .constJtu1r·uma ·garantJa do pro,Joctado empres.LJ'mo·· ·e· ·
· ··
·· · ·· · · ·
.
· · ' ' Considerando que o Est,ado cogita da applicação do proclllcl.o do;.pro,iectado. emprestímo á: liquidação B satisfação rln
l'óLn !idade· da sua divida·..interna e. externo,, destinando o saldo
a sl)r. empre.gado nas gra~deà obras 'd!'l melllot·nment.ns 'locaes
e~!lOÇUdO~ nàs referida~ prOCUraQÕCS (j ins!.rt~CCÕCS; G
•
· . ,•·Constderando.que- em· garantia do referido cmprrslJmo "
:EH lado ~propõe'-se a émittir apolices do Estado na impoT'I.nnciu
cl~l.$25:000.'000 no miriiino até o maximo de trinta r r.inrn
IPilhõos.~de dollars (35 :ooo. 000) vencendo juros á razão de
· fl %. ao ai:mo e as converiicrites' disposicões quanto ao rundiJ
(1 r· nmorl.izacão, gara1l,tidas', ·:quanto ·passivei, qunnto no pnga'
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n: enlo elo pl'inci_pal, ,iuros c amortização, pela Republica do
· Drnsil; o .
.
.
- Con~idcran~o que se f.om em'vistn a formação de um synrlwalo rio emprrzns de engenharia o bancarias (a· que do or::t
l!Ynnll' .•1' rt>l'r.•r·ir•:í este instrumento corno "O· Syndicato"), syn-(;,enlo r•.,l.e que urna vez consf.il.nido cclebrar:'t cóm ·o Estnd·.l
v 11 , conf.l'aclo, tendo por ob,iectivo a compra daqucllas apolicc~
r a r·epr•r.•scntaçfío do Estado como scn. agente riscalizador dQ
np,-,lica(;fío rJo·respcclivo producl.o c outros intuitos; e
_ Considerando· que ainda são neccssarias neg·ociações imJ)Ortnntcs com a J;tcpuhlica do Brasil c com os credores do Estudo, no e,;l.rangciro c no paiz, hnv~ndo .igl!almentc neccssidarlo
r:lc emprchcndercm-se largas pesqmzas· techn icas o_logaos ·antes
fie se poder chegar á .determinação dos detalhes completos o
o alcance do c'ontracto definitivo a celebrar-se entre o Estado
c o sYUdicato. . ·
.Pica ,iuslo e contraclado entre ns pat•tcs celebrantes do
pJ·e~rnl.o contracto, em compensação dos compromissos qüe
• ro~prcf ivnmentc assumem e discriminados mais adiante, o scsuillf.e:
,_
J." A "Withe" obriga-se a providenciai' desde já para a
wn~l r·rrcção do syndiciato que deverá contractar a compra das
rr.fcridns n,polices do Estado, em importan·cia que não será
inferior a $25.-000.000 nem supm•ior· a $35.000.000, apolices
essas qur. serão adquiridas ao par com o desconto da commissão ele 1o % com observanciao' dos !.ermos .c condições que
forem ,I'StipuJadaS no allucJicJo COntractO, . C mrc COTnPI'Chflll- ·
rlcrão a~ srg·u intes: ·
· . · ,
·
•
·
-a) o Estado conseguirá o endosso. da Republicai do ·Brasil ·
para as cit.aclás apolices, garantindo-na quanto- no pagamento
dn Jlrincipal,- ,iuros e amorl.iznção cm lermo~ julgados sal.isfa~ ·
cl.riJ'in~ prln s~·ndicatn;
.
· b) n synrlicato incumbir-so-á elas negociações pnm a liQuirJa,;ão da divida externa por conta do Estnrlo ·e sob a di- ·
· rccçfín rfesto;
.
i
·
.
c) n 1~stilrlo n,jusl.ar:í a Jiquirhioã_o da divida interna,. sendo
que a Iir111idnr;fío tanto da rlivida externa M11110 da intm•Jm
r,rrr•,•l.JWJ'-~n-Jí. · r.om o primrh·o pmducto rins. rr.rct•idas· npo·licP;;; l'ir~n. prll'i'•m, ont.ondiclo ··que flcntro tios l.r•infa diaA quo ·
sr.. ~rgrJir·em :í assignat~Jra do contJ•acto rlcrinLivo mli.t•o o syndicato r. o Estado, Cl syndicato acceif.ará a enf.rcg·a do um numm•o daquf'Ilas apoliccs que represente o'valor nominal de
~ 1.!00.DOO, cujo producto, na imporlancia de $1.000.000
scn::\ cntreg·ue no. Estado para ser appl icndo, no sentido .da I iq~tirla~•ão do debito actual ao funcciQúalismo do Estado por .
Sé' I'\' ir) os prestados;
· ·
·
d) o synclicn I. o promoverá a celebt'a(;ãn de contractos em
-condicões que forem ajustadas de commum accôrdo paJ'::i o
ó;;l.udo '' construcciio de uma rõde fcrrovinl'ia extendendo-se
t\s vertentes superiores do Rio Branco .na região septentrional
do E~·tarlo do Amazonas c para a mlmtagem ele uma installaçi'io
r! e lavagem de borracha em Manáos, .. escolas e outras obras
]iublicas ncccssarias e de .melhoramor'o das terras a que se
J·~l'rr•r o pnrng·rnpho a rl~ste nt·tigo, o .que deverão ser dcson-
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volvidas do accurdo com a legislacão federal so!Jro a coloni- ·
zarão. Para esses contractos, assim como para quacsquc•t• ·
.~t!lras obt·as de. cng·cnharil~ c constt·ucção cmprehcndiclas pelo
J~studu c o syndJCatu cm Virtude deste contracto, a White terá
·
'
p·c !'et~cilCia;
l!) o Esl.udu nomeará o syndicalo ·sctJ ag·enle fi:>cal c ;J
symlicuto cxerccrü as funcc;õcs ele agenle elo Bsl.udo, J'iscalizadot• da UJ~plicucão do producto das cHuclus upolices;
{) o syndicato csta!Jelcccrá cm Maníws un1 haneo, · co1n.
filiaes em oui.J•as eidndcs do J~sl.nrlo ~i l'c'>J' ,inlg·aCio converdenl.c, para operar em n()g'Ocios bancarius correntes c cm hypothecas c !Jem assim para servir de clcposilarin dos fundos
pertencentes ao Estado, conformo as base:; Qli(' !'orem csli1 uladas no alludido contracto;
-•
u) o Estado l'~t·á ao syndicato; de accôrdu com a leg·isla~iío estadual, a concessão de 300.000 a 400.000 kilonwl.ros
quadrados ele tCl'ras de. propriedade do Esl.aclo, para serem
(·.:-.ploJ•adas. e escolhidas pelo 'synclicato para a extracção de
petroleu .c qunescjues mineraes c vara a exploração ela. bol'l'a.:•ha, a cullum do cacúu, algodão c canna de assucar, a Cl'iação
de gado e o commercio de mac.l!!iras; . . ·
h) o Estudo pt•éstará o seu auxilio .á colouização c ao desenvolvimento das torras que fot·om escolhidas e promul- ·
garú as leis que !'orem necessarias para animar a immig1·açfw,
concedendo aos productos do syndicalo uma rcducção de t.J·inta
por cento (30 %) nos impostos de exportação durante o Jl!! ...
rwdo do vigcncia rlap apoliccs;
'i) o };stado conccdet:tí ao· syn(l'icalo n direi lu cxclu;;ivo
llUI'U a transmissão e venda de oncrg'ia cloctrica cm todo o
te1•riíorio comprellendiclo dentro da extensão de cinc'ocnta
milHas da esLJ•ada. de i'Cl'l'O e a ser consl.ru iela cunw !'icon dilo
aDima, duranle o prazo do cincocnta annos;
· ;i) o Estaclo obt·ig·a-sc a asscg·urnr ao syndicalo a /H'ei'!!n•ncia pa1•a toda c qualquer concessão rélal.iva :í Jllinet·ação,
perl'uracão do sólo ou producc;iio ele pcl.roleu em ,ludas ao
terras porl.cnccntes ao Estüdo..
·
·
2. A White obriga-se, durante o pel'iorlo de l'tn•mn,.:fio du
syndicato c cmquanlo não fôr assignado o contracto cntt•c! o
· . syndicnto .e o .Estado, a collallorar <i sua Jll'OfJt'ia cusla com ")
o .Estado nas pcsquizás leg·acs c technicas que se tot·nat•em
llecessnrias pnrn a rlctm·minncão do alcanc:e e elos detalhes do
eonlt·nvlo o:luJ'inLli\'1.1 a (•elebrnr~se enlr!! o Esludo e o syndicato.
:l, o. :Estado assunw os seg·11inl.e,; conJproinissu:;:
u). o Estaâo eullni.Jot·ai'<Í com a White ua cunduc\.'Qn. d1.•
um estudo minueioso .lendentc a detcrmilllll' a natureza c a
o:xtensão dos melhot•nmcntos internos que c!IJn'J'ito St!J' construidos ou CJJI!JJ'Ciwndiclo~ eom o pi;oclucln du~ cilat!us Lil.nl!1:.:;
IJ) cluranle a vigencia !.lo presente contl'aelo ou l!li1Qlinnl.'l
se uchtu· en1· viguJ'''O J'ofm•irlo conl.rncto a eei()!JJ'l\J.'-~C COJ!I o
syndicato, o Estudo abster-sll-JÍ ele f'nZtlr qmwsf!IJCI' ennrrss•il':.:,
vendas ou .nl'ot·umc!nlo~ de l.cJ'J'as, conccssüus rlcl m.ÍJH'J'l\.'Õl's 011
r.le oxi.J'aeciio do pe1.J·o1Po, ou, dr. ouloJ•gat: quac:;quet· .coult'al'!.n.,.
llúr;> ..u cc.nlslJ'Uc~fiil de c·stradus rU.> l'pJ•ro, sem o liiJ1'i'CtL:)
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·aceÓrdo. e assentimento d~ WlhÜe e do syndicato, no:terrÚol·io
compreheudido em uma área limitada ao· sul. pelo Rio .Negro
c o Amazonas, a lé.ste pelo Estado.. do.· Pará, ao norte pela
Guyuna Ingleza e a Venezuela, e a oéste pelo ·mo Fada; .:
c) o Estado garante que não existem actualmente quaesquer concessões no territorio a .nor.te do Rio "Negro e do .Rio
Amazonas susceptiveis ~e embaracàr as concessões a serem
foilas ao syp.dicato, obrigando,.se o.· Estado a manter o. syn-.
di cato u coberto de cjuil.esquet· rmijuizos, perdas ou dumnos
que ao syndicato possam. advir 'do !'acto da cxistcncia,. actu:tl·
uu futura, durante. o período,, de concessões ·IIULagonicas.- :
.1. Ji'ica entendido que o presente· contruclo é. um· ajustiJ.
pJ·c!iminar; mas, não obstante, obrigatorio: pat·a as partes conLl'Uctantes, sendo assignado· como. instrumento de· compromisso
de ambas .as partes a procederem com as negociações, estudos
o avaliacões susceptíveis. de habilitar .as . p'artes a .organizarem
um contracto em fórma definitiva entreoi:r Estado e o syndicato;
e que deverá ser assignado pelo gov.ernador. e o ·secrctar.io üfl
Estado ou. outros .·fUU()cionarios •devidamente, hab_ilitados. do.
I~slado do Amazonas,· e pelos subscriptores ou os· represen··
_lantes devidamente liabilitados do syndieato·. : · .·
• ·•· · ·
5. O presimte· contractovigorará•até .31 de·dezembro dr:
1922, salvo. prorogação por mutua coiwencão, oi.l até ;a· datà
mil que fôr substi tuiclo pelo. alludido contracto .a celebrar-se
.entre o syndicato e o Estado: ·e o 'Estado ·•compromett.e~sr.,
emquanto se achar em· vigor o presente eontracto, a não. negociar com quaesquer terceiros a 'venda das referidas apolices.
11em a construccão das citadas estradas de fert•o;; Iiem em relação a qüaesquer outros assumptos a que o· presente contracto
{;B refertr. . ·
. _·,_.. )..:: . . :. .·: ..-. t ... .!.",·:.. •~ · .•. :. :.:.· ..._: .:. ~: ~' ·: ~ • .-.
. Eni. testemunho do que as pàrtes. contráctarttes assignaÍ·am
os te instrumento no 'dia e ·anuo já cita·do'a ·principio. O Estado
d:1 Amazonas,-· Franklin ·•Wlisltington• da•'Silva e. ·Alm·eida,
eomo .representante do Estado 'do. Amazonas .. The' J; G. White
. Engeneering Corporation
: Dunn,. presidente
..."
. . ..,...Gano
.
'.·
.
•

•
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DOCUMENTO N.. 15
O Sr. Dr. João LuizAI~e~;.~l~istrô.-do .interior e::ihstiç~.
Bxpediu · ao Sr. Dr. Rego Monteiro, ,governador do Estado .d~)
Amazonas, o .seguinte telegramma, urgente.:.
. ... , . ·
"Chegando ao conhecinient~. do Governo Federal ql!e ' o ·
governo deste· Estado .intenta. contrahir novos. emprest1mos
•:xlcrnos,. communico a V.. Ex,, que, para salvaguardar os in.,
leress'es nacionacs, o. Sr. Ministro 'das. Relações·: Extl)riores, ·
JlDr ordem. do Sr. Presidente da Republica, .telegraphou· ao~
nossos embaixadores· em Washington, Londres. :e Paris, determinando-lhes que tornem 'publico que o ·Governo ,da,. União
rlcsaconselha, em face das· condicões financeiras· e· administra. livas de.sse Estado, qualquer ·emprestimo··externo.·que. o.:res-'
r:•ectivo. governo pretenda '·realizar; . Assim .procedendo;·. o: eGo~
.l'nrno Federal,.. lioiiheóedor das .referidas· rcondic.Oes,:' ·.procura
l'llSguardar o: credito, do:paiz,c. que· não·póde qontinnar;::a"ser.
;pr·ew~ioaoo pala. impop.tualidade n;~ execução· das ob;r1gat;ões·

..
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. tlt• ulgLL!lp empresti.mos estaduaes, ·Attonciosus suuda~:ões. -·
11

iC>úu L-ui:. Alves, Ministro da -Justica."
.
. •
. ·
Nego cios Interiores, no seu telegrammu ao governàdor do
.\nm~onus, e que foi t.runsmiLLida. pelo Sr. llf·inistro dus Ho··
•ac.õcs Exteriores . ás embaixadas de Washington I>al'is i)
J,ondrcs, está redigida nos seguintes termos:
'
"O Governo JJ"ederal do Brasil· tem tido noticia ·de qu-~J
u J;:stado do Amazonas projecta a realização dé um novo r..rn~
rn·cstimo externo. Quaesquer que. sejam as g'Ul'antias q•w o
a Iludido Estado pretenda oíferecer 'para essa· operacão· :a União
cousidcr:a de se1,1 dever desautorizar semelhante tentativa, avi-.
~=ando ás .diversas f)racas. européas .c americanas que o Brasil
oer::aconselha. de modo positivo o planej ado emprestimo, e não
respondo de ·maneira. nenhuma pelo que de futuro vier ·a suc.r·.edm.· ·aos. tomadores ou. subscriptores. A actual situacão -fi. n::mceira e administrativa do Amazonas evidentemente niÍo per.in itlc a este Estado ·da Federaçlio contrahlr novos encargos . "
D.OCUMiEN'I!O N•. 16·
.

o

Sr. SÜverio Nery -

.

.

Sr.· Pr·esidente, preciso dizer a

· v. l!Jx. e ao Senado que, pond() de parte a acrirnoniosa

~::x

. . !JOsicão do illustre ·S~. Deputado Aristides Rocha, pronun'aaela na sessão de 7 do corrente, na Camara dos Srs. Depu ·
tactos, fiz,· effectivamente, quando governador do Amazonas,
uma operação de credito .na praça de. Nova York,· com o fim
il.e levar a effeito a encampação' dos. serviços âe tracção electrica, abastecimento de agua e ill.uminacão 'electrica, attrll>uidas •alguns. annos . antes ·a·. emprezas americanas, e isto
lJorque· os de{icits desses serv1ços augmentavam em todos os
· I!Xerciclos ... :. · · ·.~·· · ·,. :
:. · .
.; · ": ..... · :.,·,..i·_:
.'\: · acquisição . desses servlços para o Estudo, a qual ascr.ndeu mais oa-menos á cifra de sete mil contos. foi. con~
sioerada· nessa .época muito bõa por toda a imprensa da
,:apitai. A emissão de . apolices para consolidar a divida fluetunntc foi feita em bõas condições para o Thcsouro, r. os
· erectores subscreveram em sua totalidade . este· emprcstimo
inl.eruo. Ai'firmo,.Sr.;. Presidente, que taes· dividas não foram
eontruhidas pelo meu. governo, que só< ..teve a ·respousabi.. !idade da rescisão .amigavel de ·um contracto das ·obras dn
· . uni. novo hospital . com o, honrado Sr. commendador Antonio
S&nnuzzi, que . recebeu., grande parte·. de . seu. credito nessas
rq;olices. A!'firmo ainda ao Senado,. Sr. Presidente1 que durante o meu governo os compr.omJssos · tomados por e!lo,
quer externos, quer internos, ·foram·ponttialmente cumprit!_a~
c não só isso, mas tambem todos: os serv1ços de navegaçao,
C: e fornecimentos ás repartições. publicas, ordenados do funco:JJO!lalismo, subvenção a estudantes, .tudo, tudo ficou pago em
dia,· deixando· ao ·sahir,• da 'administração cerca. de. -.tres mil
contos. de ré is nas suas i:diversas .caixas •do> Tllesour.o ;•
·· . : Quanto ao emprestizno da Saciété .H.ar.se.iUaise, executado
pelo. genaraL.constantino Ne!'Y, póssõ· declarar que foi l~v!!do
.· '! affeito, a,~ew dos oo:9ªelB.ci§ et.lr QQ;!!.fo.tio que ge1 PQt.
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c:;rLa úqucllc gove1·nador,. pois me achava. no IÜQ, S. Ex. o
julgava necessario para o seu governo .. ,
•,
O Sn. LoPES GoNÇALVEs- E' uma verdade incontcslavel
o IJIIC V. Ex. está dizendo.
O 811. SJLVERio NERY- ... mas durante o per iodo · da
;;ua aclininistra~~jío; cumpriu saLisJ'actoriamcnle os' compro-missos decorrentes da mesma operação, o que fizeram lambem
us seus successores coroneis Affonso de Carvalho c Antonio
Biltcncourt.
.
.
Ora, Sr. Presidente, ncnlmrn rlos présirJenles de então,
esses grandes vultos de. venerando memoria, que foram Campo,
Salles, Rodrigues Alves e AfJ'onso Penna, desapprovou aquellas
operações J'cilas com o intuito patriotico de impulsionm· o
progresso do Estudo c o embellezamento· da sua capital, qU\1
IJJ'ovocon do Sr. conselheiro AJ'f'onso Penna; ao cheg·ar ;\ nossa
t.eri·a. a conhecida exclamação.: ''Manáos. .é uma revclaciio. da
Republica".
·
·
O Sn. LoPES. GoNÇALVES- Muito bem.
O Sn. SJLVEJuo NmnY - O· fúndina-loan lcvacló a bom
termo· pelo gm•ernndor Dr .•ronathas ·Pedrosa teve. alé o assentimento do; Si'" ..Presidente Wencesláo Braz.
DOCOMtEN'fO N. 17, -·
' Rw:
. .
1Sonudut: Lopes GoncalvcsManáos, 1l _,Nosso amigo Aprigio Menezes, membro. directoria A!lianc!l Republicana, avisado aggressão physica rogo
obter g·arant.ias Constituição. Othelo Mavignier, director ~
hêbdomadario, lucLn infcnsn . situação aqui, preso_, ameaçado·
cspancament.o obstando consumrnaçiio atlcntado .commandantc :
Mm:w::;cul, Jl!'ocurudeiJ: seccional. Consta policia· organizou lista·
Yar.ios amigo~ ·. nossos espancai-os. Sauda~ões. - Guerrci1·o
AUIOII!J.

'

·

ÜOCUM.EN'l'O N. 18

Senador Lopes Goncalvcs- Rio:
Manáos, 10 - Atacado meu escriplorio redacçrto -fel'i·:l:.l ·
lirut.almcnt.o cabeça por capangas motivo imprhi1ir minhas
ofl'iclnas .iOI'llal A Luta, que apoia eminente Presidente ArLhnr ·
Bernardes. Pet;~ urg·entes garantias ·vida propriedade .. ·~
Passos C:omes,. dn·eclm• União. Portuaue::a·.

.

.
I
'·

DOCUilltENTO N. 10

!I

C.\1\TA MllllWA

•

.'

' J~xmo. St:. Dr. Cesar do Rego Monteiro, de~cmbargado~
uposentndo e governador do EsLaclo:
..1'ivo .conhecimento dd que V. Ex. fez. imprimir, publicar
~ .oircuiul· a custn \!Q dinheir() P.o povo, insulla).ldo-mo o aq ·

••

'. ·.

~

\.''

.
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,m~u .i !lustro

amigo -~ correligionario S1.·. Dr. J'eronymo Jli.:
betro, a pretexto de um telegramma que a imuginacão doentia
do V. Ex. creou, no proposito unico de, !liggredindo advcrsarws, entoar louvaminhas ao patriarchado. corrupto e corruptot·
que representa.
.
Sempre assumi a responsabilidade dos meus actos, portanto 'não devo, silenciado, consentir que se mo attribua a
auto~·ia_ dos que não pratiquei.
··
·
·
·
O contexto do despacho telegraphico, em que aos nossos
representantes scientificamos a angustiosa situação cm quu
está o infortunado povo amazonense, V. Ex. adulterou; mas
longe dã' verdade· não está o infor-inante do Rio, se em taeo
termos .o communwou, t1a uesoortgá ua inritimbencm o!'f!cial; .
quitando-se da paga recebida· pura .cobrir do •baidões os. ho!lwns de bem c. endeosar os malfeitores publicas.
. ·
· Ninguem ignora a falta absoluta de garantias de vida e
.propriedade na .capital e no interior; o.nenhum respeito aos
clireHos rJ liberdades dos noS.sos concidadãos quando em jogo
os interesses inconfessa veis do· maildonismo; 'o falseamento df.i
_voto desde· a esr,upeuua ·lalsttmacau uo:; llnos ·OieiLut\'\es, presidida pelo secretario gorai do Estado até a das netas de
eleição e upuraçào; a JM·seguJ~Üu otiicial a t.oaos os !IO~sou
-~curreligionarios da l\lliança Republicana; .o desbarato do's dinheiros publicas .em prgveit.o unico, c· exclusivo de V. Ex.;
filhos o famulos; . o não pagamento systematico dos com •.
pl'OmissQs externos e internos, · nfto' obstante o progressi\•J.'
nu-gmenr.o elas rendas estaduaes, determinando reclama~ões
d;plomaticas ci levando a miscria aos lares dos honrados servidores do Estado. ~
· Essas cnormiclnclrs, r.sses ·desmandos, essas violcncia5 · ·
,.são dCl. notoriorla'dó publica, estão' comprovadas, apesar da
.apregóada lolornncia 1J honestirlnrln; sô exisLcnl.e ,no conc·eito
maHrapiiho rio' moia riuzia dt1 aventureiros a quem o 'rhesouro
· fartqmont.w rcmunet·a eis dias· rJc estadia cm Manáos, eoncertandó-lhes as algibtiirns ·vasias, n)edianle· transmissão para o
· sul de entrevistas e impressões forjadas no Pnlacio, Rio Nes·r~,
nos moldes o processos da cmnou(laue g-overnamental, VI-·
sarido embair a opinião do paiz; no relato dos articulistas a .
serviço .do todas ns l.yrannias cm f,roca dus migalhas que c,s. capam á. voraciclauc do Cesar. · . . . .
.
.
E' ,o ·qwl mo CI.IUipt•ia· diztH', .lançando mão desLenlciO o 'boletim _:_ porque; corno V. Ex. é todos sabem, a pleniL_udo .
das garantias publicas, o 1irivadas, no actual quatriennio, deu ·
. 'em resultado, a situação de ·que não podem circular outros.
· -jornaes, sinão aqunllcs qne .batem palmas aos p1·eciosos actos
de V. Ex. :. .
.
'
Mandos, julho d11 1\l23. - Autonlo Guerreiro Antony.
·(
'
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..·

'
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~
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.· DOCUMEN'l'O N. 20
~

-·i.

ALI,!ANÇ.~ REPUDLJCANA ,iMAZONii:Xim

•

·· ." Insiste em contrahir um émprestimo no._estransü!ro? vendendo terJ•us do Amazonas, em uma oxtensuo supet·wr a ela
· · s..- Vo!. V
16

,.,,

;-,v

•.

'

'';•.

,
'

ANNAJ;S' lJO i!!J;N,\IJO

.

•,

l<runca, o Sr. Cesnr 'do Rego Monteiro, desembargador apo.sentado e governador desde· 1903 no goso de uma ociosidade qu<J
nã·o é o·ot-ium cu·rn, dianitate a que se voLára Gicero durante a
dictadura de Gesar, mas a .cat·ta Q.e alfo,rria para fazer mal,
para o illegitimo e l'Ul)ido enriquecimento pessoál da prole ein
detrimento da fortuna publica e. pàrticular, a qual até hoje
oustoi:t ao Estado mais de quatrocentos conto.s de l.1éis,. não
computados. os vultosos proventos de. cujo segredo é. dono o
alàgoano Antonio Augusto Lobato de Faria, seu thesoureiro ·g!'lral e valido.
. . .
Persi.ste ·.no. intento de levar a effeito a .. ruinosa e antipatriotica operação financeira, porque: se, ria . ultima men- ·
sagem, informa que póde-se dizer. que· não passou de uin sonho
que· ~~~~dissipou em face da attitude do Governo Federal, ·

"que na r~f~rida ope1·acão, vi~ ui:na b~c~ta de. Pan.clOI·a a despejar sobre o· Estado ,todos os. males iniagi-.
naveis e ,inipediu-a por .todos os modos, .. trazendo ao
seu' conhecimento ..a. sua formaLreprovacão e pondo
em acção sua. diplomacüi em Washington com o seu
carrancudo quos ego",
. .
·
. . ,

,

I •

ao riíesmo- tempo, .no. orgão primacialmente o'fficioso, dire-'
-ctainente inspirado por si. e editado na Imprensa Offioial,
.affirma : ' · : ·
·
·
;,que o Governo. Federal nada tem cili~ vêr· com .os
negocio,s dos. Estados, não ·tem; nem pódê ter ingerencia .
nas suas transacções, na suá vida tinanceira '.'.
,

•

o<

...

e como
''a palavra ofí'icfal do' centro, sempre que se_.faz sen-:tir sobre .os nossos homens e as nossas· terras é para
denegril-os, para aviltal-os,. para impedir, emfim, o
.progresso, o surto de civilizae,ão que qual se desenha
ao. longe o ·"amazonense pell.Sa na necessidade de partir ·
. ' esses
grilhões de escravo; que humilham na corrente
do captiveiro/'.
·
. .

1· ••

o

A~ considera~ões que e~ to~no ·do àssumpto .externa ·
·Sr. Cesar do Rego Monteiro..:C são de molde a. assegurar que. ·
. S. Ex. não pensa ser_ u.m sonho que se dissipou a negociaçãoerri que se ·empenha, antes •fazem cer.to que ella continúa a
ser objecto. de suas .cogitacões, .acenando, -até, com· a possibi.:.'
lidada da separação do :Amazonas, que ficará sob 9 protectorado
da Nação de origem dos prestamistas. . ·
A. palavra: official e dos jornaes. officiosos, unicos que a
policia. permitte circular, negando-a, .não , merece fé. .
Assim agiram· ao tempo em _que os Srs. ·Franklin Washington de.Almeida e Silva e Conde Marco de Panigal se aprel:lenl.aram aos banqueh·os, em l'!ova.York.'em nome do goverIJador deste Estado; de. quern tinham -mandato .para tal fim;
•
ali!Bi!Xl:a~erl,l hoje.qüando.o,ultimo dos oomniissàrios e. o Sr. Lo_batol de'_F'nria estão. encàrregado,s ·de prosesuirem no arranjo
tio dinheito.
· ... ····· · ·...·"...- .....
· ......__.....
·
1
...

..

_-

--~····

.......
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. Corroborando a aÍ'firmao'ão Í'eità 'bas.eada ern inforrnll, cões verdadeiras e de fonte fidedigna, . transcrevemos o te-legrarnma. que nol.icin os conceitos emitt_idos· pelo JCn•nal do
Commerci~,. do Rio,. orgão de maior responsabilidade 11.8. imprensa. do paiz e dirigido ·pelo notavel estadista Sr. Felix
J:laclleco,'-,.sobre o ·alludido emnreslimo,. como Lambem o em
que -o nosso eininer~te Ministro do. Exterior dá u conhecer
. ~s nossas embaixadas em Londres, Paris e Washington o pensamen[o do grande brasileiro e patriota Sr_. Presidente A:rthur Bernardes.
_,
Eil-os:
i

'

.

'·

•

' .

•

'.'Rio; i2 - .Jurnnl. do Co-m•uw,rdu publica hoje na iate,_ S'Í•a,·;na secção "gazei:ilha'", li COJIÍ.l'UCLO. UO ,projectàrJo. empres, timo .do Amazonas. En1_.,,,ua 'tJaria, _critica o emprestimo, di. zendo· ser uma opeQ·acão iliegitima, impatriotica, perigosa,
.. immol'UI, lesiva .da inl.cg'l'irladc territorial.. do pajz, e com
· jpz:os ··barbaras. Lóuva a aLtitude do ,Governo_ ,federal. -.ini-pedindo-o, abrir 'os olhos _aos banqüeiros estrangeiros.. Est.c
emprestimo é. de 35 milhões de dollars, recebendo .o .contrac_tante quatrocentos mil kilometros quadrados· do :Estado.· do
Amazonas, mais 8 %, de juros, tendo o privilegio de diversos
-_· .s_ervicos, percébendo . os intermediarias do Governo ·estadual
·a com missão de "trinta
e cinco mil contos
de réis",
·
.
.
.
Rio, 12 _:_ O telegramma do. Ministro do Exterior aos
nossos embilixadores em Washington, Londres e Paris; a que
.. a Ilude -o Sr .. Ministro da Justiça na communicaéão que .. fez
· _ao' governador do Amazonas é o seguinte: "Governo Federal
Brasil, tendo tido noticia de que o Estado do Amazonas projecta a realização de novos empresLimos; quaesquer que sejam
as garantias que o a!ludido Estado offer~a.· a União,considera
' de_seu dever desautorizar. semelhante. tentativa, avisando neste
- sentido as diversas praças norte-americanas- e européas -que
o Brasil desàconselha o planejado emprestimo, não respondendo de maneira nenhuma pelo que de futuro vier a ,succeder
aos tomadores ou subscriptores. A actual situacão àqministràtiva e financeira do Amazonas evidentemente nãq permitte
cor:ttrahir novos encargos. '
· · -- ,.'
·
~

'

DOCUMENTO N. 2
r·;

~l.UANOA
·,

..

R.EPUBIJI'CANA !\MAZONEJ.iisE
'

'

Insistindo o Sr. c~sar do Rego MÓllteir~; s:ov~rnado;. · do
Estado, rio proposito de co~trahir empr!Jstirru)'s ·ilo':. esl.rangeiro offerccendo ao.s prestamistas todas us .terras devolutas do
Rio. Branc.o e outros rios (sólo e sub-sólo), além cio outras
. concessõe~ p1•ejúdiciaes .aos interesses :da ,Nação, - o ~overno
Federal, instruido dó que se passava .e conhecedor da sztuac~o
·administrativa i'inanoeira e eoonomwa do .Anlazonas, provi·âenciou·, como' lhe cumpria.-· e pat.ri9tioamente ·.no sentido de
ob8f.a:r a. ndg0'1Mçl1o prei.endida.
•· ·

'·. ·'
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E' o que nos.diz o tolegramma a .seguir:
Ut·genl.c -.Rio, 7 julho. '1!)23 - N. i.SOJ -· Coronl11
.Guerreiro Antony, Doutor Gon()alves ltibciro - Barbosa'
Lima, J,opcs G'oncalvcs t• cu trazemos :10 conhecimento
dos nossos atiligos c correligionnrios que o Mini.stro da Just.iç;a trun;nnit.Liu, de ordem dQ Sr. Jlrcsidcnto da Hepublica. ao
governarlt!r desse Estnclo o l.clegrnmma seguinte: ''Chegando
ao conhecinwnt.o do Governo Federal que o governo dcs.oe Est.aclo intenta eoutrahk novos cmprestimos externos, comniunicr., a V. Ex. que para salvagutn·dar os interesses nacionacs,
·o St•. Minist.ro ·das RelaCÕCi! Exl.r!riort!S, . por ordem ·do St•;
Presidente da Repúblicti l.elcg·t·aphon aos nossos embaixarloriJ,.; em· Wasltit;gl.on, I.ondrc~ ·c· .Pnt·.is, del.erminando-lhes
cjuo tornem Jlllblico que o Governo da União •não aconsélha,
em l'acu da~ cundkões J'inalicL'it·a~. e adtninistraliva~ desse ·Es1.adn, qualquer empre~liuw externo que cs~e governu pretenda
r eu Iir. ar. AsHim . procedendo, u. Governo l!'edPral, conhecedi))'
olils condkões do, Antaúmas, pt·ocitra resguar·dur o credito do.
paiz, que não póde continu:it· a Hcr pt·ejudicado· pela in\pOJll.ualidude na execução das o'briga~•ões do! algun.~ emprnslimos
cstaduaes. - Senador Sílvcriu Jo.~r! Nery, ;::••.•ct·ctario do ~enado .FederaL ,

•·

O Sr. Presidente - .-\. declitracão !.lo V. l~x. será inserida.
na acta .. O projecto passa á terceira discussão.
'

.
eJUIDITO l;AllA .P.\GA;\['F.NTO A ANTO'NIO.

,JOAlÍ

t'llitKINI>K:i I'ILllO·.

'i

.I

2" discussão lia propostcuo da Camarn dos Deputados
11. ~5, de 1!J:!1, que aul.ol'izn abrir, pelo Ministt!rio da Juslio;a.
o· credito .e~pecial de 1 :440$, p·ara pagamento da pensão devida a Antonio· ,José Fernandes Filho, guarda civil invalidado...
uo· .'iim!v1co.
·
. ·~\pprovaun.
AUUNU l'III)VISOIIIÜ ,\OS Jó'UNCUJoNAIIIOS l'L'JJLICOS

2" dist!llS~ãu lia pt•oposi~ãó da Camat·a dos Depulados
n. 5•S, rio I!J:H,. que !I lU !Ida .ahOmu·, no exercic1o· Lle :Hl:!5, aos
J'uuccionario~, monsulistus, diin·i~lao:. e ,jornalt•iro~ úa UJtiã.u,
os augmeril.os provisorilis r.ln que tratam o at•L 150, c seus
paragraphos, da lei n ..1.()55, de:· 1922.
~<\.pprovuda. ·

-

I

·
n.

2•
1(10,

'

,

•llOUCAÇ.\.o ·1>0 :I.Ii!:l\OR;ALVARO iJA SII~VA
.

''

•

.

, .-:·

'

discus~ãq do. proposi()üo da Carnara dos · DcpulnrJos
de 192.4, qu·c au!CII'iza o Governo u educar, como alumno
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intr.rno .c gt•tll.nil.o, o menino Alvaro Ft·ancisco da Silva, no
Col!egio Militar ou Pedro II.
Approvada, ·
'.,.
l'v!Jlll)

RQI.IJO .\OS Hln!DEifiOS DE VOLUNTARIOS DO PARAGUAY

DiscJJssão unicn ~ln pt•ojr.cl.o do. 8rnndo n. Ri. do i!l20,

vol(l~lo ,,r, lo .~'1': PJ•nsJ~l~nl.r. ria. ~l.0P.nblicn, dni•)J'mlnnndo quo
as v1uvn~ c JJilius s~llon·ns rl?s oltJcJUes.o penca;; do Corpos do

VolnnJm•Jos rJn. Pah•Ja e du GlinJ'dn. Nucwnul, qur> scJ•viram ·na.
campanha contra o gan~rno do Para1~uny, toem direito ao meio
soldo a que se refere a lei n. 1. 687, do 1907.
·
Encerrada.
O Sr. Presidente- Vae prnce1ler-se í1 chnmndn.
. .
·05 senhores que manLiverem o·pJ•O,j'!'cto, diriío - ·s;rn. e· o;; que não o mantiverem, dirão - Não.
·
.
·Procedendo-se á chamada, respondem - Sim -· os Srs.:
Arisl.idos Rocha, Barbosa Lima. Silverio Nery, Lauro Sodré,
Costa Rodrigues, Cunha Machado, Euripedes .de Aguiar, Ant.onino Freire, João Thomé, Benjamin Barroso, McndorH;a Martins; Euscbio de Andr!ldc, Lopes Gonçalves, Antonio Moniz;
Manoel Monjardim,. Bernardino. ·Mmit.ciJ·o, Jon'quim Moreira,
Mendo;; Tavares. Bueno Brandão, Bueno de Paiva, Adolpho
Gordo, Alfredo Elli's, A. Azeredo, .Tosll MurUnho, Luiz Adolpho, .Affonso de Carnargo, Carlos Cnvnlcanti, Generoso Mar-\
ques. Fclippe Schmidt, Vespucio de Abreu e Carlos Barbosa .(31) e - não- os Srs. 1'homaz RlocJrigurs, Ferreira Chaves._ e Venancio Neiva (3). .
. . · .
O Sr. Presidente - O projl!co foi· mantido por 31 votog
contra tres e vae ser enviado á Camara dos Deputados.
·
. Nada mais havl)ndo a tratar; desig·no para a ordem do dia ·
ele .scgundn-t'eir~, o seguinte: .
3' discussão do pt•o,iect.o do Senado n. Hl, rle 1924, de. terminando que o Governo ·, Federal· intorvirtí no Estado do·
Amazonas, nos termos do n. 2, do art. ü• da Const.ituicilo )!'edera!, para manJct• a fót•mtl t•epublicana federativa ('incluído
'.

sem 2lfi1'P.cer, em. .·oirtu!lf! de 1tr(fencia);
·
·
· 2•. 1li~cussão .da proposição da Cari1arn dos .Drpuf.ados
n. 53, rle Hl24, qür. aui ol'izn o Govot•no a prnmovlw. pot• actos

de llravUJ.'fl, os sarg·rnf os 11 alumnos do escolas m ii i flu:l's, que
se distinguimm na rep1•rssão do movimento srrJicinso de São
Paulo (com euumtla da Cmn'm.is.vfio lle'"Jfm•inhfl. f! fTue1•ra e 1JaN!Cl'1' j'flliCl'rl/llel da de p Í11fiii{'IIS, 11. .f78l .de i.9fU) ;
:1• rliscmsiío da proposição rln Càmat•a ·rios Doputaclo9
n. (IJ, de ·1!124, dispondo sobrr n pt•esct•ipt'ilo da acção o da
conclemnnção ·nos t.a·imes pulil.icos 1.1 tlantfo ouf.J•as provillencias pal'fi esl.r.s casos (com pm•fwer (tl1Jm•rw11l da Comm:issr1v tle
/u.vti('ll e

Lf!(Jisla(~fío,

T.cYanfn-SI}

n. 172,

n sr.ss~o .:ís

ll11

1924) .

.

J!i hm•ns ~ :JO minutos,

f
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PRESIDENCIA DOS SRR. llS'rACIO COIMBRA, PRESIDENTE, E A. AZIÍRllDO, VICI~-PIU:S)DEN'm
.
.

·,· 'Ã.•s 13 ·e· 1/2 horas áchari1~se presentes os Srs. Mendonça
Martins Silverw Nery, Pire~ Hebello, Pereira Lobo, J\rJ8ttdes
Ho'éha, bionysio Beht.cs, · Lauro"'Sorlré, Uosta .· Hodrigues; Cunha
Machádó;'BuripedeS: de Aguiar;· Antonino l•'r.eire, 'l'hamai ·ao:..
dl'igtles;· João --Thome, · Ben.iamin: Barroso; Venancw -Neiva;
Pedro Lago; Antonio Moniz,· Bernardino· Monteiro; Miguel; de
Gai·valllo, Bueno de· Paiva,• Adolpho ~ordo,_ Luiz Ado!P uo, Aftonso de Camargü, Carla~ Cavalcanti,· Fehppe · Schm1dt., .ves.]iucio de Abr&u ~; Soarm1 dos Saut.os (27 J.
· =·
·
O Sr. Presidente - Presentes 27 _Srs. Sena~ores, ést.á.
aberta a: sessão.
·
·
· Vae ser !Úia a abl.a da' sessão
. ' . anterior.
O Sr. 2' Secretario, procedo ít leitura da acta da sessão
ant.~I·ior, qu(:l, p~s1.11 i!m d1~cussão, •í approvarJa sem ,reclamacão.
'

'

O Sr. i", Secretari~· rlá conta do seguil)'tll
I/

.. ·.,.:

. Ex'PEDIENTE

,·.

'

'

Officios:
' ' '-'' ·' '
·
I)(, 'Sr .. ·Minisl.;·n ria .TnsUca r Negocias lnLericircs. remet-tendo.,uma ll)ensagcm · do -Sr. :pres.i~imte da· J;tepublica;· do teor
·.seguinte::·" .. ·:.· .. · •.· ··
·: ''· ~ ,·.·=·
· ·· : "Senhol'es. MembroH rio Congresso Nacional ...:. Permanecendo os motivos que levaram ci Congresso Nacional a estabel·ecer o ··estado· de s~tio' e: n·au.t.orizár•-o- G:overno -~_-p'J:tirogal:..o .
nos termos. do decr.ef.o .n; 4.. 836; de 5 de. JUlho ultmJo: · en~end~1
1(10, meu ~ev.e~. u~~~;nclo . da .au~orizacão ·. conf;et~ida; · prorogaraquella medida ext.raordmarJa até· 31. de dezembro· ctestfl:anno.
e .estendei-a a outros pontos do I errif.orló: 'nacionàl onde i:ixi~~ ·
-ti 31m: e.:-permanecem os ·J'ócos r_l,e rebeldia. 1• .• · ,. . · ''•' • • •
· ·, :Assim se· fez; pelos decretos ns:: 16,562 ·A. de 14 de julllo.;
Hl.535; de· 2'i de ,)Ul•b0;'16,5!13. de 26 'de agosto; 16·,579,: oe -:J
di) setombr1,1; e 1ü,qO~. de. l7é"llrr H;'!Ombro deste anpç:.·: : : ..
· O Governo sente ·qiw' essa PT:ovidoncia· (! indis!ientia\:il!
para segurall(!U · do regimen, com : 'prevenção u :•eprilssão "r!n~
'm'i.wimont.os· revolf.osri!0c at.l.ent.ados: conhecidos, e de'va'''o ~m1
=nc!l:oao -vosso ·alt.o conhecimento. · ... · · · · · .
.:,j
é·'·
Rio .de Jaúeiro, .20 ·rJe setembro de.-1924. _::. Artll.ur -Rern.árdlis. ·...:..Inteirado.· ' · · ·~: · ~ · · . ',,. · ·::· .'•. ·_:, '' .:
· · ·Do Sr. M-inistro-. ·oa .lust.icn ,, .. Negocieis Int.erwres, com,.
.mum~ando que· o rlecJ•et u de promulgação, feHa fJelc.i l:lr,. Pi·e!i'Ycfent.e "elo .:-;eut.tlo; da· t·usuluciío 'legislaf.iva'··que' 'autoriza a
'iittrh' un1'· cwedilcJ' q,: •li :ll0fl$ti77,·•para'.:pag·amenlu: em' vii.'tudl·
·1jil ,.~enl:ênca :;juclicia~ia, ao; DI'. •Roclolpho· Uhapot. ·PI·r.·vost..-· I em H
"ri'. 4 i851 A.- de 5 elo corl'flnte· •nicz.: - lnt.eirado; • ·
: ;•. ·
· ,Dô Sr. S~crrtariu na \~R'emhléa L'l1gl~iaüva ri~ sm•'giptl-,
·~ommunwando ·a· insl nllu~iio i·! os· tra!Jalhos·. ria I:WL\lal. ~es~ã~;~ ~ ·
a P-Iei c-ão da t·esprc·ltva mesa:. - InLeirarJu,
· · · ·
~,·
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Da Exma. viuva Senador Bernardo MonLen·o, ng·radecendo
as 11omenag·ens do l::lenado prestadas á memoria do ~eu finado
esposo. - Inteirado.
·
Requerimentó de D: Adelina Mamoré. Nobre, }ilha do alferes reformado do Exercito, Benicio Feliciano Mamoré, soJi.;.
l'·lLando relevação da prcscripcão em qu~ · mcorreu o seu· ctr.:.
t'lJlL<> ao r.·ueelmrwntc. rJa quaul.ia de 5\)ü~; tiO, de pensão a que
tem direito na razão de 6$480 mensaes. - A' Commissão de
jnno.ncas.
' ' .
O St·. 2' Secretario declara que não ha pareceres.
Compárecem mais os Srs. A. Azeredo, Barbosa Lima, Fer,.
l'etra Chaves, Eusebio de Andrade, Lopes Gonçalves~ Mauoel ·
Monjardim, Mendes Tavares; Samparo Corréa, Bueno ~randão,
José Murl.inho, l:Iermeneg·ildo de Moracs e Lauro Müller· j12).
· Deixam de c'ompareccr com causa justificada os·srs. usto
Cl1ermonL; José Euzebio, João Lyra, Eloy de Souza, AnLonio
Massa,. Rosa· e Silva, Carneiro .da· Cunt1a, Mano e! Borba, noncitlo Rollemberg, Moniz Sodré,. Jeronymo Monteiro, Joaquim
Moreira; Modesto Leal,. Paulo de FronLin, Lacerda Franco, Al!'redo:1Ellis, Eugenio .rardim; Ramos Caiado, Generoso Marques,
· I<'elippe ·Schmidt, .Vida!' Ramos e Carlos Barbosa (21) .
.

I

::

O Sr. Presidente - Está termint1da a leitura ·do expediente. Não ha oradores mscriptos ..
O Sr. Aristides Rocha-Peço a palavra.
O Sr. Presi,!lente--'- Tem a palavra o Sr. Senador Arist.ides
Rocha.
·

.

'

O Sr. Aristides Rocha (•) - Sr. Presidente, o Senado é
testemunha da· maneira· elevada por que eu trouxe a debate
o caso político c:lo meu Estado. .
·
Justificando na sessão de 10 .d.o corrente, um projecto de
intervençii.o no ·Amazonas, tive a preoccupação de não fazer
absolutamente, referencia pessoal, directa ou indirecta, ..a
qualquer dos figU!'l!ntes nes~e caso politico. O meu Estado, já
tiíi> :torturado pelos ilissidios que llle atrnzam o desenvolvimento: .economico, não permitl.ia que eu, do recinto do Serindo, viesse lançar mais lenha fi fogueira, ,de· modo a tornar ·
mais fn:hda a rlisRenção que. infelizmente separa e dixide os
seus homPns ·pnb licos. . ·
. · · ,
·· ·
· · . Assim, porém, Sr·. Presidente, não entenderam os meus
contendor·es; e, por que assim quizcram, sou solida rio- a· tra:zer tió' 1eonhecimento do Senado e da nacão, cousas assombrosas, pousns ineditas que já eram do meu conhec'ime~to;'):ii'as
que eu· tinha gum:dmlo, factos 'a respeito dos quaes eu hay,in
propositalmente ~ilenciado, justamente no intuito beneficq de
ve1· si· a ~ituação do meu Estado se apaziguava com a accão
conjunta de todos.
.
.
Aiites de rnzer o relato rlessos facl.os ao Senado, peco a
devida veniu ao meu eminentE! cóllega Senador Barbosa Lima, cujo nome declino cóm o maior. respeito e distincçiio ..•
( • l Não foi revisto pelo orador .

.

"'':

-

.

·'.

,'.•

:_·,

•

248

M~NAL>S

'

.

J3AHBO~A

LIMA - E' bonr.lo:tdo do Y. Ex.
O Sn. ARISTIDES Rocr·IA -· ... para. que S. Ex. pet•mitta
qnr. cu façn Jig·eiras cóf.as, ligeit•as notas á mnrgem do brilh:mtn clisrm•so por g, Ex. proferiria nn sessão de sabbado.
NPAsn bl'ilhanlr· lli'Ut\ãn, 81·. PJ·c~idcntc, n illllSI.J•arlo Se-·
lliHirw pelo :\maxonas cnmPCÍHI la~timanrlo que no caHn da 'n1rt•wiw.Go ncssn E~t.ario virsse ú !.é la da rliscussfio no mnmerito
rm qu(!. não r! pne~ivcl mn ambiente de· pu•bliciaclc, .dnrkt ·a
.rndcrnia do eslado dr siLio chronico, em que só tem o direil.o
.fie Jnllnr o jornnlismo que apoia. o Governo". "O estado de
·~itio", rlissc ainda S. Ex., "é uni verdadeiro abafa,cl.ouro da
liberdadl! t! tia opinião". ,
·
. •··
Em que pesr~, St·. .Pt•esidnnl.r. ns conceil.n~ do velho o nobre
•constilnini.e, ou entnndo q11e o c~l.atlo de sitio, no caso da intervenção. rlo: Amazonas, IJm nuàa veiu ceJ•c.car a liberdade de
opiniito ela iinprcn~,a pm·a CI' i l.icm•, 11nra fazer quaesa,uer
. suggcst.ões. n rcr,íJeito ;Jo. ~13surnpl:o sdbro .o qu~l o Çon~·resso Nncwnal· lrm que r/ellbr.•rat•. Fazem filas que eu lt nos
fornnes que circulam nesta Gapital, eriticns1 censuras, elogios
.;) esLnclns sobre a medida em discuss~o o - fncto curioso um .im·nal nl.é houve q11e ,não. se contenlou em analysar o
meu discurso nas linhas; cltegou.atê a lei-o nas. entrelinhas e
analysat• cousas qun I'U. na ·J'ralirlaclc, não tive a int.éncão de
dizer e ·que não as profct•i no I·ccinlo do s~narln.
'
O Sn. BAHllOSA LIMA -E' que V; Ex. nã,o é· membro do
Poder Execul.ivo; A censura at.l.ingc a V. Ex. com ella li- ...
hcrclarlc do opinião, pnr.que V. Ex. não ti membro do Poder
]~Xf!CUI ivó. Em l'cla(;ão ao Poder ExeculivQ, a. crnsura' s6 faz
mais severa.
O Sn·. .IHUS'I'IDES Homu- Eu' .fali o quanto' ao caso da in- r ·
lerven{\ão no AmnzonaR c a alliluàe do Poder Executivo. real- ·
mente não podia' nwt't!Cet• ceJlSUt'B.S do~ jornacs.
·
O Sn. llMmOSA · J.,~r.i -·Não ost.ou . censurando o Poder
J!ixrcutivn, ]i;stnu nssip;nalanrJo. o facto elo ambi~ntc ;lmmalisLico.·
·
O Sn. ARIS1'll~r.:s ·noc:rrA- Qualq11er que fosse o ·estado
, .desse ambionlr ,ir.ll'nalislieo. o Sr.· Presiílenl.e da.. Republica
não podia met•ecm• censm•as, a'tl.enrlendo· a que agiu, na ltypolhc~r. de mnnrim l.iin elevada, ·que chegou a tmzer o facto
an cn1'il]nr.;ml!nl,o rln r.nJJ!;'I'I~s.~o. ~rm . mc~mo sug·gcl'ir a: medidn
que elle devia lomal', perlinrlo UJ)C!la's que delibcr.a.sse aquillo.
que melhor ent.midessc na sun alia sabedoria. ·
·· ·
'Porl.antn, )Sr. PrPsidrnl.e,. mcsrnó que nlg·uzn jornal qui~nRsc faz\'t'· .qualoum· .eenstH'a.: u'n ·pnrJer Bx 0cutivo, na ·hypo~
·thesc cril discussão; nãü o podt!l'ia fazer,· pm•quo o Poder Exeeu{ivo ·nada ·sug·gcriu; collocou íl' questão nn;; ·mãos do Poder
LegislàLivo.
· ·•
·.
.
. · Sondo assim, penso que nãn onrnml)tli nrmhum ·acto de ·irreflexão. requemndo m·~·encia pai'a a rliscussüo immedillita
dcslc pro,incl.o, j:\ l.ão rl~llal.ido, tiio esturlaclo e esmorilhado em
todos os seus aspc!ctos.
.
.
·
Ajnda o Hlusi.J'e Srimdór pelo meu B;;lado mnnifoestou, om '
· Sf'l/ .rl!.Scm·so, os f•SCl'llJJUlos do vnllto republicano, que .S. Ex.
Reni.Iu, cHn nulnrizm· n inlci·vcmçiin no Amu·znnns ·quando, na
Ew.•opn, se achava ó l.iJular elo. carg·o, níio resignatario, mas
simplcsmcml·r. licr.ncinrlo. E salientou o receio JlOssivrl do tiO SH.
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tulnr do eat·go solicila't• um habca.~-ao?·pus ao Supremo Tl'ibunnl Ji'edcral para vollnr íts funcções desse mesmo cargo, coilocando o Senado, assim, em uma situação de quem havia tomacio umU: delibet·ação di• acc!lt•do com os revolucionarias;
]Jnrn d1•pór a nuloririade IriJ'ilimnmenle conRI.il.uidn nn Amazonas.
SI'. Prosid1mi.L•, 1!11 lou\'n os rsm.·upulos cio meu eminenl.11
c'nllcg·a, Sl!l1arlnt• JH.'in .\ntamnns. Nilo l.cnha, [lot.•ém, S. l~x.
l'~Jceio rir qur essa llyflollwse se posi<!l vel'i fiem•, at.lendendo a
que grave é n estado de saurlo do GoYet·nadm.· do meu ]~st.ndo.
Segundo ·no Iicias anlc-hnntcm recebidas por mim. vindas
·pelo \'apor Arlanza, S. Ex. está cm Royat, cm estado gr.a.vc,
mot.ivo por qU•J se u'cha afastado. rio paiz, não l.cndo absolutamcnl.e fig·urado ·nos acontecimentos que ult.imamcnle "SC desenrolaram no meu I~sf.aclo. ·
.·
Por este motivo. 'St·. Presiclcnf.c, 1í .que me assombraram
os eoneeilos inserf.os nos .4.nnaes dPsl.a Casa, á guisa de de. claração de voto e sobt·c n' qual farei um ·estudo 'de Lido e
acurarlo. p<wa conhecimento perfeito rio Sen·ano e da Nação,
que eõt.á de olhos vollados para todos nós, t~orque o momento
~ llnqur.llcs que não aulor1~a n nenhum bt•U:sileiro a desinteressar-se pela sorte o pelos ilcstinos do Brasil. (.4.poiados.)
O Stt. J.oPJlR Gn:o:çATNllS - · Torlos temos em vista os magnos
interesses da Republica.
·
..
O Sn. ARTÉTJDF.s HoCHA- Alvitrou ainrln, Sr. PresirJenl.o,
o cminor.tc embaixadop ·do Amazonas, algumas hypotheses,
ou melhor, alguns fundamentos qne lhe levaram a' acceif.wr a
intervenção; ape~ar das rcslricçõe~ em comc~,o feitas c sobro
.as . quaes ou .iít me referi.
A primeira é.~sla. Helbmbrou S. Ex. ao Senado o f.cxl.o
.do arf.. 47, § .1~, da· Constituição l~cdcra'l, que prescreve:
·
"São iliCIRgivris p'm•a os cm•gos . de Prcsirlimtc c
Vicr-Pmsi;Jr.ntc' o~ pat·cntr:s consangulneos e ill'fins, nos
1" r 2" p;t•{tos rio .Presidente· e Vicc-Presidcnl.e, que so
aehar mn f!XI!t'cicio no momtlnlo da. eleição, ou que o.
frnhn deixado a1.11· scis'mczes anlc~,." . ·
.
Esta· ciltt'<;ão Unha por effcilo· chamar a attencão do Sonallo pal'a o .aspecto· inconsl.it.ucional ria situação .amazo·. nertse, ~jOJI(JUn'nto, o Sr. 'l'm·iano Meir.a. g-enro do Governador,
· do Estado, et•a o Presidonl e da Assomllltía Leg·islnl.iva, 1!, como
tal, seu subst.ilufo coilsf.ifuciona.J. Dizia S. Ex .. : "Como
admitlir islo c•m urtc t•eg·imcn repubiicnnó, cm nm reg-imen
que não admiti e g-overnos olig·nrchiilos .e de famílias?" . · .
SP. Presiclentr., esse ·dispositivo consf.il.ucionul que· ahi
esl.fl; conio milHos oult·os ria Consl ilui<;ãn du Hopublica, está
regulamentado,
·
.·
...
· A lei. c•ieiloml fr.rim•nl !li'CSCt'r.\'c• utnn cxccpcíio a' esse
dispositivo>·
· . .
·
· ·
,São inelegiveis os ·pàrmltes. consnngn ineos e aff'ins, nos
1" e 2" S'l'áns;- do Presirlorifo e Vicc~Prcsirlente, que se achar
om exercicio, no momrnl'o ela eleiçíio nu o que tenha deixado
até seis mezos. ·
E' verdade r• ti wt·rinde lamiw111 .q.11e us Conslil.uicões dos
Esf.a'clr.s r. SllifS J'ospccfivns 'lcg'isinç•jr.s rievcm rcspeilnr csso
principio, qur 11 um principo cnt'ril'nl nn Frrlernoão •.
'

I

ANNAES

250

'

SENADO

.DO

•

Mas, dizia eu: A lei eleitoral federal prescreve que essa
inelegibilidade desapparece si ··O :cidadão. eleito an~es do governo •da' pessoa ·que· c.om- elle é ·mcompaL!Vel exercia o respr..ctivo ·cargo .legislativo.
·
. • ·
· · ·
. ·
' ·o sa. r~oPEs GoNçAJ,vEs -A disposicão que V.. Ex .. citou
(,a do §'i' do'art. 47. E além disso a questão não é essa.
O SR. AmsTmEs RocHÁ- Não·. ·sou decorador· da· Consti. fui cão. Refiro-me apenas, ao discurso do rncu emi nenle. cut·
lega; Sr,'
Senador
Barbosa
Lima.
· . , · • .,. · · ' · .
,
.
. .. '
.
I
,
' O Sr. Simador Barbosa Lima estft vendo o respeito, a
dislincção e o tóm de· elevação com que' estou respondendo aos
argurb en~os de. S. Ex.
· ·· : · .. · · .· · ·· · · ·. . . · ·
· ·
· · O SR. ·BÁDROBA LiMA_:_ E eu estou ouvindo com . a attenção que V.- Ex.· merece. . ·
·
· ·
'
. ô Sn. LoPEs Go~cÀr.vrns -· Mas. o nobre Senador pelo Ama,.
?.Onai;' está ·citanctó:'errado! ' · :·•
: '· · • ··. · •··· · · · ···
O SR; AliisTtDEB RoCHA...- Si está errado, foi o Sr:; Senador·
Barbosa' Lima: quem citou.
/
· ·. '· ' · . · · .': '
.,
·Estou acompanhando o discur'so de S. Ex., porque. não
costumo decorar· textos constitucionaes; nem dis<;ursos ~ · . ·· ··
· J:)izia eu_; Sr. Presidente'; qile a lei' eleitoratprescreve que
essa inelegibilidade de'sapparece si o elegendo já •exercia mandato anteriorment-e. · · · · · · . · ·. ·.1 · •· ·. • '··· · · .· · · ·· •·· .. · · •
. . ·o senado sabe ·que a 'disposição relativa á incompatibilidaqe do. Presidente. com os' representantes federaes. é a· mesma
entre os governadores e os representantes estaduae~ .. ·· · · ·
; Foi um ·tleri'ilii:turn seu'· o 'reconhecimentd do Sr: Felix
·
Pacher~o. Eleito no Governo do seu irmão 'no Estado do' :Piauhy', ··· 1
a inelegibilidade·::~ alcançaria, mas só· foi :reconh'eêido, ·porque.
exercia, :ant'?.riormentí:r mnndatb;·legislativo~ . · · ,.: . • · .
O SR. BARBOSA ..LIMA-·- Não é a :mesma cousa.
_
0 S~. '1\RIST!Dl!S~OCnt.'_;,Estes ca:~os são inn~1meros. 0
Sr. Se alira elege
ti' .o· :f.lJlho. , .. '·: .
· •.
I"'.'' .... ,.
O Sn. 'BArieost. LIMA- Governador .?
· O SR. ARISTmEe RocH.~ ..:.:.:o Sr. Seabra, q·~ando Gover,nador
do
Estado du'
Balli.a;. elegeu .o, filho.
Deputooo
federal.
, 1:, · ·
: ·1····1:-'·:
:· • : .,_ ··::· ',I• r•·;.
, .··:·- .·: ·•
r:
, O SR. BARBoSA LuviA- Nãi:i é ·a mesma cousil.
.
. O SR. ANTONIO Mui<tz -· Não é à' mesmá cousa, po.rqne já.
o era.·· ._ -·.. •,, ·., . · ·: ... ,.. :.: -. :"_-.-... --· ·.:- .. :: ·· ·_..... , ,··. ·
·i
SR .. ARISTIDES ROCHA-"- Ora, sr:' Presidente, escolhamos
ao. acaso. O meu colleS'a,. o illustre. Senàdor. Bueno Brandão
J,cm um fiitio que é '[)eput~do :pelo Est:ádcr 'de Minas Geraes·.
Supponhamos que,· amanha,' ascende á· chefia, 'da· .Naoão, o·
Sr. Bueno Brandão, e· qiie o 'seu ·filho· seja eleito Presidente da
Camara dos Deputados Federaes. Pela Constituição;; elle'é .um
subStiLJ.Itci do ·Pz:esidentc1 :· esLú catalogado. · 'Pergunto: Ha a:1:...
guma mconstitucionalidade ou. illeg.aJidaàe nisso·? ·'
' ·
' o SR. BARBOS.\ LiMA- Si se 'Ínv~~Ür .na. successão, ha infracção do Re"ime.ilto
. : ··
· · · · :· .· ·
· ·· · ·
o
·o ,SR .. ARISTIDES ROCHA~ Não. existe . infracção, quando
o substituto é oventual.. Só·ha investidura' na successiio quando
nquella' 'é. ·dei'inifJiva,
· · ·:- · ··: ·..
.
· . · ... , .,,
'
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. O SR. BARBOSA LIMA- Então, um funccionario toma posse
de um cargo·e não· é investido nelle?
·· ·
·
·
O
SR' .. . ARrsTrÍms. RoCirASr. Presidente, dizia eu ....
''
.
O SR. BARBOSA LIMA- Mas os Deputados estaduaes investiram 'o genro do Governador na presidencia' da A'ssembléa
com independencia ?
· O SR. ARISTIDES RocHA- Ora, senhores, nos Estados a incjr.pendencia •dos Deputados é a mesma que aqui; são independentes de accórdo com a vontade do Governador. Fa'llemos
. a· cousa como a cousa é.
·
'
o SR. A. AzEREOO-Apoiado. Agem todos com muita
independencia, mas ... de accôrdo ·com a vontade do Governo,
como dizia ó ·saudoso Sr. Katunda.
.· ·
' ·O 's~~ ArusTioEs RocHA- Ora, Sr. Presidente, dizia eu,
que determinando a lei ·eleitoral do Estado a mesma 'cousa
que a lei eleitoral federal, e tendo o Sr. Rego Monteiro encontrado o •seu genro ·já· Deputado estadual;· não .comprehendo
como
~e pretenda'
apontar. uma nota ·de escandalo neste facto.
.
.
'
O Sa. BARBOsÁ LIMA-' Perdão; eu não dei o nome de escandalo, disse que era uma infracção do principio consti''tucional.
. · . ··
0 SR: ARISTIDES ROCliA,-E o que admi~a em tudo isso
tÍ qué esse moco apresentado como principe consorte, era o
candidato dos meus collegas, ao Governo, em nome da opposi•JÜO, no· EStado di;' Amazonas.
·
O sR. A. ·AzEREOO -·Para ser agradavel ao Governador.
· o SR~ BARROSA LIMA- Aliás' elle poderia' se~ candidato,
por quaJ.quer partido sem ser candidato do senhor· seu sogro.
· · O· SR. AnÍsTmFls RocHA :-i])eclarou ainda, Sr. Presidente,
o meu respeit.avcl collega, Senador pelo :Amazonas, que é in:.;
teryencioiusta, no caso concreto,. e que esta suá altitude de
· in~er\(encioriista vem desde a· época em que o Ministro da 'Jus1.iça endereçou ao Governador do meu Estado um telegrammà
vetando uma .operaoão de credito por elle tentada nos Estados
TJiiitlos; ou melhor: não disse S. Ex. uma operação de credito, e sim mais uma operação de credito !
·
]1m primeiro los ar. Sr. Presidente, eu solicitaria âa alta'
gentileza, do meu eminente collega; ·Senador pelo Amazonas,
qu'e retirasse essa- mais.
· · ·
·
· · ..
O SR. BAR!lÓSA LTMA-0 Amazonas não estava envolvido
. em otJtro empi:'estiino ? '
' '
.
.
' •''
0 SR. ARIAT!DES ROCHA- 0 Governa'dor actual do Amazonas; :a administração· do: meu' Estado, nunca' cont.rahiu nenhum emprestimo. Apenas' tentou, ·segundo tenho conheci·merJto desde a época do telegramma e do contracto publicado, ·
:e~ugfi~1~.c~~ {J,ue S ~ ]J;x. ·a:~~e,gura foi vetada pelo Governo da
'
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· O SR. BARBOSA LIMA-Asseguro, não. ·o telegremma
passado pelo' St•, Ministro da Justiça corresponde ao véto. ·
: : .'9: SR. A~ISTID!l:S RacHÁ -'Esse contracto, saiba o. Senado;
não I) \1!!1 Ç"ontracto d() e~~restimo'
" .
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o Sn. LoPES GONQAI.VES- E' uma proposta de contracto;

urr.n lenlativa..

•
O Sn. AmsTmES RocHA-E' urna pl'opostà, uma opção, e
cm um <los m•ligos se dr.c!aT'a posilivamonte qtw a opcão não
\'Hif)I'IÍ Hi n GoYI'J'no f(~rloml não lhr. d1 1r o sru f'nr!os;;o,
0 SR. :\ • .:\ZF.REDO-:\hi C:ll;\.
o Sn. AIIIR'I'IDllR nor.rrA- Logo, havia a impossibilidade
mn!.r•l'ial rle I'Ptllizar l)~sa lransacoão rlr.~rle n momento cm. que
figul':t de m:úwira rxp1·r.s>R uma clausula .que ·diz que essa
OJJOI'fi!;üo sô scJ•tl realizada na hypolhcsc de lhe ser dado o ·endosso da União.
O Sn. LoPES GoNÇALVEs- Foi o que o Governo Federal
fez. E o ftu·ia indepcndonlemcnte dessa clausula, em cumprimento de seus deveres c· rla· Constiluição da Republica:, .que
eleve zr!al' .por todos os Estados da União ..
O Sn ... AniS1'1DES RocHA- Correspondendo ao· aparte do·
nnlwo 8rnndor por So•g·ipc, lr.menlo aue Lenha havido desrespei!o :i Consl ituiçiin (lO Brasil. que dr.trrmina a igualda'de de
rrp!'esPnLacão dos J~slaclos, e deu ao do Amazonas um quarto
!og·nr no Senado.
.
O Sn. Lo'i>m, Gc:o~ç.u.vEs- Snu. represenf.anf.c da ·Nação.
E' uma cou'sa' muito est.rcif.n, muito tacanha, arguir:..se isso a
qualquer Senador.
O Sn. AntSTIDES RoCHA-Engulà V. Ex. o tacanho .. ·
· O Sn. J.OPES GoNç.u.viis-'l'anlo posso fallnr no caso
·como Senador por SeJ'gipe, como o Senador de oqu~lquer Estado.
0 .Sn. AlllBTIIlES ROCHA-. Engula o termo.
O Sn. J.OPES GoNç.u.vEs.- 'l'aca'nho qu()r. dizer pequeno.
Foi o sentido que lhe dei.
·O ·Sn. PRESIDENTE (fazendo .wÔ.1• o.~· I1Jmponos) - ·Ai.f.tÍn\:ão I Convido o nobre Sr.nndor por Sergipe n. rci,irar a ex·
.
·
·
. .
pressão.
.
o Si1. AnrsTmRs RncnA -· Que é uma grosseria, uma falta.
de educação.
·
.
·
•
·O Sn. J.OPES GoNÇAT.VEs-· Não é uma gTosscria. Não tive
a· inlrnriio fie nfi'enrlrr ninguPm. · Empregnr,i esta palaVra. .como
· synonimo rle pequrnn. poNJuc S. Ex. iiwest.ia contra· um Se-..
nadar. dizendq que nllc não se podia occupur do assumptos
J•egionai}S, como si fosse ·representante sóment.e rlo Estado de
Sr.rg·ip~ e nii.o da Nu1:ão. Politica t.acanha, quet•ia, dizer politica pequena e· o era, desde que S. Ex. a~sim: arguia o sou·
colleg·a. Estava obJ'iiWlo a esta expiicação r.m n.lienção á Casa,
:i lllesa e :1os meus habitos de erlucacão.
Q. SB. A~ISTIDF.S. RocHA- Dizia cu. Sr. ~residef!te, que
l'esp_cno e acalo a .nss1gn~tura do 81·. Barbosa J.. Tma. cu,to nome
declino com a dev1cla venm, nesse telegramma. As demais, não.
O Sn. LoPES GoNÇM.YES- Isso não nos interessa- nada:
é um ponto de vista. E'· muita honra pa.l'l\ mim ter ao meu
la'do o Sr. SenadO!' Silverio' Nory, M attilurle que tomamos
(1m relaciio nos actos do Governo rlo Amazonas, cu.ia arlministJ·nção é r.m todo o pniz conheci ri!\ com() \IQshonesta, C§po,nja- ·

.c

,_
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dora c impatriotica com l.odos os dol'eilos possíveis, que devem
ser• corrigidos pela" 1\'a,;úll. E' o que vem fazer a intervenção.
O Sn .. AntS'I'mEs RocHA- PcrmiiJa-mc V . .Ex., Sr. P.residenlc. que cu continuo a minha oracão.
O Sn. PnBS!llllN'J'F.-AI.I.cn,;úo! Esl(t com a. palavra o Se.
Senador Arisl.ides Hocha.
O Sn. LoPEs• CÍoNç \J.VB8 .:__ J~slou rcspomlendo ao aparte
de v. Ex.
O Sn. .:\JUS'rlllll8 nocJJ,I :.__Eu Ja~o Lim d iseu1·so, não dou
apartes. (~liso.)
O 811. PllllSlllllN'l'll- .\Llcnção I
O Sn.. AmS'I'Ilms HomrA·- Sr. Pt·esidenl.e, ra·zendo l'esalva
do nome do illu~IJ·c. Senador .Barbosa Lima, não I ivc o intuito
que mo a tl.ribuiram. F.:' .que me niio deixaram coneluh· o meu
raciocinio. Não fci inleneão minha mag·oat' on menosprezar Ds
out;ooR rlois ~ig·nala•rios .. ·
.
O Sn. LoPJ~s GoNQAT.VES--' Oul.l'a cousa· não se clept·chcndia elas J)alavras de V. Ex.
·
.o Sn..• ArliS'I'IDES ROCHA- ;\gora, respondendo ao aparle
· ele S. l~x .. eu clesr.,jaria que S. :Ex. me avivasse a memoria.
Hecordo~me de que S. Ex. intcrfeJ.•iu .iunlo ;í~· a'll.as :a.ut.orirladcs da HL'Pl.lhlica no scnlirJo de al'aslnr qua)qucl' acção do
Governo· F·cdcl'al qun tivesse po1· r.t'l'eilo · creat· ubices a esse
pr•ctendido empt·csl imo do Amazonas.
O·Sn. J,orRs Go:"'ç.\T,VER- Não fui· eu si.Ímenl.e. .Fomos
t.rr.s: os St·s. Bat•hosa Lima, Silvcrin Nl'ry ~ c11. A pupula'l;ão
honesta do .Amazona~ formalmente oppoz-se ao ·que seria um
doscalaht•o ·C a ruína completa do Estado.
.
· . O SR. AHJWJ'mlls llocnA- Não é isto o qtw pet·guJllo. Nfto
confundamos. Pergunto o seguinte: eu lenho memoria' de que
S. Ex .. anf.t•s. rlessr l.eleg·rmnma, inl.eri'eriu a J'avcir do mesmo
emprestimo. Não I! verdade ?
·
O 811. I.OPils Go:"'çALVES- Quem inlerl'erin a· J'avot• ilo
emprestimo 'I \
O Stt. Allt~'l'iill~8 HociJ.I- V. l!:x, !
·O Sn ..Lopgs Go:I'I,)ALVES- Duvido a que o prove.
O ·sa. :\JlJS'rmF:~ Homr.1- O Senado OLJI'iu ·?
O :Sa. LOPEA GoNG.\1.\'ES-Nunca inlol'l'et•i a i'ul'ot• rio er.nprcslimo. Fui SI'Jil!H''~ contra o emrn·n~l.itno - li!sivo 1J conilemnavel.
·
·
· O Sn. AJUH1'JI'gs nocuA- O Sena'dn ouyi'u ? Eu. niw osl.ou
.fnllalido a V(~t·clnrle-·! o~ hnm·nrlos. Sonadm·l'~ conlli'C0111 ll lel.l.ru
do Senador Lope~ Gon~nlvt'.S? JW~a aqui ! (Jlo~trandu um
papel.) Este clocum~nl o vne ser rcmctl.irlo :\ i\!esn ....
O SR .. LIIPES Go:-.o().ILYilS- FUI,~{\ o obsequio de lei-o.
·O Sn. AntS'rtnr.s llocrr.1 .:__ ... put·a a inspce1;ão ocular de
V. Ex., Sr. ·PI'Csirlcni.IJ, c dos 81·s. ScnadOJ'I'S. (f~endo):
"Govcmadol' ~Ianúos. Presidenle, Minislt•o Ext.r.t•iol' nulo. rizam· affirniar que nenhuma conwmuieaçüo diri~irnm ú Embaixada' de Wa8hinglon c:ml.rnrianr.Io opcl'ução dt! c:rcdilo no

'

.I
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Amazonas. Affectuosas saudações. '-. Lopes' Gonçalves.
Ar·istides Rocha. ·- Ale:J:andrino de Alencar."

• Sr. PreRi"dente. eu não escrevi o telegramma; quem o re- ·
dig;u e escreveu foi o Senador por Sergipe. Levei ao telegrapho uma cópia que Lirei, ficando com o original. Está aqui.

.

IE:chibe o dowmento ao Senado.) (Riso.)

..

'

·

·

,\gora, um pouco dtl historia antiga~ · •
0. Sa. LOPES GONÇALVES- A data do telegramma ?
o Sn. ARISTIDES RocirA-NÍio tem data; Foi ~os ultimas'
dias do Governo do Sr. Epitacio P.cssôa.
·
Eis por que, Sr8. Senadores, eu resolvi. . .
.
· O SR. BARBOSA Lrl\I,\- Permitte uma observação?. (Sional
de assentimento do orador.) A minha invocação a: esse tal ou
.qual ?Jéto do Poder Executivo · Fede~al · envolve . apenas ·uma
questão de dout.rina - a possibilidade· da Uriião intervir, rio
locante a operações de credito, feitas no· exterior, p~los Es;.
· tactos da Federação.
.
.
o sr\. AaiSTIDE,i-RocirA-V. Ex. patrocina a doutrina: de
que não deve set• ef.fectivada nenhtiiná; OIJeração de credito,
sem o beneplacito da União. E' um ponto de vista: ·respeitava!
por todo~ o.s . titulas.
.
..
·
,. O· SR.: BARBOSA LIMA--·E' o meio de levantar .uma questão
·de doutrina. · · ·
·.
·
.·
0 SR. ARISTIDES ROCHA-.'Agora defender uma operaéão
de· credito·, achar qú,e ell_a deva· ser feila, e,· depoi~, bater .pa!ma:s.
ao· ··véto, .é .cousa que nao entendo I . . . . . .. ·
· . . ..;: ' ·Preciso declarar alto e bom som. aó Seri.àdô .-· e·b Senador
Barbosa: Lima o sabe, porque mais-. de uma vez .troqueLidéas
COJll S. E:l' .. a este respeito -· (signal de. assentimento do Se1
.#ador,, ':[Jarbosa ~irnp.) - •que eu sempre~ fui radic!J.Iinente
,qç.~i,r1lr10 á rea.hzacao d~ . qu~Iquer operacao. de cred1to;, por
·parte d<i Ama'zonas, na s1tuacao em que o Estado se· encontra
actualmente, nem externa, nem interna. A ·solução do caso fimanceiro é. outra.
.
. . .
. .· , .
o SR. LoPES GoNÇALVEs-·Nunca me dirigi pessô8.!merite
. no Sr. desembargador Rego Monteiro. i.
.
.
,
, 0 SR. ARISTIDES ROCHA-Mas V. Ex .. quer. tirar argumentos do telegramma.' contra mim ? I Tem graça I V. Ex; . I .
tambem o assignou.
',
.',·O Sri. LoPES GoNÇAWE~-· A questão é differénte; Queira
V. Ex. ter a bondade de Citar a data.
'
· ·· · ·
o SR. Ams'I'JDEs RocHA -. Não quero sanei· de 'ctatâs; foi
nos ultimas dias do Governo Epitacio Pessóa. · · . .
. ' . .. . ·
· O Sn. ·LoPES GoNÇAr.vEs - V. Ex. queira mostrar-me- o
original do 1elegrammn.
·
· ,
·
O Sn. ARIS'J'J_Dgs RocHA- Possuo o· origi~al; a cópia:fioou .
com V. Ex. ·FUI portador do :telegramma,, deli e -extrahi uma
cópia, que entreguei á repartição e fiquei com o original. .
•. .o Sa. LoPEs GoNÇAL\ms- Eu.já,disse a V. Ex •. ·Que,é
preciso, !'lotar o soguintt:): ·.quando foi. passado esse. telegramm$..
:.
o empresfimo .11'-l~ g!!§ ·queri.ª fazer Çra gara(ltião POJ,' ~'rras !10
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EsLudu. loso é um tcleg'l•amma vag·o, que V. Éx. me solicitou
·que a~~ignasse.
.
.
.
. . .
· O SR." AlÍis•r"m;;s ltcicarA -,Eu não soliciLeicousa alguma
a \': Ex, Es.~o ielcgrau)ma J'oi· assigniHIO mil uma rei.mião que,
!lia. i'órma. do uosl.ümc, · el'a presidida por V. Ex. (Riso.)
o SR .. J~oJ.>Es GoN.OALVEs - Nessa occa-sião, realmenté, .
V; Ex .. expoz qtrc .se cogitava de um emprestimo. A reunião
foi em casa do Alinirante Alexandrino de Alencar, mas não se
.cogitou de garunLil~o com tenas ·do Estado: ·
· , . O SR: Aru1s·rmEs RoCHA - Dizia eu, Sr ..Presidente, que
achava. e:.:;tranho. depois disso, a n:taneira impiedosa, descortez
,.
por que havia sido redigida essa declaração de voto ... Estou
. certo. de- ·que os dous eminentes· collegas, que a assigriaram,
não a leram ...
O SR. L:iPRs ,GoN ÇALVE!! - E!I es respÓ~derão á v. Ex .. ·
., . O Sn .. ARis•rivils RocHA -,. . . . devido a essa confiança
commürn, exi~tenf,e entre collegas. Estou cei·to de· que SS. EEx.
a assignariam sem a ler.
'
:
1' .:·,,
.··'
: '.;
.
'
.
.. .
' ' . .
.
0 SR.' BARROSA .LIMA - Por que motivo faz V, Ex. ~ssa
àffirmação?. 'Onde está a descortezia?
.. OS~. A;{ISTIDES RoCHA~ Porque V. Ex. é um homem
.finamflnte educado;. ê ·em um dos trechos dessa declaracão de
· ·:Voto, consta do seguinte:
,.

.

.

i'

".NãÓ pássou um momento siquer pelo. espirita desses. homens, de Governo a .·lucidez de que. estavam vendenqo o.s nossos desl.inos, a riossa grandeza, a nossa·
prosperidade e a nosa soberania ... "

·... /. · .OSR· BAHB~SA

LLMA -· Seriam 1/oo mil kl!o~etros .quâ·drados du te1·ras brasileiras entregues a ·um syndicato estrangeiro.
O·. SR. ARISTIDES. Hb~HA (coÍIÚnuando a (eitura) :
·. ''Não lhe passou pela ment:e a .vergonha· de que·
tentava explicar o Brasil, entregando a negocistas o coração. rlu ·PaLria,: as .suas ricas .. terras no. vale do Rio
Branco, dess~l bacia tão. cubicada pelo estrangeiro, parerendo · incrivol que semelhante loucura ...
'•

/;

,,

'I

. 0 SR· BARBOSA LIMA -· E· V. E."':. não .acha isso um
·crime?
.
'.
' ., . . . .
.
....
... .
. ·.· O SR. Ai11IS'I'l!DES RoCHA ~ Eu· j'á disse que V .. Ex. tem
· , muita argucia e talento para saber que estou dizendo. a verdade., Faço. empenho em cultua,r á verdade: não, se trata de
. -qp'];.cónt1:act.o, mas. dA uma ~imple,s opcão. em q~e .se deter. minawL posiUvamenl.e que pao serJU effectuado Sl o Governo
. Federa 1 não a .endossassr,. .
.
i .o SR. Í.o~llS GON(,IALVES ;_ Então era uma tentativa do
eoucessão de torras, clà:ra e positiva: era uma proposta de cont!'aôto.
·
·
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RoCIÚ ....:.., Mas; a e.ssc hornem, assiu1 apori.:. . I.

men, porqqe o ~ isseram '-: r: esta .rltpha saLisl'~~ão· que eu .sinto, .
eu que cm rmul.os ·casos dtsscnLt da sua pohtwa. o··que nunca
dei. assislcncia à sua ·admihisl.rnção, pórque-esl.ive ·sempre· afastado' uo -Estado -.tenho a profnnda· satisfácão de ..trazer .hoje
4MlttvJ•as de -ci:nlforLo e de defesa, poz:que fui. eleito na. admi~. 1
nist.rncão del!e,' sentindo-me na übrigacão inoral.• de não con-:
sentir que o accusem, que.o .. éubrarp .de apódos, :.na hora. em
·I.
que· a molesl.ia, o ·'ab.nte, quando .se. acha· fó.t•n .. do governo,. no .
. mom.ento. em qtic. 11 smt. administracã.o: P,assotL.Pcnso que- isto .. ·
mQfJCa bem.
·
· .. · · ·
· ·
···.:·
·0 :~R .. ~AH'B08A f.~iM~\- . . :~··V:;. ~x·. :Ü _;ü.t_J~_:·~~~.l~g_Údc(·.~d~- ~~.~Vo,;·_.· . , i
amazonense.
· ··
. , . . . _ :, .
. OSR .. AHIS'rtllt~s n;_;C!}\ -..::. Co1no admii.Úr ~ue>o's signa- ,
farias da dr-claracão accus()m ',o, acharam tão''digho, 'de.
modo á. combinarem·.conl elle. a pat:Wha de ~pçstos• no, E~tado~ ·. · ··. .· ·
·
Etn l!l23,no:dià 31. ·ue· iilarc9. émintinte Scüadl)rSr; Si!- ·
VCI'ÍO NC1'y,,.cujo non1o declino IQOin o. maior. respeitõ, .fez 'uin •·.•..
nccõrdó com o. govr!rnadór do. Aiilazonas,' Sr.: -Reg'o Monteiro,:
esse monstro, qúe in· vrmder·o tcrritôriO nactoníttr:cm. qiio elles .: · ·.· .
.· : · · .
· dois, po!Hicamcnlr!, dividiurri.•o Estado';> :·:.. : : ".. ·
· · · 1Sim; foi em .191213 'qui:!'· ellcs flzoi·arn ·,esse':accórdo,.:o. ·.
Sr. Hego Monteiro. viria pà:ra o Senado.. dn.'·I~cpü:blica, talvez ·
· vender ·a Nação: inteh:n' O·Sr, Sena<jor Sylverio :Nery indi:- ,
. '•
.caria· dous· ,Deputados e· o: St;. · Rego 'Montci'r'ô ini:lfca·t·.i:i.. 'outros
dous. . · . :
. ·.· :·.
:."
> ' . .:">, ::. , ' I,. . '
· O. Sn. Szr.nmltl NEfiY ...c.:,- Quitrido se' Iratou· dessC::accõrdo, ·
não se fn!Iava. aincfa. :cio' faíllOSo: cmpresf.imo;, a ::q1,w -V;, Ex ..·.
acaba dr se rcfet~il·. . __: · . : : ·..
··. . :.' .;· . •. :,:<:
' ,
... •
·iOia? Sn:· :Azus1-ID:E~ ~o.cKi .; qi~ei:á}nt~_:•_31_:;ct.e ..n~a~·c~:dc.

'',·-·'I

/'

ARlSTID.ES

tado como sem dignidn·âe, sem amor á Pntria; trahidor .do regí-

'

'i
:1

'

I

>..:... .

' o Sn; SILVERfO NÉn)<...:_ P~lo meno's.·o.pÚbÍico''llão.sa.bja~
. o Sn; AtHSTÍilllS RoCifA ~o colltráci.o é de 27. de ái:u~ilde
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i9.22, o accôi·do 1é• (!r!:·;,· 1.1l23, .)nn:anno· dl)!)ois .. Está. respon-.
' •
:: • ·
•.
•·
dido o:npq)'tc 'do V:. Ex.: .·- · · :•·. 1 :. :: :...·.
.....
O Sri. LoPF.s GoNç.ILVJls "-- NÍio exisl.iá 'mais·;. tinha' nau-· ' · , ~ · ·
fragado .. -· . . . · ,
. ·. :.. .
:..: , ·· ·..· · · · ,..:. ,._:··
· - ·n Sn:.:Aiüs'i'II>ÚJ RocHA~ Em:Úido caso;·.sihavii1 nÍiufra-,
.
gado it .pl'oposta; a~hedi,oniez 'do' phantasiado iJtiiine era tà:;., · ,', · ..
manha ·que··aqui, agora, foi assignalada ne.ssa:jus~ificacão do .
. ·
·
'
voto.
Quero .trnzCI' liÔ. cónheciment.o :d(l. S~nido qlJ:e: eSSe :'crinlf~, •. · . ,• ·. ' .
noso. fizcr:a assim·; com ·o seu actual aocusador, o' accórdo que
: . vou lei' :·
·
. '
.
·. · ,.,.
·. .
'
· · • ·.· "PreiiideiiL~ dn Republica. IÚo! ·:•·::~remos gt•ande· àâtis"' .. '
. fação do levar ao conhecimento de Y. Ex~ que, atten:derido altos
iliterossr.s · do. Estado, combinárnos, seguinte .. base. harmonizar
. politicos· amnzonen.s·es: ;...:.: o ,primeiro·:signat,ar·io entrará· gozo. ,.
de. uma licenoa, .q[li(solicit.ará: logo que .a .Assomlbléa ·Legisla.,.
. tiva reunn, aprcscnf.nndo.::s'ê ·candidatei, á ,proxima: reriovaoão ··
do te roo do se·nndo, ·reset~vando para sé'us amigos dous Jogares
de Deputados :F'cderaes. Fa.r•:í eh1gor- ~residente: da Assemblétl
I
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cslatluul l/111 lJt!pul.ado quo o~ dou.s signal.arios (o Senador c
o Gov~wnadoJ') . opp?rtunnmcnté combinarão.. O segundo signul.nrw npJ•cscnl.nra dous nomus outros logmoes de Deputados
f~dcraes ..Aul.il'i.zado pcl~ ~ir·eclorio da A.lliunça Rcpliblicanu,
d1ssc accnJiar d1las condiçoes,
· ·
•Com ncal.amcnto, ngnnrdan1os se digne V. Ex. llonrut'
nccôrdo com o respectivo ·veredictu:rn. Cordiacs .suudu~ücs. 1leuo Mo11 tciro, Senarlot•. - Silvel'io Ne'I'!J,"
·
.
.
E~tc teleg'l·amma et•a ao Prcsidcnle da Republíc;;, O acCOJ'[I~' não J'oi homologado, c não o .foi, pelo sacrificio quo
trazm a nó.-; outros . da representação do Amazonas porquo
fora negociado ü no:>sa revelia, sem que soúbc~semos cousa
algmna e por esse motivo J'oi yelado. .
·
O destino, ~r. Pr~sidcnt~. que ás vezes é tão caprichoso,
faz com que ho,/C eu mvoquc esse telegramma, que cortsigna
um accõrdo,, ao qual·eu fui contrario, com meus collcgas da
Camara, cm defesa elo ;;·overnadOJ' dó Estado.
'
.
O ·sa. LoPES GoN'QALVES -V. l~x. bem sabe que o Sr.
SenadM Silverio Nery tem sido scmrwe um conservador, um
tolerante.
·
O St\. AI\IS'I'!llgfl HocH.\ - Nunca deixei de lhe reconhecer
essa nobt•u qualidafie; lnuvo a S. Ex. 'por isso. Em palestras,
com toclns o~ 'hom1~ns pólilicos, semp,·e que Irato de politica
do meu E$Lnrlo; pr•oclmno quo S. Ex. não li, rcnlmimte, um
rlispersiYo. ll!Tl riL·~h:wnoriir.ador; que, ao corrll'ario, é um politieo transi;;enlo,
·
O Srt. SILVIllllil AlliiY -· Ag1·adecido a V. Ex.
O Sn. Lopgs CioNÇ.\I.VI's : - E V. l~x. não lhe faz ,;inão
juslicn.
·
O SR. AHJS'I'I'IJKS BnctLi - Mas, COIHprehende o Senado CJUC
me assiste a nlim, (Jtlf\ cnl!oqnci ·o caso politico do meu E~
tudo em um ten·Pno Lão elevado, superior a paixõc~ e insultos,
comprc!wnclcm os rnyus cnllcgas qu~\ ,tenhtl rli~·ei!.o a ·e~tns con"'
sideracocs a. que mmha. moJ•ul puiJI.ICa me ,nbi'Jg:t. Stm, pur·que ou fui l'le,Hu pelo pa!:t.ido' situ,ucionista do Amawna.s. COI:seque\ll.enwnlr~. S1•, Pre~Jrlcnll~, .'J lJ,•m que est1·anho a ailminisl.mçáo do S1·. !lego :\l~>nldr·u, l'llt l'ola~ão.a eu,íns acto.>, atui~ Los del{es... ·
·
·
O SR· SUi\'IllllO N1m1 - V. Ex. só foi eleito vnlo Gover. . .
.
nador Rego i\Ioilleiro.
. o SI\, ;\1\'IS'i'llll\~ Ror;IIA- E lenho ll!ll!l.tt l!lllll'U n!SS?· E
liw uma .main1·ia r•slnpr!llda, ctn uma clcl(;uo IÜSpuLadJSSJma.
O Sn. SU.\'EJ\!11 XlmY- F1)ita u' frn•ca d~. lmyoncta. V. Ex.
mosmn mandem nn: l!rmlingenl.o rle trinla p1·aca:> rmm Pu. rintin.s.
' .
O Sn. ,\ÍIIS'I'Illie~ ftocH.\- For<,:a de J,;t~·unPins!
s1·, P!'esirlon 1.~. o meú nob!'e· collcga ubt•iga-mc n c! izcr •
cousas CJUC utl nã'~ quero.·
·
o Sn. Íln.vEi~lo NERY ..:.... V. Ex. contesta quc a poli ci.a d~;
PltL'int.ins atacou os eleitores do
!Lopes Gonaulves, a Ül'OS.
s. _;_ Vo!. V'
·
17.

sr.
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O Srt. ArH~'J'IIJEô Hot:HA ·- Não me ~onsLu. O que me
nomt.a (l. que J<'rrr·l.ado Bel únr tomou parte no movimento revolu~ionario do Arnazona.s c foi nomeado pelo Lononto Ribeiro
.Junior pura cli\•ersos ca'!'gos.
: ·
.
O Sn .. LOPES GoNÇA!.VEs --Não tem nada·urria cousa com
a outra.
·
' O Sn. BAnBosA LLMA --·E agora cstú se homologando a
situação creacla pelo i tenente Ribeiro Junior.
.
. UM sn:. SBNADon -· Sú assim lé que so homologou, .
0 Sn. AN•rÓNIO MoNI~ -· 0 projecto de v·. Ex~ homologa
a intervencão no Estudei do Amazonas,
·
.
o. Srt. BM\BUSA: LIMA - Em todo o caso; permiLte a intervencão que até agora não era po.ssiveL . ·'
O Sn .. AlUS'rJIDHS llocHA - V. Ex. louva a revolução ? ·
O Sn. BARHOSA LIMA -V. Ex,·sabc .que sou contrario aos
governos oriundos de sedição. 'renho documentado isto.
O Sn.. Ams·r·mr~s lloCHA - Um outro capitulo, Sr· Pr:esi• ·
-dente, dn declara-çãn cln vr1I.O é a oligarchia do Sr. H.ego Montei r·o. Eu tenho n ~ariilade de 11ão respondei'. Não a justifico,
pÓJ•qrw hÜIJ Ruu rlcl'ensor de ulig·arcliias.
·
O Sn .. 13.\HBOS.\ LIM-A -· Ella, de fuctó, já existia, Por que
:v. Ex. não rebateu?
.
· ·
, O Sr1. Ants·r•wgs [loCH.\ -·Porque ·a discussão parte de
quem não a pódc :fazót·. Isso de oligarcha, accusar oligarcha.
não. -vae. á minha missa.
O Sn. Lopgs GoNÇAl.v~s - Si Y. Ex. se refere á, minha
pessoa,' tiate cm porta. 'falsa: .Fui· sempre. contra oligarchiil.s ..
o. Sn. Ams·rroEs RoCHA _:..: Agora, Sr. Presidente, que, li. geivamen t.e, fi~ respeitosas referencias, no int.uito de. I\ElVidar
alguns 'dos argumentos do discurso .do meu eminente collega
. de 'representação~ .
~
·
OSn. BARBOSA LIMA
.Ex: só me.·tem distinguido.
o Sn., AHIR'l'lllllS RoCHA- ... fazendo justica a~~ meritos
de S. Ex., desejava que a- Nacüo soubesse o que se pas.sa em ·
meu Estado.
·
·
Peço a maior al.tenção do Senado para 1o caso. Trago .a
.. genr:se da revolução; ·Muitos adversarias nossos tiveram a
· preoccupacão de fazer am·cditar, armando ao effeito, que o movimento revolúcionurin · rlo Ama~onas não era' contl'ario .á:s in-·
.. ;;l.ituiçõcs republicanas, nem visava a pessôa do benemerito
chefe dà Nação. Era uma .sodicão t•egional, que tinha por fim
sómcnt.e mudar a situação· poliLicà do. Amazonas. Esta. farc!!.
era posta em circúln:çilo · pura innocentar · os: mashol'queiros
dnrlUolle Estado.
·
· ·r
··
·
Vou· provar ao Senado, com os rlocumonLos fornecidos por
elles proprios.. Rimplr.smcnte por ellcs, q11~ a verdade é muito
outra.
·
·.
O Sn. Str.VERro NER.Y- :Do minha,partc, nem da parte do
Sr. ·Burbnsa Lima. não frJi.
·
·
'
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Que se registre logo o aparte:

diz o Senador pelo Amazonas que da nossa parte não foi. O
aparto .de S. Ex. foi prematuro ..

l;UOVimento sedicioso' rebentou na noite de 23 de julho.
No dia 24, era publicad_a· a proclamação revolucionaria. e
nclla se declarava que "o governador do Amazonas era déposto
Ü

tão s6:riien'te por ser um simples

re{l~:co,

do Chefe do Poder Central.

descolorido e passivo,
. . ·
·

. ·Portanto, os civis que deram braco forte e auxiliaram a
revolucão, sã-o adversarias do Sr. Presidente da Republica.
Banem· aqui o legalista e ser revolucionaria no Amazonas,
são cousas que não pe~cebo e que ninguem póde Qompre~
.hender.
_
,
•
Mas,· Sr. Presidente,. eu não quero analysar. Oucam os
Srs. Senadores alguns dos trechos .da proclamação dos officiaes .revoltosos, com os ,quaes os opposicj.onistas foram solidar i os:
·
·

'

. · · ·É ~· Rep~bli~a b~a~Í!e·i~a,' dep.oi~ ·dé ·35 ·a~rio; ·d~ 'existé~ciá,

\

••

ignora o que seja o regimen democratico, vive maltrapilha e
faminta, sem haver consegilido, ao menos, utilizar-se da moeda
salutar, em um paiz riQO ·pauperrimo, degradante é um dolo..o
ro.so contrast.e aos recursos inexhauriveis que representam os
seus mananciaes mult.iplos de ouro!
E tudo porque, desde hn 35 annos, nada mais teem feito
os nossos pseudos governantes do que mentir, e mentir sempre
e desptidoradamente á Nação. - E a ultima successão governamental do paiz, - erigida sobre um pantanal, de ignomínias,
de cobardia e de aviltamentos, lançou, afinal,. a Nação· Brasileira .na ·mais desmedida das deshonras: - a deshonra da
Nac.ão, que é riqtüssirna, mas mendiga; que é sol:ierimà,· mas
supplica, c ;que ó independente, mas vive -· .eterno famulo
passivo de mysteriosos poderes discricionarios.- a curvar~se
em inopportunos devotamentos que irritam e depreciam mais
e mais a honra
e dignidade de' seus
· ·
.
.
. filhos I
' o Sn. BARllÓS,\ LIMA- v. Ex. e.stá vulgarizando o manifesto dos revolucionarias?
·
i '
'
'•
O Sn. ARl'S'l'lDES RoCHA- Perfeitamente. Não faço questão disso, porquo o meu intuito ·é combatei-o.
·
O Sn. BARBOSA LIMA - Eu não o conhecia e o estou
achando interessante.
,,
·
0 SR. ARISTIDES ROC!·IA-· . (Oontin'Uando a leitura).

'

.

"Nós, militares da ·Marinha e do Exercito brasileiros; não
po'dedamos permanecer, por maior tempo. surdos a esses angustiosos appcllos de protecção -c de benemerencia que, pelo
mtermcdio do .seus ~offrimentos e amargares, os nossos concid~diios nos faziam.
·
•
·o Estado elo S. Paulo, que sempre' foi o verdadeiro padrão
•ldministrativo ·do pai~. lancou na tllrr.a arrotea()à j:ielos anhe. ros de patriotismo dos seus filhos .~ · semente bemdita que
.),la dEI
esse gi.ganti3S® .cal,'!'/,albci,
. gc,rminar, .finalmente',
.
. .. . . ~ujas'
.
'

'

~·

'

'

'

'

"
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,

J•amas c~mCI'nH.iinas e inquebJ•anlawds serão u um!Jella pl'O~
1ecloJ•a da nossa libol'(ladc !"
O Sn. PRES•JilllNl'g (fazendo sonr oN /.lf/1/.))0nos) - ·Sinlo
inll'l'l'illlliJCl' V; Ex., pura dizer qi'Jc est.ü lcJ•minada a JJOra do

expcd ienrc.
O Sn. AIIJS'J'J•D.Es

HumtA Ne,;se caso, cu pediria u V. Ex.
consultasse o Senado...
·
O· Sn .. .PntcsmtcN~.'B -·- Previ no a V. gx. que a pt•ilncira
rnal.erin dá ut•rlt!JI'I do dia 11. exael.amenlo a t.liseJJssão do w·o-.
jncl.n ele inl.ct•ven~ão no An1uzonus. Nt•ssa nccasião, V. Ex.
Í)tidel'iL lorminat• o ~l'LJ d i:;cu J'SO. .
'
O Sll. ,\HJS'J'llliiH llocJJ.\ - I'PJ'feilamcni.P. Xt!SSt! easo, pc~u
n V. J~x. f!llt! nu• e•msideJ'f' ins~l'iplo JlllJ'n J'alln1' ,;t.i\H't! o pro- .
jcclo.
·
· O Sn. l'llll::IJDE:\'l'Jl - V. J~x. Sl.'l'tÍ all.cnditln .

CILIC

• Esltí. l.cJ'Illinmla a hum do expotliente. Passa-se iL

ORDEM DO ])IA
lN'l'JmVllNÇ.\o

NO

H8'1'ADU J)O AM,\zn".\8

3' discussão do prujecl.o I.! o Senat!o n. Iü, .do 'i!l24, determinando que o Governo Fedem! int.crvir;í no Estado do
AI!mz.onas, no~ termo; do 11. 2 do .-;u·L ll" da Con8lHuição JTcdcral, para manlcJ' a J'IÍJ'Illil l'epu!Jiicana :fedl•t·al.iYa. •,

O. Sr· Presidente'l'em a pala\'ra o KJ'. Al'i,Udes llocha,
.
. O Sr· ·Aristides Rocha -

Sr. l'l'e5idcnl.e; Ymi PL'U"cg·u ir
lt•J•JJ1inaV<\ deõlc modu

tHti;, .minhas Eonsidf.•J';II;iks. Di1-ia,.f'll CJUI!
a proclama~ao :·

,; Jo:m~m nlw1u/o tl/'111 u.s pm·a dt!piJr um ffU Jl1!1'JJO, 11 lU!
,:, 1''·o stí 1/l.t! nte, I /.'ln .~ iw ples 1'11(le;~Jo - tlescolm·:idiJ 11
prJ.~siJ.'o, r.lu chl!{c tlopoâm· c~'nl·ral, t1ós nlio ·dúcjmn.'os, trio'
sómr•ute, prcs/.1/1' o 1Ws.w apoiÍ1 ._:. material e 'II!UJ'al,
ti. causa sacrosanla .!ln rei'vindictw11u dtt libértlade!"
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Capil.iín Jos!Í Carlo.1 Dulwis·. - Capiliin-nwdicn
D1•. Frtmci.~cu 1la11lista 'tle Almdrla, _c I" Lcnenle Jost!
dr! Ll'lllos Cunha, - I" f.enenll! :ll.(l·er/o Au.ouslu W1Jei1'0 J1wim•. ~I" lcncule Anrrlio Linhm•.es. -· 1" teIr! José Balrm· •Azauw·r. - tu l.enenlc llauumutlo Villartmflo F'mil.r.lJ('l/1' - ·I" IPill\lll.e Ju.1é Gutie1'1'C.I .Shnas.
~- 1" .l.t>JJenlo Alu.i:in Pinheiro Fe1•rairn. _;_ lc l.imcnte
Osi/JIIIItlu .-1.1J.11Ciflli.ll!· - v· lcnenl.c SIJIJasl'iüo Jlrmcles dt!
Jlo/landa. - I" I.I'JII'Illt\ Jo.w! lHas Vicirn.·- I" lt•ncni.P
.l'eciro :llJJes da .CII.Jllta.. .:_ 2" tenente Abilio Cusl.a.. - 20 l.cnenlc ,tuto1iio .llt!mles tia SilL•a. - :.!" .lencmlc Buelurll!s JCJa!Jitim Lil1s.
,.

Esta JWUclnrnuc;ão cslú inseriu no nllJJWJ'O I do Jornal do
povo, or0ÜU reivindicador tias liberdades nncionacs, segundo

sr.ss.io

1~:11 :2~

1m

RE'I'g:~JBno JJ~>

261

Hl24

rlí~ ;H dr julho d11 '1921. Essr~ mesmo .Tnrnol do
Povo, na edi(;iín dP 2 dr ng·nsto, exrmplni' n. !l, rin um ni'l.i~·o
rpigi.'aphnrln "SIIi'~lllll Cm·rln", rlnsCJ'r\'enrlo r nlmr!,innrln o I'Pii%
stwcr•ssn rln "i'nirl" srdieio~n a Hrlém, u';:im "~' l'rl'ri·iu ao CheJ'o
ria Snçiln.
O Sil. B.\ilBOR,\ l.i)LI- V. Ex. me ·PN'Illillr uma nbsot;I'U(:iífl? (Asumlim~:ntn do oradm·). Qt11il a lingungr.m da imprensa nl'l'icial rir Man:\os, .l'm rrlação ,no D1•, Arlhur Ber-.
nni•rh•., r~ nn Si·, Hrg·o Mnnlr.ir·n, nn questão rln.;; cnnrlidnl.urns?
. O Su. lmiS'I'Jnllfl Hnr:11.1- Isso incmnbr n V, Ex. t•ospnndr.r·.
O S1t. B.IHBni'i,.\ L•il\1.1 -V. :Ex. r•st:í rle accr)J•rlo commigo,.
ü Sn. AIURTIDt:R HQC:H.\ - Scmprr. fui ab~nlutn c J•adicaluwnlr! conl l'lll'in a fJUnlquc•i.' oppn~içãn 1111 hosl iliclarl0 no Prcf'irlrnlo Al'lhiii' BPI'IIHI'rics. (),; Anu.ar!s da Camal'a do~ Drpulllrlfl;;. o :III<'.,Ianl. Si dr ·alglllll rldicto ;;nu pns~il'f'l (• tnh·nz rio
P.\'l'I',,~Í\'11 lli'SSil eall!JHlllhU. gj;; fi \'l'l'dHrll', ·
·
. .
O Si;. J'Linnnso~ LIMA._:_ V. Ex. niio apanhou brm n minha ohsct'\'nção. Htd'ir·o-me ít l ingungrm da impi·rnsa officiul de Maniws cm relação no Dr·. At•lhm BrJt•nm·dcs, nn phuso
elas cnnclidnturus .
O Sn. ·ARIS'l'lllES Hor.H,\- S. Ex. rlr1·r lrr ludo hlo.

!C npJWlliiln,

I

•

Eis o topico dO' .Tnl'nal do Povo, a <JliC mr.• referia:

···· :,Eti;q~~~·t~· .~ ~?~ ·~~~~~~ · .,.~i~~t·a·r·iÕ~.·, ~O~~··~;~·~~:
mcnlt• actual, cleante do reduclo de Belém, com bravura c fit•mcza, rlespcdacam os ultimas tcntaculos de
um regímen funesto ás conscienc~as c ;i vida economica,
:.ssentamos ns primeiras bases de uma verdadeira naeionulidadc, confiantes de que os outros. Estados irmãos sahni·ão ClllllPI':I' o snu devr.r, ampni'UIJflO ns
nossas idóas.
.
•
-.
Desta fór·mn, quebraremos do vez ns algemas com
fJllP nos amr.ucil· o autocratismo rlcrruidol' do .Dr. Ar~
thm· Bcmarde~." · ·

.;•..

o O o o o O o o o o o o O o ,o o O O o o

O O

O

o o o o O I o O o O o

o o o O o o o o o o o •

o o •

o o o, O O'

ilfas não f.ica nlti, Sr. Prcsidcntr.. Na edição !I e 2 J cl~
dr 1924, i~sse mesmo orgão, exemplar n. 25, nn UJ'I igo
·:\o Clm·iin ria Yerrladc", encontro o trecho srguinlo:
a~;·osto

"Pagamos aos nossos soldados pm·á. C'll1

nos~n

nonH\ manlct• a paz interna c fazer rcspril.ar-uos além

l'i·onteit·as. li'oi exactamente para isso qur elles cr-.
g·ueram ns arrnns que lhe demos~
QLwrom o respeito t\s ·leis· no pniz ll forcas bastantrs para tornm· rcspcitaclas as ·nossas fronteiras.
Nn marcha cm que íamos, os nossos governos nos
rnii'r)g·nriam lias mãos fie visinhos ambiciCisos, se antes
nno. nns entregassem nos credores !
·
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Todavia houve quem bradasse e quem, á voz desse

geRLo, fizesse rmmscor o brio da !.erra que o Sr·. Arthur
Born~rdes

Lentou

infamemente;~

manoh<W."

•rodos estes baldões, todas essas infamias, todas estas
atiradas contra o benemerito Chefe· da Naçüo, cujo
unico crfmc leril sirlo manter· a orrJrJm Jogai no paiz, salvagunl'dando os direitos da maioria dos habitantes. do Brásil
c6ntra a investida criminosa do menor numero, parece que
não sal;isfizcram ainrln aos seus opposil.ores. Assim é que
no Jornal do Povo, edição de sabbado, .23 de agosto de 1924,.
oxcmplar n. 27, luxnosamenle conTcccionndo com os retratos
cl(' Antonio Lopes Barroso, inspector do Tbesouro do Estado,
Pnulino de Amorim, director da bibliotheca e redactor do
orgão revolucionaria. Marciano Armond, director ele instrucção
publica, . Chrysanto .Tobin, secretario do Estado e 1• tenente
~ iboiro .runiOJ,', governador revolucionaria, em editorial sob o
titulo "As causas· da revoJticlío" encontro os seguintes trechos
qne peço .licença para lêr ao Senado:
(
·
mr~eJ'ras,

•••••••••• o ••• o •••••••• o •••••••••••••• o •••• o •

o o •• o •••.•

"O que se está passando actualmente em nosso
paiz, desde os pampas gaúchos aos paranás ama7.onicos, estava naturalment.e previsto como um revirle
ifldeclinavel dos governados. 'E; se do rancho encr:ivndo na cochilla ao papery· perdido na matta. reMa o
mesmo grito de re.volt.a, que ninguem. duvide da eloquente' ,ii.tst.ezâ e dá digriidade patrioticil desse grito.
toca
E' n propria alma de um povo vilipendiado .que _,,....,.,
a rehat e. .
·
·
: .
1
• •.
1
Eramós desde muitos lustros espectadora~ aparvalhados dessa continua bambochata, em que estadistas
dcsbriados, verdadeiros emulas do rei Sardana.palo. se
rflvesavam, de qtia.trlímilio a quatriennio, sequiosos dr
sensaQões ilovás, ãvfdos de fortuna. calcando nos péd
o direito é as liberdades publicas. Soffriamo~ as. ma i~.'
acerbas provocações, no mesmo tempo quA a nossa fortuna reflolhida ao erario nacional erà delapidndn fl~
tÍI\ncarndnrriente, pari\ griso do filhotismo officia!i1.ado.
nmn politiíín.lhá TiP.fanda afastava incondicionalmente
rio Parlamento os homens taliint.nsos. de brio e infel!'rirlarle, para chamar ao redil. de. suas conf11.bnlar,õ~s
rleshonestas e n(!gociatns escandalosas, os sabn.ios, rr~
vrnaP.s, iis proxerietá!i.• os h.omens-lixo,· que tanto· teem
rmt~nrcnlhadó á Reptibllcn.
,
. . .
E t.urlo se foi desmoronando· P. anodrecPndo, so'h
rsso ambiente.'viciado. emquanto lá fóra os noRsos crf1rlit.os rle POVO civilizado . vacillavnm, diininuiarh, de
nior!ri . dB'[lrimerite e a~snstador,
:
.
O Sr. Bernardes foi o. ultima ignomínia prnt.ir.arlo.
contra a vontade nncionál expril~Ra no · voto. .E ti'í.n .
~rrive e irritanf.A foi BSRá bofetada P.ri1 plena fMP 00
novo, mie ó sentimento de líonrti de~pilrton. irrnrlinnrlo.
~m nmÍ\ celeridaile. P.~trenitnsà. de ~ommorão sismicn.
rni · r.rrit.ÍÍnas dn m!lhrirh~ d~ ciirnri'IM patrint.n~. r, lamnnrln vin~ança,
,

,, •'

·I

~

263
Ahi teve a rcvolucão a· sua genesc. Não era po.lsivel suppor~ar mais, mórmente quando a offensa gra. vissima ia golpear em cheio o , ·peif.o da mocidade
radiante, que nos quartcis e nos tomlladilhos das bcll•.lnavcs retemperava o cat·ucl.er, for/.alecia o .Jwin, cull.ivava a bravura, na orthodoxin de uma cren~a que
lhe mostrava uma patria viril, um Brasil melhor, mo. ralizado, 'progressista, grandioso o feliz." .
·.
Nesse mesmo exemplar enccintra-so outro editoriál voncc-birJo nos termos seguintes:
·
·
'

•

•

I

.

· ,"Quando, ás 7 horas da ·noi/.c do 23 do mcz pus.,.
sado, irrompeu o movimento revcilucionilrio. que transformou a. situacão polil.ica. do Amazonas, houve como
•que um movimen~o d'e espanto, um gesto 'de surpresa.
O que pretendiam as forças :de terra c .mar. que
::issim se rcbcllavam ? O que prel.endiam os militares ?
Pretendiam levar aos meus irmãos do Su I, qnÓ
pelejavam ·peJa mais santa .de todas. as ÚI.!J,SQS, (fUC sr
batiam com ardor e sinceridade p11Ia Reacneraçrio Nacional, o conforto, o estimulo, o applauso, a sympatl'!ÜI.

I·

I

I

a solidariedade.

·

Pretendiam acabar de ·vez coin. este falso T'egimcn
ele rr:pnblicap.ismo. onde. imperà a menl.ira, onde domina O roubo, onde reina. a Chicana; onrle proJífcJ•a ri
· rleshoncstidade, oride lavra dcsassombraàamrnte o (lesrespeitó á lei, ao dir·eit.o. á justiça;- oili!P. f.nrlo sr,
faz porque tudo se encobre, onde tudo se prat.icn. na.
~crf.r.za da imnunidadr. porrJur ha. para tudo o mant.Q
ria, prof:ccç·ão . "
··
·
· ··
Ainda no mesmo .Torrlal do PMJo, exemplar n. ·3f. :le
· mwrtn-fcira, 27 de agosto, 11m artigo int.itnlarlo "Pela 'Rr,.
di':rimciio Nacional" e assignado pelo ·secretario de· Estarln ria
rcvoluciío Chrysant.o .Tobin, (fuc é ·3• cscriplurario . da Delegneii:t Fiscal do. Thesouro Nacional •. mn Moflnno~. destaco· o~
scgninf.es tPcchos, que demonstram qtie solrlndos c civis.. qu<l
participaram· do movimento rcvolucionario,· commnngnm a~
rilC~mas cr~mças' e' .. batem~se pelas mesmas aspirações. como
ollrs proprios confessam:
·
,

I

I

•

'.

.

•

I

-'

'

"Hora de commooão, hora· dA exp~ct.af.t1•n. ancio~n.
Iwra de enthusiasmo.
· ·
·
Os peitos batem, os corncões· .vihrani isochrnno,•
nm um. rythmo de belleza,. as almas ancciam. os pensamentos convergem para o punhndo de bravo~ da~
nnssns forcas de terra e mar, que. presos pelo mrsmo
nrdor civico, foram pelejar pela .Redcmpçií.o· Nneiomtl.
o Amazonas. senhores, r.sse colosso quo sei nrrninnya dia n dia, que se preojpit.nva cm um ab~·smo
financeiro, que se abatia, que alienava dn si.. cm um o
. passividade revoltante, as suas en~rgias. ·a sua vit.nJi ..
rlncln. n stia rutila nat.uroza. n snn :fnrcn; o Ammnnas
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cnnc;ndo de ser, humii!Jnclo c elo sofJ'rer, J'cspomlcu de
pé com as armas na mão o brado do reivindicação quo

nos vinha· rio longe, o g·ril.o de guerra que sóa nas serl'anins de S. Paulo, dos antigos bandeirantes intrcpidos: das rlevezas de Sergipe, rins campos de Alagcias.
ninh.o elos marechaes, ouYindo o J'ragot· das cnchorira:;;
de Paulo AHonso; do l\Iaranhfio, em cujos palmeiraes
ainda rrsoam os vet·sos de lJJ·onzrí elo maior ca.rJI.ot· de
um dos mmos da nossa raca; elo Piauhy, ria tet·ra cearensc, ele todos os pontos por onde se irradia 'c si!
alastra esse movimento de' rcdempcão, essa chamma
flllgurantc rio jlatriotismó, essa flamma · rlc enthu.siasmo, · que vc1n lif!'ii'JllUI' a gTanri(•za. e a fOr(;a ele·
llllssa ruen.
, Lcvanluu-~e nuriJ impelo,' c rc~olnln n confiante,
J'c>Ynll.nu-H(' ennl.!'a a mux1ni fada que f[\z do Brasil uma
~enzala, 'mniloi; annns .rJepois ela ·cxtinC(,\ÜO 'rln escraYidão, e dn 1\io de .T une i r o um campanario. -'--A moc:iclacltl vihJ•nu unisona, nos anlwló~ ri c· uma nova fé nos
nnssus destinos, e o llOVO a eereou e· a fortaleceu com.
o seu applauso, <' a sua solidariedade•. Snldallos c civi:~
1'1!1/1/II.'IIU(/1111. as 1/WS'IÍIIIS
·mrs.mas nspirnrül's,"

CJ'U/I:ÇIIS

I!

/JII/1!1/1.-SIJ

iiJClllS

Mas nit'o fica sómentc ni,:so, ~~· .. Prc~~idenl1~. O arroJo
;mrlacia elos mashcwqneiroH nll.t•apassam a todas· as miserias. Na cdi~ão c>xtraordinaria do Jornal do Povo, que lem o
arldendo -Jmprerlsa Pnblica; de quarLa-J'cira, 211 do. agosto,
exemplar n. 30, desLacamos esle J.recho rio editorial "Palnv:·a~ Ni•ccssarins", assig·nado pelo pJ•nprio governador rcvo-'
fucionnrio: :
. .
·
n a

"l~mpunhai·amos urinas para pl'estar; nos nossos
companheiros ria Causa Sacrosn]lla da Hedempcão' Nn.eionnl, que, ele ha rnu'il.o, se batiam.· assim .'no sólo
ahen(;nadn rins tcrr•as .ele ·S. ·Paulo no mo no clü ·outros
R~l.ndos ela Fcrfora~\fto, n concorJ•rr. elo laJ· sorl.r, par·a
.t'llHUJcipal' a Na~ão Brasileira do jugo nviltador elo
mc'in cluzia 'de lsr.annos rncapucurlos que a dcpaup('ruram, " J'etaliam c cleshonram !" ·

·.

Ne;:se exemplar. cdiçã.o de luxo, estão transcriptos os versos
"Os· 18: do J<(lJ'tc" (RemíniscenC'iao~ do levante de Copacaba!la.)
·para melhor incentivar os mashorquciros c levantar o espirll:o. publico. mei·gulhando-o na anarchia e na desordem.
'I:udo fizeram, milHares e civis opposicionistas, no intuito
lie levar ·ao espírito do paiz a· conviccií'o ele que era o 1iovo
cio Amazonas que ·se levnnlava, quahclo, na realidapc, os civis
opposicionistas; chefes de J'eparticií<~s. c\ que 1•xigiam de seus
tNrnluac>s. ~nborciinarlns ai.Lil.ndn wntJ•UJ•ia :í ordem c tí lei.
Assim c'! que o director ela Inslruccão · Publica louvava
todas as· diJ•ecl.orns dos grupos oscolarcs por terem obrigado
n~ cl'innca;r a "~ incot·porn.mm no' prr.sti I o rJ~. ncclamncfío a
•·,m HIIJli'C'Ifln", an .mr:'mn i<•mpo CJtH>·;lom·a~·a rmpJ•eg·nciog ria
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repai·U~íío por terem provocado arruaças com desassombro.
Eis as portarias:

·"o Sr.• Dr. Marciano Armam!, director geral rln

.

In~Lrucçíío Publica, r!;rigiu ás· directoras· dos Grupos
J<;scolares que compareceram á manil'nstacão promovida
]leia Legião Cívica a S. Ex. o Sr. 1• tcnrmf.e Alfrerlo
Augtlsto Ribc;ro :runíi)]', governador do Estado,. a se... B'llirite circular:
··
·
"Tenho o prazer de louvar-vos e ás vossas dignas
collegas que a frente dos alumnos dessa escola compu.. 1.·eceram á manifestação ao Exmo. ~r. Governador do
l~slaclo, ministrando ·desta· fórma .a estes uma proveitosa e bella licr;ão de civismo .. Com estima o aprece.
~Jaudo~vós, -111. A1•m.ond .. .

I

I

Dia· 18

I
•

I

I
•

z>'m·tm•iaR- Louvando os empregados desta repartição, Srs. Manoel Muniz Bayma, Francisco Rebcllo de
Souza, Francisco· Augusto Alves ele' Me !lo, Angelo Luiz
. Boatto, Roskild Menezes Quebra, Luiz Maia da Rocha,
Ade li no· :F:erreira, Joaquim Cirillo da Silva Ramalho,
Hildebrando Gomes Ferreira de Araujo e Xisto Zany
de Castro,· que concorreram á manifestação ao Exmo ..
. Sr. Governador do· Estado, e· principalmente por terem
posto ein evidencia e COJ!l desassombro o seu civismo.
.

.

Sr. Presidente; Raul Soares morreu.
'
Quando .o .iá reduzido patrimonio dos nossos 'homens publicas foi cruelmente desfalcado, com essa perda que a Nação
inteira lamentou, porque Raul Soares era, na expressão Jidima
do te{'mo, nm super horrierri, sómentc a caricata .situação que
· inl'r.lieita o meu ·Estado bateu -pálmas e Jicou radinnte com
''~so lnmentavel facto..
· ·
·
· O Jornal do Povo, orgão dos opposicionisLas C· dos rcvolucionarios, na edição elo 11 ele agosto, n. 17, inseriu o seguinte
telcgramma ::
·
'
O Governador acaba ele receber o scguinto tele. . Rio, 9 ,_.Acaba do falleccr o Dr. Raul Soares, pre. ,_ siclente de Minas.
l!'azm1do ·commentarios sob1•e esse triste facf.o, assim se
exteruou· aquelle orgão, ele que LI redactor cherc o Sr. Paulino
d~ Brito :li' ii ho :.
'!•.
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"O falleciniento do Dr. Raul Soares, presidente de
1\linas Gnrnes, tem para'·nós neste momento, nesta ·hora
sombria do duvidas e elo appJ•chen3õcs sobre o destino
elo nosso paiz, uma alta significação.
·
Ranl Soares era o b·raço dil·eito, o mento1· do prc5iclrnf.•"- HrT'Illll'dPs; r•r·n 11 almn negr•n e nr.rasta que
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concorria pela accilo e pela palavra IJara matllc•· o:; ·
JJ·rocessos polUlcos mais vis, do que ha memoria no
rPgimen republicano.
I~' osso homern que a Divina PlovülencitL acaba tlo
abal.cr de um só golpe.·.
.. , · .
·
·Concorrendo para· que a . candidatura Ar~hm· Bernardo:; trium:phasse, Raul Soar:cs sabia, tinha. a convic(.:iio intima c pt·ol'unda do que,. com este seu gesto
de applauso o de solidariedade á candidatura, repugnacla
o nefanda, ia levar aos lares brasileirós a desordem, a
siztli1Iii, a inf.ranquilldade ... · · .
. .
Este é o seu grande crime, que Ilüo pódc ser es~
cpwcirlo. 'ilwsrno . neste instante ·cm que o seu . corpo
haixou .ii sepultura. .
·
·
. ·
·
Pcrdocrriol-o, no emt!mto,. como Chr:isto perdoou na
supl'<~ma ag·mtin. . nrrucllris ·que o inspllnJ•arn."
Sr. Pt;esidonte, não é· preciso ·coinmcnlar..
O ,julgamento dessa gente, éndeosada pelos. nossos aelver. s~rios, fJUC, .ror suas miios prol.cc.t.qra~. tomar~m·de assalto qs
.e1•rg·os publicos, .póde ser profcr1do com o SJJi1plcs conll~cl
innhlri do t.rr.cho rrue acabo de· lêr. . . .
· A!Jl1ils de hyenas 1 Verdàdeirb$ ·abutres I
St· ...Presidente, as • autoridade militare~ c civis. revolucíonai·ias baixaram os seguintes decretos:
Por decreto n. 1. 486, de 30 .de Julho ele ·1!Í2-i, foi suspchsl• o furiccionaménto ·dos cartoriris de registro gera]. c de
li~·pnl.hrcas r .nos proi.nst.os de lei.tras.
·
·

n

Pelo decreto n. 1. 483, de 26 de,julho de t924, foi cxtincla
policial do Estado do An'!ilzórüis.
•· . · .

ror~a

-.
· Pelo decreto n. L 484, de 28 de julhõ de 1924; foi oJ:,;a;.
· n:zâdu n Qtiiirda Cívica, sendq posto em disponibilidade o
bravo coronel Pedro José de Souza,. que resistiu ao ataque das
. forçns revoltosas, ficaiJ.dO gravemente •ferido.
·
i

.,

Pelo decreto n. 1. 491, de 8 de agosto. de 1924, foi uu- ·
gmçm(.ndo com cincoentn contos o credito para carruagem r.
. r,r.c'lir'i!'a e cvcntuae·s.
'

'

Pclri decreto n, 1.496, de 21 de agosto dé 1924 foi sus~
pensa a execução do· contracto elo Mercado e Matadouro Publico, celebrado entre o Município de 1\fanáos e Thu Mnn:ío~
Ma1·kcts and Slnnghterhüuse Limited.

SESSÃO !ll'IL
'
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Além de todos esses atropellos e illegalidades, ·foram dissolvidos, por decreto, diversos conselhos municipues, depostos
superintendentes .em varios municípios, assall.ndos hanco~ c
p.!·opi-iedaâes particulares.
.
.
·
:E o que assombra a Nacão é que os revolucionarius civis
ostiío soltos, continuam muitos nos seus cul'gos, sendo dn notar
que os nomeados. ultimamente. depois ele !:estnurada a arriem
material no. Estado; fizeram causa commum com os revol- ·
tosqs, como. se Pl'Ova com o telegramma lido no expediente do·
SI.' nado, concomit.antemente assígnado peloR Srs. O!egnl'io
Castro c Leopoldo Cunha Mello, aquelle chefe de policia dos
rhvoll.iisos e esl.é Gnvcrnarlor Militar - incumbido o ui. t1mo de apurar a responsabilidad~ do primeiro.
Depois de todas est.as miseriás, Sr. .Presidente, que ainda
pr.rrluram, porque esses funccionarios, guindados pela revoltlçãJ, muitos dclles, ainda occupam os cargos, chamam a isso
de civismo, de regeneracão de costumes. E o que rcvoHa. u
crur. repugna, o que magôa.. é que .toda essá gente, que assim·
procede no. Estado, proclama-se aqui lllgalist.a e manifesta u.;
1nniorcs fervores pelo Chefe da Nacão I S.· Ex. que a Julgue I
· Sempre que o_ investigador criminal precisa apurar qual
o aul.or de rim delicto, vAm-lhe á mente,. inscnsivelmentl!.
saber a quem esse delicto 'aproveita.
·
. Quaes feiram. as autoriôàdes civis nomeadas pelos rcwJucionnrios ?
.
· QiJa~s as ligações !! quaes os laços de· parentesco rl~ssns
anlnridàdes "corrí po!Hicos de destaque no Estado ?
Dou à palavra aos proprios revoluçionar!Os.
. Eu não quero, Sr. Presidente, depôr, porque se c! ir<\, ll
com justiç;~, que' sou parte na contenda e o 'depoimento dê
t.oda parte é suspeito. Eu dou a- pàlàvrà a elles.
b Sn. BARBOSA LIMA- V. ·Ex. está fazendo· .o processo
rloR rêvolucwnarios '! ·
O Stt. ARISTIDES RocHA- Quem sabe 'se isso nao vae'
pi·cst.ar um grande Mrviço á clucidilç.ão dos factos e do proeéSSo .·?
~
b Sn. BARBOSA LIMA-·Não contesto .
.O Srt. ÀRISTIDES RocHA -Quem sabe si ao inquerito não
ser<í incluído este-discurso, que tem muita cousa inedita ?
. Nbs QXerrí].Jiares do órgão official dei.~ revolucionnrins ~n~
recP.bi. VV. EEx. cnconlrnrão as seguintes portarias de nomeações:
Pot·tliria n. 1st, de 26 de Julho, nomeando o Sr. Pnulino
dr A1horirp Brito. para exercer o- cargo de director do Ai·bll!vn; Biblibthecn e Imprensa publica. \
iJot;tíirlii n.. 182, de 26 de julho de :1.924, nomeando o ba. (!llnrcl O!ogarlo da Luz Castro pará exercer o cargo de Chefe
r).! Volicia.
·
·
·
·
. ·. Porim·in n. IR3, dr 2S de julho de 1924, nomeando o
SI· ..Ah!onio Lopos Bnrl'MO para e;xercer o ctwgo de inspector
dÓ ThüHitli'O'

" .
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Porlnria n. ·185, 1lc 29 de ,iulho de 192t., nomeando o ll,ácharcl Anlonio Cnvalcnnl i fie Olivrira Lima pura o cm•go r! c
riPlegado auxiliar.
.
Potl!11'ia n., HHl, · rln 20 flr ,julho dr 1024, nomnan1lo o
haclm l'ci Wasll ing Iun Me i lu Jlill'il I'XC•J'CP-1' 11 cat•g·o de sccl'rlaJ•io iln :runln Cnmmel'eial.
Pot·Uu·in ·n, Hl:!, di'· :3'o cl1• ,iulho r!e Hl24, nomranrlo o
haehnrel :1os,1 da :::.ilva Cnstnnheit•o para· exeJ•cer o cargo elo
official rle reg·i:ilt'O ele I it.ulos c documentos. ·
.
.Porturia JÍ. 19:3, 1.!1~ 31 de ,julho rio ·J 92t., n.omra11clo o professor M:ll'ciano Armonrl pnra o cm·go tle rln•rcf.GJ• geral da
Instrucção Pnhlica.
· .
.
.
Portaria n. 210, de n de ag·nsl.o r! e· 192.t., nnmnanrlo o bufcssor Cario~ da Silva Mesquitn para oxercr.'t' o cargo rlc director rio Gymnasio Amazonr.nsc.
·
Pnttaria n. 200, r! e 2 de agosto rir~ 192t., nomeando par.a
cxe1·cer o cargo· de rlircclot· da Secretaria elo Estado o
S1·. Hnymunrlo Nicolú.o da Silva.
Pnrlm·ia n. 20'1, rio 2 rir ,qgoslo rlc Hl2t., nomranrlo o.
D1· . .T11ãn Ji'1·anld in r! e :\lrncat• :\ l'at'i pr pn r.• a rxercer o cargo
rle pr.·ricm·nrlnl' fiseal de Fazenda rio Estar! o.
··
.
:
Pot'l nria n. 21 O, rir. 5 •r! c ,ngosl.o ele! 124, nomeando o bacharel Domingos Alves Pereira de Queil:oz, juiz cm disponihilidarlt•, para exercer em .commissão o. cargo de sub-procurarlor ria Fazenda do Estado. · ·
.
Porlroria n. 211, de 5 de ,ngosl.o de 1924, nomeando o cseript.urario ria lleeeherloria Alberf.iÍlo Dias de Souza para excr·eer o cargo de r!it•r.ctor da mesma Reparticão·. .
.
Por.t.nria n. 212, de 5 ele ngosln de ·1924, nomeando o confercmte Perlro Barllo~a rir! Amol"inl pam o car.·go' rle a,iurlanle da Roceberlnrin rio Esl.ado.
·
Prll'lariP. n. 21!a, rJe 7 rle ,agn3ln de 1921,, nomeando o
Sr.· .Tayme Marques Brasil para exercet· o cargo de ele legado
rle Pol icin da cimumser•ipção de .Bôa Vista rlo Hio Bmnco. · .
•' ' 1.~ n. ~'J1 lí.' ri c " cl c agos I.o c1c 1,_.,,
n<)l
..
do o
nomean
Pot1UJ
S1·. Arl.hu1· F'ranklin rln Mrndon1;n pnra o caJ'I:!'O rle clirccf.or
ria Casa rle DPieneãn.
.. . ·PoJ•I at:in n. 231, rle 21 rir agosl o rle Hl2t., nomr!ando o
bachar.el .Tosr: Ful'iarlo .Belém para exercer o cargo de ndmini~lmdor da Me:.;n dr. llcnrlns rlt' Parintins.
·.
·
' Por! aria n. 23::1, de 21 rJe agosfo ele 1924, nomeando· o
Sr. ,Larlisla u Lourenço de Souza para · oxerccr o cargo do
f hrgom·eiJ·o da Mr!sa rJc Hendas de Pnrintins. ·.
·
']'orln~ oR nomrrr.dns são pessoas que · o Senado não co~.
nhecr. Sou, porf.antn, t'nrcadn, bem a conf ra gosto, a salientar
as lignc~ües pnlil.icns e de pat•rniPsco dos funccionarios auxiliares da. rr•voluciln, .
·
.
Don!rc r.llcs:. - Carlos da Silva Mesquil,a, director do .
Gyrnna~w. é sobrmho rio Senador SylvcJ•io · Nery; Haymundo
Nicolau rla Silva. rlirocl ot· da Secretaria .rio Esl.a'cto, é cunhado
rio mesmo Sepadr:rvn ;\lllel'l.ino. ~ias rlc Snuz.a, ar!minisl.rador
da Ilecrbedorm. e n•muo do reter1do Senador.•! (Stanal de ·as-

sr.nt'i'rne'lllo do Sr. 8cnarlrn· Sil11P1'io Ne1'11· )·

·

..

Paulino rir. Amorim Brit.ln, rlirccloe da Tmprcnsa Official
r redncl.or chefe rio nt·gam rios revolucinnarios é primo do ge~
nm·,al At;rclio Amorim c o DI' ..João. Araripe 1\ cunhado desse
mesmo grmcm'I, cu,ios laços ele ininf.rnupla c Jouvavcl soli'daricrlado ;;iio conhecidos com o Senador .Silvrrio Ncry.

'

.

, I

269
''

I

.

Todos u~ demais runcciunal'iu~ sãc1 uppt.lsicionisl.as. Porf.anl.o, nomeados pelo Lcnenl.e Hibeit·o Junior, Gnvernadut· l'evoluc.i-Omlrio ....
O Sn. A..--:·ro~> 11.1 MONIZ - :Enlão u g·ellel'al Menna Bat•t•elo
lambam é sulid,\H'io eom u el~rncnlu sedicioso'?
. O Sn. AnlsTm_Es RoeH.\ - ... para. cargos de immerlial.a
confinnr·.r. isto lt·ncluz a sol irlat·iecladc dos nomeados com o
movime.rdo sedicioso, desde que receberam o rlevidu premio,
dcsignaclos que l'urarn para desempenhar os mais ;~!los poslos
adminiS!I'IÜÍ\'OS, IIUS quaos ainda. J1Cl'n1Ulll'CeUJ.
:Mui las· outras nomeações, cu.i,as pcli'l.arias n:io • me chegaram ás miios, fCIL'am feitas nos arraiaes oppusicionislas.'
Depois ·disl.o, SI'. P1·r.si.denl.e, sei o rlilluvio ...
.. !) Sr. BAmlDSA L1~1.1 Depois disso, a a!'gumcnla~ão
prova cli:•mais, porque muilas de~sa~ numet\~:õe5 foram homolugadaa pelo COI'OJJr.l.
O Sn. AniS'flllES Hoctu - Eu, poré111, n~.u as posso lwmolog·at·; só quem as homolug·a é a aulorid~dc lcg·ilima.
O Sn. BARBOS.\ l.IMA - Perclõe-mc; no ponlo de vista da
logica, mas eslou l.t•alando do ponto ele -visl;-t jurídico.
O Sn. AniS'rlllllS RoCHA - Eu. JHH'<!nl, fico onde sempt•e
estive; (ilo~de o inicio-"da campanha Jll'esidcucial.
Quaesqucr que ~ejam lís resullar.lus ria ohra revoluciouaria no Amazonas, l'ui, sou c sct·ci s'olidario com o 81.'. Pre~i'dcnle da Rcpubl ien. ··
Nunca· lhe TH'f.l'lll'i nPIIl Ilw neg:ll'<~i n nwn V<ll.o, nas medidas de excr.p<:ãn fllll' ell<! reclamadas pat•a manl.et• o fll'in,civio d'-1 sua nuloriclarlc.
· .
\
Leg-alista flOJ' iudolc, por ·JH'iucipio, s<~lllfJI'C pt•ef<li'Í o arbitl'io do podei' eon~l.il.uido, mesmo quo e~se nrbill'io exista,
porqur. ello ~e exm·1:il.a em nome da lr!i, ao arbítrio d() rnashurqnoiros n ·de indisciplinados, pot·que csles agem em nome
da anarchia ü. lht' closordem.
·
.·Agora, sr: PT'I)Sident.e, St•s. Seitad!JJ'eS,, siléncio.>a aLlenÇ<ão! .r~· pr·eci:H.I elmcmltra.r·mo-nos. E' uma pi·ncissão que \'ao
pussat· ..Fiqncmos,. ;;onhorcs, cni atl.i l.uclo gcnul'lexa. O andor•
'nhi vem. 1<:' n snntn Ribeiro .Tuninr· .. O andor e cunrlnzirlo
· JIOr cincn mi sois. senhnJ•itas ~~ a' cfl'igi11 do santo oslà cm•oll.a
· com as bancleit·as riu Brasil () a. do Amazomis .. O n1:csLilo <)
ll'lllllCll:lO. QUCI.ll O tll!Olll[lUllhOtl?
•
O S11. A:-110~ ro MoNrz .:__ Dcv.e let· sido todo u Amazonas.
O SH. Slr,YEnto N1mY- O nobre' Scnudm· JWla Hahia diz
a verdade. E' .isso lllOSlllO. Fizcmm pur·le delle 10.000 r-essoas .
'
O Sn. ;\HJSTlllES Hor.nA - Hegisl.rc-sP a a!'firmtwão cnthusiasl.a riu noln'.f) Scnullót•. Quem acompanhou u prorissfio.'l
· J~ni.J•e uul.r·as, diz o l\l'giio- da I'I'Vuluçãn, a nos;a reporf.agcm conseguiu regislt•ar as st•g·uinL<)s pessoa~: Dt·. Olügat•iu
CasLro, Dl'. Bernardino P.uiva, Pruuliuo ele BJ•illu, faw!lla
Cunha e Mcllo
. (elo actual che!'e ele P'olwia) ...
0 •Sn. BARBOSA LIMA ·- Nomeado pelo• COJ'Onel Bat•lJOS:l.
O Sn. AHIS'I'JOI·:s Homr:\ - ... família S.ilvcrio Nm~y.,.
'
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... A~sudacão Commercial representada ·pelos Sr~. MPndes Caval!.ciro, Joaquim Carneiro da Motta e Augusto CHsar
Fernandes e outras pessoas.
·
A pro<Cissão vae entrar no sanctuario. O sanctuario é o
. palacio Rio Negro. Lá, como na Penha como na Ap'p'arecida,
o~ templos sagrados onde se trocam edigies das santas miJa ..
grosus, tarnbem Já, no Palacio Rio Negro, trocam-se efi'igies
de Hibeiro· Junior, que aliás, são assaltadas; toda a gentA a..o
qucl'; e!I e é um salvador .do Brasil, é um sal~·ador do Amazonas!
O Slt. BARBOSA LIMA ~ V. Ex.,. a. que attribue esta explosão de mysticismo?
·
··
·
. o Sa. ARISTIDES "Ror.HA - Haverá,_ aqui, alS'I:lem do Piauhy pu!'a informar ao. Senado quem é Rrberro .Jumor?. (olhando
ein torno.) Esta. explosão de mysticismo é um triste signal
d~s tempos, de applauso ~~s q~e ven~e!ll1 embora_ temporariamente. E por rsso eu fiCo tao. satrsíeJto em nao ser um
mystico. Tenf10 crenças· um tanto ··Jivres, não me deixo em- .
buhir pa.r esses aeuses 1'eqatões, como esse. :ftibeiro Junior
que, assaltando e desrespeitando o Palacio do Govarnó do
l-'iauhy praticando delictos no Maranhão· e outros deslises,
é, desgraçadamente, endeusado . na minha terra!
- Que tristez.a,_ Sr. Presi_dentc,. eu tenho disto! ·
. . Mas, esse delll'IO passagerro acil.bará, .essa .pobre gente
e~Lá illudida. O momeuto de reflexão ha de chegar;
..
V. Ex. (dirigindo-se ao Sr. Barbosa L-ima), velho saciologo· estudioso, sabe até que ponto cl1ega o delirio das muHidücs. v; Ex. isole um da multidão e pergunte. porque se
Pxa!l.a e elle não saberá :respontler, nem explicar. i:ião. os esp l!'itos empedernidos, perversos, os máus, que in<Cu!Cai:q no
espírito do povo que os individuas que atteiltam contra ·as li. üerdaues pubhoas, contra propriedades particulares, que as-·
sanam bancos e depõem autoridades constituidas, são os salvadores do Brasil. ..
·
•
O SR. BARBOSA LIMA - Os que attentam contra as autor· idades constituídas, são os revolucionarias....
·
· · O SR. ARIS1'IDES RoÍmA -· Sr·. Presidente, · tálvez 'e~ me
lm,ia alongado demais. Digo a V.. Ex., sob o p~rihor da minha
houra, que me encontro contrarrado em ter dito· o ,que disse: ·
mas era prccrso mzcr, era, neuessarro, porqüe ·O velho lhe. ri ng · dizia que. o individuo que tem o seu direito e o · vê ·
violado, calcado aos pés e não .o defende, como quem defende
a propria personalidade, é. indigno de· si mesmo.
.
O Sa. BARBOSA LIMA dá um aparte.
. .
, p SR.' fU\ISTIDEB. ROCHA - Sr ..Presidente, applausos a ·
hrbcu·o Jumor l CantiCos a esse. messJUs de opereta, no Amii-·.
~onns, a pretexto de hos.tilizar o Sr. Rego Monteiro!
.
Mas o Sr •. ~ego Monteiro, senhores, foi ·um accidento que
pussou na pollt1ca do Amazonas. ·
· · · .
·
O S1\. S!LVER!Ó NERY - Doloroso, aliás.
,
O Sn. ARISTIDES RoCHA- Muitos outros dizQm tambem a
rospeHo de V. Ex. E' questão de.:.
'

.o Sn.

f•

.
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O 811. AHiS'rmms RocHA - Eu, por exemplp, não tenho
J'azijes pessoaes para dizei-o.
O 1S1t.. Su.vmuo NERY - Acredito.
O Sn. ARIS'rmms RoeriA - Sl'. Presidente, dizia eu que.
se enloavam hosnnnal1s a Rib.eiro .Tunior, e ns revolucinnarJOs
especulavam declararido que o faziam· como acto de repulsa
ao Sr. Regõ Monteiro. '
·.
·
.
Mas, o Sr. Rego Monteiro .iá não permanecia no Estado. I
A ,iusLii'i6ativa, portanto, nãp pr·oce~ia. O Estado i'icára sob
,. o governo· do Sr. Dr. Turaano Merra.
· .
·. Dez dias- antes· da revolução, a opposição em peso ban. queteava S.. :mx., que, não teridó pratica 'da vida, po.Jitico in·genuo, acreditou em todas essas manifestac:pes. Qualquer
outro mais .'experimentado, mais arguto, teria agido por outra
J'ór·ma, não .seria apanhado descalço.
.
. :. :JWc, yorém, querido da oppo-~ição, que II:e acen?-va. com
· .. a ,;uccessao governamental, effectrvament.e, nao podra ter a
suspeita de. que o trahiam.
·
l~ra o candidato de VV. EEx. ao governo do Estado.
o' Sa. LoPES GoNÇALVES ~ Meu, nunca fpi. Nimca entrei
I.! III combinações sobre a eleição do Sr. Turiano l'(!ejra.
·
0 Srr. ARISTIDES RoCHA - 0 Sr. Dorvál Porto disse que
o SI'. ·Antonio Carlos lhe fizéra. esta declaração. E o Sr. Dorvai Porto· é um honiem de bem, incapaz. de faltar á verdade.
O. S11. LoPES GoNÇALVES - Nunca conferenciei com ningucm sob.ró a.candiCiatura Turiano Meira. Sempre fui infenso
a .esses governos · de ·ramilia. .
·
·
· O Sa. AmsTmÊs RocHA -.Diz o nobre Senador pelo Ama't.onas
que'
•. •
.
'' . . .
.
.
- .a' revolução..
,.
.
. 6' Sn'. Sif,VEl\10 'NERY-,-- A revolução, não: a rencçiãO con. tm o governo do Sr. Dr. Turiano Meira.
· . .I
.
.
.
.
..
.
. .
.
0 Sn. ' ARIST!D}!S RoOHA ..:_ Que é que V. Ex. chama r e..
·a:cção contra. 'o go,verno do Sr. Dr. · Turiano Meira? Então
não sei fallar portuguez. A reacção foi .a deposição do Go. y'crnndor?
·
·
·
., 'o ·Sn. 'SrLVEnro N;E!\Y - O. movime_!lto que explodiu no
.I~~ tarJo do. Amazonas 101 para que elle nao reassumrsse o governo·. ·
·
·
O .Sn.· AniSTIDES .RoCHA..:_ V. Ex. declara ao Senado que
[.' lle hão reassumiu o governo porque foi forcado a nãn reassumir?
.
· · .
· · ··
·
' O ·sn. Sn~YEI\IO NERY ~ Par~ce que sim. Foi forçado pelo
povo.
·
·
•.
·
·
.
. O Srr. BAnrio'sA LrMA - V~~a O· Senado como é necessario
discu/.iJ' o caso com attencão. 'lemos aqui uma renuncia for()uda! ... ~
· .
·
·
·"
. ··
. O Sn. AHISTJDES RoCHA -· Tem V~ Ex. mais uma vez
um . prurido de OPJ?Osição ao Governo. Está convencido d-e
que o ~r. Dr.. Turrano Moi:r:a não· reassumiu ·o governo porrJUe for foroadQ.-.
··
'

.

'

·,
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O S11. AN'l'ONJO MONIZ- Si fosse. assim, não haveria necessidade do projeCto de intervenção.
· o ::in. · AHISTIDES RocHA - A ser verdade o que diz o
SJ•, Scnadot· pelo· Amazonas, realmente não· havel'ia neccssiducle. ·y. Ex~- teria razão. ·
o SH. AN'l'DNJO MoNIZ --'- ;E' o que se está vcullO.'
o SH .. AlllSTJDES ROCI:IA- Mas não foi isso o"tjLIO se deu •.
O Sr. Dr, 'l'uriano Meira renunciou espontaneamente ·o
seJJ mandato - estou convencii:!o - c sr renunciou .foi enojado com o que assistia. Individuas que dez dias antes o ban-,
'queteavam e o incensavam. apresentando-o comO um grande
administrador, como a maio1: esperança da politica do Amazonas, dez dias depois o depuzeram I
·
O. S1\. SJLVERJO NERY - Não é -do enojar nem rle enjoar;
eJ•a muito natural, porque todo o mundo julgava que •S. Ex.
se iria -desprender i:la oligarchia. e o povo o endeusava, porque de lia se .afastava. Mas ellc não· se afastou; Houve a re-·
acção.
O SI\, ARIS'riDES RocHA -· Não fallemos em oligarchia.
~ ão me leve V., Ex .. a esse Le!'l'cuu. 'l'cnho por V, Ex. todo
o respeito o;
.
.
. .
.
.
Não me _obrigue trazer ao Senado Jac.tqs que· não quNO
revelar.
O Sn. SuxEruo Nmn: - Não me referi a V. Ex .
. O 811: Anrs•rmEs Hoc:arA ~ Não me óbrigue a tanto, pulo
amor de Dens! Tenho por V. Ex. a. maior distincção; de5ejo
Jnanl.et· com V. Ex. as relações de corLczia c .-considm·ar.ião
'.que mantemos. put•q1Je. re~unlle~·u em .V.· Ex. um cavalheiro,.
O Sn. •SJLVERIO NERY - Sempre tratei V, Ex. com a maior
·
.
dcl'crcncia.
·.O SH: AJ\JSTJDES RocH,\ -'- Para que, pois, ll•azill' este assumpl.o a debate, obrigando-me a revidar ..,E V. Ex •. sabe que
não supportará revide. Nã() póde supportar. ' · ·
·
· O Sn: SILYJmJo NERY """ A reacção co.;neçou q·uando che!;I'Urmp a, Manáos lelegrammas affirmando. gue a\ .candi.~atura
oo ,. . Ex. ao cargo de Governador do .Estado era !Jrm1s- ·
i' i ma; V. Ex. deve ter encontrado os telegrammas nesses
j omaes.
·
· ·
0 Sn. AHISTIDES Ho'Clu -. Foi por issu·! (Pattsa.)
Sn. SJL\'ERJO. NERY -:-: Rêfei•i-me
factb·S que li nos
j oi·naes. .
·,
· O Sn.. Anrf:i'l'IIlES RocHA-- Nnturalmcn!.e 'os jornaes da
opposição, ou melhor, o ·jornal dos revolucionarias,. q11e são
contra mim c os Deputados Dorval,Porlo, E.phigenio Sallcs e
Alcides Bahia. Não .eram contra V. Ex, Faziam a mais clesnragacla campanha contra nós. Contra V. Ex;, não. Quem
quize1: que t1re.a .conclusão disso....
· .
En:t t.odo ca~o s~r~ bom lembrar que o Lelegramma é ,de
26 de ,JUlho e a sediçao rebentpu a 23, ou fossem. t~:"es d1as
antes. · ·
. • • ' ii
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.0 !ll-. SJLVERlO NERY - E' que os revolucionarios til'!ham
por mim muita aympatbia.·
·
O Sn. LOPES GoNÇALVES - Anteriormente, não havia
,lornaes de opposição. no Amazonas .. Só havia jornaes governista~. poJ~f1UIJ quundo se tralava de analysat• e cond.mnnut·
aclo.~ do governo, os jorna.es eram empastellados e os rectaclores aggz:ed.id!J.6.. . ,
·
O ~R . .AIUÍITIDU RQOJIA-"- S. Ex. tambem não póde failat•
. cm empnstellamentos e lncendios em jornaes.
..
o Sn. J~oPES GoNQALVEB - Eu posso 'fallar, porque Bcmprc condcmnei esse!! acto~. ·
·. .
o Sn. AmsTIDBS Rooru - Sou um individuo jüsto o llo- ·
ne~lo·. _V. Ex.· póde. O caso do Diario· de JVanáos é um caso
· lypico. . .. '
. ·
··
·
·
.
O Srt .. Lôl'ES GoNçAr,VES Fallo IJOJ' .mim; ~emprc con·demnei ·o '.lmpa~lellnmento dos joruaes .
.. 0 .Stt. AlllllTIDI!B' ROCHA - Dizia eu: Lr•anquillizé-So O·..
· nol!rrJ í:icnudor pelo Amazonas.- 8. Ex. que ps·iva nas altas .
rudns · (JOIHic:as, c:omo embaixador do nosso Estado. o como
pessoa prestigiosa no r:ogimen; si pet•scL·utou, si ouviu, si in-d.ngo'b, deve !!llber que en nunca rrw cnndidafei I! nun~a t(ucbrt::
lanr(<l8 pn~·a ser govet;na<loJ' do .-\mazonas. Nunca! O cargo não
é desses, noladamente neste pJOmenlo, que deslumbt•e a ningu·em, principâlmcnle a quem tem nove anuoª de mandato noSenado ·da Republica.
..
. .
..
.
· o Srt. Lopss GoNOALVEs ~ .Nem que tivesse apenas. um
utmo. NesLe. po_nt:o e~tou de a~:dq. com V,. Ex. · ·
..
• · · O Sn. Anrs'r!DES Roi.:H.\ ·"'""' E' .fac i. o; Sr, Presidente, q~e
•o~ ,mciH~ collegas ua .<lamara dos Depu tau o.~ e na Assernbléa ·
LcgislaLiva do Estado, o . meu. partido, candidatru·nnHne · ao
ral'go rlc Governador do Amaz.onas .. Mas em torno destas negoeJu~~lics1 eu nunca dei palavra· .e nunca troquei idtlas com
nonhum· nomem pubiico, defe-ndendo esta pt•etensão; S. Ex.,
'mesmo. que é um· homem bem educado, c o ·~~. , Scnadot•. Bar!Josa. Ltrtm, podeJll attestar que nunca.lhes du·1g1 uma palavra .·
·a l'cspelt.O_ des~ !'@UIDPW.•. .
. ··
- · ·· ·~ ~.
· · .O Sn. _SILVEIUO NERY - E' exacto.·
·:
,.
..-""
. O Sn. BARBOSA LIMA - E' facto.

I

·o Sn. AR!B'l'IPES RocHA - No. nmtant.o, ·st• ou ·ro;;,;e can. 'di dato no s·o:verno do Amazonas, com os sentüncntos. que me
ruiimam, que siio de concordia entro os homens publioos o a
. população do nosso infeliz Estado,-eu teria procurado trocar
idéas com SS. EEx., sem que disso houvesse qualquer desprimor da mi~ha par~e, porque troc(lria idéas a respeito de
.um ca~o de vJsceral mteresse para o Estado com dous dos
aeu.s cmbnixado·re~.
:.
·
. · _· Eu nunca disputei o ca,rgo de Governador ào Amazonas; e,
.já que V. Ex .. _me óbr'ign, eu devo cloclarar que '.a minha oandidntura s•cmprr. teve o apoio do .Sr. Presidenf.e da Republica,
clla nunca foi minha •.
.§. ~ Vol. :y
18
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o Sn. SILVimto NmtY- Mus.ci Exmo. St'. Presidente da
Hcpublica não sabia como ..,seria recebida no Amazonas. S. Ex.
niiu qtwl'ia impôr ao Amazonas un1 nome que não era bem
i·eccbiclo n.aquelle Estado,.
. .
. O Stt. AillS't'nms RoeriA - Dealurei a S. Ex. que esse
eat·go não nw lentava. Eu nunca fui candidato ao posto. ele·
GoYcrnaclor do An1azonus ,,
'
·. ·
Ma~. Sr.Prcsirlente, tenho o õrgul!1o en'i declarar ao Seltarlo P aos clous eminentes embaixador.es do meu Estado o ·ao
· lw,jc l)mbaixador ele .Sergipe, que legHimos interesses tem no·

·,

'
'.' _.'
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· .
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-·

·

o Sn. LOPES GoNç;\f,\;ES - Natm·almenLe, nesse Estaâó .
cu lenho amig·os ~edicados e sinccrol. ·
·
o Sn. AIIIS1'1DES llOCIIA' - ••• que, si, por.'uma. desdita,
t'o.,sc cu obrigado ·a· amargurat• dias da minha. cxisteucia. no
'' eat·g-o Iii! ICin-vornailnr llo Amazonas,· diz-me a cousc.icneia " PI! lenho J'1í cm Deüs .que ella não- me .monte - que si SS,,
. J.:Ex .. , no j n~imo, ·fazem ·qualquer má o· juizo. a. meu· respoit.o,
. IIJt'inm de reJ'ormal,o dcntrQ ele pouco tempo •• Essa convicção
cu a tenho.
. O Sn. I.oPES GoNC:At.vEs - Não S() trata de bom ou máo
,iuizn; uma admiríistrÚ~!ão só póde ser av[!liacla ou· aquilatada
d(!pOi$. do realizada. •
·
. · ··
·
O Sn. AiHS'flllllS HoCiu - Nãci quero, porém, a expet:ien-· ·
cia. l\lns, apezar do a não querer, na vida puhlica todos os
il\l!il'iduo:; ·.disciplinados obedecem á ordem. dos seus chefes
n a·· ordem do sen partido, Não é tentadora a troca, o expon- ·
lancamenlc nunca ·a faria,, ·· . · . · . · : · .·; · · : . . , · ·: , ·
mtUa eBla explicação. ào ep1inento ·seuiu.lor .. ;, _: ·
... ·. O Sn: StLVERTo NERY - Que n~e sat!S!'az extruoi:clinuria-

.
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· · O .Stt. AnJS'l'IDES ,RoCHA ,..:... •. ·. quo ·d~ iuodo 'tão ·.candente, ·
·Ião . aborrecido,. deu~ me tim .irritado aparto,· devo declarar a
~. ·Ex .. qno se tranquillize e,· na hora em. qLio vamos votar .a.·
:. mlervencão, e'm trltuita · phiiSI!, no Tiosso. Estudo, ·o· qun. (f<i~ ·
~c,iri, Sr. l'rc~identc, é qüc. pa)'U o Amazonas seja nomcàdp .um
lllll't'Ynntor, Isen,lo .c. culto_...•, , . ·. ·
. . . , · · ·> · · .' . .:.
O ·sH. Sn.vEtuo N~mY- Apoiado, é o .que todos.nós ,que- ·· .
remo~, ·
·
· ·
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· O SH. AHIS'l'JDgs nocHA- , .. que; reorganize o nossci ·Es.lallo, ·quu aja com isenção; que lhe ausculte ·o· senLimimto,

,.,

'-.

que .. lhe (!e-~uua .nova organiza~1ão economica e i'inanccira,. o·
que o Amàr,oniis sc,ia felt~ .- São· estes os meus vo~os·,, (Muit·'
l•cm.: mui(o IJcui, Apoiados,).
·
· " . .. .. ·. -··.. "'
·'
.
.. . . ..
/
'
O Sr. Presidente -· ConLinüa n discussão.
'

'

'

.

Ó.. S~.
'

BarlÍosá 'Lima .

.,

O Sr. Presid_~~~e -

8t

~eco

·"

a palavra.

~L:Qnl a pulay!'l\ .o.·
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O Sr; Barbosa· Lima (•) - St•, Presidente, desde a pri-JÍlci J'U palavra, que. J)rnf'IJJ~i ncs.tc- c! ebate, p!'ocurei ac,:ccntuar·
1J JHms:rnwnt.o 1:enl.ral rJnc me mspn•ava 11as observaçues com
que llliJ pcJ•Jll'iLii cnJ'ustiaJ', 1101' alguns momentos, a_altenção
du Senudu (lllio apoiado), que não sc lJ•ulava, a ·meu vct·, s1l
_,.,J.ricl.:\'!irenf.,J do easo do Amazona~. lllli} n lrypol.hesc vinha
.p,:,r t'lll f<'•\:u, na gl'avu t'[Ueslão c:on,;l il.llcional, 1oda \'Cz que,
J,liJ!ll p:;lrHiado o as;;mnpto, SIJ pos~a vôr, na diJiiiler·MãiJ arfo. pi.adu, al'inal, pelo Senado, un1 Jll'IJCedr;nlf' a iil'l' im·ocaclo
aJJIUn!Jii; cm rcla~ão. a cada nnr_ dos dc_mais E:;lados da Fe-- .
dPPaefio ... -·.
·
·
·
.
··
Í) ·g-r•slo ({I.IIJ r! Seni1do praf.ica com o COIWLit;so· da Cnlllili'ÍI ·_ du~ Dilpul.ados, COL't'espondiJllcio ao aJlpello do St' •.Prc~idr!llll! da- Hcpuhlica, ·na mensagem eou1 que tro11xn ao nosoo
DlrllliL'CillH'IliO a~ COnrfiÇÜCS aÜomalns,
que SC debate O ]~S
farlu. do An1azonn~, lclll incontcstawl alcaneo :;olH'l! a inlr!r-·
pm ta(:ã o -donl t' ina I' ia, · dri ·um · rios . '11.' xlus 111 a is tol'lll' •nI osu>< Lia
Conslitui\'iíu di;J 2-f·r.tc .fevereiro. ·~ . · ·
· ·

..,

••

cm·

Ac~llü

..·

de.

011\'it• {\tais

ve~ afJ'il'llliH(Üil · ilu

uma

que. o que

.··_se rli)~I\IU, ~luandtJ .. ><c J~lla nes~a cntidarlo vaga -'- int.erv.cn\Ol'
· J,~tJ-eml -__ ~., :r dcsJgnaçno de uma ·autoridade com poderes (hst·t·ie'iOIIar·ius p:n·a ·reorganizar. de {mui en 'comble, uma uni. tlníle l.ia' ~'etlel'ttl•iio; isto:{', para dat• como inexistente a Con-·
:;titu ição politica des:;c Estado. e toda. a 'legislar;ão ordinaria

:1'.

.

.

.

col'l'esponrlcnf.CI; · par•n dat· cioll.lo inr:xisl-·.:n f.es . tor.las as antori'.rJ;t_r.In..; im·e~_tidas rios t•cspecLivos carg'os, rior i'or\:a .cli.'ssa nicsma
lt•r,risla~;ío r) .condensar na sua. personalidade anomala todos os).oot.!er·es, que ,os· sociologos ·e os: publicislas classicos recon!Jccern .Jia.s asscmbléas, constituintes, isto i!, no·· conj unct.o. de
·mniiclatm·iro~ --do povn, _invesUrJüra do poder especial pura r•)·"
- mod.olnr as insLituiç~es politicas . c.ot;!•espondoJi Le;;. , .. ·
.::
. ·_ .. ._Yt!_ :v; E~ .. 9ué, i1elo menos, é_ 1;esp~itavel. ~meu I)Scri.i~-:- ··
· · · . _puln. elo contt:tbmr _com o. meu_volo ·para a. ecclosao -dessa PC I':-·'
sf1nal iclade. am!Jig·uu, quo, é,· sem: rlelineaíl1cnlo~, -lruçada ;nr:~
.. 'prujecf.o de leiqur va!nos "'!1111',_ o iJ_lii'J'~'('t~f.t~t., do. qu,in n;c~-~~~:.
sr qspr.t~a a l'L~mo.rlelacuo.J:~cltcal·das. mstJLUH.i~~s pohtwas,;,tla1l.r ·
. !lll wn:r· provmcn~ no rcgnnen · rl1~ apto adctw.wnul d-c ..;\2 _elo·
agpst.n ·rJe J 834, ·n.ao de urna _provJllCia no reglmen·.ref.rogJ'aflo.,
r.! li: i de· inlcrP!'clação. dé 3 .de ;dezembro de· 1841, ~ot•. a·.·
·- Jull.t_n. do reacção: c~n'!lll:\'adorn; prcsididtt. por Br)!'nardo:. l'l1-; .·
J·éira ile Vasconccllos, mas· de um Estar! o .elevadiJ a es~a · ca~ .
. '1 ')goJ•ia· .p·ol~• a1·t. ·!: da Consf.ilui~-ãó de 24.}10. fever.ciro, . llo~, .
· mulogando o ·mnmJosto do. Governo Provtsorw,. que con . Ht--llsfancia toda.~ as ·aspü•a~tões·longamente meditadas dos rtipu-:'
hlical11.is hislpricos, .vici.Oriosos· na jornada ele 15 ele' novCJnbro.
. . Nã·o · m'c permit~e ·a: inh~ha '~~~ude ,acalora·.r~me_ nesse ele-·
bato com o~ cntlmsmsmos .,Juvems ele !Ja·tt·mlu annos, da:qui!lla 1lpoca, hoJe lúo Jll!llsinacln cm ·grande parto, elo ,jcornu1i'~ mo qur · :;ó se refere á Jlepublica consl.it.ucional vigente em .·
liJJil. dPprecialivo para ossa HepuiJlica elo tal 15 de novembro •.
·· ·A'ssirn;:·"r.jo-mc forçado. a circnmscl'O\'et' ns minhas ob~ ._
SIIJ'I'ri(:ões a pontos ossencines, deixando do lnr'io· rcflc:.:õcs cnllul.ànes 'que, acuso. eonlJ•ibniriam put•a melhor· esclarecer ·o·
meti 'pim;;nmento ,, Valha ossa mhllltt uttiLmla· por u_ma décln-''·
' ..
.
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· rnt;üo llo voLo mais· extensa,, e, ao mesmo tempo, por timido
gtJslo de alguem .que ainda não encontrou motív9· J?nra se
· aJ•J'cpcndcr da obra em que collll.bo·rou na Oonst!LmnLc de
1~91.

-.'

~

.

;--

·... :.

··.- .

..

,,,
••·•

i•

'\
.

,..

.

'

. - .

Voltando-me pa1·a o passado, com as hcpes qu~ elle me
PI'OfHJI'ciona, encaro o futuz:o, pesando c.om a mat~r1dade que
:;e :;uppõc ·em um membro do Senado, encaro ,o- íuturo com
ee1·lu. uppre~ensão, ~ecorr.e~te da rap.ldez com que as so~u
çõe$ nnpl'Ovizad!ls se pr.ecipltam para .os problemas do maior
nlcunce e da maJOr gra:Vldade, . ·
.
·. ·
· ... Pa1;ccc á mór parte dos amí~os da situação impertinencia
de un111 heterodoxia .'descabida .msistir nos aspec[os doutrinnrio:s da ~oluoüo que_ vamos adoptar, segundo a fórmula tão
imprecisamente synthetica do projecto organizado pelo meu
LalolllOsl• collcga de- representação, a cujos esforços· e· a. cujo
pul,riotismo rendo muito sinceramente as minhas l!~menagens.
0 SIÍ, AHISTIDES RoCHA;- Muito obrigado a V.. Ex.
0. SR. BARBOSA Lil'Ú - 0 art. 1" do. _projecto de in,.
lel·vu_ução é imperativo. Não diz "fica .o_ Pres1d_ente da Republicu uul.odzandl) a intervir''. Diz: "intervirá" .. · •
'
. o Sn; BUENO BMNnÃo - NO caso occorrente nãô se poderia ter ou~ra linguagem.
. . · · . : - . .· . . :. ·
O Sn. BAnnosA · LIMA - Não_ discordo. da reducl,ião que
foi da,da a este .a•rtigo. primeiro, -.em consequencia da situucão
crcndü pela explosão revolucionaria, 'fl, ·por- isso, da neceijsidadc de uma medicina de u'rgencia, que o momento comporta .
. Mas, o artigo ~egundo deixa'-ina grandes duvidas. .
·
Devo .Jlreliminai1mente affirmar com absoluta• sinceridadii que estou plenamente convencido de que ·o 81•. Presidente da Republica se· esforcará. por designar• para. essas altas .
'runc'cões ·pessóa da mo:is ·absoluta respeitabilidade,· e da .'maio!'.
capacidade pm·a o desempenho de inc.umbencfa tão delicada .. - ·
Nã() ·ha_ da minha parte o .menor dlssidio; a menor ·divergCI;:cin, como não existe, tão- 'pouco~ a· menor· inclina cão como
pre'forencia por esta ou aquclla nomeação.
· ·.
·; :P·t;~occupà-me, sim, o. caso legislativo, ·a quoslão posta'
nos te·rmos da lei que fOr dec:retadl" pelo Senado, e a qual
Si pódo falhar no dia de .amanhll, Ol'ea!' precedente a ser in~·
· vocado em,.outras h~potheses occurrentes nos 'demais Estadõs ·
.üru FederaQüo, croa'r acções promovidas no fôro federal·oontra
• a Fazonda Nacionãi, naquillo em quo o patrinionio de quem ·
. quer que se,in pareça to r.' sido. lesado do. ponto' -de vista da·.
consLitucionalidadc ela lei oi•dina•ria qüe. vamos votar;,:. porquanto nós vivemos em -um- rêgimen politico ·do· poderes limitados; synthotiz'ndo na conhecida fórmula.: Non omnià pos~
sumus: · ·
· ··
.. · .
·
· . ·-Não descon!ÚJccndo, repito, ,a m•gencin do caso; todavia. o
peso dessa reflexão me arrasta. a não condescender com n
maioria, respeitavol sempre, dos membros desta augusto. Casa,
escusando-mo de dar cumprimento ao meu.· voto no terceiro.
f.~trno da discussi!o do pr(!jecto _ell)· d~bate :· Form~lei algumaA
emencln·s, que evidentemente nao teem a preten.;ao de trazer
· n melhor RDiução, a fórmula mais sábia para o caso em ele-.
bat.c. Absolutamente, scmelhnnte pretencão não se aninha no
_ !Jl~JU espirita, si _não .Que il1SPir.ou Jl.Sse gest.o .o de~ejo de, pqr
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uma redacviio de ensaio, solioila'l' a allencão dos doutos para
u nccessidudc de LlcJ'inir, cm linhas mais precisas, u figura do·
interventor, de ufiu a deixai.', despiudo-)108 nó.~ uulrus, membros du l>ot.!er I.egislalivo, das nOS$il$ J'uncc:õcs privnlJVH'S, de
não u .duixnt· lltl depcudenciu limil.aLla c arbiLrUJ.'i<t de simples
insi.J•uc~õcs, uindu qmindo CX!JCdidm; pO!' um ~Iinislru do sa:tler, 'da prol'icicncia do illustrc J.itular da pa$LU ela Justiça.
no momento ncluaT.
·
'
I
. 0 Sn. MIGUEL DE C,\HVIIL.!W ....:. i\luilo bem.
O Sn. I.l.IJwos.l LLM.I - Niio é, porlnnlo, uma uLiil:udc de
ilWnos cont'ian~u nu ucçiio que poderia rcalizm·, sob esl u 1'órm111
uc dclegn~üo, ó l'odcr Executivo.
.
Nós Lemos lido, nessee ll'intn e JJOW.:u:; annos de ltopuhlieà
GonsLHucioüal, · var.ios ca>os, mais ou meiJos il'l'cgulureti, imp!•ecisos, .·vago~, de intervenção, a cargo de um funccionario
· com dftnorninaçiío de inl.orvenlor,· designado pelo Chefe do Es. lado JlU1'P pur ot•dem, na expt•essão vaga da pbrasü, restabelecendo li legalidade, ~~~·a no E~lndu de que :V. Ex. é tão digno
ropresentanl.e, ora no Estado do Coará, recentemente no Estado .
dcJ.llio (lc Janeiro, e, ~gora, no Estado de que sou humilde representante.
· . O Sa. I;or>ES GoNçALVES·...;. C;~so iclenlico é o elo ·Multo
Grosso, em c1ue a intervençiio se deu por acçphalia dos dois
podares: o J~xecutivo c o Logi$lal ivo. .
O Sa; BARBOSA LIMA - DoB. vnriõs desses casa~ não 're~ull.n nenhuma dout.t>inn que se.pudesso corporii'iear de modd
seguro e· preciso, digamos, a titulg de lei orgnnicu, eomplemcnl.ll·r. cm que se desdobras:ie o ·arl.. 34 da Con8J.it.uicilo Federal, de modo que a cada cuso o ao temperamento jurídico
o âs inclinacões no!ilicn~ de cuda intervenlot• "ficaria .entregue·
• a· marJJha da· inl.m·voncão neste ou n!fquello Eslndo.
.
~· Eu .não penso que se d~, .que se possa dar com a inler~
· vençííó. nquillo que mais ou monos s!l tein chulo com o estado
de· sitio. Em relação u este; nós l.emils · caminhado, desde a
ial.oJ'!l.f'Ctacão que empresta' a suspensão das garantias consti. tucionncs, tí ampl if.ude. infinita com que ;;o tranca 11 Consl.iJ.nic;~o .da .Republica, e, se ·vive sob. o impe1•io da dict.adura,
· flu acoõrdo' com .o .cleploravel parnllnlismo, syntlwt.iznd·J na
fót•mn: ."Intel' m•nw, .vilent leues".
· ··
·
'
'J.'à'"ri pouco acredito que a inlervencão envolva o direito
do. govorno nacional, pó r sou embn ixndot· excepcional, de sus. pender a ·constif,uicão c ns lois de um l~stndo. federurlo, go.;
.. \Ornado segundo· instruccõas minislcriaes qur. se :iobrl:'põcm
·· :lquel!n Conslif.uicão, votada pO!' umn Asscmblén Consl.iLuinte,
B .onlroglll' o J~sl.ndo no govemo eleito dul'nnte a intervenção,
para começar w administrar como si naio livesso t'oit.o uma
J'llVtRi'ío dos textos ccmstit.ucionaes, como ampl inçõcR, ·rlet'Ognl:lirs. modific:tções. niLel'ncões.
Nilo rnc pJH'ilCC isso conscnla·neo cillll O-" rl1igmas J'unrlarncnlnos tlo.t•ogimr.n domocrnl.ico. ]~ o'n!'l. i""cla CoMt.il.uicão
d~ 2<1 ·de fovet'c!il'n t•czn que o· Ht•nsi I sr· eon!d ilur ~nh n t•cg·imcn t•rp 1'1:•.-:nnla Ii vo domncml ien l'lll l~Hf adns l' nir!n~ rio Bt•aSII, mas, pnrliculnrmcnte, sob .u.m t·~gimen drmnc!'n!icn, isl.o
•. aauoll>~ ~tn tlUP o povr.~, poln.< ~rn~. dP.lPil'r!dM, fnz,_modifilln,

-

...

27.3
•

J•cl'ol'ma reduz a sua lngisluciin IJnBien, enm" n .>'1U1 IL'g·i,;ln~ão
:·u,l'i.lillUI.'ÍU.
i\'e:;;Lil enl't'Pllle dn

idt~U:-0, flll

l'Pdig·i ~~.; :-11'g'IILliJ 1 i; 0.Ji'Wllfltl~:

". \ t·1.. 'I" - Oou io '~~L ú.
.
_
·,\1·1. :!"-Em Ycz elo Qlll) eo!tí, diga-:;r.: O iniet·v~·n
l.ol' Jl(JJllr!ndu !JOI' derreto. rio. Presidente i.lP Hcpubltca,
·g'l.l\'et•nat·ú o.Esludo, reslririginclo-sc a. marllct·. a urclem

a prover as tH'cossid1Hic~ administrulivas, ele accôrdo
com. a lc$·Islação local, no;;. limilc::; delcJ'IIlinarJos velas
•luis de 'H'I)amcnl.o do mesmo .Estado. . .
. .
§ i". Tel'lninaduR cm 3J do !lozumbro do col'renl.o
ü·unà. os mandatos do Çiovernudot· c dos· Dillli.!Ludos, C!UO
uüo houverem renunciado os seus direitos, o inl.ervcn- ·
lo r, clcnlru de .30 dias, a dala1' de.1:' .de· janeiro, dcsignartí . ·
o dia rm que se. deverão realizur a;; clcic;ões' dn Govet·na lirlt' e membros .da ,\ssembléa. Legislativa, ele [l;CC.CitYio
~um.a Cunsl ilui~ão .do Estado- c rcspecl.iva •logislução.
· § 2". Hccouhcciclos ospoclm.·e~ da Asscmblr~a Leg·islativa e inslrillada cslU', procedcr-sechall\ eleição df.'\. Govet·mHiut• ·que :uma vei. vt·nclamudn, lomnr{qlo·sscJll)t'alllo
a n1esrna ,v~cniblea, convocada sem 'rlrJmot·u· pelo' intc!·wnlor, cessando. dçsdó. então as l'uncuües desLe agente
.
in!Prino riu ·Governei FederaL . .
· Ai;t. 3": O Governo Federal f'icu autorizado à abrir
us crcJdilos necoss1\rios á remulicra·çãó .do inlervenlo1•· e
seus aux.iliurcs ext.rnordinnrios c ás despezas. com a
njuda de cus lo, pass~gens,· movirnenLos ilà Lroptls, até· \1 •.
maximo de .500 ~ontos."
·
I)

/

E. accrescentc,..sc:

''Termil1ac!il· a . hifervcnção; • devi:mi o interventor
apresénta1· ao Presidenté da Republica um t:elatl)rio,.
expondo as proYidencins que houver ndopltldo e ·as con'. rlic;ões financeiras do· Estado, observâdn·s as- instru. c1;ões, que· J11Jl'a -o excrcipio cle;;ta lei. i'or~m · Q:xpedidns
pcló Giwr.rno Nacion·al; '.' ·
.· · ·· · . .· . · ·. ·. ·.
(a) . Barbo.M Lim.a.
·· ~
lllai~ doi~ ou Ires dias, quatro: ou éinco 'sessÕes,_.,'Jelicadns
ao rsli.Hlo drJ~sn quesl.ilo. Jll'illlOl'flial rir\ nnssn. rcgil~en,. parece,.
l!lt) nãn cunsi.Lfuit't!m demasia por parte do" embaixado1•.de· ·um
.E,; lado fr)det•nrln e autonomo,. cuja .illllotiomia· "l'e~ido ·no . pq\·o
habilitado un l.•xet·cicip· dos di'reilos -politicos, t.ln onde .tJórlo
.Jll'tll1lllllUl', e só r,l(llli. n lpgilimicladr de qunlqücJ' t•emode!at•ãu .
cnn;;lilucionar. ·
· .·
·
..... ·
Et•t;· o QtJc Linba a dizer. (Jhdto l1em; ú~u.Ui>.. IJcm.).,·.
Yt!lll tí !Ilesa; 1! lirlli, apoincla e posl'n ·cm· cliscussiin ·com a

,.
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·

'

'

pJ•npnsi~iio 11 ~r..guinl.e

. EM. !lN ll.\

Enwutlrr
no·' Jil'oJectó
h ... ·-de /Oéie'Nelcmbro
de 19U ·
'
.
.
.
'
,\o m·l, 2", em vez. do qÜê ·es~t\, diga~se': . .
.
"\ri. 2". O inter\'enlnr, nomt\mlo por ·decreto do Pt·osi.(IPnle (lu !ll'pulllicn, g·oy·ernnt·ú óEsln•do rr~~fringindo~so !l mnn'
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fel' n Ol'1.le111 u a lll'OYcr ti;; neces,;idudcs a1.lrninistml ivas ile aeCI)l'llo coJu 'a lr.:gi~lação roca!, nos limites i.lelet·minados pelas
lei,; do ornanwnlL• du mesmu .l~sl miQ..
~ J". "Tet'lilinado~ elll 31 r.le dezet'ilbt•o elo cm:.'enl.e !lllllo u;;
manrlal.n;; fio G1Wet'ntl.rlnJ' e dos Deputados que não !loll\'i!I'Cm
riliHlneiurlo aos seu~ dirilil.os,. o iJli.crvc_pt.Ol', .dentro de 31) dias
a dnlat· de. J .de janeiro, rlesignarti. o-çlia cm que, se deverão
r·cwlixar as eleições· do GnYernador e membros da As~r'll1hl1la
l~cgislativu, d!J acctirr.lo com a Constjtui<;ão do J~slado c re~pecl.ivn leg·is!nção.
·
.
·
·~ 2" ... ttr,•conhrcido.,; ris poderes da Assembl1\u Lrg·i;;Jnl iva
o in.sl.allada· esl.a·, .proceder-;;c-ha á. u·puração rJit i)leição de 'Govorriudor que, uJi1a \'ez pt•oclarrmdo, tomará pos:Jr• Jll't'nnlr• a
mil~ ma Assembl1\a; _convocad;} · sl'm rlomorn: Jlelo inf.el'Wnlor;
. ccssrmrlo dr.wlo' enl.fio. as funcç('íe:; deste agonie 'inter·ino do
. Govrr•nn Fed()ral.
·
·
·
· ·

.,

I
•

Ao art. :3":
Goverrio 1'\~deral fica auto1;izarlo n ·ahrir

ci

·os .crcdif.os

necrssarin~ ti remunr~rrrçiin .do inl.r•J•ycnlor e seus
oxti:aordinm·io~
rlesprzas énm ajudas de .cusi.Çl,

e. ás

auxiliares
passagens.

o rnov[mento de tr·npas, .nf1\ o maximo de 500:000$000.
•'

. í '. .

'

.

·

. . Accresccn le-se : ·
Ar L.
Terminada a intervenç~o rlever!L o inlcr\'enlor
apresentar no ~residente da Republica. um 1:elaj.orio expondo
· ·as J)ro\'idcncias que.!Jouver adopt.ado c as cond il;ões .financei. t·as do ·Estar! o,. obsei•YtHias al' instrucções gúc · para execução
r.lesf -a-. .lei,. forem
CXJlCdirlas
pelo Governo
.
..
.
.
,.,.. . ~aciçmal.
'
' Sala: dns .eossões, 22 de .setembro de 192L
Bm·bós'a'
U111a .. : . . ... ... .
. ..
.
·
,..._,·.

O Sr. Presidente' -· ConliÍ1úa a .discussão.·
. •.'

·.o

..

'

..

Sr. ·Lopes Gonçalves- Pe~ó a pnlrivt•n; ·

o Sr.' Presidente :_' Ti•(n a

p;lla\·!·n o Sr· .. r.opes Gonçalv~~.

Sr. Lopes PonqalvcJs· (•)- Sr. Prr.si(Jenll'; pim~r.-mP
. , . tr.r ·sido SC'InJll'e praxe desta ·Casa, oÍll .ussumpto;; .urgonl.e:;
. como ·o .de que se trata e a re,speilo do qual, po1· qua·si unanitilidndc, l'oi concedida a urgencin J•eql.iel'ida· pelo anf.op rio
projecto, serem us. emendas submell idas ao pat•ecet• wt•bul do
Hela·f.nr, ::r quem o as;;umpto principal t'ôr·n · didí·i!Juido.
Não ha no ca~u, Sr.' 'Pt•esirll)llle, nãú 'h a ·mcsnio. no pn iz ia- :
·
!oit•o, purlicülarmenle l'm relação aos inle.t•es;;ps. do Amazonas·,
quem mais fundnmcril.al e consciiJ!llcmenle renda suas homo·nngens (t!poiatlo.\') .de npJ.•eço· e consider-ação ao eminente ScnarJOI.' .pelo Ariluzonns, qun ucnba de ofl'et•ccrl' as emrndne que .
. foraní nnoinda;;, do que o humilde orador qnr, ~n~·~fo momeulo,
pr~Ja ci!'cUrn~l nnci a do close_mprn hiJ'-C desPncn l'f;'O · do.~. ~r.·u~ clc\'Cl'I!S, oceupn a aUrmr;fio rln Sonmlo.
.
·

6

· '(') Nilo foi rnvlslo pelo oi•nclor •.

.

'
.,-,.

.

-

., -

' ..

-

.

....- ·-·
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,. · E' com muito pezar, pois, f.onuu;do por norm\). de condu....
ela o~ procodenf.os, quer· nlicnigcnas, quer do nosso paiz, que,
em nome du Commissão de Conslittiiciio, eu :vel)ho declarar,
eorn muita roi'Jexiiu, com. bnstanlc pondel'U~:iio, CJUO. esses acln,;
consubsl.anciados, lll'Osonlemonle, nas emendas offorecidus pelo
illustre Senador BarbosnLima,. cujo nome pecó·venin pnrti declinar·, desnforum ns uofrribuicões do J,ogielnt.ivo, por•que traduzem e·ssns medidas, que so dcnoininam instlo'.uccões o 'regri:.
lumonl.acõc~, netos unica .o. exclusivamente al'foctos ao Pod1w.
Executivo.
_.
-Uacot•do-nw, porJ'cilarnenf.e, que, quando no Estado de
Louisionin.llonve, no·comcço do seculo pns~ado, un:J duplicata de Governadores, do T...ogislntm•n e de SonÍlQQi'ü:<, exercendo
Llm GO\'CL'll:tdor nA sua~ funcções uniQJl'IUCl'},(• devido uo apoio
<la forca fcdet•al, e o outro Govcrnnd•y.: com o. prestigio da
maioria do povo, ao seu lado em. duas. cidade~ distante$ no
mesmo Estado; wn ·na Capital e ou_ko '·cm nma cidade .omle .
ost.nbr.lecera o seu governo.
Chegando ao . conhecimento do Senado essa duplicata de .
. SenndoJ'Cs, eiic ·se pronunclo·o.~ no senl.ido de que, have_ndo no
J•oferido 'Estado dualidade de Governadores c de J~egisla!uru,
. n eleição. desses ·dois. SenadDres não .podia ser legal e Jcgif.imn, competinc!o ·ao Poder Executivo dw · Reptibliqu, :r1e ac:...
cõrdo com n lei de 17!J5, verificar qunl dos dois cidb.dãos, que
so achavam, naquelle .Estado, investidos das funcr.~ões executivas, hnvia sido legltimament.e elei(o, ficando ,assim dirimida
,.. questão ndmiriistrativa.
··. ·
•. . •
Naquclla época, como ut~ 19iS, a olelcão do~ Sonarlnre'
.fcderaos nh gra·nde Ropuhllcn era feita pela Assembléa I.e~
gi~l-ativa dos Estados. ·
.
. · ·.
·, . ,
·
O Présidente da Republica dos Estados Unidoa, em vistâ
ela manlfestaoão do Sena-do, limítou-se a .baixar instrucç1!és fl
·T'r.r;ulnmcntos, fazendo cessar no Estado a dn-nlidade de .ex··
ecul.ivo r. legislnl.ivo o detel'minilndo qua so pt•ocedesse a no- · ·
\•as eleicões de Go~·r.rnador e 'do;; membros da Asscmhlén Le· .
gislnl.ivn local._.·· . • . .
. . '
... · -.. . :.
· Ternos em nossa ConsLituicão o caso .plenamente resolvido, ; ·
o Congi'OSSO vtita as leis Jcgisill snbro todos os a~sumptos ..
N.o. regímen que· possui mos não tem lambem outra funccão;
núo pórlejmpf'IJ• programmas de governo, .nem mesmo npprovar- rnocões -do upolo ou- .de desconfianca ao Podr.r Executivo. . .
~(~R ns ir:~ti·!JCCÕf!~, . n parle regulamr.nt.ar, formal ou nrl,io1:trvn dns lc1s ·vot.ndna , pelo ConQ't'esso compctom exclusivamente no _Poder• F.xocu!Jvo, conforme disposição expressa do
arf.. 48 dn Consf.ituiclio, •. · ··· . · ,
.
..
· Qunndo, em 1865 ·e' 1860, o Prcsiderito dn. Rl'publicn• Argenl.lna, Bnrt holomcll Mil.re, cm conseqoonc.in do· falseamento
do rl1gimen fodorntivo ·orn duns provinclnA,. noiJ.ns Interveio,
lnclependflnfr.monfr de. nuforizncllo dn Porler T,og!Rinfivo, ·no.::·
menndo inlrJ'Yonlm·r.~ - um f1olleB, ·si bem rno recordo, o
grrmrl1) ,)IJI•isfu· ErJuurM Co~ln, hnixou nA insf.rucc/.los que por
I!,~SI!S nommiR.~nr·ioA d~vinm AAr cumm•ldnR o ohAm•v·ndaA, no
senticln rl1.1 fixar n flpocn pnrn as 'oloicõoR o rr.AfaheleCf!r n nor_mnlidnrlr.
. ,
.···
·
_
Entre nós lm um caso muito J•ccr.nto.: o rln inlervencíio om
· Malte lr•ssv, para a qual,' 11om o davflla relipeit<:l, aham11t
. a
1

e

'

.

..

I'

.I

'nLf.onção do meu distinct.o collega. Alli ...:_ lomb'rô-me bem _.
em cnn~cqucnciu ele um nccllrdo, esl.nbolecido comn reõuHado
da concessão ele ltAbeas-co1'JntS conlradicl.nríos, o Pl'esidcnte
~o J•:stado, f:il'~P.!'Ill C~cl.nnO do Albuquerque o ~ens subsliLu-·
.JJS legars aiJI'lrnrn mao do manda lo. Da mesma J'órma o Poder J.egiRinl,ivo do Estado· renunci'on as suas funcçõcs, fi' cn'ndo, por cons~quencia, em ac(lphalia esses dois poderes ..
· O caso. do Amazonas é o mesmo. E ninguom, com mais
precisão e concisão o uccenLuou do que o hom·a~1o Sr. PresideP.te da TliJPIIhlica nn mrnsng,jm quo dh·igin ao GongJ•es~o.
communicando qu~ o Presidente da~ Assembléa Legislativa do
. Amazona~, na qualidnd·e· de substituto do Governador, orn licenciado nn. Europa; c 'que .se achava investido dnqucl!as funcções, nté que a sedição militar, c.ondcmnada por mim e por
t.oclos, o apeou do poder e ·os demais substitutos, o Vicc-Prcsident.c da mesma corpOi'UÇiío e o Presidente do Supremo Tribunal de .Tustioa renunciaram o direito de assumir as funcções
'do Poder Executivo,· conformo telcgramma que S. Ex. juntou
ú . sua. mensagcirJ. Da mesma f~a S. Ex. communicou ao
Congresso que a maioria- dos Deputados ou membro8- da Assembléa Legislativa havia. renunciaclo·os seus mandatos, existindo ainda vu.gns que, nccrescidn's áquellns renuncias, collocam a mesma Assembftla em minoria o, por consequencin, em
condições de não poder funccionar. E' um caso cnractcl'lst.ico
do noephalla · dos dois poderes, o .Ex:ecutivo e o Legislativo,
tal como occorrcu em Matto Grosso.
·
E nesta occnsião, que fez o Presidente ela Hepub!lca, nns
férias do Podar Legislativo ?
· · .
·
Baixou um clocrclo intervindo no Eslttdo e, ao mesmo tempo, est.nbclecou as·respectivas instrucções que, si mo não falha
a memoria, foram subsoriptns pelo notavel constitucionalista
· Cnrlos 'Maximiliano Pereira dos Santos, quo era então l.iíulnr
. lia pasta .elo Interior o .TusLiço. Não havendv, pai~. SI'. Presi. · donte, duvidas a este respeito, competindo uo Congrcs~o. rm
~uas r.unc~ões privativas, da nccOrdo com .o urt. 8!1, legislar
sobre t.orlos os cas.os que disserem respeito {L ordem iJ 1í es-.
tâbílidnde. d.n Ropublion, e umn lei rlestn .natureza não póLio
deixnr de ser uma lei do emorgenciu,,.ostuhelecondo l.nmhem o
nrt.. 48, clndn a limilucão de poderes, cjue ·muito bt•i!hnntcmenlo
.defendeu o hOill'ndó Senador, u attribuicilo no Pt•eshrimüc pura
·bnixnr instrucciíos, decretos c ·regulamentos para a execução
das IeiH que o ·congresso votnt•, perece-mo, com o dC\'ido raspeito c com o ncatamentq que me met•eoe o nobre collega,
t•epublícnno sem. .Inca, de grandes o valiosos sorvi aos ú. Republica, qur. seria 11mn invasão elo attribuicõe~ si o Cung1·csso
deaesso 11 plirte, r.:gularmontnr, ou baixassa instruccões para a
execução eles I. o pt•ojr.rf,o, que. ,h\· foi volarln cm ·2' o se acha
em 3" doiscussiio.
·
.· ·
·
·
Por este mot.ivo, Sr ..Presiflfmlc. a Commissiio •ln· Consl.it.uicão, pelo meu nrgiin, alhls incompef.cnl.o (nãõ OJlOiados).
· ilempre clivN•giu do ponto do vista rio hnnrngn Sonrclne q~1r., 1,1o
desempenho rlo ~eu manllnl.o; outl•u: comm nao coll1mn, que em
sun vida puhlicn oul.l'n cousn nunca collimou. siníto os altos
, intornsscs rio pniz. o,; mnis Plevndo~ rlosl.inos dn noss11 Pnl.ria,
pugnando pela vcrrlndc rios princípios demor.rul.icos o pela verdade dos prlnc'ipioR con8titucionnes, blilllnmcnlll Qscriptl!ls na
~enst!tuiçiit cl~ 24 ele !iVIrllirl,'l, .
·

.,

---,
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HllflJlOil'hO eu. CJIIC l.t•nho n~~i111 ,:.!.nrln n J)ni:ceC't' ~oln•c
]~x:, .it\ l'il'lllado llf.l l.t•xl.u [HJ~j/.ivn ,[Ja nn:'i~n
Magnn, com prccedi.'H~c .nos dois paiw~ n que me rrl'rl'i n

Ül'n·,

l.'llll'llllak do S.

que 1'01:anl os pair.ns JJJorlchH'il8 da nos:m Magna Cm·la - a
ltopull'!ica At•g·,•nlinn e a HcpuJllica do;; l~slados Unidos rJa,\nwJ•ica r.ln i\'rwle - o Senado pilei c conscicntr.menlo deliberar, e,-·

no descntpenho dos seus rlcvc1'r~. nn rJcscmpunho dn suas funr:,,:lii.'S, ;;il1:ncinr a .reSJH!ilo de iustt·uct:ões c r!:gT!lnmcnl.oR, pm·-. ·qtw r.s/rs ncl.o;; siio exclusivos, são pertinentes no .Poil!:r l~xr
f:nl.jyo da Hcpublicn, qur., nnsl.c momento, como ''m muitos ouIro;;, lt•m ;.iclo rnprcstml.arlo [lO L' em inen t.es brn si Ioii·os, !wr ·pcl''-

:·

·'

Ronnlidnrlos

mconfun,r/,ivei~

,. pal.riolicns como o Dr. Arl.hur
.

llr!l'llUJ'dC!'. (.llnilo lunn.: ·mnilo · bem.. ).

O Sr. Silverio Nery- Sr.· Presidente. pecn a pnlavJ·a.

:: -·.

O Sr. Presidente - T.cm a palavra o Sr,c.Silverio Nery, ·
O Sr. Silverio Nery (') -,sr:· Presidente, qtiol'o n'Pcnn:i
dizer .rlunti palavras a rcsprjJo de um topico do discur·so do
mou 'noiii'C cilllcg·a, cu,io nome declino, Sr. At·isticlcs !tocha,: J'.cJ'crcnlo á nomeação de· diver~os fuuccfonat•ios publicos pam
CXt.'J'ce~em l'uneeües dr.let•minurla~ 'Jwlo· movimento. rerolu.
•
.
cional'io.
Essü~ funccionarios, cm sua lotulidade, J'Ol'aJri os cleit.orl!~
auc lovat·am :ís urnas, na capil.al d.o Amazonas, ·o nome do Sr.
Dr.· Artllm• Bcrnat·cles,· no. jlleilo em que S. Ex. obteve uma
]Jcl!issimu victoria, pois que a sua maiot'io.. foi de 483 votos ·
·. SObl'C SOU. adversaria.
. .
, . . .
O Sr. g·eneral 1\lcnna Barrei investiclo. de um grande
poder, como deve ler qualquer chefe militar-que segue cm expediciio em longincruas ·jlaragens, p'ocicr quasi magesLatico; determinou que o cÕl'ont! . commandante da região milHas re~ .
gião que se nslcnrle r! o PÚI'á ·ao Acre,, assumisse a di reco ao do ·
Bsfado, pam ;;n oncarregar do seu cxped iente. Assim, S, .S. . ·
lançou mão rlcsse. mesmo pessoal, ütlvcz· ele accôrdo com as ·
instrucções que o g·enm·al Mcnna Barreto tivesse levado do Sr.
Pl'csirl,~nil') cln Republica. ..
'
. .
. · ,
·.
.Desejo nindà trazct• ao· conhecimcnt.o do Senado o· tele~ -gramma que· cu c o meu\_!Jt'esado amigo i:i.onado~ Barbosa-J;ima
c o ~r . .Populado i\!onlcJro de Souza passamos no Sr. gcnct'al·
l\lennn. ll:ú-rcto pot· motivo das primeira tiomca~õcs.
·
.·
. '
''Congl'atulacõcs Y. Ex. sua ac~ão r.~slabclcccndo
t·eglmcn orrlcm lei moralidade Estado. Sentindo ·alli
palpitm· ,iustns. aspit·acõcs povo. amazonense. f[LH.' ·errtamcnlc con!.inuiü.·i\ amparando como provam acertadas
nomrar.õr.s autoridades demonstranclo altos sentimento;; ci\~irn;; tmjmam V. Bx .. AllencioMs ~auilnc.õcs;" ·

o,

',I •

Em· respnstn, ··rccobi d~ · &i-. general l\lenna J}.:u:reto, com·
n· dai a de !l.de sdcmbro. o tclegrnmma que vou.Icr ao Senado ...
· "Exmo. Sr. Dt• .. Sil\'Cl'ió Nery, Rio dé Janeiro·__;
RoLribuo C\Ollfp'a/ula~iies V\'. BEx. ·me. honraram tele~
gramma cinco corrente. Na minha ncciio procUl'ci intm•pt•el nr pensamento Exmo. Sr. Pl'esiôcnte Republica.

--

(" ). Nu o foi rcvislo pÓlo orador;

·

•
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Populaeãn calma conl'in nomcar;iío inlcl'\·enlot• csl.l'Unho
polil.ica eslarlunl eonJ'oPma l.olcgl'amma dirigi tempo,
l!liufe da Nação. Snur:la~iics. --: GcneJ·al Monua .llarreto."

..
~··.

·'

'

. Nudn ,mais i:lirei n üSSa J•rspcito.
·
.
Peco 'a V. Bx., S1·. Prosidenlc, que·' pcrmil.ta que constem
·rio nwu discut·so os t.e)cgt•ammas que rccchi de varias classns
Ilopulal·cs do Amazonas,. entre os quaos, dos inlcllcctuacs da
minha J.m•ra, dirigidos ao Sr. Pt•csidenlc da Hepu!Jiica a respeito da ·inlPl'VCll(:ão J:ccleJ•al .. (Muito bem; 1/lllito bem.)
,

I

TELEGft,\:lfl\fAS A QUB SE 1\lll'BilE O Sll. BENADOil. · SJI,\'111110 NEitY

..

·

. 0;: Senadores Bm·bosa I.ima, Si! vario :'\r.J•y e Deputa rio

?l'inr.'I.Pil'rr dn·Sol/za l'eerl.JCI'am, BulJscr·iJII.Il pt~t' pe,,soa.:; (ir• mui;
: ail.o destaque ria srlCir'fh!rle . úrnazonr•nsr.•. · o ,;r)guinlr! lPle·-

·

gt·:~mma:.

Pnvo amazonnn,;e, coJLseienle \'v. REx. nrto
patrio~ismo o Jtonrn.d.ez elo ver-'
rlarlcit·ús rcpuhlieanos solicitam inconclicionul a [Joio (lO pedido ·
de .inlr•I·vcnção ampla ,IH!sl.c Estado unica ·medida cn.paz rlc s;.lt.isfa?.<Jl' as aspira~õos do· povo c!epois que lhe. foi i·estiLukkl a
Jiherrladc.e a justica t'ciizmenlc manLidas pelris impoluto~ i;r•nerul l\!enna. Hurrclo e coronel Raymundo Barbosa. - Dr.
Acit'iano !la Amujo .Torg·e, medico; Dr. Josrí"Ghevalier, .advogado; 'Üt'. \Valdemar Pedrosa; Depuhúlo r•sf<Kk~al; desembat'"
. gadnr· Bonifucio do Almeida, rnemh!'u rio Supremo Trihunú'f de
· Jnst.içu; Dt• .•Jeremias Vulvoi·dc, medico; .Dr. Jeron~·mo lUbeiro, meocl.ico; Manocl. l\fontenegro, corrimerciunte; Brito Pereil•a, corúmercinnla: Dr. Genesfo CaYalca.nLi, juiz; Dr. Aprigio· de Menezes; in::J,iJstrial; Dr. Paulo Eleutherio; .iol;nalista;
. Dr .. Xnvicr.rle ,\lbuquet'que, :medico; Dr. Esmeraldo Coelho,
. engenheiro; Dr. Ric:ardo "\morim, advogado e professor; Dr.
Raymuncló Palhnno, advogado c professor; professor Coriolano
Dm~ancl; Dr; Antonio Tollr.s, engenheiro o professor; Dr. Pia.- ciclo .Scrl'ano, professor; Dt•. Doming·os de Queiroz, juiz; Dr.
- A1·aujo Filho, advogado .c prot'cssor·cle Direito."
Os S!1n:HIOJ~cs BÍll'hosit J,ima,. Sih•cJ·io Ncry e. o Depu lado
l\lonlpiro ·dr· Souza l'('C0hrr:nrn o telegTnrnnm -~eg·ujnle:.
.
. :':Rio ~ Hr.;;ponrlr.nrlo 1r•lr.grnmmn qnnt.rll, r•ecr.hido hoje, .
firmado ·Sonadcit•. At;isl.idr~s. Dopul.arJns .-.\lcir'le:', Epirig·cnir~ I!
])m·vni, cumprc~nl'ri irtJ'nr.·mm: qur. elasses consr•rvadorns JlO\'O
ein gOl'ill ;tssnmirarn úl.l.il.mle J'l'llllCa, senlk~u obstar reposi(:fin;
pot· i~so momento nconse!.ha iilter·vençfio ampla· AmazoQns. ·
ufim (!\'ittn• gl'aws . perl.urbaÇões _vjr]a l~~l.arlo. E' nspirnr;firl
1,rnrn1 q1.l'e se,ia investido .runcçóes iniPPI'I!tll.ol' o aeLunJ go\'et·n:~rlnt• miHliH' coponcl Jlaypmndo .Bat•bosn. Suudncões. -- Carneiro da ~fnUn, pt•r•sidel~le Associaciin :ComJlH'rcial.". . -·
"•.llnnúos, .\ -

nhclienrarri. ainda senl.imenlos

l

'l'qleyramm(( dos r.olll;'dNrlil.:ns rlo

.a;trà;wsin

So!Jr~_:r sitúncrio no Amazonas rccellr.mo5, hoje, de Mantíos
o. seguinte talegrammn: .
·
"1\'!un:íos,· O - Os cnLhccknLicos rr!o Gynmnsio ;\rnazoneiiRo
c. Esc olu Nol'mul, solida rios com o poyo [lmuzoncnsQ pc_dem·. n
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V. Ex. pleitear a intet•vencüo ampla, como unica medida sal~·
vadora. - Carlos- Mesquita, - Vicente Telles. - Antonià
Telles. - A!bilio Alencar. -José Chevalier. - Coriolando DU·
rand; - Waldemar Pedrosa. - A,d.albet•lo Pedreira. - Ma·
ríano Lima. -· Plncido Serrano . .....;. Ricat•do Amorim. - Co·
nego Israel Freire. - Daníol Borba. _.:.. Agnello Bittencourt. Padre José Thomaz .. ~ Gentil Bitlencourt. - Gilberto Saboia.
,_ Araujo Lima."
·
·
Senador Silverio Nery -· Rio - Nome Assocíaciio Com··
moreia! reteiro·. telegramma seis corrente, invocando patrio...
tismo bancadas zelo interesses Amazonas, pedindo dccretaçiio
intorvençüo ampla Estado, medida salvadora i'órmn republicana federativa ordem e tranquillidade .populn.-;ão. Assumpto
referido telegrammn objecto deliberação tomada sessão Asso- . ''
cíaçiio. Cordiaes saudações. - Curneiro -da 1\fotta, presidente.· .
Reconheço a. assígnaturil infra, dóu fé.
.
·.
Manáos, 16 íloe setembro de 1924. Em- testemunho (signal . .
'publico) de verdade .. - O tabellião, Raymundo Monteiro, ne ..
claro que o presente telcgrnmmli acba-se dcvidamenf,e lega~
llzado. - Benedicto ·Campos de Macedo, telcginphista. ,
· ·contra ci. governo . ollg!ú•cha Rego Monteiro -. Familins
Amazonenses t~!!graphnm á Vanguarda. :
.
.
"Man(tos, 4 .- Redacção Vanouaràa ~ A mUlher ama,ío~
T;'ense, · confianl.e· no sentimento de patl-iotismo de VV'.. fJ::ll:x:.,.
implora n sua accii.o no sentido de ser feita a intervencão· am:- ·
pia neste Estad\1, afim de. satisfa~er as aspirncões do povo op" ·
prlmido pelo governo oligarcha de Rego Monteiro. -Famílias
Oliveira Barros, Corr8a ·Barros, Oliveira Baptista,· Sou;:a Ro" ·
chn, Silva Bentos, Lima Lobo, Silva Freit11s, Silva Santos,-Bnr~
rott.o Mello, Oliveira Serrano, Corl'eia Vnsooncellos, l\Ianiquin4
Mattos Pereira, Gonçalves; Batalha da Cunha, Silva. Neves,
Martins Guerra, Aguinr Xerez, Thaumntut•go de Andrade, Oli·
voh•n, Cavalcanti Albuquerque, Alves Pessôu, Lemos . Nunes,
Mat•tins Guerrn, 'Lojas Oliveira, Vnllo Mello, Briones J.,ima,
Carneil•o, Costa 'Lima, Almeida -VascoJ)oellos, Soriano Oliveira,
Oliveira Freitas~ Torqunto Ribeiro, Almeida Silva, Mollo Soares. Amorim Xuviet•, Vieira Coutinho, Nascimento, Col'íl.eira
Me.Jlo, Pinto Ayres, Adriano Ventura, Chevalier, 1\lnin, Araujo
Filho, Normando,. Queiro?., Mat•inho Fnlciio; João AmLÍra, · Cn·.
vnlleiro, Góes, Vaz Olivolt•a e outrnH. ' .
· Pro(o.ç,çora.ç do .4ma;onas tele(lrapha,m 1i Vnngunrda
'
. Recebemos ho,ie, proc(\dent.o de Mnnl\os, o seguinto telegrammn:
·
. . . "Vnngunrda, 3.- As professoras publicas do Amnzonns
llllPellnm para o sent.imento de patriot.ismo de· V. Ex., no sen- ·
lido fio Jiloiteat• inlervencilo ampla no Estado, unico meio rio
sat.iRt'nzm• as nRpirncõ~s ·.di.l povo oppJ.•imido pr.lo INVOt•no nefasto do !lego l\lontP.iro . .;_ Esther do Olivoh•n. ..- Flavia de
Yusconc:cllos·. - Virgilia Cm;r!\n Mnt•,inho Fnlcüo . .:,::. Honorina
Nunes. Lobo dn Silvn. - Luslcllin. Sllvn elo Vnsconccllos. C11cllla il)s' r:\antos. - Francisr.n Ursula ii111 Oliveira, ,....;. Eilan~
.

/

i
•

SESSÃO E;M.

22

DB SE'Nl:MBRO DE :192-í

~85

tina de Souza. -- EdberL Braga i\lul'tins . ...- Elvira de Castro
Monteiro. - Isabel Soares Nogueira. - Evangelinu de Pinho
Brownc. - Zulmira Uchôa BHtencour~. - Leonilla G. t!e
Souza Marinho. - Isabel Araujo ria 'SHva. - .Julia Bit~en
courl, - l<J!•nestina A. Goncalves. - Adelaide Cabral. - Alice
de Brito Inglez Bonalos. - Elvira Pereira . ...:... Ursula Monteü•o Macl)ado. - Taciana Tclles BiLLon. - Lucilia Nelson.
-.
·. Leonilla Ramalho. - Zelia F,!nrroso Rnnd."

I

Teleg1•ammas:
. Manúos, i6 setemb~o _, · Presidente CaJ.:Qarn Deputado,;;
Rio - Engenheiros agrimensores ngronomos solidarias de
mais classes conservadoras e liheracs Esl.ado appellam patrio- .
· tismo V. Ex. decretação intervenção ampla •Amazonas. Saudações. -..,.. Antonio Telles. - Couto Vall.e . ...,.. MoacyJ• Xare,: ·
l:.ucano.- Antony Mall<~al Bentas.--. Mcmoel Barroso. -. José .
l'arnamley, - Caetano Cabral. -. Fe1•rei1'a Junior. _; Jatv·r ·
·.-tuuiar. - Paulo Eleutherk -· Armand. Ricci. - AIJUio
Varv:·:.... Anqelino Bet•ilaqua . .- Het•m;in.io Carvalho, - Jlaumundo PalhaM ...-· Rocha Turu.- Ro!Jerval Cardoso.- Epa•
minondas Gaymiurdi . ....., Aristoteles Granyeiro. :- .Manoel
Granoeiro. .
.
:
.
Presidente _seriado •- Rio - Momento .angustioso vida
povo amazonense· appellamos patriotismo. v. Ex.. sentido clecrelaçiio immediata ampla intervenção federal' Estado,· .unica
· medicla salvadora capaz satisfazer aspiração. gcrnl.·dcmonstrada ·cerca vinte annos através cruciantes padecimentos. llepresentantes legítimos classes forenses. solidarias demais elas-·
~es_,exoramos; urgente· promulgação remedia inyocn:do. Satfqaçoes. - Gleum•io. Castro. ~- Araujo Filho. -.. .Rica1•do Anw. rim. -, Vir(1ilio Rarros.- ·Feliciano Lima...:.;_; Moura Pinto.
_. Tlwmistocles. Gadelha. -· Washington· Mell.o. - Gentil Pinheiro; ..;.... Arv Tapaióa. :,...... Cahn André. - Araujo Marinho
Falcão.- Jósé Chevalier. :....naymundo Monteiro. ·,-c. Albano
.11-Im·eira. ...;. .Adroaldó CaMJalho. - Leopoldo Cunha Mello. ,P.aulino Britto - Raumundo. Nouueira . ....,.. MarcioniUo -Lessa,
·· - Roclia e. Silt•a.- Santa Cruz Oliveira :....Joaquim Pinto.. Arthúr Studa1•t. - Armando Barbudo. -· Joaquim -Goiulim, -·
Dominuos·Quei1•o.::;- Gentil Bittencourt.- Moysés de Ban•os.
- Olavo da Silva . ....:. Francisco Coimbra. - Alvaro. Maia. ,Benjamin Souza. :.._.Carlos Machado . .....; Waldemar Pedrosa. Sil?Ja · Nerií.~- Raumundo Palhano. ··- Julio Lima. -..,.. Salloc
Pereira. -·
· Francisco Nooucira .. ~ Pedi•o Queiroz. _,· Oliveil•a.
·Lima . ...;:. Bcrnardi11<1 Paiva. -:-:- João Santos:-. Ariolino Aze.vedo. :..... Isidoro Maquine. _ .. Accttcio. Maià, - Desembargador. ·
!ovino Maia. - João Araripe. ;..... João de Freitas. ~ Marí~
.Casff'n;
·
·
·
Recife, ·s .;... Appcllamos para a....mngnanimidade V. Ex.
perante o Presidente \!.a 'Republica para obstar a volt.a no·
Governo de nosso. glorioso e malbaratado torJ•i\o' nalal, Es.f.ado do Amazonas, ela quadrilha Rego Monteiro, afim de avital' o mnssncro o a rapina rle nossos r:n-r.stadunnos, 01iin in~
tel."Venoão federn,J· é o unico soccorro que anciosos implora. mos. Respeitosas saudações. - Atabirio de A:evedo. - Ge.,. ·
~esio Oaldaa .. - .Wal.demiro Diouenes, direo~ores do Centro
~n;l!!ZO~e,!!§!e d~! :Per!!!llllR'!lQO,
·
........
..•.,

•ol
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o Sr. Presidente ~ ConLinun a discussão. Si não ha' nirtis.
. C{IWI11 C{LICÍ!'tl IISUl' da pnla\'J'U 1 rJei.linr•o enCCI'I'UrJa n diSCU::iSÜO.
(Pausa.)
.. -·.

J)PI'o' declarar· _no hoJJmdo Senad.nl' p1~0 Amllz,~nws, _qué
a,;. sua;; eni('!Hias ·nau suspf'!Hit'lll n rJr,;cussao, ern Y!l'f.!Hie cltt
uJ•genein eont•Pdida pr•!i'l Sl!nndo. pa1·n a imnH!dinla.. di::e·us,;fio

e: l'nlar.flo_ iln pro,iecl.o.

_ ,.
Dn .sorh q11P qua1tJUPI' um do.>- mcmhr•ns da Cnrnnlis;;flo ·
rl1~ FiuaJJ~a;; podc•;·<i dar n ;:r.l!- pni'l.'cer vei'IJnl. pnr· or:e-asii'ío da _
vnl.a~•fin, tal r:c•rÍÍu ftJZ o lionr·úclo Senador pelo -EstadO uc

Scr·g·ipc.

_..

::\'ão hnv••11do nurner·o no 'r·erinl.o, \·n11 mnmlnr pr·ncetkr
á 'chamada, cln accôr~rlo com o Jlcgiml)nl,o.
- · .. ·
. . . Pr·ocüdcndo..;sc. 1\ 'chanmdn; \'ci'ífica~se a, >:lu~eiJCia dos'
Srs. Lan:·n SndJ••\ Ei1J'ÍJ1Pr.i(lS de ,\gniar:: Pires ,Hehelln, AnJoli i no Fr•tiir:t\ .ln~o ·Thnnrt'>; Ht)njnmiir Hnr•roso: . F{~rr·rir·a .Chn~
Yc;:,_ ~!f'ndon\•a. Mur·lin;;,_ Pe.l1'•1- Lag·,\ ·A11lonio -~loniz .. ~lánor•l
· · MciiJ.ia·l',.lim, Ht!l'!lUI'fiinn Mónl.r_oir·o, ~lrnc!es TavarPs, Hucno .<le'
Jia'il'a. He:·mrirwgilrlo ele .Mor•ae.,, :\ffun~o. rio Ci1n:nr·go. CapJos.. ·
Cal'a!t·anl i, Lauro Müllcr, Yospur.io de Ahrcu c Soares dos
San!M (20).
·
- '

...

'

. O Sr. Presidente - Respondcr·itiii i\' chaÚJ:Úla-tipenas 10
Srs: St:nadoret·. · Xiío .lia nrJJl'tcJ•u; fica adinda à. yolttção.
.

.

'

'

.

Pllil~l úd.o
.

·-

·.

.

sA!'rGE~'l'OS.
l'üll M:Toi!
.
. . . or~

DE
. "'

.

'

~....:...

-

'

'

'··.

'

'•

..

.;;H,\.vÜrú ·
'

·,.·

,· :.·

.... ,
':-'

.
.

. __ ~" dL:il·ussii{J ·da .-pl·nrJOsiçãp da Gamara dns ·Dcpu'l.ar!6s·n. iiil,, rln I !12!,', •CJire. a11lnr·izii ·o Gnviirnn a ·iwonit)\:qr, por ar.ló:>
··de !Jrm·m·:... -ns ~arg,mto., -t\: alumno.s :dt]• c~colas:mililnrr.s qüri. ·
StJ rli~l.ii.Jguir·am

Paulo.

··- \rem :í

·,

na·:t·t!preBsão do -n!nl·imenlo
-

:

'

·

·

.· .:

·

-~Niieioso

· - -.. ·' ·.. ·

.n,,~~n. ,1 lida,
n I'ÍÍ'I.IPO~ie:io
'i;Pg-Úir!le
' '
-' ; li~] R:'\ i).\ A J:ít(JPCI~I(i:•) N,, 53.~ IHi. I !)24 .
~. ',

a

'

de São
·

. :·.

.-.

. Úcrr.scenl.c-se, _·an-de- eônder:: ., ·
_,
:\1'1.·. · · ·As ninl.agêns ~ écinccdirlas pcín: p;:csonl.c !t}. ao·ii
inii~J'IHlR .fio Hos[iilal Çnnlml elo ·l!:xwcil.ti são c:dr.nsíVliS· aos .
.do Hn:;l'>ital Militar rln R. Paulo e ao~ do Cenlr·a! de i\lut•in)ra\:.
ern ir;ualtladt.l ·ti(! .condi('Õcs.
· ·
'·"
·

•

JrHti(ica~rio

·;.

A npr·,~rr!J~In.;.ãcí ela· pl',;sr~nlcl .cm·~n,Ú. addili~·a ·oiHÍílecc ex-·_ ..
clusinunenlc a t11i1 snnlirni.:nlo df) Justiça que i111p1in _igual· .
l.ml.umcnto u t:idndüos ·. q110 por•,·,mlnt•:v: prcsl.ara·m · s·l'i•viços··Hlünl.iN>:l (!~ f'or~n~ . logat)S . .r~:n opt!r'n(:iíi:;;, 1~1n 'C• ni.liÇti'es se~··
'- ·· mclllanlcs, aliús ·cul!cnclo a· co'rl~latne.fto:,cl()s:se·
!'acto. aú ·l'odct'..
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-
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Exec.ulivo, unico compclcnl.c, com os clcmrnlos de informação que possue. para toma1' r.J't'ecl iva n conce;;são ele qnc se
Lmla.
·
Sal<:r,das scssõo~, 2 I de Sl!irmbro ele t 02-1. -

ralcanti • .,

~fi:

·

PBES.IDRN'J'Il -

Cal'los Ca-

Em virlu~Je de dispo~i(~iío do

rogimcn-

lü, f1ea .suspon~n a di~eu~siio~ .nm·a. al!dien1da da.; collllllisõõc;;

ele

·~fat·iniJa

e Citwt·rn c ele Finanças .. ·

fllfPilESCIUl''J'IUILID.\PJl PI> ACÇ,\0
.

I

ll DE CO:\'DEMNAÇ,\0

~" .cli.,!'llssiio da 1Woposirão. ria Camara dos Deputados
n. li I, (lc l!l2!•, d.ispondo SL•IÍJ•o. a m·csc!'ipr~ão da aceão c da
·' conclcll'lnaçãn nos nimes politicas c clan·do' oulras ·tll'ovidencias para cstc.s casos. .·
·
·
O Sr Barbosa Lima.Pe•:o n palnnn.
'
'
.
..

o· Sr .. Presidente.-:. :

.

-

:

'.

·~· ..

Tem n palavra

".,,.

.,\,.'

,•

:

'\

'

oSi·.
.
'

Brw:bosa Lima •
~

O Sr; Barbosa Lima·_;, Sr Prc::;idenlc, pedi n palavra para

.. Jnandar.tt-mesa uma emenda ao ai•L l" rlo proJecto. J~xcuso
mc d•J .iustil'ical-a no· momento, pelo ádiant.aclo da hora.
VÓ;n :.í m1~.<a: 1! lida, apoiada c posla e'ru diseussfici com a .
..

propo~;,i1:fiü,
.·. .

.

a sPguintc
.

··

·

·

EMENDA
'

·~· :

i

Ao r)ro,iédo n. fjJ, r! e 192<1: da Cariwt·a elos Deputados.

·API. 3".· .EmendíHe'assiJil:.
A ;ir:'r.ão penal·<! a condcmnneiio p•.'lo:> crimes J'CJ'cridL>i' no
· [l!'i. '1' 'dc>[a. lei Jli'L'>iCl'JJI'Clll .nos prazos cslal.WiCCidoS, !lO !11'•
l.i;;o 85 do, Cudig:o Jl(·nt~l (!~ Jlcuuulicu.
·
·Sala das ses~iies, 22 de .setà1bn) de JH:!4.
narbosa ·
Lima.
. .
. .. ..
.
.
.. .
O Sn;. PllESIL•J'NTil.:_ Em viJ'ilrdll da emmúla. c;uc neal.Ja. ·
. de sor lida c. aplliafJ;I polo Senado, suspil!Hie-se. a cliscu;;~ão
da rit·uposir;fio·, qno vac á._ Commis5l"to dr. .•Tusti<;.a _li Lngisla•.~;to .

Sr ..

. O
PresideniEi ~ Nücln mrli$ ltti\'l)l)clo' a .ll'alnt'. de~igllo .
· plu:a:·cll'dmn du, rlia rla sr.ssfto d~ atilanhã o seguinle: ·
; Vol.afoiio, em3" di~t~I!SSilQ, d;) projcclo elo Sr.narlu 1\.· lO; >1•1.

1!J21J, derimnina[lrlo que o Guwrno i•cr.JoJ~al-int.ct:viJ'á no Jo:~-.
l.udo r.lo ·Atnnzi1!HlS, no,; lermo,; :lo n. 2, do· art. 6" da G!l!l~i.J--.
1.11 icão .Fedo:·al, JHU'tt maulc.t· n t'ó 1'111:1 repuiJI i.cn na fede t·n J. 1va
iU11cluido ~em ·]Jlll'f!t:á, .em vil·tude dtJ UI'(JCIIcia ·e com. emeu-:
das do Sr. /Jt.~rbosa Lima);·
Discu~sfio Ílllica dn inilic:nção n. !!, ri,~ ·-!!12-l.. \;l!>inndo 'i
aprcscnla(;ilo · ri e' projecto, cnwncla 011 ind icoçlin nnl ot·}znnd 1
{icspeza cujn impol'lancin .niío seja oxpt'L\Ssa cm qnnnl m de~\
_Lcrminacla dcnLt•o do um lirnHo maximo o linndo ouLms .PI'O·

··.'
'.

-,

·7'·

_..

·~
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rf,, Comrrdaaúfi 1/tJ Polida,
'
·
1/
2' cliscu:::Bão, do projer:lu· elo· Senudn, n, bit, d~ Hl2:l, <r w ·
C({Uiparu, para lodos o~ eH ei los, os diplomas t~onf•!rid J$ fJ0 1.a
viclencias (com parcrer (a.tNI'at:al

11.

J8,1, da /.?24);

Phenix Uaixciral Puracnso aos expedidos pela .Academia rle
Commerdo do Rio de Janeiro, e dá outras providencias (com
parecer favrmmel da Commissão .de lnst'l"ucção Publica, tt. /6U,
de 19211) ;
·
3' discusoílo, da pràposicão da Cama.ra . dos Deputau68;
n. 50, de. 1924, que abre, pelo· l\linisterio da Guerra, o ore~

diLo especial de 188:735$200, para pagamento aos ·sargento~
·auxiliares ··de cscripla das Juntas Permanentes .de Alista'mcnto Militar: (com parecer· favora1Jt'l da Commi.vsão' de Fittançaa, n. 140, de 19U);
··
· 2' discussão do projcct.o do· Senàdo. n. · !23, de t{l23, determinando que as PM"tes interessadas. de que. Lraf.n ·o.§. 6',
do arL. 13, da lei n •. 2Z1, de 189-1, são-aqnel!aR QU13 rtlspnndem
directa. ou c•m,iunctamonLc· com o réo como, J'•lspon8aveis prll')
i'aef.o ·que so pretenda annullar (cam emetida aub&titutivo da
CoiJtmimio de Justiça
1924);

'·

.e

Legislal}ilo,: . parr.ccr · n ... 161, d,J ·····
.
.
. ·. ' '

3' discussão, da ·proposição da Camara doe Depul.ados ·
n. 38, elo f 92-1. .que abre, pelo Mínisterio da Guerra, .o crerl i to
·especiàl .de 217.:509$f!J7, pa.ra pagamento· de differenr;a d>J ..
soldo a: ú.l'ficiacs. r·cro.rm:úlns,. boneficinrlos pelo :let~t'l)i.o n!l.- · ·
mrwo !, .H!H, de l!J23 (com ·parecCI' favomvcl da Commi.1são de

..

•

\ Jt'inrmças,. n . .H •. tle 192-1).
'•

Levanta-se a sessão· ás 1O·horas,
'·

••
ss• SESS.m
EM 23 DE.SETEMBRO DE i92'4
. '
J.i'OES·IDENC!A DO, SR, ESTAC!O ODIM!lRA, PRESID:ÉNTJ;;. E
~- · .
: .. · MARTINS
.
.
' 1• . SECRETARIO · . . .
.
.
'
.
/
.

.

'

MENDO~CA
'

.

.

.

A's 13 e .112 horas acham-sê presentes os Srs. MendonÇa·
. Martins, Silverio, ,N;ery, Pires Rebello1 Aristi.des· Rocha, Barbosa
· f.ima, Dionísio· Bentos,. Li:mro Sodre, Gostá Rodrigues, Cunha
•llfMhado; ~ Euripedes de Alsmiar, Thomaz Rodrigues, Benjamin ·
J3arroso, ·Ferreira Chaves, Eusebio,de Andrade, Lopes' GoncaJ.,
ves, Pedro Lago, Manoel. Monjar~im, Bérnardi~oiMonteiro, Mi-guel de Carvalho, Jooqnm1 1\!or<llra, Modesto .Leal,. Mend-e~ Ta. vares, ·Sampaio Corrêa, Bueno· Brandão, AdolP'ho Gordo, Luiz
· . · i\.dolphà, Hermenegildo de Moraes, Affonso ,de ,Camargo, .Carlos
· - Cavalcanli, Felippe SchmidL, Lauro Müller, V•espuoio de Abreu
· e Soaros. dos Santos (33). . ·. ·
. . .·· · .. · ·

·o Sr. Presidente - Presentes 33 Srs.· Senadores, éstâ aberta.
p. sessão.
'
Vae ser lida o. ao ta da· sess!to im!.erior.
>

•

•'

• .

•· • -·
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r •

•
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•·
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•

•
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'\ . c: ...... ,' . .

:'

. r ·•

,,

'

•

SB:;::;,\u 1!::\i

:23

J)J!: ~J~'l1 E.M.HHO.

J)g.

2&9

Í 1),2,):

I

O Sr. 2" Secretario pt•oc.cde ~ leitura da acta da sessão anturiot•, IJ\.[C, po~la cm cliscu8são, é approNacla, sem re~ltunação. ·

'

. O Sr. 1• Secretario dú conta elo seguinte
I

,.
i

o

EXPE.DIEN'!'E

Ofl'icio do St:- 1'; SucJ•eLario da Cumnra _dos Deputados-, rc-·
.metLtmdo a. &egumLo · · . · .·
· .·
·' PROPOSIÇ;i.o

.

N. 65 ..:...: 1924

·O .Congresso Nacionál resolve: ·
.

'

.

Artigo .unico. Ficam upprovados 9s decretos ns. iG.526 A,
de ·14 de ,Julho: ~6.535, de 27 de JUlho; 16.5-3·6, de 26 de
agosto; 16. 579, de 3 de se Lembro, c 16.602, de :1.7 ·de setembro, todos do corrente anno, que prorogaram e estenderam ·a
diversos ponto~ ..do tcrritot·in" nacional, até Si· de dezembro ·
proximo Vi!JclOuro, O estado de Sitio; revogadilS
disposições
em CQ.nt.rarJO.
· ·
·. Camara do:l Dcpul.adl'l5, 22 de setembro de 1924. - A-rnolfo RodJ•if]1teS ele tl.~e·iJCdo; Pl'esidenlc.- HeUOJ' de Sou.za, 1" secr•elario. ~ J?pku11enio de Slt.lles, 2• Secretário, interino. _:. A'
Commissiío ele .Justiça c Lrgísl:icão~ .
·
·

as

· · O Sr. 2• Se<;retarío procede á leitura do s~guintc

N'.

.'.

'

,'•

183 -.1\12·1

'\ ..

o

, . Certo .qu1~ Jtito Iôt·a· aconscJ.bavel accrescenl.arneut1.• ·de
mais ·Uma festa nacional, com o seu correlativo dia de l'olg:i, .
·Si Sj) nttendes;:.e tão sómcnle á ép!oca utilítaria de necessidades
.. assoberbantes c á .iá longa lista de feriados nacíonacs, além
dos que se tornarem obriga"dos pot• ·evenLos de alta monta para
uossÍI existenciu inUma de paiz nu para nossa vida do · rela~
-uõe~. .. ,
. ., .
, ;r . . . . .
. ..
.
- :
-.
Si a proP!'ia Eg-t•eja rr.stringiu ao·minimo as suas celebra·~:.Ges impel'nLivas de gnardn; não serinni plausíveis ou admissi. veis quaesquer proposições tendentes tt nugment.ar os dias de
lazer, com damno ,para os compromissos, transact'ões, obrigucii·cs ·
c os negocias· puhliêos e privados. ·
. · _ : ·,
Mas, considerando' que o presente proJecto uuo uhm:a. o ·
·mm1ero de fot'iados nucionaos, porém; s1mp·Iesmente· amplia a
significncão da oala do descobrimento .'da America. cr.ianào na ·
infancia urna mimLnlidade dil concordia e· confraternizacão con't,iment,ul, ú Com missão de Justiça c Legislação parece que póde
ser accail.a a proposiciio da Cnmara, tanto mais qu~nt.o, s~ndo
clla f<)ita por sugg.e.stão de um congresso Pan~Amcr1çann. l:l' de
S. -:- Vo!. 'V, .
.
.
l9
.

, ··r.

\

•
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. suppOr que essà ideia, sem duvida genérosa, s~ co!·porifiqucl
·cm lei por. todo~ os paizes desta parte do mundo.
Sala da8 Commissões, em. 22 de setembro de 1924~ - Adol~
JlhO Gordo, Presidente .. - Eusebio de Andrade, Relator. Barbosa Lima . .,... Cunha Machado. · ·

'' ~

·"'
,1,

PR<lPOSIÇÃO DA

'

GAMARA

DOS DEPUTADOS N•.

1Ú,

DE

1923, À

QUE

·sE REFERE O. PARECER SUPRA

o Congresso

.....

·'··

\.

Nacional 'resolve: ,
.Artigo unico. Fica instituído o. dia 12 de· outubro· para
ter logaJ:. em todo o .territorio nacional a Festa ,da Creanr;a;
revogaaás as disposições em contrario.
', Camara dos Deputados J7 de .dezembro de 1923. - A1'nolfo Rodrigues .de Azevedo, Presidente. ·- Hugo Oarnei!·o, ·
1• Secretario interino. ~. Waldomiro de. Mauallúies, 2• Secre~ · ·
tario interino. - A' imprimir .
· ·
. Compareceni mais. os Sr~ . .A: Azeredo: B~eno ·de Paiva,.
José.Murti~ho ,e Generoso,Marques · (4), :.
.
. ,.
Deixam de ·comparecer, com: causa justificada,· os Sro .
.Pereira Lobo, Justo Chermont; José Eusebio, Antimino Freire,
João.Tbomé; João Lyra,EJoy· de·Souza, Antonio Massa, Venancio Neiva, Rosa e Silva; Carneiro dll Cll'nha; Manoel· Borba,
. Gonçalo Rollembêrg, Antonio Moniz, Moniz Sodré; J eronyriw
· Monteiro,' Paulo ,de Fr.ontin; Lacerda Franco, Alfredo.· Ellis,
Eugenio Jardim, Ramos . Caiado, Vida! Ramos e Carlos Bar-·
·-: ·.-bosa (23).
·
· ·
-

' .

o $r. Presidente ~ ~\~ha~se terminada· a leil.ura ·cto eX!JU··
dientc ..'rem a palavra o Sr.. Senador Pires Rebello.
•

' .

,•

• ....

.

J

'.

•

. O. Sr.. Pires Rebello . .-.: i:lr. Presidente, pedi a páJ(lvru unt- .
. camente para communicar a V... Ex: e .á Casa que o sr·: Se-

nador João . Lyra .tem deixado de comparecer. ás sessões ·por
motivo -dé, molestia. ·

:r

o ·Sr.
. I

'·

'

Presidente.- O Senauo Úca mLI!irauo:
;..

'

.

Continúa a hora do. expediente. Se nenhum Se~ador quer
mais usar da palavra, pa8sa-se á, ojdem do dia •.

· .ORDEM ·DO .DIA.
Acham:-se no . recinto 32 Srs. Senadores;. numet•o .cstri- .
ctamente ne.cess.ario para se proceder .ás votqções conslanlflS.
da m·dem ·do dia~ ·.. ·. ·. ·
·:.: · ·. · .
, ·
.
, E' annunciàdà à~votacão;;erri . à~ discussão, do. pr'ojecLo do
Senado. n. 16, d!Ji,l924; determinãndo que· (i .Governo Fe(ler~l'
itH.ervirâ. nb·,·lll~ta4o;.do ··Amàzonp.s, nos .termos· do· ·n, 2. 'rlo
at·t.. ·6~ Aa .Oonsf.ituioão Federal, P.nra manter a fórina repuJ;Jiuana federatiVa.
· ,
(

..

. I

'

-·~··.'''

. '

'

't'•

.,
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i:mSSÁO llM 2~ DE SE'fEMÍII!O DI!: f'Ull4

.1:· aúti.unciada a votaoão da segUinte
EMENDA

.:;Lilistit~~7se u a~· L.

t", ~~;~ segúiü~~:
Ju'"·
x.l• u .uüljL'Y~mu.l.',. J.ium~..:uu
:!Joi'
uc~i·cLO'
.;do ·;.,;;;!~
'
.
'
'.:
'
. ' ' ·•·•
, ,

t•

'

• .

t.i~JJLt; .· UU

ilHU!.LCI:

,

'

,'

.O.V!1UJJül.iu 1

a. Oi'Ut:lll

u~ íw~u•·uo

.l:l

uúw, a

'

: '

~ r '' ' ;

:

'

I

I I ,, '

j'

,

'

,

.

t''-'_'l't:lJ.'Uu.(..., -u :.a.:,.,,.P.A.t.lUj_,..,;·c.::.l..t,J..J.J.Q'lLlQU_:.SC~ ·a ·

<>li ll~~t:liliiU!IUfolll UI.I.ÚÜ,LIIliWilolVÍ:.~

a, .,ill'liVIJl'

wua•,

.l~l::í·•s•a~ao·

uus,'ü~Ui~êk· Ul:l,~1·.U.ü.ua'uoo.

Ji<ll~>o lt:IS ut: u.:~a.LUuuw uo mcomu .ll.iouauu •... ·.
·
, . · ~ 1;· 'J.~jl'lll!Uauu~ ,cal u.:i.. :i..tl:l ut:~l:muí:u.~·ui.l COl'L'eULe'.anuo os
lllU!JUI.LLlJS ·UU uU Vtl!'J..IUUU.L' C,·I.IU~ ..Utlj,J Ui.iiCIUli> iji.IC •, llill) illOI.IYUI'tll!l
J.'(~l.u.L'llü.lUí.Ú.í' uu:;~ · .seu~ · uú't:;t'-ú~,~ 0 ·,.!Ui.~.~.··\' l:.U.li_UJ.'; :udULL'U ·\Jb ~JU UJ'U:i,
, i1 UlLLUC Utl ~· Utl Jlllltl!l.'U, UtlÍll~lliU'a U !.UU.::tlUl; ~UC: sé i UtlYI:ll'i!O '
l'"ii"~"l' ao tiÚ:li~OI:ll:l Utl. I.:!OVtl!'llUUOI', ·ll· Ullll.llJJI'Ol:l. ·Uil ;àsi>tlLllJJl(;U

..:.~"''"'"~'~a,. U~.;UilCUL'àU
CUUl a uUUJ:j~!l,UJ~iiO .(lO Jl.i~LUUO ~ ·l'llS.t.Jtl~
' '
.
.
. '. ' .
J.tl::P~U.êi.~êi.Q..
. , . ·: :,'.:·. . . . >··,,_.,. • .·. ·
.

._
'l.IL.~oYu.

'

'

'

~ .:-. · ..Ht:uuww~wo:; ·u,; LJUllel·e.; uu· "~s~enlllitia · :Uc,.,•~•~>•p'a
-J~J-!:lt~i.uJuua
~::it.a, . proceucL·-se-a . '.a· .upul'a~au
· ·ua.· :·...:,ci~l~i~U~
·· ue,
.
.
.
.;
.
·'
. '" U vUl'lÚ.LUUI' 1.J.Uil1 UL!La, VBZ j;)l'OCJUilliiUO; ,,W.Uiill:a.:, 1!U:i~t: LJ<;L·U: U•')
. u Jlie·:;wa ,~:;ôeUILJlea, ·,coh vocaua ~em at~mw:a ~e10 úaen'~HWJ',
uu~~auuu. uesac entao. as tuuc\ioe::; .. aeôLe' ac;<Jni,t: wwL'JÍ!v. u•: .
.uuV~L'UO .V'ederal..
,.
.

. .,

t

. , ·. .c;·

I

rcJel.tuda a emenda.
' • ~~~ ';,

ua·

.

,· J::,:

t[.

I .•

I

·:,; : '

1'/

•_j •-'

if , , : 'Í •' ',,

•

·v ::;r; :Dar.oosa J..1ma \Pela· utuem) - Heq,ucu:o .>'u,·diea\ii.ÍO
vota~.,
·
· . · •' '
· ·· ·
·· · ·, ·_., .. ,
--~;;'/ ..... :'L._ :.:>:~~--:-.-:-:~~:i··~-----1·i~-~t:-. ~.:.":·_:-:j'"'7j~., ,,., ...

.,'·. .o ·~ir.· :&>residente- o i:)L'• ,.aai·lío~a:,~ilna 1:uq~o1' v~l'Ífi.:ÍI~uu

'

..

.l,lueirazn.. levantar-se ."os l:lenaaores :•Q.Ui:J• 'V'Otal'il.liL u,. ·: . , -:·
iavor, cou~evvanao-se d.e pé al'lm. Otl l:lerem coutaaos; · \L'uúa . .l .. · · ..
· · votaram a favor '11 l:lrs. .Senaaores. . ·· · . ·.
'.1//·;.~·.·:._·'/}!~
.
· Queililll le:vanl.ar~Se em identicas .. cozidi\íões O~ SellliOl'eS
..,,.
'que yo'taràm contra •. (~!l"'~~.:) ... ..· . ; · ,>, · ,. :: ,; :..
' .
Votaram ~ontra 25. Foi .confirmada a .Fejeiljão ct:i eiulmda.
Ü:.L VOLal,iaO~

'.

.

..• ••

_,

·".'

.,.,·.

.

. ,. . .

.

·;'

.

. :.

I

:

,

•

,;:.;:

.

. .·-·:· •.

.

, .

E' annunciada a vótacão da seguinte

•__

.

.

' · '
-,:,

.. "

· .,.•.

'."•,

., ..

·.EMENDA.

SubstiLua-:se.o art... 3•, .l?elqs~guin~~:,, .. ,,, ,:. ,.·: .:í,
.· .. Art.. a.• o ,Governo :F;ederal fica .aútoriz.àclil. a •lli.Jl:ü·:f :.o~
c:·editos necessarios .á remuneração do mterventor.· ·e se'tís•: lltt··
xil wres extraordinarios·. ,e ás· ·despesas .· com ajuda~·: de.· cml<~;
passagens ·e movimento "de · tropas,: até ·o mâximo· ~!i.l .·
500:000$000.
•· .• ,.
E' r.eJeitada a
';

1-

o Sr.
. • ,:--:5

_, ••

~-

.

•

-·-·-'---'··-·:.!:';';"i:;.:!,.::

-

emenda:
.

1

_.

,_

•

·.-.: ••

•.. - · •••.•

·.-::~ r:,:·
••

·•

;.:.r:_ •. J

Barbosa Lima- Peco a palavra· pela ;otdeU1 .
~->~-~\.;:<-:.~

.,

' .. _,(.'

:.

·.,·-~.....:. ~-...

-·.

·.~·::.~;·. ·.·f::~·..... ·.~.';··,",

O' Sr. 'Presi.d!D~- Tem a J!&lavra. !-! '.§x:. Bar~osa. Lima,.

I

'

' I

.

' '

•'1

'·
I
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"
,,

·· . O sr: Barbosa Lima (pela ordem)- Sr. l)residenlc, cslú
. na ordem do dia e em segundo Jogar dos pro,iectos ahi incluídos uma reforma do Regimento :vedando a aP,resenl.oçíí.o
c!c ·pro.iectos sem• indicar;ão fixa da despesa,. de qualquer imJ;odauciu cor•rospondenle a credito autorizado. Por isso, penso
<iue a minha emenda, no caso, subordina-se j'li :a esta pro,in. cta da reforma· do· Hegimento. E, assim, requeiro verificação. ·de ·
votação: na conformidade desta~ reflexões.

..

.

- ,, . '
•,

. ANNAil~ DO SENADO

.

O Sr. PresideiÍte- O Sr. Senador Ba.rbosa I. ima rnqucr
VerificaçãO dá VOtucão, ·
. . · ·.
I ·
·
,
.
Queiram Ievàntár~sc os senhm·es que votam a favor, con· .·
. servarido~se Jo p~. afim .de. sercni· contados. · _-.
·. Votaram· a. fuvot•. da emenda ···10 Srs. Senadores.
_: QuciranL sentar.-sc os senhores que :votaram a l'avor, Je .. ·
· vr,ntando~se os senhores que votam conlt•a. (Pausa:)
Votaram cóntra a emendá 23 Srs. Senadores.
A e{nci'nda foi. r:cjeitada.
· ·

..

:

,·

-

'J

'

,.

.

-

"

'

-

\.

'

· ·. E' aimmlcinda a votacilo l1a' ~egilinLo
·.·:

·.>-

-

EMENDA

'.,._,

'',

·. ·'A~ei;~scf!lite:se
o . soguintc
· additivo:.
· ·.
''
·.
.
•'

!·

I

'

.

. . · Art. : -'I'erminàda a. intcrvencão dtWI!J.'iÍ o ittlerrculoi'
. · a)n•esc1itar. uó. ~residente da Republica um. relal.orin rxpnndn
• . as providencias, que·. houvor adoptado e. as concticõr~s fitlall ..
.. .. · •· •eeit·as 't.lo· :Estado, oiJsr.rvaflus u~ instt:uccões que !Hii'll cxecuçijo
dt!stn,
IÍ!i'l'orem·
Bxpet.lit.las
tmlo utovm•tw' l<'edeJ•ul.'
· ·
.·· · ·
'
.
'
.
.

. ,.-

;',•

'

\

:.·

'

'

. 0- Sr. Barbosa Lima_:_ Peco

'

a· palavrà pela· Ot'(lcm.

·... . O.Sr; Presidente.:.... ~Í'em·à pulavru ,j· St;, Seni;dor; HUJ•ht)~•t
.-.Litha(.··:,·: ,·__ · ..<.: .·
•
" · . · .. · _ ·

. ': l'.

'

'

.

.

'

•'

.

''·

i

.

.<::·0 Sr. ·Buhosa. Li!na '(pdrr. rmlém). :_ St·. Presit.lenlo. f',t
, Ú!lsr..iava )net•ecllt' ~da Mesa- .uma iuformacão: u timcnda · (fttfl
. acaba. de st!l' .rcjoilada teve parecei· da CoJúmissão de- Pi-·
naít\•u:l:'!, ·
·
·
•

'. ·'

lwutem::ossa proposição, Vi; pela leitura dos jornaes, que o .
. rilspéCI:ivo.Relator_ da Commissüo ·de· Const-itui1:ão havia .duelo
'IJarecer . :verbaL sobre essa- emenda: Ni\o sei- se .o mesmo acon.teccll com .o respectivo Relator. da Commissão ele l"inancas:

.

'

'

·. ~:

,, .•.. _, ,·'

.·

. ·._

. '

;

.

!

·.

'-. .

'

.

'

. O : SH. J3.\HBo13A. LIM.\- Infelizmente não deu;
··,

,,..

'

,

..

',.

.'
.
.
.
O, Sr.. Mendonça
Martins...:.,
Peço a palavra pelo ordom.
. .. •
.
.
OSr.- ·' ..Prosidente·.:_·Ten1 u p:tlàvru o Sr. MendonNt l\{ut•tiÚ

.

,,

,

I

. ··'' O sr>Presidente...:_Eu. eslava· ausente quando :;c dh;cul.iu

',.'

·',

'

'

'

~

'

'

'

.' '

'

,".I

'

~

.

_:. :'-., .:·:.: : .{._::~ t:. '~ :_. ~-'.::·i}~· ·- : ;_~::í:':P:;\~ ·-~:'!·;:·~:·· ::>:~
1

'",','

,, •.·

.,

'\

•'

.

..
SEASÃO

J~M

23
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O. Sr. Mendonça Martins (pela ordem) -Motivo. do força"
maior, Sr, Presidente,- iinpediu.,-mc de tomar· piu·l.c no m()~_:

monto r!m q11c o honrado Senador 'pelo Amazonas formulrm · .

:1" suas nnwndns uo pro,iccl.o om' votuçiio. Dahi, nada mo' sm• .
f•líSSivcl urlinnl.ur,
l:ienndo,

~ohre

o · incidonlr.. para· conhecimento rln
·
·. ·
·
•

O Sr. Silverio Nery- Per:o a. palavra' pela OI'Cfrlm.
· O Sr. Presidente - Trm ·a palavra n S1·. SonnrJor Rilve1;io .

~crr.

'

·

~

.

'

"

'

'.

.

· ·

. .

:

' .(

~ 81•. Pl'osirlenl.l:>, oil
da lliscu~são desl(! JH'O~

.'/

\ ..

· O Sr. Silverio Nery' (!Ji!la ordem)·

o;~et•cia no momrn!.o do rnccrt•amcnto
jeclu as funccües do -1" Secretario c posso informar no Senado
qüe nenhum membt•o da Commissão do Finanças déü parecer
verbal a rospéito da emenda do Sr .. Senador Barbosa Lima.
. ·_o SR: BUENo DE PAIVA.:_ O projecto foi ú Commissãodc ·
Fmancns ? Não foi; por· conseguinte clla não podia dar p:t:..
·· rc!CCt'. A culpa não é .~ua.
·
I ·• ' '
' '
' .
.
0 SR.' EUSEBIO DE ANDRADE,......TendCJ sipo O pro,iecto in~•..·
cluido em ordem do dia em virtude de urgencia, ora dlspcno. .
snvr.l a nudiencia das. Commissõcs.
·
.
O .Sn. BuEN~ DE PAIVA.- Lo~ro,nüo havia.nrcr~siclnde c;lo
. fn!lar no Helal.or da Commissão de. Finança~. · · ·
·
O Sn. AmSTIDES Rociu-Apoiado:
O· Sn. PRESIDENTE ,- A votar,ão :de .urgencia toma rlc~~
'' Mccssal'i a a ida dos papeis. . . . ·
Q SR. BuENO ·DE P.nírA ..,-Apoiado.
O Sn. PRBSIDE"!Til :.._,,,. ~ sujeitos· a urgencia, áR rcspr~
.c cf i\·as Gommíssõcs.
Dado o parecer. V!)rhal pelo Relàtor· da
.. Cu mm i~são..do ConsUtuiç~o. ·. cumpr•ia no· Rola I:OJ' fln' Com~
. mis~ã(l rle Finanças dat· iüentico purcCCL'.
·
··
. o' Sn. Hu~~Ná DE .PAIVA..:._ Não· upoíndo.
. · · , ,.
. 0 SR. PRESI~llN'fE - Si os to: Pai'CCOI' nüo J'uj· rl~do ·: ho;J\'Ó
ine.oilt.r.slll\'l'lmentil. .det'icicncia .do uma for•mnlid:irlà ·. rngi~ ·
· ment.al. ·
·
.. · · · · \
.· .
· · . .· · ..
'

I

...

•'

''

'

.'

-~

o. Sn. J~.l!!llO MOI;J,F.J\- A CÓmmissão do Finmwn~ niio so
rr.nniu; pm· conseguinte não -podia dar pnrncrr,. •. '
O Sn, ·PRESIDENTE- Podia tol~o dado 'veJ•lJiliÍn~nt.e. co!Íl~
::wnntrceu rom n ll~atm: da Commissão dr. Cnnslituicjiici .. ·
·

~-

O Sr. Bueno Brandão-- Pcºo .a pal:n-rn Jll:ln ordenj,

o ·Sr..

· O Sr. Presidente - Tem a Jlnlnvl'a pc!la or•dom
Bnrno Brandão.
_,
· ·. ·
· ·.
...
O Sr. Bueno Brandão ( •) (pela.· 01·dem)'- St•. ir•esid~nte, .
o Senado ·,ilt se pronunciou sobre n emenda do honrado Se~
(~) Não foi l'l'\·islo pelo Ol'adM,

..
'·:t:
'

.

.

,.

-~·'

'

:. .

'

·,

•.
1,,.

\

i

•

r,, ; .

·nador pelo Amazonas, l'e.i eitaudo-a. l'or·. consequonília, encer. r811a· a.: discusã·o: .e .votada a emenda, nijo poqemo., vo.Jtur ao ..
arisúmpto: :E.ntretaJ;lf.o, si me fõra'lillito !aliar pela Comnfi·sRiiu ·
'de fínànças.;. :. · ···
· ·
·
.
'
. •· .'.Q Sit.' ARISTIDES RooHA.-· V. Ex. tem a delegação c!P
·. l'i·esidente.
·
. . 0 ~R. )3ÚEI'Io BRANDÃO-·
. . ... CU diria qUC•CSSa 'çommissão,
· lltt(lnd.endo a circums(.ancias muito. especiaes; ·que ex,igiarn vu. . taoão :pl'ompta· ·e· irtmiediata' desse ·projecto, não podei• ia abso-'
ltifalilente demorar-.se llO: estudo desta emenda, ·
. .
· . '· •. Não contraria. o voto do Senado a· emenda ao regimento ..
nesta' 'parte; 'porqu'é a:inda 'não'• -foi .'a'' mesma .approvada; .; '
· •:' Ago1~a,: Sr/ Presidente, referindo-me··ao;:caso-'particUlar ·do
.J\mazona's;· o··Senado· sabe que· •as 'despezas: 'a ·.serem• feitas com
' u' 'hi't'ei•\iimcão ''1lão:::·.podeni. ·ser :absolutamente 'avaliadas neste
·. ·rno'n18nto·;-···-;:~:-~- -.-._·t·._·. -~-~~··-i·."·. ·•·· · I'. - :·! .. >1t·· ·.d- 1:- .• ,·t::•t

'/'

;.·

·':
o)'

':,_

- '.

.

'.•:. ~·.

'

',1':,.

'

.

'

1

1

>· P.O §~.
A~~~T~DE~ -~?.~HA,~ ~~~~~ b.~~.. ' '
SR .. BUENO BRANDÃO-. Devemos ·ainda considerar

• •

.,,,

-,·. :<.

.•

,•'

,•

·.r.
~·"

•

•. '

~'

' . • j .• :

.·•

I

•

.•

•

.

'

que
·. \Jrovavelmente •esta ·.intervenção irá além •do· pel'iodó . legi~ln.:..
. t1'vô·.·• --Esf.atrios,. 'POr· assim:•dizeFi 'nol fim ·•da••:sessão,' tendo ...
nj'1~nas idetinte·"de•·Jiós 'dóis··'mezes' e·'meji:l,• tempo·:·que·nos pri~
. · i'f.•ce .insufficienté 'para que' o•'Estacto:·volte1 'á 'situncão •normal .
·· ' : e-. legal> J>or consequenéia; .s( U: :quantia aarbitràda •pelo nobre
.
Sen~d~n:ielo Ama:z~na~, que é qe 5po contos: de réis, nüo fór.
.
SLlffJCiente, o Governo· se··encontrará, em •31 de •dezembro prn- .
·::\-imo, sem m'eios pa'rà oorltinunr•:a:: exercer as.· funccões rlele-. ·
. goda~ 'pelo Congresso Nacional. .Nestas• condiÇões, Sr; ·Pre-. ·
, sidente; acredito quê• por àxcepçãà; neste moin~nto, o Senado
··dcw.e manter, como manteve; o proJecto 'rejeitando a cmrnda
· e 'r.onfiando na probidade'•·cto' ·(Jov'erno'; ·~ ~ i.··· '' •: 1 li · · ...
- ··: •.: . '
•' :
t·
'
; · : ·: · 0 SR.· BARBOSA 'LIMA-·. Elia nao •está em causa.· .
· ... '• ,_, ·1 .. :·t;;: :· .· :-···· _· ·.•·-~-~· .
,··u
f•' 1::..·.:
,·._!·
J"':~_<:-:
...·· · . O .SR. BÚENO. ~RÁNDÃO -·. ·: . .'que disp~:~naerçi o QUI' f,)r
• -pia.us_i~ll!···· ·.. ':···:, .·
'. :··:~
:. :·· . .
·: ·· '0 ·.SR;., BARBOSA LiMA-:'V. Ex.· ha rle permittir qü<' ~11
.·, 'jli:mh.à em, destaque· rque á .· j:!robidade' · dei:· Governo não. e:->11\
1 :' .

·,
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·\·.
, . "
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•

>_·em:-_.;onusat.:-.:·-.·-·-~·-.\ ···!'·
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,

.

, ,

, ,

,

BRANDÃo.:-. Mas. essa. qnestão .deve ser ~l'rr.. ·, irida a debate e o Senado deve.votar de •nccôrdo com 'ella. Ji:'
· ;· · -'um·a ·pi•ova• 'de confiança,, no .,Governo, ;que' absolutamente· nüo
:~i· .·
uhusárá desta confiliriCO:I dispendendd o mini mo· .possível· pn,·n"
· ·- ~. , · · ·
a 0 .l'cint:egi~ticno 'do• Es!.úrjo ·do ·Amazorins ·á·'fót:mn··J;epubl,icnnn
, . · · j'or:~rap~;a_; (.~(ui!~ :~emrr~1iitn~ bem .J· ·· i'- ':. ·
'' ·'"
"· .
. '·,
. ·,... .: O•Sa;

BUENQ

,

1

'·

·

..... O. Sr.:·.:Presid'ente-"'Os senho1·es quo approvam a emcndn'
.ilril]il.iva·rlo•Sr.·Barhosn
Lima, :queiram levantar-se.
•(,f'nuw. j
- ·.-.·.:-;•
},;_:····.·, ..•-·:· .... ...... : . , . ....
,. ·.··
', . .
'
> ' .Pcíi npprovada,
· .
·
· ..· ·.
;
~

',

,,

'

,.;,

/

'

'·,.·

•"

:: ,;i O:•::,f
Sr: :llueno' llrandão "- Réqt;eiro
\
;: ;;; ·'
,.·•,,:1:.··J1:1• '.':d·j,~!~:;

'].-·,: 1'.}

I

'.

1',

1 \f'•

verificn()ão :rle vo!.ar,.flo
.,,!~

'',

.-· '""

.

'

'

,'.'

f,."

10'":,

Sr. :Presidente - Os senhores que votam .a favor rln
.~mr.nrla: queil•am levantnr-sc, cons~rvando-sc de pé: (Pmtlll.'
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Votaram a favor sete S!'s. Senadores.,
,
Queiram leval}tar-se OS' senhores que vo·t.aram contra.
I ·
Votaram contra "28 Srs. Senadores.
,
: A emenda fo,~ reJeitada.
,
lE' approvado o projecto, qne vae li Commissão de 'Redacção.
,,
,, , , ,
,
O,Sr. Bueno Brandão - Peco a' palavra pela ordem.

l

I

'

'

'

·'

o

Sr, Presidente -Tem a palavra pela ordem o Sr. Bueno
Brandão~ ,
, ,
:, _ .\ •c.u,,.,;>
O Sr. Bueno Brandão (pela ordem) - Sr. Presidente, foi
lido, no expediente de hoje um officio do Presidente da';Mesa
, da Gamara ,dos Deputados, remeLLendo a proposicão; honLem ,
ali i votada, a'pprovando a prorogação do estado de sitio, de accôrdo com a mensagem enviada ao Cong·resso -Nacional pelo
Sr. Presidente da Republica. Tratando-se, de ,uma ma teria' urgentissima; requeiro- a V. Ex. que consulte o Senado sobre Ri
consente na discJJssãq e votação immediata dessa mesma, pro, posioãó. ,
,
./ ,, , , , ,
·O Sr. Presidente _:.O Sr: Senador Bue11o, l:lrandã~ requer
.urgencia para ,,·a, discussão e' votação.. immediatás da proposi-,
' ção da Gamara d0S Deput,ado~ anpro\•an.rJ!) (i 'rii!CI'iltO do, Go' verno sobre a prorogacao do estado de SitiO. , · , , , · , , ,'
, ,· , Os s'énhores que approvam o requerimentQ queiram, •levantar-se. (Pausa.)
,, · •
,,
, ,
·
,,
, , ,
, ,Foi. app~ovado. .
··
.
.
•,

''

'

'
APPROVAÇÁ? DE DECRE:fOS SOBRE BS'rADO ,·DE Sl'l'IO

·. Dis~ussão hnica da prqposiç~o da C~Ínara d~s Deputados .·
n. IJ5; do 1924, approvando varws decretos esta)lelecendo o
estado de sitio ,em drversos pontos do' territorio nacional e pro- ,
rogando essa .. medida const.itucional até 31 de dezembro do
corrente an~o. •
'''
O Sr; Barbos~
Lima . ....:: Peco
a pàlavrá.
:. ·
',
.
.
.
.

'

'

O
Sr. Presidente - Tem
a palavrt.
·o Sr.. Barbosa
Lima.
. : . . .,. . . .
. .
.
.
.
:

'

· .· o· Sr.

-

'

~

'

Barbosa Lima (•) ~-Sr .. Presidente, ó p~ojecto de lei
sóbre o·. qual o 'Senado •'ó chamado. a Sl'. pronunciar, ' redigido
pe!à illustrâda Commissão de' ~.egislacão ,e Justiça d~t. Camura
dos Deputados; por· '11stà enviado· ao Senado, estatüe: ·

•I•

I

.'••

•

·;

' : "

'

~

'

'

'

o Congresso
,-

I .

', '.

.'.

;.

:, ' '

.

''

.,

'

Nacionàl •resolve: · ·

Artigo unico. Firam approvado~, os decretos numeros '16.562 A. de H de julho, 16,535, de 27 de•julho;
16.563; de 26 de agosto, 16.579, dé · 3 de setembro ·e
l-6.602; ·de 17 de setenilbro deste anno, que prorogaram
e estenderam a diversos pontoR do ter.rif,orio .nacional,
· até 31 ·de dezembro proximo vindouro, o estado de sitio,
revogadas as ílisposiuões ern contr·ario.'
.

--( •) Não foi revisto pelo .orador.
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'E' de notar· que até Ct!rlu épcca nssos

pr·ojecf.os tinham

um artigo segundo .. em qtl•3· sP c! i?. ia: "Ficam J'f'VO!,;IVIns ·as clisposit:õcs cm contr~rio". Moclrrnnmentc, o vcrb•o clcsLa. oração
roi supprimido c incluirJu a exprcssiiô ~revogadas as disposl-

1·

em contrario~, como mcmbru de phrus1J elo arl ig-o f"
Este pt·o,jccto J'oi molimdo l~lll' -·uma mensagem. do Sr .
.Presidente da Republiea, lida. hontcm no expediente do ·Sena•to, e na qual S. Ex. se r·cl'c!·c ú nul.ol'ização qm' lho havia
sido concedida pelo Con~rcs~o Naciouol ele osL<lnder o cstadCI
fi r sil.io a outras parf.rs dn Jüi~l'il•)rio. nncio:llll e prorogal"·CI.
.
Foi, pois, com unta corola ,HI'I'IH'•!'Hl qun.'li' a mensagem
•lo Poqor Execul ii':, ~o/icilan::lo · u . ·. app:·llviterio fios decretos
enumérad(JS.
··"
·
O E:n. J3uE:-~o 13/lANIJ.:\f, . -. O Poder Ex'eeu't iro communica.
o· Sn. )].\Jilli.ISI 'r,]~·J:\ . .:.. r;mnrnuni~Jit. C:(•nl:wn com esse
~pat·tc.
.
.
Contava cu c·tiPl o ap:ll'!:: c::•nJ flllf' rne, dislm!;miu o hou~.
raclo Sênador por. Minas U·:r::"s. Si 11 l'odp'r· J~xi1r:11l:ivo commu~. ·
.•1it:ou, o dcspnoho SC!'Ía diJI.ciJ•ado,· at·chli'C-'le». · · . ·. · '
Desde que a .CommiH>ilo de Coml.ilÚi(:ão · rJ:~ · Camara dos
DcputadCis entendeu .que devia formular. o pro,iecto d'e lei, .ora
eubmettidCI tí nossà apreciação, rleclnrancln CJUC «fic:ün. approvados esses decretos», é quo, na sua álla f'aberlnria, ,julgou nocessaria essa· approvacão.
·
·
··
O Sn .. BtrENO ~IiANo,\o -- J~' uma questão de' doutrina.
O Sn. B,\nsosA LiM,\ - Vô-se. poi~ nue hu uma questãCI .
do doutrina, e,m· que. duas correntes collidem: .-••
o sn.' BUJlNO BMND}:O - Não é dcm'ais o pronunciamento.
(/o Congressó .
. .
... · · . · · ·
· . . . . ..
O Sn. BARBOSA 'LrMA ~- ... um·a que entcbdrJ que ndo h!\·
rwcessidadc
dessa appi·ovacão,
c nesse·
caso......
.,
'
.
'
'
l
'
'
·
O Sn. B!JilNO BRA!>!!l.:iO ·- Affirinam~no Ruy ..Barbôsa e outros. .
.' .
.
.
. ..
.
' o'sn. R\RDOSA .LIMA.-· ... o pronuncian1~nto só deveria
sn tJ·aduzir no· r]l)spncho r.la~sieo .-- .«fnleil'ado,· archive-se~:
outra, J'OSf)(\ilal)ilissimn. pi!lo. peso das autoridades que a enr:nminham, o que· sfio, :nncla .ma i~. 11ada menos, do que os lu:.:eiros quê fulguram, no domínio do nosso 'rlirei!CI publico iti- ·
terno. na Commissão de r;ons.l.il,uiçti~ ·· da. . Gamara' ·dos Srs.,·
Dcpul.arlos.
·
,
.· ·· . · ' · .
·•
.
Preliminarmcnln.' S1!,j11-nw li c ii o ohscrvar, sem quebra do
)'r,speito 'c ria at.f.!'Jn~üo que nYo. merccom os: honrados membros
do Poder• Executivo, que alguns rios dt~crctos enumerados nesse
artigo ·ele lni, oriunda dn Camat'ü do> Dop)Jf.aclos, ·incorrem na
-,
Jlocha rln clanrleslino~. Ríin rlccr·cfns quo niio foram publicados'
lio D-ia1'lo O(Jiicia..l. . .
·
·
·.·.
' ·
ü · Sn. BUJINO Bit.\Nn:\o -- E~Úío Lodos: pt!l1licados. ·
•:í)C8

'

-'

..

~

~: ',

;
I•

'
O Rn. lt\nn •.,,;.l Ltl\rA --- .. , for·malirlaclc ncccssaria para
qnr, l!ill t·rlneiio :í~ t1r•.~•in~ n1~nso pnr r!I,,s aUingiclns, so pu-
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desse allcgar, em hy(lolhesc, que a ignorancia. ·elo dil;eito, a
ignornncia da lei n ninguiJm aproveita.
·
· Om, trata-se, no caso,' de su~:pcnsão do gar•anl.ias constitucionacs; essa medida de cxcop(;ilo cstenclendo~so a· tal ou
qual parte do tor!'i to rio nacional, constando de um dr.crelo do Poder· ExecutiYo, dc,•idamentc autorizado pelo Poder Legislativo, por isso que funcciona o Congresso Nacional
ncsl.e momento. esse decrclo devia ter sido pnb!.icndo no D'iirr. l'io Offir:ia! da. Republica. .
.
.
·
.
· Hn mcSf!lO umr. lei . que cstipu_la o· prazO. dentro do qual
· os actos offlctaes do Governo Namonal começam a ter forca,
dentro de prazo maior ou 1111mor, conforme a distancia. elos· ..
Jogares no centro, {t Cnpil.nl rln Repn'blica, em rJUe ri acio é pu~·
bUc~do.
~
·.
· · ·. . ·. · . · · •.
. ·.
· . Consta,-me mesmo que houve actos praticados em alguns
:mst.adoSI pelas autoridades respectivas, baseados em uma suspensão· de, garantias oLi dccrr•clação ele· esla•do ·de sitio, ·por• telegvamma confidencial, reservado, rio conhecimento sómente..
dos agentes; e desconhecido dos possíveis pacientes de seme:.
: lhant.e. medida. . . · ·
. · · . .
· · . ·,
.
·..'
· O Sn . .BUENO BruNo.~o -· Não SP. nvi:;n o cr:ir:rilwso q'J•l
cllc vac ser prese•.
.
·:
. ··. · ·
.
o sF.. P,mnos:\ LI:SIA .:_ Perrião. A decrcla~ão do estad·•
;de sitio não presuppõe criminosos. A decrçta~ãn do estado da
sjtio é unía medida prevista e condici•.lnadrt' na Const.ilHiçã:J ·
da .Republica..
·
· · ·.'
"'
O Sn. Bm:No BllANo.=io --.Perfeitamente. Mas·aWnge cri·. minosos.
·
· ' ··
··
··
O Sn ~ BAilf:lllfÚ L1:vr.1 - Mas isto envolve uma critica ao
.. 1'-ystema
csf.ntuido pelo !cgi~lador· constituinte. e: en1 regra,
pela nossa legislação, a qual eHtipula que a .. decrr.Lação do
estado de sit.io, estnmlo abfirlo o ·congrcs;;o Nacional, · {; da.
conlpct.imcia deste ramo rio. poder publico,·.· · ·. ·.: ·.
. · ·
. . . ·. Ora, nmqunnlo· sr. rliscute no Congresso Nacional o pro-·
· ·. jo~l,o. do lei .su8pcnrl~ndo as: garantias const.ituciona'es,, e~ses
r.r·rmmosns~. a quem .V, Bx. sr, T'Cfere, .portem tomnt• as suas
providencia~; de modo qnc a. argumentação prova . de mais:
. o· esta.dn ele si fio foi conccrlido pelo. Congrcs;:o 'iacional
em obcdicncia· às condiçlõ1cs oreaclas por .uma •rcbQilião, na fla- .
. granci'a da: qual, nós, Senadores, votámos, como ·votaram os
· . senhores Depu ladnR, com a' lll'A'eneia qnr o: caso comportava,'
. de. modo que ris!'a allr.gacão não me· pur~~ce., qiw ·justifique a
dccretncão do· sitio por meio .de tolegramrnas confidenciaes e
_,ll'~servudos, ,qne valo!'l cnrn? Ao~nm~n!.r., so.n.rgndn ú publica. cuo,. ITI1flOSla pela lei, no Drm•to Of(u·ral.
. ·
.
O Sn. Bvi~No f:ln,\NDÃO. -- .Tú dcixnram do~ ·~er. Hoje. esses
telcgrammas são pnblicndos. ·
· · . · ·
. ·
O Sn: ·BARBos,( LrM,I ...:.... V. Ex: nãb ig·n·om··q;rc. no Es..:
tado da Bahia e no do Rio G!'Unde ·do S•JI foram · Iom adas
providencias, qne ·só poclrm sr.r· tornadas no estado de sitio.
o sn; 'Rí;\~1\"~ F.lfl.\:\'(),Í(l
FiZ!!TÍTn1' allêgaQÕI!,, mns não
fornm cnmprovrdns. · ·
. ,, .J
,
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ANNAF.S DO SENADO

O Sn. BARBOSA L,TM,I --· V. Ii:x. ouviu o discurso do hon. I'<tdo Senad(lr pela l:laltin, Sr. Antoniu .Vloni~, rci'C<l'indo-se
a netos pral.icnrlos pelo r·1•Spectivo ·!!lOvomadoJ', lfiW s9 ll.JlOiava:
para· a·ssim ·proceder, cm aul'oJ•iuiçúo·· do podl)l'· f'ndel·al; pál'l.l.
cirmndo~iho qLw. as garantias con:Stitucionncs cstuviuu suspcn.
sns ·ntiqucllc
lUst.ado;
.I~ não é verdade?
, · · .· ·
. ·
·-. •r
• ,\, ·.·
O SR. BuENO BRANDÃO -·· O decrelo Joi pui lic:ado na l!u,
hià,
O SR. llARDOSA LIMA ~ ;';üt> é um aclu ,!<_, L:ovunw [o'(j ..
deral.'l Não 1'oi publicucto nqu.r o não· foi· publicado· no Diarià
. .
· : 0[/'icial da Bahla.'· . : · . ' · · ·. .. · · · ·.
· : · NoDiar'io· Ulfic'iat, quo )JUhlica os actos CIO Governo ..l!'ederal; •esle •deol•ei.Oi'llÍÍO ··roi. publwado; oort1a· lambon\ não foi.·
publicado decreto nenhum ou~iJenderido a~ garantias cousf.i ..
tuoionacs' no •Estado do Rio Grande 'do Sul. , ·•. .
· .·
E' :.essa uma :preliminar a· que. me refiro, .para ·.que· consten,
dos '''Annaes',' desta·'Cása :os episodios mais caract.erisl.icos ·!la

...

i'

I

Phtlsc

o

'
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quc··:Valnós;·at~av·e88U.n::lo;

•
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.

. ··-.· :·· .: .. ·._ · .... _

s~. Búii:lli~ BJi,\NoXn .:.:. Em tempo .opportuno o"c~iJ ..
géesso· terá conhecimento· de: todos. os actos .praticados ·pelo
. Poder Executivo du'rlinte· o estado do· sitio; . nessa occasião
· por!cr:í ..se1· feita arialysc complcla r ped'eit.a cin' l'~lacão li
at.lit.ude .rio Grn:e~no.
. .
· . .
·· . · . · .
. ·'
O S~t. B.\i!nú~;( LIMA·... St.. •Presidcule, quando o Gon.
grosso 'Naciória!'deeretou ó estado de sitio; autorizando a sua
pro'rogaÇão;' ·allesim~se' 1ia Camal'li '!los Deputàdo~ :·que assin:t
procedia o Congresso :Nacional porque o. prazo. tlm·ante o qual · , ,
ficava111 .. suspen~iJ,S as garanl iltH const.itucionaos · excedia: de :3
de ~etemhro; data ma1·ca&Ja na r~onHt.il.uiçfto da Jtopuhlica par;1
ter·nLinacão rios nossos' I L'lliJUI ho' m'dinat·i•)S· 1: · qu.1. as~im ~en ,.
·do;' er!i"'natu'ral que ,:o 'Poder·' Exec.HI h·o ri casse aulot•izado ,•.
pr•fH'ogar··· a' suspensão das ·garantias consl.il.ueioriaes.
,:: : ·' · ·
t : ' Est.a:· allegaéão ·foi produzida na Camáiia;;do~ ·, Srs:; DepuLados·· por·• um:•. dos·· membroR ·da'i. respectiva ·'Com missão de
Constituição·.:_:
;_.·~.:,l:,:r,.··
. •
.,:_-., ..• ·
· -~_;: •.
. ' ·'Devo;::em bõa fé,. observar que ·não.me· parece procedente
a ·alJ'egacão; ''Pcirque,•. no~ 'pvesupposlo . de ,que, ·O· Congresso· .Na-.. ·
cioria]·:üvesse:.enoer.rado .as ·suas sessões' •no 'dia 3 de se tem- ·
bm,L•OcGonreni~· a: ·l)ypôtllE!seé Pt'evjsta •na . Constituição dl.l po...... ~
d~r () :J?r.esidenta· .da'~Repuhlir.a; ·na . ausf)nc.ifl ·:rlo Ccmgresse Na- .. ·.
'
Clonai, <decretar· o estado :de si!. io, impprlando que :essa decrF . ·
• tac~o . sc',:faca·· em co'ósideração. á.:·SUSJÚ)nsão '.qa~' g'ILI'anl.itis ·
ooústilucioriaes" .iá ·autorizada pelo Congresso .!'[acjonal., ,. · .· .. ·: ·· ··
. : 'Ú que· agora •va~. acon(ece.r ·é 1.1~ .Pronunaia!llefil.tg expres- ·
so qo; Congmsso. ~acwna:l, afftrmando, em· communhao com o
Poçler Executivo, á necessidade. do se manter. o 'estailo de ·:sitio
em: do tis terços do territorfo, na'cional; dando.:. lhe. uma· physir:i- ..
. nomia de. chronicidade ·quasi, com esténdel-ó àtr.l 3f · de· de·zembr•o·cta,anno'corl•ente.·:·· .. · ,, '•'.· ·' : ·, ·' · .. :
·
· · E'. pois, um momento legislativo em que os Srs. Sena;,.
li ores se· têenrde P,l'~rinnciar. sobre· a convenicnc.ia dQ se' ~e~
cre~a~· o ~s,tado de stt.lll; de· se manterem· suspensas .as ·garantras ·
consl.rl.ui!JOnaos ·nt11 3 f de dezembro,· não só em pontos;do. ter.ritn'rio nncionnl onde combatem as armas da legalidadi{ 'cant.ra ns'.rja rrivoluQã~·,, ,como' tam br:n nnqucllos· Estados nos.
.. Ql.lRCS
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o •.Governo affirma o reslabclocimenlo da ordem legal e da
·norrnalidade· das·. aonctições .. · .
. .. .
·
,
··: Assim, Sr. Presjdcnte, não, sei. a que fócos de rebeldia
pepr.anç_ntc <:e refere a mc_nsng'cm. _do Sr. Prsidente da Repu.b1wa • ·..
· • ·No Pará está réstabelccfda .a orde,m. e iJ!-S~aurndo ó processo contrai todos que ·,se. envolveram .na sed1çao :.. . · · -. _-.·. · ·
· · · No. Amawn'as_. nma·· uutOJ'ír!adb militàr:' exerce,. interina- .
rne1,1te, a· factl~da~e de ::mantenedo~ da ·ordem, em ,plena· pa7.,· .
detidos os prlllclpae~ responsavcJ;; pela rebelliíio, roragJdos
· outros· e ·inioiaclo- o proc 0,sso_ correspondente:.,_· • ·
··_.·. ,:
. .,, ;0 ~R. 1 1-ÍUiln' StirÍA~''' -'.F.m ;:11n trecbn' da mensagem Óo
governàdor do. Pará;' publicada· no JornaL do< .aommercio; se
''''l'l11t!a 'q11r• ',;, ~·.l·!x. ,•II' pr!illll' a 81J~fJCil~iio •rio -c;; tacto• de sitlo
I.WSSi:l' E~ ta do;. · · .- · ·
· '· .: ·
..
,. ·
.
s~:.- ·B~osA L~MA -~ E~ Sergipe o .respectivo governado!' rreassum1u::as suas fu'hccoes g6vernamentaes em. plena
normalidnde, .. jnstaurnndo~so· ·•lambem · -.ntiss€: ••Estado. •. · o .. processo• aos· implfcad(IS -nos factos• rlà•· reboli ião. • : · '"''
· · ...
'·'" Na··BiiJhia;!'niiil sei 'QUt>"fóoo Ide robellião' é .. que existe ..
Ná Capi ~ai ,:Jcêdl!rnL!• no·: fi:~larlo do Rio .de Janeiro'• não
sei qual· é •o fóéo de 'rebelcha; :dr.'' que ··.se'. ttmha•· noticia; ·a
ponto• de càracterjzar· nitid!lmenta a situação presupposla ·pelo
.legisl;1dor •cons~itu!nte· ria· 'pl!rase ~· 'êgrave commoção intes;.; ·.
.tina)',·· no· art.'' 48; !~·' ·.15,: na"· parte. ·relativa "ás'' attribuiciles':· do· ·
Poder T~x~cütivo. . ' ·· · ·'·· ·,·.
•·: .·. · ·'·' ,,,,, , • ''·
.": ·A âecretá~ãô :pelü Congresso. Nacional, a affirmaç~o soIemne cl~ Congr:esso · ~~cional: da permimencia de' 'focos·•de rebeldia,' e:\;igindo ·o estàdo de ,sitio· na·•grande·maioria territo-.
. ri!ll!,cJa~ Litli'~a'dos fr.~eratjyas .e: ~Or t-Offi-J)ó:'Í!,ll~ :s'é ~~teJ?~e; até
o .f,m·· do- corrente ·anno; ·dá 1déa·,de utna SJtu!lcão, cu~ a gravidade ·im 'não proçisn, sul:\lin!Jâr. ;1, •. •• ,. , • • • • • • ,
·· •·o,' ' Sn. ·.Bu~o
Blt\NDÃn. _2:.:. ·Essa gravidade é evident~.
·, · . . . . ,.•J:·_,·._.··. ;., . _:jt' .• ,.,.
'O Sn. ~BARBOI.'IA 'LiMA . .,-- •., :·nos 'effeitos· que póssa ter
·sobre: os .creditas de· .úmà)\a,éioli~Ji4ade,'·'capa,z de i viver<regi, d~ •-.~elo ,systema consfjt.uciop,al; :C com· a sua poss!ve) . repe~
CI.1~S,ao :,sobre·:.o: nosso . merqnrlo. e:derno;· S9~r~· -as ·nossa.s, fi,.
·. nanQ.as, i·sobre;;o-·th~r!Uom~tro:, das. finanças· ...,....·. n camb1~, .e,.·
povtanto,,: sob.re · qs 1f.manf}as: dos -E~tados,:•obrlgaçlos á . satisfa-.
·ç.ão 'de: co:r.ipi'omissÓB C'1hfrahiqos cm jlllntíd,a. e!Jl ,-rclac~o · ~
·qual o avJltam~nlo: dn. no.~~a' ,vem r.reandn ·Qmii'·S!tuação~ qe
perigoso~' desequl!ib,rJO .. :: ... ·•· ·•i., , ·, ; • .• , "' · . :, · • ·· · .. ·· :·
·
· ·, '·sr:' PPes.itlrnte.: ha m11 if n qu~> mr: vP.n h o inn! innnd'l â observaoão, t QU8 Jn'c: pareá ia ·"p'oder I Ser :f~_ita . IleSte .recintO, .SCV~re
nma nMmrili:l pnliiJcrr qHe 'n:proJrctn•Nil'·r~L·hnt.e põe-de·.novu
1
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·. No i Esl.arln dn. nio· Cirando· do. Snl tomaram armas ·contra · ·
. a anl.oridado oonsl itúida numerosos'grupos armados, que mantiveram''tl'' g1fown. ciYil ··nàtnwlh! "pnirlndo:.· rln· ·;n:odcrnl,lão;: por
alg;iiiR i'll1PWR',': :Era. um fi\!ll'l dt)'' •·nhn]rlifi:· n111·': nrr•iio ·.;• N~o era ·
.um r f6co Iat.énte ;• .Não era·'um estado 'de inquietâcíio genera·~ -·
lizada, rlnnrlo' ti l.on1er a eclosão •dO qqnli'!linr rnnviment.o·'revo'IJwiOilfll'ÍO. Não; era a .revoluç~n d~minando as campinas, as
coxj)has' daqiíhllo ~eroir,o··. Jl:star!o; · rhnnt.en4ri' •em cheque· a' IIU::
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.' loriflftd(!' consliluida, S('rr:, (]Ljf!, npczar da !:(!'aVO COlll1110ÇÚO inle:;l,inn, assim renlimiln, l.iY!!S:':f!lll . ~ido SLispcnsus as garantias
,consl !! itcionaes I
·
·
·
.F•1i 11111 rnc.lo qne tnP. rlru qtw. pt)o~ar, (jút• me sttrprehcnrlnu, [{IW nw rleixotl .perprxo,. lll"'lllndrr rlp comprrlwnder a
nxewdio dos. lexLtlS cunstiluciunaos da, Republica.
]i;m üm caso alleg·a~sc que existe uma grande inquietação
no ,;spiril.o puhlico, que l'la inl'ormlicõr.s de varias naturezas
. mdu~indo· a crer-se. na· immincnlc cclosiio·dc ,movimentos sull-'

·.'

,,,-·,

\

..

ANNAgs .DO

-. ..
·

·.

.

..,

. Esl.ü-se (laqui a vor que r!ssa immincnêi'a elo uma do- .
· J'lagl'aciio rio ·movi rnenlo cónli·a .a. ot•rlr.m. publica arnenca dons
lçl'(:OS rlo 'lerl'il.(tt•in iméionul. Ent.rcl.aulb na 'reg·ião brasileira
ellt. que essa c·ommocão so cxter·ior·isou; se manifestou,. se em-.'
t.l'egou a oper·acões de. g1.ter·ra,rngulat•cs,' com. batalhas e..-combat.eR, cn'i.re forças. ·!egalisl.as e.· forças revolucionarias;' ·nessa·
· J'Qg·iã(l .cm que durante t.an!n tempo se prendeu, sem culpa
formada: ·cm que durante tanl.otempo se praticaram todos os
actos habilualmente praticados em estado de. sitio; .nessa re. g·iiio n il.Jesmlidade. campeou,em· absolulo; porque Iaos ·actos'·
stí porliam s'er' autorizados pela suspensão'rlas garantias constilt,wionaes. E o que é .mais; .os .rcvolucionat;ios, os ct•imino~os
poli ti cos, tão malsinados, · que··. se :procura .. crear • uma .legisla:;
çüo exemphir quo ós desacor•o'coe, qui:) os rJesanit;nc nas·· suas
l•mpreil.adas.; esses revolucionados foram . tratados como bellig·erantes pelo Governo Federal, l.iveram :cont'ercneias .de cara- :
· clet· diplomatico, mediante embaixadores que ·iam ·e vinham ·
em énl.cndimêntos. reciprocas.· ent~o ·aul.m•idades lcgaes .·e a
illegalidade rla.auloridade quí{se qUiwia constituir, e, ao envez
•
·. tia suspensão das garantias· const.il:ucionaes, paPa assegurar;, a ·
. llstabilidarlc, das institui~ões 'Jbcacs, .·para' firmar. ·o ;prinéipio ·
da. autoridade,. apadl'inhou o 'Govci·no: um tl'atàdo'-quc ·podia
. s~r· con'll:íarado a ·um ·. dos n:iu itos tratados de Lauzanno · ou de'
Sevrcs; tia velha Europa convulsioriáda, Ttim tratado que ficou'
· eonheciclo na· nossa historiá, na· hislm•ia'Nritcmporanea pela
. . ·.. • :';
.
· denominação de "Trat.ad!'l í:las Pç_dras :\l~ag'' .. ~
·Nesse pacto asscntmm os .revolucJOllat'IOS, .cm nome do ·
sou valqr .esl.ratcgiéo c .do seu' vig-or militar;· asscnt.iariL os
·l'nvolucionarios que liaviam· ·subidi.l ·a ..úma ·categor·ia. de .t.al · '
ordem que não rn:iiS .morcci'am. O.. l.J(Ii'ne· .de]l~ÍiCiaLiVO de. rilas. horqueiros; assentiam os revolucionat•ios:cm ·tra~ar· com· o· em~ .•
bai:i:ador do Governo'Nacional e· quc)J.l'll;·ncm ·mais nem· menos·
1Jo que o digno 1\!inisLro da· Guét•rn, .. o benemcrilo Sr. mnrt•cha I Sef,cmbrino.
·
.' ,· ·
, ·
;··E esse fót:o ·cte rebeldia serenou I! .a ins)lrrei~ílo ·como. que
. se. apagou,. chrismada; :ao· final, .·por:ur,n~ ;amnist;ia. encami. nhada,, em boa·· hora, sqb . os. altos .auspwws , dp honrado Sr •.
Presidente da Republica. E a paz foi· restabelecida nas· co- .
. chillas' onde, já uma vez, já ..a tinha ·formado o. genio tutelar
'de Luiz Alves ·de Lima, cm campanha· analoga .Ü:quella a que
m~J ·refiro. .
,.
,,.. -'·
.
.
··· ··
. . ·
Assim, Sr. · Pccsidenl.c, o . observador desapaixonado,. por ·
mais amigo ·da ordem 'consW.ucional quo.· o seja, como,. eu o
r.ou, não póde refugÍJ' ti observação que .se impõe ·desse pheIlomcno · politico aferido, . scg·uncfo·. a esc!Lia : em que'., olle'
occorre. . . ·
· • · .·
. · . .
':. . .
. . Deflagrando .no Rio· Grande do S(Jl, encarnado em forcas.
·poderosa~, cujas rnizc8. i~morg,iam• no · am,rlgo .da populaçüo
··....
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gaúcha; esse moviinenLo, pelas suas. proporções,. unicamente,
p<:la escala cm que dcfla~:;r·ou, .sómentc, · pelo vulto com qtw
imprcssitiuou t! scenarío nacional; esse movtmento' nfio 101
classificado de gesto ele· mashorqueiros, sinão que· par·ecctt tt
.não PO\lCOS brastlciros um gt)sl,o al~ivo· e cora,!OSo Lie reívindi··cação contra o que a CRscs puLrwlas ·se al'íguruva uma dcior-.
· maclio .chronica das garanl.ia's const.iLucionnes .. !itleraliza<las,
pela Carla de 2-i de l'c\:c'reiro, a lodos os· brasileiros. .
,
E venceram com- o· coneur,;o do Governo Federá!;- o. suh~ .
verteram I)elas armas, ·direclan1ente ·e por ·factos ·violenta. menLc, na ling·uagcm techniea tló Codigo Penal, sttbvertcram
·. úma pat•te p'rünac.ta! do. estatuto-. de 14 de julho, que é a Constiut.ição do Estado- do Rio Granàe do Sul, promulg-aria sob os
· .·auspícios e as inspiracões do iuesquecivol.J ulio ele Gast:ilhos •.
Praticaram Q -crime previsto nu Codig-o Penal, Lentando e con-.
seguindo direcl.nment.c e:pór faq:os, com. violencia, ni,udat·, modificar a.Constiluicfio de um ..E~lado federado. Esse acto, lll'C- ·
parado por·20 ou 30 cidadãos civis ou militares, contra a llonstituirjão, contra as auloridadtl~ ,;c ·qualquer dos Estado~ J'e. dllrados, ú um crime; esse acto, praticado pur 300 cidadãos nas ·
.mesmas. condições, é um crime; 1:sse acto, praticado .por 3. 000 ·
·cidadãos. armados a fuzil e a·canhflo, será J.IJ!l crime; esse acto,'
·praticado. por. 20 ou 30.000 cidadãos,. organizados em i'orças .
regulares pa~sa a sct• uma opera,;ão ele belligcncia dentro do.
territorio ·nacional! · · ·
.. · . · · . · · : ·
.
Enquadrado por .uma aiwmalia sing·ulari~slma, no no~w
Direito Penal Int.e't·no,. com seus agente~, trata o Governo Na. cional, acumpliciando-sc na modifica·cão violenta de um texto
.constitucional/ daquelle Estado ~edcrado. : .
V. Ex.; Sr. Presidente,' c·.o Senado veem o quanto esta
expressão, {óco df! r·ebt:ldici -·.denunciada na mensagem .<lo
Sr. l>rcsidenlc da Republica,' e. estas outras de que tanto· se
tem abusado com 'relaçiw aos rcvolucionarios cm acção,. neste .
·. ·ou na.qLu.illc .]lonto: do ·tci'l'it:oriu ·nacional, dcmoústram quanto
de tH'bitrio está reinando no domínio da actividade politica .no
· nosso atormcnt.adü. Brasil. ; . ·
· · . •. , ·
·
. .
Si a leg·alidade está victoriosa;, si à ord<:m re.ina 1ía. maior
parte dos Estados .uetinglidos .pelo· decreto .·enumerado .nu arj.jgo .da lei que vamOs votar; &i~as autori(lades consnt.uidas ·
funccionam.nesses Estados, rcalmcul.e; ·si. o processo contra os
l'evolucionarios segue a suà. marclla:.'regulat•, J)Ol' ·que rnantc11 o . ,
cs'tado de· sitio .ncs.~às" n-,giõcs, . quiinrlo o csl ado. de. 8itio foi.
dispensado . nas· I'!Jgiõcs 'eonl'la;rulla~ twla r,'ttc!;l'a civil no
:Estado rio Hio Gl'andu do Sul? •· . · · • · '
. · ·.. ·.
· E, ú. merlicla'qlle us!'ót•çus t·.evoluciómu·ias forem afl'tl\'l)ssando· este ou aquelln r inciTo 'deste. ou daquclle· [~sludú; 'a sús-.
pensão das gm·anl.iris ·consl.ilucionae~ h·:í t!lu~t,t•anrlrt-SI'. r n6~ .
teremos; dentro dr pour(l · Lcnql•Co Bl'nHil inloiro vi\·enclo ~oh
o .estado· de· sitio. r:om inna·. Constiluil;fio J'cch:tda [lOP;·nito >o
salJ.c quanto Jorilpn·.. .: · . , . . .· .
· ··
.
· St•. PresHlenle, IH\ •:omo que. uma j;syclHHu que \'llC g:ras. sancll1 em todas as regiões ma i.~ .·ou rnetios ·:tP.!JJ•oxirrmdas (los
governantes, .como ·nas l:Ónas t1!11 ·que vivem os governados.
· E' a psycllose do alarmismo; t: a siluacão mental creada pela
loi da suspeita. é aqtwlle urilb\entc em Q.üe cada qual desconfia
de cada um; .(l.aque!la S•!rie de clivag(3n~ Q\,tO vão .stlJ)aranclo
· os ci•ystaos .nn · alnia ·populal', detel'!ninando · tinw siluacão ele
jnstabilidado, uma rrwutalidado do agoiro o qmu c-rcu~a flcplo~
'
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rnvel· de qvo a- normalidade .do. ~quilibrio da .sociedade bras i- .
leira,.só podet•á,set·· resl:nurada. pela. ·reiteracão .• aggravada das
medidas· •de. rigor,·, cuda \'llZ;ma,is •. exlremas,· pela múlUplicacão
do i :tmmei·o .do ·.-P~i~Õies;,. peln .d Uatac.ão- no . mnbitô .. da ;;tanefa
policial, pela ·espionagem: collqctiva. e systematisada,. pela. suppo~Jciio de .que·,é possível fazer convicções e fazer enthusiasmo~. ,por.dcm~etos .... :;:•.,,,

:'_,:

.',1

'

'·:i

'

:.,r!:'l,,:'):

,.·,.;

,

1 • •

· .· Era;. Sr. .. Presidente, esLa a. mentalidade. a eu,ia. ,inspiracão
. sucem11biram· um. dia os actores da· grande tragedia que foi
u Revolu~üo'Francoza·:.· ... _:;, ...••.,..;.r·, ... , ., .... • .. ·~:-" · •:'.
.
Eram: os .docteurs., en .gúiUotine;; os ._devotos da- .forca;:• os
que. acreditàvam. ·.que era::preciso· sangue- e··mais sangue .pàm·
r.egar. a: arvore da -.liberdade .. , Eram: estes-:homens :cfunestos -e
allucinadds .. que- vieram.•... redundar.:.no.: advento da- -jeunesse
dorée; para quem.:nadn havia de· mais.·agradnV-el·do que dePl'imii' as' conquistas:,de •89; ridicularisar os -direitos dos bo- ·
mens, . referir'-se; ··como:· tanta, gente:' se-: refere,_. ao ·-.Hi··de -'no-.
ver:nbro, com menoscabo .e despreso e·;·'aQ Jim;ona.reaccão thermidoriana .. por. tiltimo; .. no advento de, .um:· dictador.,, .._. · ·:·.,
,·.
Jll •ainda. hoje,, DO·. séntir. dos· SOCiolj)gós ,,ma,is · im(larciaes
e· equan imes, · daquelies ·que .não.. se· .deixam:. possuir· de· precon•
ceitos de racas: nem· .predilecões. de ,•nacionalidades,· ainda.-hójs ..
os soei ologOs que· se debrucam sobre. o ·abysmo :que foi· .a ·.ca.:. ·
l.astrophe •de'' 1914,· ·em 'que. se· subverteu ;o,mundo civilizado;
t'iliam a epopéa napoleonica vum enlevo,á··um .encanto_determinado. pela• historia 1 dos ·gestos' heroicos praticados• nos cam- ·
pos -de .batalha;. f.iliam ~à. paz •armada, .o •espírito·· de· revanche.
· á i:lecomposicão .· e.·· recomposiÇão pelas ... co,nquistas a· mão ·ar;.,
mada: ,das: nácionalidades, desde: então, · nb· eterno . ilntrebater
de àrnbicões .. ·: :, ·.\.. _.·.·: . .-·::.'·,~ .... ·' ..·~- _.·_ .... ,
.. , .. ,,Sr.; Presidente,' .iuls_,e~tiuros ;désde, 5,'-de jul~o:.-da · 19~~·
qu~ndo .'·deflagrou· .a, r~belllito. suffocad!l ;p,elo ,Pr.esrdente· -EPItacw ,_Pessoa;· , a :,exJ;ler1mentar· .a .. elashcrdade dos . apparellios .
. centraes .•. da'Iegalidilde;,. · :,,_.;;,,.:, .. ;'- } ,,. ·: .. ·:.: ,, :,._ "' ·
..·· ...Votado. o estado de·. stbO,'-.conJugadas• as forcas .. frers .. :\.
h;galidade,: esta, :_co_mo: outras ,rebelliões,. foi . dblllinada,_ ·Devia
seguii•:'se o· _.processo..dos' implicados .. Esse· processo· Iniciou-se, ·
·e ha dous annos·.e crnezl:ls·-que·. ~e ·arrasta .no::pretorio ;federal,
mantendo~se_, em· custodia:.:todos quantos; :em grãos diver,sl!l~,
~e· .envolveram 'oti:.,se.:;,::iuppõe ,que: se ··envolveram na·:,pri·, ·_ meira .e~plosão ..:Ago_ra;. àffirmam .voze,s 'Mtorizadas. do_ mun-:. do offrcral ',que.. a :legahdade. fqt restabeleCJda.•Cnl _.quas! ·tod•!lS
. os :.Eslados. ·attingidos ·pela. suspensão •das· garantias.· constil'u-:
cioimes. O' que .. restava .. ·era ·. promó've'r:o. prooesso de··todos
. quil.iltr)s .. se. tenham C,nvolvido,.em,· taes· acóntecimentós,: exclui. dos '-- excluid_os I.-'- -os _revolucionarios- do· Rio .Grande .do :Sul,
excluidos. os que .tiveram~ 'mais fo'rcâ ,: mater:iall -beneficiado'!
os ·.que .tiveram<rrmis ;vigpi•: para impOr·., as suas 'condições, al'as.·-· lados· esses' quantos sé: bateráin éont.ra: ós ·que- se, lhes affigu ..
· !:av~. o crimç da pe~petua~ão: ~o ágerite c~~tral do.Poder _Ex'!- '
. wlno noR10Grande do,~ul. - .. · ...-, ,., .. ,, .. -, .. ·· · .
. ·.·.·.· .. sr, Presidente~ ·a"equ1dade, e.,;a J~strca ·evtdentemente- sr.
con!rangem:deante;,desse paralleloJ,. ''··• ·<·,.,· .,,,·;,_;,, !.·~•
, .. Num- caso.,,_. revoluoionart()s; bell1ge:r:antés;· com ,os, quaes
·' t.r:ita·:o · Presi~e11te ida,J\ép:Úbllõa e ,pôr; isso: dimo.minados! -os ·
· revolJ.loionà.rips~.,,l\~ou4'o:;caso .'f •s~t4io'iosos;. ,com.,,:os, !Quaes.·,não
.§e q-qer ~er a menpr .sp!l'lbr~ do pos~iyel .ooniJ.iveJloia ()U SY!l!,''

'

.

..

.

'

. '.

.

'

. '

··:.

'

'
,·,J

.
'

'

'

'J

I

•

I

,;

SESSÃO EM

I
'

I

'I

"

:',,,

23 DE imTJlMllRO DE i924

I ; :.

303

. paLhia e aos quae~ se denomina _de masho!queii·osl Num c~so,
aqu_elles que queriam e, conseguiram modificar a constituição
regr~n.al; no_utro caso, aquelles . que :queriam. e não puderam·
modtfJCar viOlentamente a Constituição Federall Para aquelles, ~e poz em perpetuo silencio ·o .processo que lhes. deveria
ser: mstaurado; para. esses se crearam condições anormaes pam
'
·o ~roces~o.· a que. deverão responder!· Todas as gárantias de
deles~ a!f~rmadas no a!t, 72, na Declaração de Direitos, da
. C?nst~L!-ucao da Republica,. foram. afastadas, com a incommu;_
. mcabtlidaae e a perpetuação qua8i da condição de· reaccJOna·. r·ws em ·que se encontram.
:. .-,·Tudo isto r,epresenta u~· con~raste à. que nã& ·boct~m
I ~lfl'l~' ..os olho~ do observador: :mparCial,. desapaixonado, .que. raCI_ocma com as, dados sugg>er1d'Os pelas condições economicas da
sociedade brasileira, pelos elementos decorrentes da· fermenta-·
ção que f·ervilha. na immensa maioria dos ,lares flagellados :pela
. indizível carestia da vida,.a .reflectir ·sobre a mentalidade .feHa
de impaciencias,, necessitada: de u:ma medicina sedativai• e em··
qrre. se agi La de proche .en próche, de·casa em casa; .de. cidade em
' aidadC, .do li ttoral ao sertão, toda .a nacionalidad-e brasilei.ra em
uma-hora LT'emenda para 0s destmos da. Republica! . ·
·
· · Sr. Presidente, tevê ..assentei, quasi diria, nos cónseihos da
corôa, o meu eminente .patricia, que honrO\l. ilm dia uma. das
· ·cadeiras ·desta asscmbléa, na qual quiz o destino. que· eu hou'.'esse: de. ri1e sentar tambem. Elle e cu, vindos dos .Primeiros
dias da Republica, separados. um do, outro na ,iol'!lada tQrmentosa 'de. OS. O..obscuro orador, t·ercando: armas, nunca i.ncondlcionalmente" ao. lado. da· autoridade· oonstituida, ·representada,
então, pelb portentoso . marechal de Ferro;,o heroico marinheilO a bordoae. sua bellonave, patendo~se intrep!damente/ao lado
. dos seus camaradas por aqUJllo ·.q,ue se .lhe .afigurava a. -verdadeira ·.Ieg'aJidade, por .. uma these doutrinaria: que lhe .parecia,
'como .aos S·C·IlS correS'ionarios, que andava errado. o Vice-Presidcnte da Republica.. . .
... ·
.. ·
· · . Era um revoiuclonario, era um inconfidente. Não .liav1a
ainda o· crime de Iesa-magestade na. Republica, mas era. um pre•
''
cursor desse. delicto sui generis, ..Er,a, na linguagem das folha,;
·rubras .que p'ullulam â beira dos governantes fortes; tlm mas:.
horqneiro. ·
.
.
·.. :·' · :.. · .·
:
. . 0' temP<J .fez ·a sua obra de apaziguan1ento: clarificou ó
ambiente; ponde-se enxergar. mais. fundo; raiou. nos horizon~
tes ·de ,nossa Pat.ria o anjo da· clemencia tutelar,· e os brasileiros
se ent.l'eabraçaram. 'A. amnistia .deixou· á historia a missão· .de
attribuir. a cada um· os··meritos de. sua attitude .. E o Governo, .
na hora prêsente, que se bate pela. estabilidade das institui(.'Ões
.e pela ordem legal, te!tJ a.feli_cidade de conta,r !3ntre seus collaboradores com o heroiCO alm1rante AJ.exandrmo de Alencar ..
outra v·ez, na preoccupacã~ de tutelai- à saude .QubÜca,
um·
scientista
de genio. conduziu o. Governo· da .Republica a
I, promulgar. um codigó saniLario, no ~qual se legisltivn compulso,riamente, . cm mataria que entende com a saude de cada qual,
·com a.hygi-ene dt~.cada l~r.; ''.. • .. ,''..:: .. ·, . -: <· •.·.
: . :.Fer.iu-se. uma :r.enhida batalha em torno dos prJDCipios
doutrinarias·. erri conflicto. · ... :. .. ·, . " .· . . .
,.
'· ... ,.Tivemos, .os q'1~ nos envolvemos ne.~La. ~al.al_ha; a fe!Jc~
dade de ver app!andHla :1. nossa.·attit,ude pel(l.!DSt.l'lrador J!ll\XI!II~ g~ COBStitu~Qã(l dilo ;R~p~l!Qa ...... o egt'eg1o R'uy ;Ba.:rqQSª'·
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· O Senado o ouviu l]Llilndo affit·ma,·a que o Podet· Pllblico,
a pretexto de manter n rirdcm, de ussontnr as m.el<hol'cs condicõcs proprias á civilizacão tle uma cirladc, não Lem O· direito,
além da epiderme, rC[Jirlerme· a drmtro, elo cada cidadão.
·
Os animo,; se exnll.aram na resistcncia a essas medidas que
se nos afigumvam t.yran\J icas. Eu fui um dos ré os desse crime.
Não me penitenciei delle; não ye,jo rnot.ivos para me penitencial' ainda.·
·
O conflict.ti. malet;inl dd'lagJ•ou. 'I't·arnt·anl-s.r rornbntes nns
runs desta (.api tal.' Bul.ulhÓu ;i ft·cntt' fios que eu tendiam. com·- ..
· bater pelo seu direito, lia phrase lapidar .lembrada opportunarnrmtr· pele lionrnrlo l:i!!tH;dnr por Amazonas, ctijo nóme declino.
· I!Dm hahilnal symn~.~i, :a. o· Sr. :\i'ist.ides. Hocha, I] a ·phrase do.
Von Iring aconselhamio. a cada l}lll que se bata pel9s. seus di-,,
reHos;. figUrava na vanguarda; .lá então entre os mais ,bravo~
como .um mashorqucit•o, ridicularizado naquella época; com6
um desordeit;o c um .rchclcle, o inf.repido, ho,ic general ·Tertu.. liano· Potyg·uara, que dá :i defesa da legalidade, na hora .presente; c mesmo hcl'ilismo, a mesma bravura. a .mesma sinceri-..
,dade, o mesmo desinteresse, com que se batia cm H ,de no~
· vembro ele 1904; na run·rJa .P.assagmn,. nesta CapitaL .' . . .
Diogo Antonio E'ci.ió, figura consular, cuja evoca(;ão ainda ·
alvoJ'OGil ·o nosso patriotismo; Diogo Antonio Feijó, o· energi!!o
Ministro da Rcgencia, que sul'focou as sedições que ameaçavam
a nossa propria nacionalidade, a nossa propria· inrlcpcndencia; ·
Diogp 4:ntonio "Feijó. tamb~m f~i' mashorq.uciro, tambcm, foi
dcsdrdciro, quando cm conntvcncJa, nada mais, nada menos, com ·
o egregio 'l'heoph'ilo ottoni, protestava este como protestava.·
. aqucllc contra as ·leis ri:Jaccionarias ele 1841 e sublpvava a ·então provincia de. S. Paulo,. a ·enf.iio provincia ele 1\finus Ge- .
raes·.
·
·
·
·
,·
· .· Sarmt)nf.o. foi exilado, desterrado pela. legalidade, quo im.o -pcrava nus margens do Pt·ala sob o guimte de D. ·.Toiio ManoeL
Rosas. Não podium voltar ;í pafria réós .de crimes politicas;.
ostavam nas mesmas condiéões de todos quantos se. insurgem
contra a legaliclade. . ·
- '
·
Não ctcscon lwço 'quanto são hcrel.icas essas mín lias evôca. cões: .não rlescnnhc~o. tampouco, quanto so príde a.fil!'urar de
impm•tincnte a :minha att.itude Msl.a tribuna, neste momento,·
na votacfio de làl pro,iccto. :
·
,·
. . v. Ex. l)lC flCl'clÜaJ•tl sr a minl]a IJeresiá'se. aggrava com a .
~prcsenlaçiio clé uma.emcncla que vou ter a honra do ma,ndar ·
. ;r Mesa o em· qúc condenso o meu pensamento, as· minhas cogitacões do patriota, .as minhas preocctipacões. pelo bem pu..;
blico. os meu~ dosc,ios do uliccrcU:r•' com o ·meu lar a scguranca
dos lares do~ meus cornpaf,riotas,' nn:, r.spernnça drJ ·liharriar a
caminhos mats suaves. os rlelentor.cs dn pqder publico e lhes·· ..
fazer crê1•. que, no Indo opposlo. os que nos ··são nntagonistus, :
não são os tigres .da Hispania. rfio são brnsilriiro.s que niio ~e-··
jam acces&h'eis aos melhoNs ::rinl.imcnlos rln amot.• {t Patr·ia ·
.
. .
.
. ,
e dr. rlevoçiio .11 Hr.publica.
· Eu vc,io o dnr-lil'e em que varl1()s cahinclo pouco a pouco.
Vejô, com espanto, que todni; 'ns COP.lfuislas alcancnrlas pelo
Chrisosl.nmo. da. nos~a dr.moct•ncia. todas ns, 'viot.orias selladns
peJo. mais all.o Tl'ibunál, de . .Tuslica da Hepublion. toda,; Sr3
:vão' .oblite1•ando; vão sendo ·pouco. a pouco derogadas pela in~
!Cl'i'el'encia, impncicn\c do
'
.., ~odcr Execu.Livo •. . · ' ·
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O dit•eito que l.int~u.m .9 (cem o~> nossos conci!=ladãos de saIc~:rislaclores; o direito
de lerem nos ,íornaes rliarios dcsla Capital como elas 'rlornais ·
cidades da Hepublíca as ot·a~úes o os rJi~cm~os dos seus roprescnlanlcs no :::>cnadu e na Cama!'a, e~se rli!·eilo succtunbiu aos
golp•)S de uma inlcri.H·et.nc;iio ora vicl.ol'iosa c segunclo a quu), ·.
· tudo quanl.c aqui di~emos, tudo qúanlo. aqui c:xpcndemos no ·
· de.sÇI)1Jlenho da nossa rnclindro~a.·rnissfto, fica nas paginas elo
JJzarw do Con(trcss; 1 c!csconhecido dos ltabeas-corpus do Supremo ,Tribuual :~'cc.lcral, que dmante .o qualriennio Hermes da·
Jronseca asseguraram a publieac~iio dos diocursos de lodos··o$
opposicionistas da Camat·a, c do ·::;eimclo, nos· jornacs desta Cu-.
pita!.
·
Ora, Sr. Pres.idonl.e, testemunho nesse c'repusculo que cn-'
volve ao. mesmo. tempo a minha vell1ícc e, por essa dolorosa
corresponrJencm eis clius ela Hcpublica., assisto ao Lriumpho,
sem conlras'le, de doutrinas, seg'lll1llo ·as quaes o JJcpuLado ou
, · o Senacl.or ilidese,iavcl, iecm ful!nmado com a pechu ele hc- ·
rcsiarcha,oos disc~li'Sos que pronunciam. Ncm só deixo:~m ele· ser
dados a publico, considerados como medicina toxica, capazes
de envenenar a alma popular, ·conio ai nela, si não aqui,' mas na
outra Camat·a do. Cons·t·csso Nacional, nem no proprio Dim·ío ·
do Conoresso, podem ser publicados· na integra. . . .
.·
O .l:lenaclo me pcriloàt-a o.· rue 11avor .alongado nessa ex-'
pansão, o quo. possa haver de menos acccitavcl neste grito
d'alma · c verú, "cOm ·a slia llabi tua! ·indulgencia; a.· emenda que
.ousei 1'ormulat· c. que cnv.io á McJsa.
··
·.
· "Emenda ao pl'ó.iêct o u~ 145, rlu 1!J2J, dá Camara •
.·
.
. dos Depu lados. .·
, · .. J!'icam resl.abelr,cidas as garant.ias consl,iLuciohaes
J no Disl.riclo ·Federal . ~ nus Estados do H. i o de. J anciro;
, S. l:'a~.:lo,)~alua, ::iel,'fl'lfJC,. Pará o Amazonas, contwuan1 do os ot•gaos do Mm1slet:10 1Julll1co .l!'edct•at a JH'Omowt·
o processo e julg·uwento dos eiuudãos implicados no~
movimentos J'cvoJuciunarios quo se manifcslaram ·na;.
' quclles pontos elo .tcl'l:iLorio nacional."
lVIàndo ~ l'!Iesô. a minlia emenda.
. · Et•.a o q_uc.. Linha-a clizct', (Muito llem.; muito bem. O Ol'ador é cumpnmentado.) ·... · . ·
· ·
. Vem .á Mesa; é lida, apoiada o posta em discussão. com a
proposíoão, a· seguinte
· · ..
.
·.·
.
;
·

ber como .punsum. o como ug·em os seus
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Emenda .ao p!·oJeeto n.' 1Hi.. dc Hl2.\, ela Cimlur·a elos Depu-·
tados : . ·
.
· .·
' .
Ficam reslaholeeidils as g·m·anl.ias constil.uciollnrs no Dia·
.
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1.ricto l<'edcml c nos Esl arlos elo !tio ele .Janeiro,· S. Paulo,
Bahia, SCL'A'ÍP<J Par<í <J Amazonas, continuando o,; oJ•g·ãos do
· ~!ínislerin .Plllilkn Fed<'i'lll a ·Jil'OIHCJI'<'I' " Jll'lll!l!~;;u 1: ,iul;:;a~
menta dos cidadãos implicados nos movimentos revolucionarios que sn mnnircsl.ai'!\111 nnque\les ponlüs lio tr.rrílorio na~

cwnal.
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,snia das sessões, 23 de sclembi;o cté
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O Sr. B11eno_ Brandão - Peco a palavra.
O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr .. Buono Brandão.
O Sr. Bueno Brandão vem a tribuna c mostra que a
emenda encm·ra mais umt.:t providencia de ordem doutrinaria
CJIIC resume uma solução para o projecLo em debate. Quanto
aos motivos que levaram o Scnàdor amazonense a àpr.esonEàl-a ·
nií,o acha opportuno . discuL~l~os. Por .isso, examina .a sua·
. 11tilid1lde pratica· e a. sua opportunidade, para concluir pe.rl indo, em face. de argumentos que· adduz)u, à· sua rejeição.
O Sr. P~esidente - Continúa .a discussão. .. ·.
·
O Sr. Lopes Gonçalves - Peco a pâla~a. · ·
O Sr. Presidente -;- Tem a palavra o' Sr. Lopes Goncalves.
·.O Sr. Lopes' Gonçalves - Sr.' Presidente; tambem como
o . nobre Senador que me precedeu, não penetrarei nas ques-.
l.cies doutrinàrias ·aqui levantaçlas pelo ·- honrado Senador pelo
·
Amazojfas. Ging:ir-nie-hei á. questão pura -e simples vinda ·do
Senado, qual é a da approvaçãu dos decretos -relativos á prOextcçsibilidade do. estado de. sitio, actos· que foram · ·
roga(!ão
· Jiraticados, pelo Poder EX:ecuttvo _por delegação' do·.congresso.
· _ Todos sabem que ha dous momentos : que I.'XJstem duas
nntol'irladqs cOnstifucionaes. conforlile. 'as circumstà.nc.ias e a
occasião, competentes. para .a -ciecretaQão. dessa, medida . oxcc'
pci-onal: o- Congr·esso· quando se acha reunido e o Poder Exe.eutivo nas férias do Cong-resso,. dadas a emergencia e a ne' eessida;Je de .. semelhante medida. · . . . . · · ._
· · \ ..
. Sab~ o Sen(ldo .que foi o Poder Legislativo ·.reunido. que, .
. em sessao de 6 de JUlho do corrente anno. decréfou o estado
de sitio, delegando ao Poder :Execútivo attrib_uicão' ]:Íara pro.l'ogal-o e extendeJ..;o a outras. partes do terri!Qrio da Repu-.
hlica: .que uão. estavam previstas. ·.: •: _· ·
.
.· . ..
· O Sr.· Presidente da . Rep'ubl icá,. por. conséquericia, não
está exereendo ·uma 'funcção cliscrecionaria determinàda pela
misencia ou férias do .Congresso; não .está exercendo attribui.ção definicl::l no';art.. 48 .. Está exercendo •attribuicãó .'delegada
pelo Congresso e ·s. Ex. neste. momento:· não.·_ stibmette iá
nossa apreciação. a.s medidas rlecorrentés do estado·. de· sitio, ·
mas si\mr.nte a approvação dos, decretos.: quec houve Ji.cir bom
baixar cm consequencia da delegação soberàna. do Congresso.1 ·
.Poclerrto diz,cr que é. abusiva, que não terri, razão de ser
.--~sa rlr.legar;ão,. que costuma o Poder Legislativo outorgar ao·
! 'ndcr· Executivo, quando se acha o mesmo .Poder r.. egislativo
1unccionando. Não estou longe de assim -pensar. Mas a: pra.,
• 1 i cu de outros ,paizes do mesmo· l'egimen .Justifica perfeitamen1e ru !Jt•axe que tem sido adoptada no· ..Brasil. . . · .··..
'
· Recordo-me de que; quando teve' Jogar, de 1861 a 1865,
a guerra de Seccessão, nos Estados Unidos, o Congresso da
· n~publica, ·decrP.Iimdó medirias "xcepéiciriae~ .. out.or~roti . aoR ·
!li'OSidentes Liiícici:ln ê Jólmson, que o. succedeu, ó direito .de
~uspendex: .o "ha:bea~-corpus".
, qtiê entre:, nós corresponde
ao· estado de sitio, porque, como sabem. todos. qner na Inglaterra. quer nos Estados :Unidos, .o sitio. o n .. aJ)plicaçP,cd.a lei
rnart:inl se oa!'a~tGrizam pela susperisi'iíi 1~n «h.abeas-(lo~·pus~ .
. . .Essa medida foi autorizada dui'ant.c esse -periorlo C:tlamil-ô;Jo d~ grande Repuhlica, · o· GoVerno Ftid'er;tl apo!~do nos
f.
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Esta~os do Norte e lavrando a guerra da seccessão, a conflagracao !lOS .:Estados do . Sul. Depois. do executàdas as medi- ·
das e~cepcionaes, delegadas pelo. Congresso americano aos representes ,do .Poder Executivo, náda . mais fizeram estes do
que submettcr ao Congresso amedc.ano os actos decorrentes da /·
opplicaçãu da lei marcial ou da suspensão do <habeas-corpus~.
_ E',, pois :-- e assim tenho entendido.- uma. superl'ectaoao, um ex~esso de zelo, .de eSICrupulo, aliás Iouvavel, do Pode~· Executivo, ~ubmetter . ao ·Congresso aquillo que o pro. pr10 Congres~o J~ lh~ hav1a delegado, aquillo que houye por
bem consentir que f1ze.sse, quaes os decretos de prorogar e
estender o estado de sitio.
.
. . ...
Não foi o CongresSIO que. em _uma lei votada soberana.m~nte delegou ao !Podei .Executivo essa faculdàde de prorogàr. e ·estead,er o~stado de sitio? que necessidàde ha, pois, no
reg1men congresswnal, . que possUimos,. de remetter ao Congresso os decretos baseados ém uma autorização sua, no exercício de. um poder soberano?
·
.. . A meu vêr (, Poder Executivo, de accOrdo .cotiJ o art. 80
da Constituição, só deve remetter ao Congresso o relátorio doa
actos ·deco·rrentes elo estado de sitio, ou dá . execução dá .lei
relativa ao sítio, seja· esta lei emanante do proprío Congresso,
seja .cto Poder Executivo, nas féi:ias ou na ausencia do Congresso,
·.
.
. .·
. ·
.
. .
. ..
E si assím ,é, Sr. Presidente, si este :Vrojecia, em debate, votado pela, Camara dos Deputados, baseado apenas esse ramo. do
Poder. Legislativo am uma · communicaçãq que lhe .fizéra. o
Presidente da· Republica, essa mensagem cem .o· mesmo caractei.' de, uma communicacão que faça o Presidente da Republica da nomeação de um ministro plenipotenciario ou ,de um
embaixador, da nomeação de. um mmisti'o do Supremo Tribun~l. Federal, actos 1a cujo respeito não se póde permittir
emenda. ·
· .·
.
· .· ·
.:· . 6 Poder .Executivo, repito, louvavill nos ~excessos de zelo,
nesses escrupulos de ordem fundamental para a sua ..co-exis'teticia honesta, nada mais· fez do que communicar ao Con:.
gresso que, no uso das attribuições que o Congresso lhe de'.legou, prorogou' o estado de sitio em· diffel'entes datas· e .b~~
lados, e. o levou ui timamente até 31 de dezembro.
··:· ·: O .que é' que nós vainos aqui approvar? Vamos appi·ova~
·porvêntura as medidas praticadaS, pelo Poder .Executivo? .
· Absolutamente não. Vaincis appro:var uma delega~ãu 11""
:'Jii :c'oncedemos a~ Poder- Exe_cut_ivp, que- se !.imitou simplr"·
P?iffiLe á deo!'etaça~ de actos· JUrJdiCos, e~oepcwnaes, e o proprio· Congr~sso assim, o .fe~ na c~r~eza absoluta ~e que o. ~o
.'dér Executivo é o poder. do po!JcJa, que, em · çircums.tancJas
::de' perturbação da ordem publica, tem mais co~pet~ncm para
c.onh~cer a.sit.uação do paiz do que o P~derLeg!slatJVo, .
_
· . Ora. senhores, si deve ser a{lplnudida essa .commumcll9no.
feita pelo Presidente da ~epu)hca, dos decrot.os ,que, barxou
em cun~equencia. de autor1zacao outorgada .poJa le1 ~e . 6 rle
Julho,. nada mais teriamo~ a .fazer d_o que man~a~ archJVar ·esta.
mesma: commun:icaQão,- fwando sc1entes, ratifiCando a.. delegação.
1
.
• t" d
·
t. ··d
Mas, eor.Porificada como foi, em IH'O,IeC o . e 1BI, ·e.n .en· o
que não 6omport:~ emenda, em faoe do propr1q JtegJmentc,
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porque a IJJaleria tla emenda flivet·sifiea, exlt·aorclinat•ianwnle,
· da matHia constante do mesmo projecto, ·qne 1í simplesmente
appJ•oval' decretos qne prnt·ogm·am c est~nderam o sitio, cunfnrnw ·a aul·orizaçiío cnnceclida pelo Cong·t•esso.
,
Em· o que ·Unha a dizer ao Senado, de accôrdo com os
meus modestos conhecimentos e a cxpcricncia. que lenho de
:semelhante ass·umpLo .. (Milito bem., ·rriUito bem) • ·
o Sr; .. Presidente - Continua a discussão.
· O'Sr.' Soares· dos Santos - Peco a pala~·ra.
O Sr. Presidente .;.. •rem a palavra o .St·. Soares dos Santos.
O Sr .. Soares dos Santos (*) -Sr. Presidente, logo que ir-.
rompeu o movimento de 5 de julho, acompanhando a ac~üo do
· Senado, cu, cm uma declaracão ele voto explicita que fi~. disse
que daria o meu voto a todas as medidas solicitadas pelo Governo para tornar ef!'ccLivas' as garantias· de · ordem. Como ·
consequencia .dessa minha manifestação primeira, votei . n ·
favor do estado de .sitio c votei ainda · pela prOJ·ogacão que
fosse julgada ncccssaria pelos P·oclcrcs· publicos pa1·a a manutenção da· ordem. . · . ·
,
, . ·
.
.
·
O meu voto, neste momento, Ia 1\i:·avnl ao projcdo, niío <Í
sinão a confirmnção daquellc primeiro acto, purqur entendo
que a responsabilidade pela munuLcneão da orrlclll publica não
cabe ao Congresso Nticional; mas ao Governo da !IPpuhlica.
. Não sou, porém, particla!'io .dessas manifestill;õr.;;' Joúvanii. nhciras ao Governo· FodcJ•al, .de que Lalv'bz lenham dccorrillo
actos que se reflectem na viria pu h! ica c prochí~mu ('.nnscqucncias prejudiciaes á ucçúo elo Governo Federal.
· · ·
. l<a!lo' assim; lic accôrclo riom o meu cspirilo conservador e
fallo .ainda pela cont,ribuição que pude da1· nes'!.c :momento ao
Governo da Hepub!ica, na pcss,Ja: dos nleus J'ilhos que murcharam para o E~l.adn rlc S. Paulo, íncot•poJ•acloti ao~ baLulhõ~r.>
quo pa1·a lít soguil'ani. Voltai•nm, sómcnln, dr. pu h; de termin:i. da· a lUta IJ vude, então, tomai-os no.~ meus, IÍJI'U!!O~ sal.i~l'cil.o
, Jl(II' haverem cumprido com o.~ .~i!ll~ deveres ele lllil ilares.':·
O Sn. Jos1~' MUHTJNÚo - Apoiado.'
·· .
·,
0 Sn. So.1RES DOS SANTOS -.Nilo lm, Cl'I!ÍO; lliClhor con-:
:fiL•niacão da minha at.litude · conli nuadil, mas mele pendente; d0 ·
que cst.a declaracão ,que faco altivurncntc da tribuna.· · · '
·Espero, porú1p, quil o Sr. PI·csidcnto da Hcpublica cxeJ'IJll.
accíio· cl'l'icicnlç sobre, todos os Est:ttdos, afim dil rjuo, o gl'ito
plangente do RIO Grande do Sul seja ouvido e ptma ser ult.,cndido com as gamntius individnncs quo, até ag(lra tl!em. sido .
dadas pelo inlcgro e illus!Tc 'SJ•. i\linistro do Intel'iOI', .incu
:Prezado amigo, S1•. D1• .•Toão Luiz ,\h'I'S,
·
,
· · 81·; l'rúsiclcntc, nno· é l'a1:!o I'XIranho paPa luclos os rpl<'!
· aqui se :wh:un, qun muitos ·I·ingJ•and,!Itilc~ tcr•m até emigi·udu ,
d~ sou Estado por falta ues•m~ gamntia~. Não indago. si. n. ae,,,fio,
VIOlenta do governo do lllCil l:;stado J'Ciil'I!Scnla tuna re[lresal i:.o
contra' a ac(;uo. individuallJL, cuJa \IIII ,elos ~cu~ udvct•sarios.

' i\! as o facto •í que o St• .. Preeidenlc

da · Republica, como

arbitro supi'CiliO 1.J0,;'sa siluaçiw, deve garantir o cumpriment<-.
ela Constil.ui~;ío l"•!(lr·I·al no Hio Gmnda do Sul, para que lá :1.
IÍUZ'Heja ·ú~la1:cl e·put·a ff'IJC po~sau1o~, emJ'im, 'r:uidar da·.-nnidade da 'pnt.ría, no~so mt'liOI' objectivo quando pedimos a garan..

'lia dc,todos o~ cidadftos,
·
EI'am E!iifas as expressões que eu Ç{Ueria trazer ao Senado,
· !leste momento, pedindo apenas ao Sr.· !>residente da Repuhlica uma unir.laclc de vistas do seu Govui·no para que a justiça
~e J'aça de ·norte a sul c pam que possamos sênt.ir que o espírito
ela Republica ainda não está morto 11o paiz. Deveinos confim:
na accão governamental para que o l'uturo da Hepub\ica seja
garanUdo como o !'oram os desejos claquclles que a instituirarq
11 15 de novembro ele iSSO.
·
El'a o que cu tinha a dizer.· (Mn'ilo 'bem; muito ·bem. O
o1'nrlm• d cu·m.lJrinwntado),

O Sr. Presidente - Continún a c/i,;cu~são .. Si ningucm
mais quizcr usar da palavra, von encerrar ·a discussão •.
(!'ansa.)
·
Está cncc~rada.

· ··

·

.· · Compareceram ao Senado 37 Srs. Senaélores, no recinto,
porém,.IJão ha visivelmcnt.c numm·o püra as \'Dfaçõcs. Vao sct•
foil.a a chamada.
. '
I'I·occdendo-se ít chamaria, vcril'ien'-sc a au~encia.. dos
Srs. ·Pires llobcllo, Benjamim Bar.Í'Mn, Mnnoel Monjardim,
J3ernardino Monteiro, Modesto Leal, Sampaio C!li'rea, BL\eno de
Paiva, A. Azcrcdo, Laura Müller c Vcspucio de Abreu (10).
O Sr. Presidente - Responderam á eh amada apcnns 27
·Senadores. Não ha ntllllCI'O fllli':l a ''oLar.ão da mãt.eria
opcorrnda, que .fica adiada •. · .
·
Srs~

.DíscusRão. unica. cln inclicaçiio n. 2, dfl·lfl2.J, ycdnndo a
. do pro,icc.Lo, '?.monqa on inclicaçiio nnt.o:iznndo·
despczn .·cu la:· llllpOI'f.Dncm nu o SOJU oxpro'Ssa em ·qnant.m determinada 'cif'nt.l'o do mn limito maximo e rlanrlo out.ras rn·o., Yillcncias.
'
, Enccrrnrln e' adiada a Yotnção.
npre~utnçií,O

'

EQ[JIPMÍ•\Q,iO llll ll!PT.OMAS

2" discus~iw fio pr•n jecl.o elo Senado, n. · 54, de 1923, que

.equiplli'U, para l.odo~ CJS' !!fl'eil.os, os 'cliptnma~ conferidos poJa
P!Io•IIix Cuixt•I·aJ · .Pm~1l!IIsc nos expedidos pela Academia de

Connncrcio' do Hio de Janeiro, e dá outras
Encerrada c acliudn a votação.

fJI'ilvidencias •.

1

ANNAES DO SENADO.

CREDITO PAI\A. PAGAMllNTG A AUXJL!ARIIEI

DI1

ESCRJPTA

:J~ discussiio, t;Ja''proposir;fio elo Ci\mai·a do.~ JJcp~zt.udilH~ ·
n. l:íO, de 'l\124, que abre; pelo Mi'nist.m·io da· Guerra, ·o ct•e-'
dito especial de 188:735$200, para pagamento aos sargento,;
auxiliares de escriptu das .!untas Permanentes de Alistamento
Militar.
·
·
'
Encerrada e adiada a.vota~ ~o .

•
DESIGNAÇÃO Dll RESPONSAVEIS

2' discussão do projecto do Senado n. 123, de 19lt3, de·
terminando .que a& partes interessadas de que trata o § . 6'\
do art. 13, da lei n. 221, de 1894, são ·aquellas que respondem
directa ou conjunctamente co'm o réo como responsaveis ·pelo
far.to·que se'pretenda annullar.
·· ·
Encerrada e adiada a votação.
CREDITO!:! ?AliA PAGAMENTO A OF!'!CIAES Rlll'OHMADOS,

:J• discussão, ela proposição da Gamara dos Deputados .
n. 38, de 1924, que abre, pelo Ministerio da Guerra, o credito
especial dá 217:509$197, para pagameneto de differencà de
soido. a officiaes reformados, beneficiados pelo decreto .nu- .
•mero 4.6!11, de 1923.
'
·
·
·.' Encerráda
e adiada
aI votação.
.
, '·.
"'
.
. O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tràtar, designo
para a sessão· de am·anhã a seg·uinte ore! eri! do dia:
·· · ·
Votacão, em discussão unica, · da proposição .da .càmara
dos .Deputado~ o.' '6ó, do 192'•· approvandó varias· decratr.1s
c~tabélecendo estado de sitio em diversos pontos· do terriLo~iii
nacional c prorog·ando essa medida consLit.ucional até 31 dll
de dezembro do cnrre·nte anno (incluida .~e·11i. parece1·, em vi1·tude de ·m·aenci~;~ e com emenda do Sr. Ba·rbosa Lim.a) ;

· , Votação, .em discussão unica da indicaóão n. 2,· de 192''··
\'edando.a apresentação de projecto, emenda ou indicação aul()riz~ndo· despeza cu,ia · importancia ·não seja eipressa·. em
quantia: determinada dentro de urir limite ·maximti e ··ctaodli
oi.iLras'proyidencias (com parecer favomvel da Commiss'ão i.tP. ·
Poli~;ia.,

n .. 183, de 1924);

'

·

·

·

·..

. ·:.

· Votação; ·em 2' discussão, do projecto do Senado,· n. ·r;,,,
1923, ·que equipara, ·para todos: os et'feitos, oir diplomas conferidos pela Phmnix Caixcral Paraense aos expedidos · pela ·
Aeademia de Commercio do Rio de Janeiro, e dá outras· pro-

aa

•!id~n.cias

(com parecer {avoravel. da Commissão de Instrucção
Puhlwa, n. 11i0, de 1923);
.. •
· ·. : ·
.

. .Votação, em 3' discussão, da proposição da Gamara dos
Deputados, n.. óO, de 1924, que abre. pelo Ministerio da Guerra,· 'o credito especial de' 188:735$200, para pagamento. aos
. sllrgentos auxiliares de ·escripta das Juntas Permanentes de .
Alistamento Militar (com pa1•ecer {avoravel da·:cnmmissãu 1./c
Vinrmças. 11, 140, dr. /,9fNJ:
·
...
·

311
'

.

VÓ!acão, em 2• discussiio, do projecto do Senado n. t2~~;
.de 1!123, rlcl.erminanr.lo qm'! ·as par.te~ iritP.ressadag de que trai,.
0 :'i 6", do arJ. 13, rla .I ri 1). 221, rln 1R9.\, são aauella~ .qúo1
Pespondrri1 di reei a ou 0onjtmct amenLe ecim .o 1·1io como l'r.spon~nvci~ pr.lo fnclo ·que se pretenda annullar (r.orn ern.P.'nda .mh.~tituli1JO da Cornmüstio rlc .Tu.st·iça e Lcoisla('iio, parecer n . .JIII:
de 1.92.1)
..
'·
. .
.
.
. ;
Vola~ão, ein 3• discuss~o: ela. propoAiGão ·da Camara dos ·
Deputados, n. 38, de · 192.\. que ahre. pelo Ministerio da
(~um·ra. ·ó credil.o e,qpi!cial ele 217 ;509$:197, para pagamento
de differonr.a de soldo a officiaes. reformados, beneficiado~
. prlo decreto Ii.· .\. 691, de. 1923 (com. parerP.r fn.vora.1JI!l r/a
· ·c,,m.missão de F'ina.nças, n. · f.~. de. 1.924),. : ·
..
. ·.
Levanta-se a sessiio ús 16 horas e 20 minutos.
,

0

I

·•

I ,

.'

R9' SESSÃO, EM 24 DE SETEMBRO D7 1924

.•11ESIDENC!A

DO. SR. . ESTAC!O

ColMBT\A,

PRESIDENTE

A's 13 e 1/2 horas acbàm-sc presentes os Srs. Mendonça
Martins, Silverio Nory, Pires' Rehello, Pereira Lobo, Aristides
Rocha, Barbosn .Lima, Dionísio Bentos, Laura Sodré,. Costa Ro- .
drigups, Cunha Machado, Antonino Freire. Thomaz Rodrigues,
João Thomé,' João Lyra, Venancio Neiva, Eusebio de Andra:dl),
Lopes Góncalve!i; Antonio Moniz, Moniz Sodré, BernardiM
Monteiro, Migtiel ele Carvalho, Joaquim Moreira, Modesto Leal.
Mendes. Tavares, Bue)lO B1·andão, Bueno de Paiva, Adolpho
Gordo, . Luiz · Adolpho, Hermenegildo de Moraes, Affonso de
Camargo, Carlos Cavalcanti; Generoso Marques, Fclippe
Schi!iidt e Ycspucio de Aqreu (33).
O Sr. Presidente - Presentes· 33 Srs. Senadores, está àberta
.a sessão.
·
·
Vae ser lida .a ·acta da sessão. anterior.

..

O Sr. 2• Secretario procede á lcitut·it da acta rta sessão'-anat:t~ior, .. qqc;· posta cm discussão, é approvada,' sem recJa'

ma()uo.

·O Sr. i• Secretario decl!u·a que não ha expedient!):
O Sr. 2• ·secretario procede a ,leitura d9s seguintes
PARECER .

..

N. 184- 1924

Pela natureza excepcional dos crimes referidos no art. f•
da proposiÇão n .' 61, de 1924, ·que .dispõe sohl'e a prescripcãn
da accüo e da condemnncüo nos .crimes pc,liticos, o Legislativo

.-

3!2

'

•

,\NN,\P.S llO SilNAilO

.

.
.
r.lrm-lllcs processo ospocjal, estabelecendo 'regPas oxcopcionacs, ·
1'azão de ser tambcm, da imprcscriptibilidacle decretada como
oxr.epção qÚanlo aos :réos domiciliados ou homisiado.s c.!ll·
· paiz osl.rangoiro. Sômonl.c nosto ea~o dar-se-1m a app.!Icaçaa
d<> l:al prcrmiln, vignrandu nos dnmais caROR a regra fixa os~
labelccidti na lcgislaoão penal .(arl.. :J:'l elo decreto n. .i :780,
de 27 de do:wmbro •do 1!l~3) (
· ·
.
.
·
·
Na proposiç·ão cm aprco.o prevalecem as i11esmas 1•azões e
J'11ndamonl.os q11e.lcvaram o logislnclor~ a adoptar processo especial nem só em relação aos crimes do· contrabando, .pecula~o,
etc., como ainda aos de moeda falsa, .estabelecendo a respeito
dc·sscs ultimas, não agora, il1as .iá pela lei n. 515, de 3 de no~
· vembro de '1898, a sua imprescl'iptibilidado .. ·
· •
Foi este o pensamento que inspirou. a Commis!lão de Con~
·. stituicão c .rust.ioa da Camara dos Deputados, onde se rounem .
os mais lJminentes cultores do .Direito daquelle ramo do .Parlamento, ao cst.abeleéer .o preceito ' que a Camara, em duas
succcssivas votações, homologou,. o que. tambom já fez o Se~
. 11aclo em· decisiva manil'esta()fio JlOt' Yolós nominalmente ex. ..
.
, pressas,
·
.
. .··.
. · NesLas . condições, a . Commissão do-· .Tustica c Legislação
não póde dar o scn asscill.imento á eine'nda submcttida aci seu
estudo.
·
·
·.· Sala das Comm.issürs, 23 d~ .setembro de 1924. - Adolpho
G01·do,. Presidente. -: Bnseb'io de Anú,l'llde, Relatai'. - Cunha
Machado. ,- .4rístir/es Rocha. - · Fe!'1'eim. Chaves. ·. · . .

.

J\~I!INilA ,\PIU\SI\N'I'.IIÚ .\ l'Hlii'IÍS!(i.~ll UA .G,Lv!AIRiA DOS DEPUT.'\DOS
X.· M, J)E 192,í, A QUE s~; JÚlFllRll. O PARECER· SUPRA
.

.

'

'

·.'

',.

·..

'

Ao. .pro,iecio
n. 51,. do 1924,
da. Camarà
.
.
. . . dos Deputados:.
Art... 3.• ,.... Emende-se assim:
uA acção penal c a cm1di:nnnaeão. pelos crimes referidos
no arl. i • dos La lei prescrevem nos prazos estabelecidos no
ar L. R5 do Codigo Penal da Republica.
· .. Safa elas sessões, 22' de· setembro· elo 192'!.
Barb~sa .
~

-

'

'

u-.
•

. ''

.

'N. 185'- :1921t
' . .
'

'

Rctlat;l,'rio final rln )Jrojecto do Senado· n. · ·16, rle ·.f924, deter.:.·
. · útinnnào que o Gnvarno. Federal inle1'J,;'i1•á .. no Bstado do

:1lmâ;nnqs, nos

ta1"11Ws

I.'IÍ.IJ, para. rnantm· n
OU /:ri.IS
.
.. .11'/'fFI!it/t~IWin.<

do n.; 2, do ·art. 6',

da Constitui-

{01'1/l(t. 1'1!1'!1tbUcrmaJedc1'at'iva e da.ndo
· '..

o. Congr,esso Nacional dcc!'l)l.rt:, '.

,,

Art.. i .• O Governo Federal int.eryirtí no Estado do Amazonas, nos termos do n .. 2, .do art, (i~, ela Constituição Federal,
para· manter a fórma republicana federatiVa. •
·· .
· . ,Art. 2.' O inlorvenlorgovernará ,o Es.tado até que sejain
elmt.os. c empossados o novo Governador, e a Assembléa Legis~
lativa, em t\poca qúe será fixada pelo deCl'elo, urlla vez norma~
Iiza9a a· situaoão, a juizo do Go:vorno .Federal, que expedirá.
ns nrecsRnrins insi.J'II'o.·r:~ies pm·n. excwçüo r:lcst.a loi.

Sg::;s,\0 l~:\1

'

2't

Dll. Sl''l'El\'llll\0 DE

,1021.

At•L. 3." O Governo fica autorizado a abrir os necossarioa
. creditas ptwa execução desta lei .
Sala ela Commissão de Hcdacção;.24 do setembro de 1924.
J~Uyncl. .r. ·R. da CcrrvalJw, PrcsidenLQ~ ·-. En1•ipedes de
Jlymm·, Relator.
- Vespucw de Abreu. . . , · . ·
.
. COmparecem. ma.is os S~s. A. Azcretlo, Ferreira Chaves,
.loão LYt:~. Perlro Lago, Manoel 1\lonjardim, Sampaio CorriJa,
Luuro .;\lu !ler c Soa.J·~s dos •Santos (8).
··
... Deixam. de comparecer, com causá justificada, os Srs.
Justo Chcrmonl, ;José Euzebio, Eu ri pedes rlc Aguiar•, Benjamin
l3arroso, J~J.oy de· Souza, Ant.onid .\'lassa, Hosa o Silva, Carnej.ro
da Cun.ha. Manor)l J3or·ba, Gonçalo' Hollembcrg; J·cronymo Monteiro. Paulo de F.rontin, ·Lacerda Francn, Alfr·edo Ellís, .•Tosé
'Mm·Linho, Eugenio Jardim, llamos Caiado, Vida! Ramos o Car·los Bar)Josa (l!'l) •' ~
·
'

'

O Sr. Presidente - Está t1m discussão, em virtude da urgencia, :J. rerJacr;üo final do ·p~·ojecto' do Senado, n. 1ü, de 19211,
,
Não havendo quem ·quci!'a usar da palavra, vou .submet-.
!;el-o a ~~o tos. ·. .
· ·· ·
· ·
.
·
,,
. . Os senhoras que u.pprovam a rcda:cção final do Pl'Ojecto do
SrnarJo n. :16, rl(l 1921, queiram Jcvantar~sc.
, .
.. ·... • . .
.; . . .
i
•
.
· l'.oi.
app·rovaclo.
· '
..
..
.· Continúa a horá do expediente .. Tém a palavra'o 15T, 'Ali~
tonio Mnni~, previanwnte inscripto.
'

O ·Sr. Ant9nio Moniz - ·Sr., Presidente; si·· tivesse compat•ccidr à sessão de honlem, não teria dado o meu voto á proposição Que decreta a· intervenQãd Iio E.stado do'. Amazonas, não
só porque entendo que naqueile Estado .não existe a acepho.lia
de govrrnn, mas Lambem porque repu to incohsliLucional a fi. gnpa'rlo interventor.
. · , .
·
. ," ·
O S1t, LorEs GÓNr:AI.vEs ;_ Nesse parf,icular V •. Ex. tenha
paCicnci;\; onrlo ha in"tcrvcnção dov.e hiwer interventor;
'
, ·O SH. AN'J'oN;O Molfrz - Vc.ncidd, porém,, Sr. Pre~iclente,
nesta preliminar, · en t.eria. votado. pela emenda apresentada.
p·nJo honrado Senador pelo Amazonas, baseado no adagio popid:tr: 'dos mal~s o·meno1•,
·
'ApoÚll', Sr. Presidente, de' estarmos· cm \Jma época
qua ·
poucos ·sãos os· factos. que nos causam surproza, não .·deixou do
produzir Yiva admiração no meu· espirita a rapidez com que
transitou pela Camara dos Deputados o proJccLo, u.pprovando
·.os clucrclos do 81·. Pi·esidcnte da Hepublica~ prorÇJgando o es. 1arlo·de sii.i'ú a v;wius unidades ela Federação, por delegação dó
Cong-resso NacionaL
. . ·.
· . · . · ·.
Bem sei, S1· ..Pl'esiàCJile, que não é da cthica p'nrlamentar·
uma Càmnm rliscnfir as~mnpl.os dl' economia ·inl.crna de outro
l'Uiilo rio· Poder' Leg·islat.ivo. Mas, l.ambcm. Sr; Presidente, offr.nde u ct.hka parlamentar uma·Casa cify Pal'iamcnlo que vota
prce.ipitai.lam~ntc ussumplo fla mai,; alta imp91'f.~n~iu, com prcf.oriçlio das suas l'l)·~;rus 'l'og·JJncnl.aes .o do. prmc1p1os goraes de
dircno. .
·
·
·
:· . .
Antc-llontem foi nra·cscnt.ndo na CaQJ:tra o proJeçLo~ a que
ar•ahni dr. mr r•rfPJ'il' P, srm SPI' J'rnwll trlo 1\s Comm1ssoes te-

em

.

~~
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chnica~, ~lim let• sido pUblicado no. jornal official, .foi dado
immcdiatnmenlo ú discussão c apenas. sobre elle se tendo man i1'estado fl()IJS oradores, o· illustre representante r.! o Districto · ·
Fedc'r;1l, f\1·. 1\~cve!lo Li!Ílll, que ri iJÚf'U15IIOU, nli.o 'Lc!l(l(),·aliá;;,.
sido publicado. no D-ia~•·io··or,:ciril, Jiem mesmo o l'esumo. da
sua. ornciío, c o meu .illustrc contcrro:nco, Sr. Dopül.ado. João
Santos.· qur. o defendeu, mas de um modn que deixa no animo
dos C!11o lerem à seu discurso.uma impressão muito pouco agrada:vel.· maxime para aq.Uell,es Que' o conhecem c sabem. Q)lC
S ;_ Ex. é um ctllt.Or do Direito, o eminente leade1· da ma1or1a,
Sr.· Antonio Carlo's, propoz o encerramento: immedlato da discussão I
· ··
·· · ·
· · ·· · · · ·
·
·
'

·. O S1t. Bo11No- BIMNDÃO -· De· accôrdo com o regimento daqtwlla C~sa ·do Congresso.
· · · ·. .·
· · . . .. •
O SR. ~foNIZ SoDRll - Não apoiado. Contra o regimento
daquelln Casa do ·congresso.
· • .· . '
· ··
· · O SR. )3uENo .B~A.NoÃo -· Affirmo ay. E;:. que foi de
accôrrlo com o reg1mento daquella Casa do• Congresso. · · ·
O SH. A.N1'0NIO MoNIZ -· Xão discuto que tivesse sido· do~·
accô!~c!ro com o i'Bgimcnto paqu e!la Casa do :congresso. Mmitto
mesirúY qüe ·o fosse. Mas o qüc não: ó_'·curinl é qUe ó leadcr da
maioria quizesse evitar· .o débo:le sobr.e· assümpto de tão magna
impoJ•I ancia. ,Não· havia. inconveniencia · para o Governo· quo
aqnolla flJ:Oposição fosse :minuciosamente discutida·.
· ·· .
' ·.o Si\. BugNo Blt.IND.1;o..:.... Havia~ convcnicnoia.pubiica.
O SR. LoPiiS G:oNc-.~Í.vEs··_.:._ M~s· V. Ex., ccimo,jurista, afi'irma que e:;sa commUJI i~n~ücr eom'cJ'lida r.rn. projc1_cLo de lei ter11
magna importancia? · · .. , .... · .· . · :
-:- . ·. .··
· p SfL ANTQ~IP ~1p!'Ú ..::.~ ·f\espondrwri no :ip:wt.c de V. E;\;~ ·
op•port.unnmeptc.. .· · . ·. . · · _· · · · · .
. ·
. . Este faéto, ·sr·. Pr;es!dente1 anormal que se pas8~u. na Ca.~ . ·
mnra nos Deputados; rcproduzm-se no Senado.
·· . .
. n Sfl. · BugNo BRANJ:!ÃÓ ·_ Niin é t1m ráéto' anormál: é re' g·i-menlal~
· · '" ·· · ,' · . .
'
· _.
:
.
. . Qfl~. .:\.NTONJo ~o~nz ;:-:- Apenas lfdo [)O ~xpediente ·o p'r~
jcc~o. 0 . meu' ill.ustre am1go: Sepador po~ Mmas .Gera.e!l, c~.JO
nome p~ço ·ve?la para dechna~. o Sr. ]3u~no. Btapdao, rf)-'
quercu ·nnmedmtamente ·urgcnc1a, para que. ~em· n· as Com"
·missões· respecUvas; · pilrqu~ sobre esse pro,iecto não podiam
deixar de' sér ouvidas ~s Commissões .de Constituição, Le"
gislacão ·e de Finanças, c ·nem ·sequer publicado; fosse logo
discutido: com manifesta surpreza. par~. todos. aquei!es .·. qüe,
r;omn eú, 'não., puqeJ:am: cor'nparecer _:~ · ~essão paA.sada; . ·
.~ Sr.- Presidon.te; em. rriateria ·-dil . l~gislacão actualmente
passa,-s~ nri. ~qsRn paiz um pheT)nmq:no interessante, que .nada
nos !!. hson,J e1ro.
· · · • . :.: . ·
.·
· .· · .
1
··
Desdé o temPO do Imperio, me'smi:,. antes da' promÚ'lgação
da Constituição' de 25 ,de ·marco de '1824, desde a, Assembléa
Constituinte, dissolvida· por, 'Pedro I, .''qúe o· riosso 'legislador
é accusado de elabprar leis mais adeantadas do i:Iue o meio
êm qUci teem de ser executadás. Se o' censurou .até de copiar
a legislação dã. Europa e da Arriericn, principillmentê da In-.
glal.e!'l~~. da Franca. dos Estados Unidos e da Suissa. ·
'
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Entretanto, Sr. Presidente, esse facto não nos é nada
desabouador·, porquanto, si offerecia alguns incovenientes, tinha n varüngen1 de ir preparando o ·noA~o pnvo para gosar das
ilOllquisl.ns da ci1•ilir.ação.
·
·
. Alú~ disso, Sr. 'Presidente, havía da pal'te dos nossos legisladores o maximo cuidado na elaboração das leis, j;í com
r·eferencia á clareza eco·rrcccão de linguagem, já com relação
ao· respeito devido aos. pr·incipios de legislação.
Aliás o acto dos nossos legisladores se preoccuparem, talvez, em demasia, com · as legislações esLrangeir~ts erar muito
·natural, porquanto os. nossos estadistas, os primeiros estadistas do Imperio, Cayrú,- os AndradaH, Monte-Alegre, Olinda, Caraveilas. Abrantes e tantos outros, foram educados na Europa ..
Si com a geração que 'lhes succedeu ·não aconteceu o mesmo,
si toda eU a não foi educada na· !Eruropa, l.odavfa nus suas principaes capitaes, nos livros inglezes, francezes e americanos é
que fez a' sua educação;: nelles é que aperfeiçoou os seus estudos. O mesmo facto se observa nu Republica. Os primeiros
legisladores republicanos tiveram sempre o· maior cuidado na
elaboracão das nossas leis e educaruam-se em ·livros estrangeiros, ,princip;limimte americanos.
O SR. BuENO BRANDÃO - Mesmo os que não foram educados na·Europa. ·
O SR. ANTON;IO Mo~rz i"7 Não me fiz _comprehender por
.·V. Ex. O que disse f01 ·que os nossos legisladores do tempo
·do Imperio, si foram uccusados de fazer leis mais udeantadas
de que·() nosso meio, si foram mesmo accosados de copiar a
legislâcão estrangeira, isto se explicava· pelo facto de' terem
·sido edUcados ua· Europa ..Com . isso eu não quiz absolutamente,.censural-os; pelo contrario, sustento ·até que as leis'
devem ser um ·pouco mais adeahtadas do que o meio em que
devem actuar~ porque é uni modo de educar o povo, d.e preparai-o pura· o futuro.
··
·
. '. S~. P~esÚJent~, os nossos legisladores republicanos seguiram' o ·mesmo· exemplo dos legisladores da· Monarchia.
Todos elles revelaram, nos primeiros annos da Republ.ica, · o
maior.·cuidado no preparo das nossas leis. ·Infelizmente para
u nosso paiz o m~smo faelo ·não se obsm·va Ucr.ua'Jrn~rite. A
, paHin de 'éerta t\poca o PaJ•Inmento vota as 'leis mais impo1·- .
tantos. sôb!'c assuínpto da :maior transccdencia sem· o neàes- .
sario estudo, sem .preoccupar-se com' os ·princípios geraes de
Direito, ·ne·m oom o .meio·•em que vão Ber executadas, attendando' ·de ···preferencia ··ás conveniencias parlidurias do momento.
·
·
·
·O Sn. LOPES GoNÇALVES _.__ Nós não 'Lemos Parlamento;
f.omos' · Podor Legislativo· -'-. Congresso Nacional. · ···
·
.·
O Sn. AN•rwro 'MoNrz - Nã'o sei que differenca V. l•)x.
J'nz ellt.re ·parlilménto e poder legislativo. ·
·
·.
. . o s~. LOPES GoNÇAJ..VEt> - Profunda. n palavra parfaIilenf.o. 'jn·essuppõe o r•egimen· pm•lament.ar, cm que este tem
urna !unu~ii'ü~·Mnis poli~JCu. votando; até mocõe.~ ·dF• apoio ào
Govtlrnó, ·no
.püs,.o llUIJ u Gunj2'r'tlsso· prnsuppõ€1 a llnpnhlii'D ··~,
1
1
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· O Sn. A:\l'l'llNIO llloNI~ ··- E:u di1.in qur actua!lnenf.,; M
p. 1UCLI cuiclado na 0iulwi·nçiw das nossa-; leis. Para confirmar
v que di~·o, I'Oll \'tl'erll'-ll:u a ll·es ·da; ui Limas le)s votadas
]10ltl Congresso. Xfto lia l!Jll mal.ct•ia dr. logJslaoão ma1or
nhsuJ·c/o que :.. lei qu~ rc!;ulu u · rnaruf•Jslar,.ão do pensamento
·enl.rc nós - a charnadtL lei c.lo imprensa.
Essa lei viola preceitos cunstit ucionaes.
o Sn. nu~Jlr<IO DE ANDBADE - Sobre !I lei de imprenso jã
se mallil'C3lou o Supremo T!'llillnal.
. O Sn. Mnoxw MoiiJz ·- Yiolu Pl:CC•Jilos de eLhíca poliliça,

.

·

·

·

O Sn. IluENo DHANJJ,io - E'· uma 'J<)i considerada muito
mais libera! e mais adirallalia que as lt~i:i da França, lngJa..;
lt~J·ra e uulrus paizes da :Curbpa.
.
·
.
.
O Sn. !.wroNJO MoNJ.:: -· :;]:' mal redigida e confusa; ·e
fanlo assim que na primeira questão agitada Hobre ella un Su. Jll'nmn 'lkilnmal JJOuv,c pl',Dfunr.Ja 1piverg·bncin, •aliás, .accor.dando os seus d!gnos membros, lali'C7., ~..,!11 exeepcâo úe um
sô, nem mesmo elo Br.. procurador geral da Republica, que elia
eslava repleta de tlclcitos, ele incongt•uencias, de falhas, con.;.
tradiccõcs e inconsl.ituoionalidades. .
.
, O Sn. BuENO Bn.\ND,\CJ - A unanimidade é muito difricil
nas corporacões legislativas, como nos Lriilunaes. · .
· O Sn. EuzllBIO DE ANDIIAD~ - l\<las o Supremo 'l'ribunal·
recr.nhel'eu-a em diversos accordãos.
· O Sn. A;:.;~·<il\10 MoNJJ - Por eonaeqwméia. Sr. Presidente,
não tem nenhum cabimento· o apal'lc com que me honrou o
•neu no!Jre coJJega, Senado\' pot• Alagôas.
.
o Sn. LoPÉS Gol'óÇALVli:S -·Sustentei a doutrina da constil.ucionalidade da lei quG regula a liberdade da imprensa.·
·
O Sn. 'ANTONIO MoNJi - 1\Ias os ministros do Supremo ·
Tl'ibunal, nas apreciações quo fizeram. sObl'C essa. lei, quando
Uvel'am de applicnl-a, notaram que clla cwntinha -disposições
iuco ns,W.ucionacs.
· ·• ·
0 ·Sn. EUZED!O rm, ANDRADE dá um aparte, .
. '. .
O Sn. ANTONIO liioNJZ -- · V. Ex., Jurista oomo. é,. sabe
. perJ'cit.nmenJ.e que em uma mesma lei . . póde ·liavel' .dispositivos ,'
cnnst.i l.ucionaos e outros inconstiLucionaes. .·
. . . . .. .
Portanto, o qun eu disso o rupiLo,. é que na lei de im-·
Jll'cnsa existem dispositivos infringenln~ da Constitui<:ão. da
Republica. · ·
O Sn. Durmo BRAND.~o - Na parte em;.que alguns mem.ln·os do Congresso a .iulgaram incouslil.ucional, o Supremo
Tt•ibunal juls-ou perfeitamente const.ilucional.
'
O Sn. Euzn:BIO rm ANDRADI!: - E 1\ o nico poder eompe.
l.cnl.c para se mnnifcst.:n· ncsl.c senlido. ·
.
o Sn. A~'I'ONIO MON/?. - Oulr·a lei claboradu, contra todos
os· pt·eceil.os da scienciu, (oi u que appt•twn os actos do. Governo, relativos á intorveuçito no Estado do Hio de Janeiro.
Não vePho disculir em essencia. o caso do Es'!ado do Rio
de Jnneiro, porque j1\ sobre cllo manifestei a minha opinião

I
•

•
I
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•
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no· momento opporLuno, ncg·anclo o meu valo ao respectivo
projecto. O que ora affir·mo é que essa lt)i tambcm foi l'edig·ida
sc,m o rweP.,HUI'Itl nuidadu. (Jucm a Ji\. não ".a!Jc Cf!t que
se fundou o Cong'J't)SSO para appl'OVUI' o aoJlO do SI'. J>rcsJdcnlc
da ncpublica, int.ervinrlo uaquclla unidade da Fedt'l':l~iío, porquanto ha. rnanift•sr.a ~unru,ão JJa S\i>t rcr.lacefio, niitgtlt.'lll .,alw
si a intervcnoão se baseou no n. 2,·no n: ~: ou no n. ~ do arL 6•
da nossa Constituição.
O Sn. J.. oPES GoNÇAl:vEs · - O que é facto 6 que o Congresso considerou legal o acto ~o Governo.
·
.
O Sn. AN1'0NIO li!ONI~ - E' is lo justamente· o que eslou
affirmando: o Congresso tom valado lms i nconslí l.ucionacs,
contrarias .·a todos os princípios g·erucs de direito; leis confusas a até mal redigidas.
· .
.
· ·
O Sn. Bm~No BIIANDÃO- E' isso: para V. Ex. tucló quanto
o Congresso faz é er:mdo c mal feilo.
· O Sn. LOPES GaNi;ALVES -. E o facto da lei ser, mal rcd igida podará ser, quando muílo, uma quc~lão de ordem grummatical. .
·. ·
.
.
.
' ·
'

. ,··

.

....

··,;

.,

..

..
,_

.'

. ;
'·'

•

O Sn. AN•roNIO .MONIZ - Ouf.ru lei, Sr. PJ't)~iclente, cm
identicas condiçõcR áqucllas a que acahei de allurlit• é a qw:
autorizou o Podei' J~xecuLivo a pro rogar por delcg·ação o 'estado de sitio· a l.odos 1.1~. ponl.os do pai~ onde ,julgar conYcni. pnte, o qu(r é francamente inconstitucional.
0 Sn. BUENO BRANDÃO - l\Iuilo lega!mcnle.
O Sn. ·k'I~'ONio :MoNrz - :Muito inconst.il.ucionalmenlc.
O Sn •. BtmNo BRANDÃO -· :Muito legalmente.
· · · O Sn. ANTONIO !IION!z -. E. a prova de que foi muito inconsl.il.ucionalmonte é que V. Ex.· está com o maior empenho
c a maior m·assa: que Re vote o pro.iccf.o que suppõe vir· con·stitucionaliznr esses aelos inconsLHucionncs do. Presidente da
Republica.
·
0 Sn. BUI!NO. BnA:'>/1,\0 --?ião apoiado; não é este o· o!Jjectivo do projecto. ·
.
. O. Sn. .ANTONIO 1\l.oNiz -·· Otili·a lei ainda, Sr. Pt•esidéntc, ·
semelhante áquclin~ a que me rofcpi; é u rcccnlernc<tlc votada
, c promul~tada, relativamcn!c a PI'Oeosso, julgamr.ulo c prcscri. peão ae crrmeH poli 1icos. ·
. . .· . .
·
. .
·
.E~ta lei é ·tão dofoituooa quo o;; seus prnm·ios nulore9,
aquelles QüiJ mais propug·na1•am JlPia s11it npfii'O\'ill;Do. qnal.ro
ou cinco dias após a sua puht widarle no l)iario Of'lir.•i.JI, UJli'Csontavnm, na Cama1·a dos Si·s. Deputado~, 11m projecto fn- ·
zcnclo-lhe vnrius éol'l'eccües..
·
O Sn. LOP!lS C:o~(:.ll.\'1',8 .., - () (ft:e, ·illi(iS.· ô i.)l/\':1\'o!l. Di!~de
que a .lei conlê•m enga11v~ utl :;~;uiie:<, J<,Ú'.'a\·r:·J t': oJ p:·IH;t!rlimenlo
daqucllcs que a co:Ti~:·;nl.
' · ·
' . . .
. ·t··· ', '' ,',
..,
.
O Sn. AN'roN1o ~íosi~ .:.._ O: nt,n·\'Le dt> V. Ex. \'em em
apoio· da minha ai·guuwula~iío. · · · ..
·
• . 0 Sn. LOPES C:o:•'C.\1,\'I;s --, v~ :··]1:~~. sal)Í~.. J1l.l'~ t! ua!.Lll'UI dOS'
Jlomens errar.
.. ·
·
..

~

.. :
·•.'
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O Sn. :\.NTuNJO MoNiz - Não estou censuran'do' Cl . Oor~
:.;resso ~ae\omil. pm I nr fci l.o eom·.c,;iiob na lei. E8tou a~F:iA'l1a
lando que e~sa lei é tão eheia ,de. defeito~ que quatro c1m~ após
a sua publieação, o~ seus proprws autores; da tribuna da Cainara, propunham-lhe modificações.
·
.
o Sn. EuAEBIO tin: A~DTADE·- Propu~eratií niodificacões
f)ar·a evilar chicanas e sophisma~ na execução da 1eL
· ,
O Sn. ANTONIO MoNiz - O quo 'é: .certo é que taos leis si'í<l
a c<•nf.il•macfio de que e:;lamoff lcgi~lamlo com. precipilação, de
afogadilho, nM deixando dominar· pelas ·;.aixões de tpomento,
não all,~ndendo aoR. legit,imos interqsses do paiz. (Apárte.v.)
A Ie1 rle imr.rerisa, Sr. PreRidenle, csftibeleco um est3clo de
sir.io.. c.hronico para o jornalismo..
·
o Sn. BuÉNo BRANDÃO- Não apoiado.
o· Sri. ll]uAEBIII DE ANon,~oE -·Não apoiado. A lei de imprensa d:í .responsabilidade effect.iva. . ·
·O Sn. ANTONIO IMbNiz ·-··· Aliás, esta lei ainda não satisfez
:to Governo e a pro'va é que apeuas denretado o estado. de sitio.
a 1mmaciai' p!•eoccupaçáo dos dirigent~s foi .estabelecer n mais
severa censura para os jornaes. ·
·
·
O Sri.' BUEi:"O Bn,\NDÃo ·-·
· Assim tem sido em 'toi:los os estados de sitio.
·
O Sn ..{NTONio MoNiz -.E' Um enganei de. V ..Ex.. O ·estado de sitio não comprehimde a liberdade de imprenAa .. Esta
opinifto, aliás, não é minha, mas de illustres: constitucionalistas e .iurisr.onsultos, entre os quaes. citarei .ltuy Barbosa e
Lllilpoldo. de Bulhões. Ambos sustentam .brilhantemimte. que o
··estado de sitio não comprehende a liberdade d!r imprensa; E'
o pontífice do direit.o constitucional brasileiro. como V.V. EEx..
~ão cessam de yroclamar1 que em discur,sos •. em ·a~tigos de,
. JOrnae.s. em r~z~es perante. o Supremo :rr1bunal, aff.Irma .que
o Estado de sitio nao comprehende a. liberdade de ImpreJ;Isa.
' Ma~. SI', Presidente; o Governo ainda. não se'. córiterito~
com a c~nsura rigorosa que poz em pratica .. Como, em uma·
das s~ssCles passadas . salientou o· honrado representante do
· Amazonas, Sr. Barbosa'· Lima, ·em. relação· 5 UoerdadB de. imprensa est.amos em uma. situação por demais precaria, como
,jámnrs estivemos em •nosso: pai~: (Apo'iadns.) · · . ·. ·. · ·
.. ' ... Ma", colllo ia 'di~endci;' si',' Presidente, o Gov~rno ainda não
· se' contentou ein asp\yxui'r' por ·completo a .liberdade de' .imprensa. só, deixando QUE! os .Jor.naes publiquem o auo os oen'-.
'sores visam. iSuspendéü, atterttando. contra o direito·. de propriedade, a publicacãó. de· Jorp.aés 1. · .
. •
.· .
· · v. Ex., sr. P~e~·i·d~íit:e, p~rmÚta-me que me. dii•ija 'directamente no digno representante ·.de Minas Geraes, Sr: Büeno
Brandão, e pergunte, ,a ,S. ~x .,. si tambem, na sua. opinião,. o
'estado. ele sitio dá. ,aó,:Presiili:mte. da Republica o direito de
suspPnder a publicação"doS'orgãos da imprensa;
· . .
.. o SR. 'EltmN~ BRANDÃO .,..,.. Autoriza. a torri~:r: todas ~s meelida~ . n&ce~sarias á ma'nillencão. da
ordem.
.·· .
.
O SR. ANTONio :MoNIZ - NãO autoriza a: attetitat · l.lOrttra
o di,reilo <le propriedade. E o que Sfl :fez .con:i o OmrJi:d t/4
'
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Manhü não foi mais do ·que um atLuntado conLrá esse direit.o,
assegurado pelas instituições de todos os povos policiados •.
. Quando se dou a suspensão tio Corre·ío da Jlianhã; este
irn[)ür't!inti) orgão· lia .no~sa imprensa, que tão alevantados· ser.:.
VJ1;os tr.m prcstàdo ao· paiz, eslava ~u,icito á mais severa c~n
;ui'U. O, ()arreio da illanhã sómenle publicava nas suas colu:nnas o· que a censura .pemlitlia. · . 1 ·
. ·
·· ·.O Sn. MoNiz SoDilE' .,.... O que o Governo queria.
.· · ·.. O SR.. A1•-r:roNro MoNIZ - O que o Governo queriâ.
. .o Sn .. BDÊ~o l:iM.:NoÃo ~·E nâs suas officina.~ o que os
. rovo.ttosos queriam.
· . . .
·
.
··O Sa. A~ToN'io MoNiz ...:.:.. E'· cousa· muito differenté.'
O Sá. BUENO BRANDÃo-:-E' a mesma cousa. Era. a bande'ira
· q uo cobria' o contrabando.
. . o Sà. ANTONIO MoNIZ - Isto àinda aggrava
a SitUii. ':Tto: dr.. (tO\'ern:o; porque já não se limita a restringir a· liber-.
rJade .·cta !Jlanifestação do. pensamento .nos. jornaes. Vae até aos
. lh:l'os ·e outras especies .de publicar;.ões. Queremos voltar, .Senhor Presidente, a. tempos immemoriaesl ... ·
·· · .. _ .
· . O nobre Senador pór.Minas, com o seu aparte, veiu.lem- _
bt·ar~rrie ·a épóca em que ninguem podia dar publicidade a
uma liriha, ninguem podüi fazer qualquer publicação sem que
fosse pl'irrieirarrientc: subrnett.ida ella á ·censura dos prepo.stos
·
1 · ·
d.i.J t·<overno.
· .· · .
.
· .. ·
, · ·
·
..· o SR.BUÉN•o.IillANo.:\o- o qu~V. Ex ..deve faieré ap. riúlrli•.pnra os conspiradores, pedindo-lhes que não conspirem.
·. ·O SR. ANTONio 'MoNIZ - Eu não tenho autoridade Ílenhu. IWl ·para {azér.· appellos a conspiradores, Nesse caso pediria.
énLão, ·a V.' Ex: que; com o ·prestigio,. de que gosa junto ao
Go\·errio, ·fizesse~ lho ver a necessidade de serem respeitados o.s
ti ii•citós constitucionaes dos nossos' concidadãos.
.
··
. O Sn.::BUENO BRANDÃO -.E' preciso appellar para os
com>pir:ad~res,
·
·
1
·
.. ·• o: si\. lNfoNúi .:S:oomi• -Os conspiradores são os homens db
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-sn... BUJ>~o BRÁNp.~o - Os j:>'at~i:otas são os qÜe eátão .
ctnSüo Pàulo;e no Paraná,. na opiniãode V.>Ex.
. .. . .

. .'o

o· Sn:

~<\NTONlo· MONIZ ....:. As conspiraoões resultam das fal-

· . .. .
.
...
. .
· .·
Mas,.Sr. Presidente,. ditas estas.palayras; que eu lamento·
tanta irritailão 'tenham causacló ao meu tllustre amigo ...
·SR.~BuE;o BR.~NoÃo- Irritacão nenhuma, não ha rat.ii.o. para. is'so.
·
·
·
. .·
.
. :· ·· .·O ~a. ~~NTÓNIO MoNIZ - , .... passo a me .referir ao pro.. ,ieoto ela Carpara dos'Deputados que, deritro de .poucós instantes. terem o~. de votar .. · ·
·
· .· ~1.! pis~!l, !:;i·.~ }l~é~i<lcn~~-·. ql:!~ .bsté· ~.t'oJ ec~o, que· por an~·
. tmnsJtClu' com .a ma1or preo1p1taçaq: :!penas teve em. sua. def~sa a \,;oz ·do Sr. ~~pútadO' ;João S3lJIÕs, meu iJ!u!ltrc co:nterIas ,·dos

· 'o

governo~.
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raneo c ·amigo, digno rept'tlscnlunte . elo Estado de que nesta
.
. .
casa sou humilde maodatnl'io. .
J~Ll disse S. Ex. foi por .dc·mais infeliz na jusLificaUva
do mesmo projecl0. Alhls, q. Ex.· não ,justificou prqp1•iamente
o pro,jclclo, mas a delegação pum a, prorogarjão do estado do
sitio, confe·rida no Chol'e da Nação,.

AJ'fim1.ou S. ;Ex. :
"Quando votámos o estado: de sitio r.slavamos ·na
imn:.inencia do encerramento das ·nossas se~sõos; nu
prazo. !<::gal de 4 mczes. Jus lo era, pois,' que dessemos ao
.J~xecul.ivo a í'aculcladc, ,•que lhe demos, de proi·ogar .o
sitio no caso do ser elle Iiccessario· .."
·
·
Ora, Sr. Presidente, admira que cst~ razão .,tcillia t;ido
adduzida por um illuslrc cullor do direito .. O facto de estar·
o Parlamcntp pt·oximo .a encerrar as suas sc·ssões não·· con- ·
st,itue motivo para que· delegassemos ao Poder iE'xecutivo. a faculdade privat.iva <le> J,cgislat.ivo de decretar o· sitio,. porquanto é sabido ·que no intcrr.ogno elas sr.·ssõos essa facl(ldadc cabo
ao Chefe da Nação.
· ·
Accrosccnlolt
ainda o illuslro
Dopulado :·
.
.
·' ,·
'

'

«V. Ex:. sabe· ainda que .ó nob;·e Deputado censü~

rem (rcfcrQ"''e ao. St•. Azevedo .Lima) ·o Sr .. Presiden-.
tfJ da Republica pc'la falta de pLlblicidadc do decreto

elo sitio· para certas zonas, mas a Yérodade é que nessas.
zonas para onde o siUo, foi clect•etado sé fez' a. pnblíci- ·
elude à esse· ac.lo gtwer·namental. Mas. quando iss9 .não
se fizesse: ci .de lamentar qué o .nobre ·neput:ldo qn.,,
vem, argUir a at)lot•icJadc 'rlo Sr. Presidente da Rcpubli~
cn, de.cJ•olandn .!!!TIO. medida· de .ordcni const.ituéional e
até prcveriUva, não 'indicasse um recurso. ao ·Poder. ,JudiciariiJ pum .ovi~ar OLl . nnnullar setui 'cffeitps detri.,.
mcntosos,:» .
. .~
·
Primeiro, ·Sr; Presidente; o honràLi:J Dcput~do pola Da~
hia ·fez uma áffirm1~ção· qne não é a cxpré·ssão da verdade·.
:Não- é exacto que os .dcct;etos rio Sr . .Qresidentn.· da ll!)puhlica ·
prol'ogando o sitio a algurr.as uriidadcs da .Federação, tenham
sido publicnclos no D·in1'io Official, pelo · m·cnos, iio ·momento
opportuno não o .r~wam. Esses deprctos foram .publicados mui.. tos ..c] ias após o sitio estar·. produzindo os seus efeitos ..
E com ·relação no Estada da BahJa dcu~se urrt facto mais
grave. E' que osso' 'l'itio clandestino con·1eçou·:a ser prãticado
muito anles da da la em qLJe foi lavrado ·o respccl.ivo ilecreto..
Alr!m {}isso, Sr. Presidente, tal decreto nunca foi publicado no Diw•io 0/'(icial elo meu Estado. O que o JJiario Official da ,Bahia publicou .foi Ul)enas um telog'rumma do. Sr;, llfinistro inlerino du Inlt!rior, comrmmicundo ao cidadão que alli
se acha na detcnt;iio do poticr pt!blico,, que o siiJo;· havia. sido
. ·
··. ·
··decretado para aquclla u!üdude da ]'ilderução.
Come• disse, pois; o sit10 da Bo.hio., que. o. St• .· João .So.n·~Qs .quiz .justificar, all;m.de Wt~ siao clan'c!esrino, foi antecipn. '

-•
••

..•
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do, porqucmto; ·muito antes ela communicação do ·Sr. Miuis. t.ro dó Interior, o Sr. Góes Calmou exercia. actos inberente~J
ao nicsmo. /\,;;sim (: que· prendeu. varios cidadãos, deportou
. diYcrsos Jornalistus e suspendcn'at.é,a publica<•.íio de jornacs!
· .S: -J~x. aprovcitou:-StJ d') momento, n.ão pa1•a prestar ·um serVJ(:o .ao f;'O\'t)rno daquc·JJr~ que o cnllocnu,.pelas JJayonctas, na:
1
· supr·mut admini;;t.ração da Bo:lria, mas pat·a saciar odios vc-.111o8, para pi!J;s.~Jgnir os setis ·advm·~at·iog, artuellrJs quc_·cómbatm·am a suu cunrliilaturn e combatem o seu governo. Assim
é que prendeu ~)111 .jornaliillà e depril'l.oü-n sú porque .ha tem~
p~s eHct•evcra um nl'l.igo combatendo· a · sun adminis~rnção. 1
Ve V. Ex: ·~ quan Io se prê_sta r.st,c abuso· du: decrel.ação do es~.
tat.lo. de Sllto no nos~o pall ! O dr.lentor do p(}(let• na Bahia
(lXplicmJ o sr.n- procedimcnfo, dizl'ndo qnr. recehcnmn telcgrarnma dn Presirir.fife da Jtr.·ptlhlica. anl. orizarrdo-o a prati. car.' nctns inhoronlr;; .an estado rlc si li visto con:o iJm occn-:
sião. opportuna ri dccrcl.o seria publicado ! Si VV. JDE,x. acham .
que .isto r.slá ele .· nc.côrdo com t;~s nossos preccyifos constitu-' · ·
". cionnes e ·com: o~. princípios gcN1cs dll direito, eu nadà mais
-·tenho ii dizer, ~Ias/ S11. ·.Pr•~sidcnlo, o Sr. .roão Santos, que
· ju~l.ifiearn. de modo geral e do- maneira contrnproduce(itc :í
dúcrolacão· do estado de síl.iri c- n Slla prorogação por delega-:
. I;Üo, occupou~SIY especialmente da Bahia, para dizer que effe- ..
> cf.ivamcnf.c alli ·,iúmais a ordem ·f•ira alterada, que remava· .
. sempre o: mais cQmplcta tJaz, mas que o snio se tornara nc- ,
. c~ssnrici, porqi1e ·cm· Sergipe !Jom·c mn lllO\'imento · revolucio.,;
·. t.nJ•io, do CJtln!·"rcsulbíl'!t a deposição do Governador e a Bahia:
lhni!a-sc com nquclle Estado.,:
' ·.
. · ·Já Unhamos :i si Li o prevenUvo; não ndmiWdo pela Con.. ·
·
•.
· · · ·. stiluiçiio bi•asileira... . ·
.·o Sn. LoPi~~ GoNCAL\'Es _,.. o sitio preventivo é· adUJittido.nela .conslitüicão brasileira quando falia em perigo immi'Jicn~
.tn. Si o. pe'rigo •í ·, imminr.nte, rllc não aconl.ece. csl.:'t par·a:
acontecer. '
. ·
- · · • · ·
.,
o Sri. AN~~~Nl; ;\lONii ..:.:... Estão commigo todos ós'. nosSO;J .
eommimLadm'es,·' en1n ·1•xccpçõr.s . ilo .SI': Cal' los' . Mnxim.il iar:o,
João Barbalho c. ArisiJrfes ..Milton, sustcn.tam a inconslit.ucio. nalidade~do·sitio lWCV~ntivo .. : -.TA tinhan~os o sitio c111ndestino, ·
· 'jü. tinham os o: sif,jo. pot·· antl',!cívnciio, oJ•Jginal c.rrmcão do. SI:.,
' i:lúcs Calmon; A;gOI'a temos. o. sitio,. qué flU não sei como qua:li. ·· .fique, temos o sit'io em_ um E~lnrlo porque ·no ,Estado visinhn_
.. houve pot'l.urb.ni,!ÜO da: ordem'!. De maneira _Q_ue, si em Pcrnan1.,; .
· liuco, a ordem l'lk alf.cr·nda, decreta-se o Sttzoc~ Alagoas!
.
e.:on;~ Õ Gon!r,nador do Sergipe foi deposto, foi decref.adt'i
·. o' sitio· pnr;a a'· Bnh ia, .onde •a r-az ó e.omplctn n . absoluta, ·ti\(I .·
· i!ompleta IJ ·absoluta que o Govrn·no da Republica, rcceiando ··
· . 1;r.cellm· o ·herdeiro (lo throno da Ilalin :nesta Cápitnl, oblt•vo ·
. quo S: ·,\. fossi.• aJillreceber ns justos homenagens que a. Na- ·
· çüo brasileh·a !h e cll!se;iava · prcs!.nr.
·
·
- · Si a Bnhia estivr.s;;e ·eni condiçõ,)s de :precisar do ··sitio.
·~st.ou bem· ccl'l,o rle quo nem o St•. · Minist1•o, do Ex!.et~ior, nemi
n illusfJ•c Sr ..Prc~iclonl.e ela Republica; teriam feito scmelhnnlo ·
npricllo ao govcr110 da Hn)ia.
· ·
.. .
S. - .Vol. 'J.
··
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· Rr< Pr.·o~idenlc, jÚsLiJ'itlando ·a Hilio dn Ünliia, · o illustre
Dopulutlu 11 tJIIO venho me J'eJ'erit•du Ll'ulou lambem du sua
·pollf,icn intet·nn. E' Vt)l'tiarJc que a isso foi compellido por
npnrf.cs do d ig·nos 'rcpJ•escntun lcs rio Disl.ricf o l!'edei'UI. O lnteressnn t.c ú quo S. Ex., espirita liberal, justificou o facto
·daquelfa gTuncle unJdadll ela J•'odorar;ão não l'er ·mi sua repro~onlacão um sô dclogaclo du rnrt.irJo que faz opposicão á situação afli dominante c que na ucc.asião da olcicão se achava
· no poder. Não podendo contcsl.ar que,. efl'ectivamenf.e, · pelu
•JJ;l!)nos os. candidulos diplomados, afi'ás, por uma junta que
lhos nüi:J ct•a symputhicu, .foram honrados com o suffragio. do
cleitoracfo huhiano fllll'a ropt·csenlal-o na Gamam dos Deputados, o St•. João Santos .sustentou o seguinte principio:

.,

"

''·.I

·.1·•'

.í

. I

'.c.

..

«Por consequcncia · ú injusta a apreciação do .nÔbi'il
Deputado, quando di~ que vai'ios. Deputados pela Bahia..
foram eleitos pela condescendcncia official. Além ·de
que é pn•c.iso attendct• que os illuslres Deputados que·
compõem a grancf8 maioria da Gamara, .iámais se ·
prosturialil a sanccionar actos que niio fossem conforme ..
· ú sua conscicncia,: niio é possível aprcéiar si talou qt,ml
cidacfiio foi eleito, pois serili necqssario entrar na ana. .
, lyse das actas•.
:

'

-

•

'

.

"'
Dous pontos ha a commentar nesse trecb.o do discurso do.
'illustt·u Depu Lado pela Bahia. O primeiro é se entre nós o
Podor J,egislativo alguma vez Já l.omO).l· delibqracões ctmtra"
l!'ias tí verdade eleitoral; o segundo é que a Gamara elos Depu-·
~ados nüo entrou em aprec\acões úcerca das actas eleitoraes,.
em virtude. das quaes foram diploi!Iados alguns· representantes da actual ·opposicão· balüana, e por isso os depurou! Quem .
:~~ esrie · peri.ooo do discurso do Sr; João Santos . tem a
impressão. de que S.. Ex. está !Ja. muitos annos.; afastado.do,· ·
Brasil, ou que si· permanece aqui vive nas ·regiões ethereas,. ··
não se Pt·eoccupancto com .os factos humanos, porque não é
possível que ele boa fé haja um sõ cidadão capaz de' dizer. que
no nosso paiz .o poder verificador não tem milhares de ·vezes
claudicado no exercício. das .suas funcções, attentando flagranlf.emente. cot~lra ·a verdade eleitoral, .deixando de reconhecer os
legitimos representantes do eleitorado, para dar entrada no·:
:Congresso Nacional nos repudiados pelo povo. · · · ·.
·
Sr. Presidei\té, já se achando en(lerrada a. di!oussão' .da.
proposição da Gamara dos Deputados, niio me é licito .mais ..
:tomar parte no seu debate; Por isto· aproveitei o expediente ·
para manifestar o meu voto contrario á sua approvação. •
Não posso; Sr: llresidenle, de fórma alguma concorrer·
para a sua approvaçüo o não posso .porque estou realmente '
convencido ele que a referida proposição é manifestamente .in1

~Jonstif.l.loiona I.

E' inconstitucional, Sr. Presidente, pot·que approva ·actos:
aecorrentes de uma delegação inconst.it.ucional. E' ainda· -.inconstitucional, porquanto,. segundo a propria palavra. do· Go- .
;verno, nada ,justifica a permanencia .do sitio. o· paiz não .. s<:~ ·
acha debaixo de uma grave commocão intestina, nem sob a ...
p,cção de uma invasão estrangeira.
·
·

.....
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·A todas as horas, a todos os momentos vemos o Govet•no
arrtrmar ·em documentos officiaes, que o movimento que ex.;
plodiu em S. Paulo o· em outros Estados da Republica já to i
suffocado.
·
.
Nestas condióõe,s não ó possível continuem suspeHsas as ga.
r·antias. constitlilcionaes.
.
1
O estadó de smo é uma ·instituição anacr.onica. Não se
t:oncilia. mais· com a evolução . moral e intollectual · attingida
· .··
.,
,
pela humanidade. ,
E a nossa Constituição, como a dos paizes que o adoptam.,
;;ó em .casos excepcionaes permitte a eua decl'etacão. E' uma
medida· que. acarreta graves. prejuízos ao 'paiz, sob todos O:if.
pontos de vista. ·.
.·
· ·
Assim, pois, Sr. Presidente, declaro que voto con:ll'a o
pt•o,iccto que dentro em poucos instantes V. Ex. vae submetter ·
á votação do Senado, e, assim voíando, lamento pt·ofunda, monto a ·situação preóaria em que se acha o nosso paíz, a mais
precaria talvez por que tom passado na sua existencia.
' Sr. Presidente;· infelizmente nós não nos achamos sómcnl.o sob a accão de uma crise politica, ecooomica, ·1'inanceira
c <~O<Jial; nós nos achamos igualmente· sob a· acção do uma
crise de principias que é certamente o factor primacial· de
toda.~ as outras. O que é preciso .é que tenhamos .iuizo o qu~
todos empreguemos o .maximo esforl)o pat·a .que o l'egimer..
constitucional soja restaurado no, paiz; porque sórnenta assim
é qtic a: ordot:n podex·á ficar definitivamente firmada. (Muito
bem;
muito be111.)
.
· ·
·
· ·
· ··
.
..
.
. . o, Sr. Presidente'...;. Continua á hora do expediente. Se .
nllnhu m Senador quer mais. usrtl' da palaYJ,'a, na •hora do e:x;.;
' pedi cinte i)assa-se a ordem do ·.dia.
·

';.'

',,

..

'

.''

~

.

•

'•

• 1ro

I,,

ORDEM DO DIA
'

!

. · E' annunciada.a votação, ,em .(!lsoussão unica, da prope:..
. siçfio· da Camara dos Deputados: n.• 65, de 1924,. approvando .
varias . decretos estabe1ecendo estudo· de sitio em diversoa · ·
pontos do ter;r!tor~o nacional e· prorogando essa medida· constitucional ate 31 de dezembt•o do corrente anuo. · · ·
•

,' ••••

',

'

•

t

• •

'

•

j-

'

';

. •

.

•

'

• "'

. .O
Sr;· Moniz
Sodré __.Peco" . 01 palavra. pela
. .
. ordem .
O Sr. Presidente - Tem a· palàvra pela ordem o nobre
'

Senador .Moniz

'

~o~ré~.
'

'

. .. . .•,.,

'

,'

''

o Sr. Moniz Sodré (•)' (pela ordem) ...:. ·Sr. Presidente,
·vc•nho, Jwstr momento ,aprosc·ntar á consideração dos meua•
illustrcs collcgas do Senado, uma simples questão de ordem,
· que, com ser siiliples, pela evidencia da sua facil deJPo'nstra·ciio, é do maior alcance politico pelo seu aspecto moral, luridico e cnnstilucional.
.
.·
.
O projecto, qUe V. Ex. acaba de submetter â vot.ação '
(Jr.~ta casa, não sei mesmo como o possa claasifioar, taes lãq ·
.(•)

~ão

foi

revisto pelo ()ra4,or.

'

·····~

324·-

ANNAÍJ:S DO SENADO

a

~s divcrgencins seu respeito, na oul'ra o nesta CaSa dei Congresso :Nncionnl.
. l~tl pcJ•gunlat·in, áquelles que se lcom tornado arautõs da
sua defesa, sob o ponto de vista legal ou conslitucional, qÚe é
o que enl.cnrJcrn por esse projecto, qual a sua natureza ou o
seu fim. ·
.
·
· Sed, um lH'o.írc'tu doeretanrlo o estado' ele sílio para quasi
l.T'es iwaetos r!fj I•.'JTiforio naciOJial? Ou set·á apenas ,um acto
dcclaratol'io. de um sitio .i:i existente?
. ·
Si V, l~x. me permitte, :5r. l're~identc, consullaria aos
meus hnm·nrJo,l collegas, o Sr .. Hueno .Brandão e ao Sr. Lopr..s Gonr,.atvr.s, principalmente, para qnc ellcs me dissessem si
· cntcnlt,~n·J quo esse .. pro,iecto é um. pro,ioclo do sitio ou um acto
. dcclnralorio 'dé um silio j1l decretado.
· O Sn. ·.Bu!!No BM"'n,\o - O f)tlc cu· penso rio. projecto jú ·
.diS8fJ hon!~m: nfio virei agor·a abrir a discussão.
: . O S!l. MoNtz Soonr~- O discur·so de N. l!:x. nlio'foí publienrlo e mr, po1• ignorar a existencia desse projecto, não ·e.i.tivc presente na sesslio do honlem. . · . ·
'
. · . 0 S~ .. A~'I'ONIO i\loXJ?. -V;
Ex.. .suppt;imiu o dis~iursó.' .
'
O SR. Mol\'rz Soom~ - Erri t.odo o-caso, Sr.· Presidente,
V. E~ .. conmrehcnclc que eu não. viria á tribuna fazer um .dis·cui'.So cm torno á resposta que me quizesso dar o. meu_
~wnrndo collega. Qur~ julguem o Senado o a Nnoãósi um:represcntant.e do paiz.. que t.cm t.lio graves. responsabilidades,
porque •S um or·giio" da· palavra officiul, póde recusar ·uma .jn~
forma~ão. pedida por um collega para orientação do Senado, n
rllspeilo do nwdo prilo qual éllc comprehende .uma medida ·gCIvernamcntal .
·
· ·
'
o Sn. BullNO JlRAND.~o - V; Ex. não pede !nforinacão,
· pede uma opinião, que Já. dei. hoiltem.
· O Sn. Mo:'I!JZ SonRÉ - Mas o Sr. Lopes Gonçalv(is decla:. ·
rou qne não se tratava de ul\1 projecto de sitio, mas de. um
acto cleclaral.ório de sitio.
· ·
·
o SR. LOPES GONÇALVES,.:... Pcrfcilamcnle. E' essa 'mi.
· nha opinião..
·
·
.
.·
O Sn. Mo:m Sonn1~ -·Vou accei!ar a discussão no terreno
.·cm . q11e . a collocaram .os meus. collcgas, para mostrar a
ss. •EEx. que o projecto que acaba de ser S!lbmettido á vota- .
ção do Senado não. póde si quer ser objecto. de· deliberação.
· Não digo, Srs. Senadores. não digo, simplesmente, que:olle
não pódo se1' approvado ·neto Senado: affirmo categoricamente que; legalmente, elle não p6dc. consLítuir objecto de de.;
.ITibcraQão do proprio Senado.· O Senado não. p6do siquer tomar
conhecimento delle; porque. si tem a simples fl)rma material
de projecto, faltam-lhe todos os requisitos legacs e constitu~
cionaes ncccssarios á sua existencia. juridica.· - ·
:V. Ex., Sr. Pt•esidonte, sabe que o projecto apresenladó
mi outra Cnsa do Parlamcr:lo Nacional foi Jogo submetido a
um requerimento de urgcncia. ·Para qlie, Srs. Senadores?.
. . O·Rcgirnento r.la Camm·a é de uma clareza· indiscut.ivel; s6.
'lldmitte a urgencia naquelles casos em que fica prejudicada a
Dlnteria, si nãq fo~ logo submeltida á votaciio. •
·

a
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O Sn. BuExo BnANÃo- Quem julga da urgeneia?
O Sn.I\!oxú Soon~- E' o criterio e a d'ignid~de profissio-

nal dl.l cada um dos Srs. Senadores, não é o arbiLrio volunt.arioso dos que querem submetter-se apenas aos cupi'ichos inflividnaes.
··
.
· .
,
Sr, Presidente, si 'se trata,;_ eis ahi a razilo pela qual~
colloquei a:· questão nestes termos - si se trata de urn sim pie~
acto declaraLorío, como al'fi!lri;ou o nobre Senador por . Sergipe,
csLc projecto· não seria tttil, não seria nccessario, antes SU• ·
pcl'l'l.uo e, por consequcnci:l, não poderia ler o cnracl.r.t· de ur>"enCia
:' · ·
· •. ~
· • ·. . ·
O
•
1
·
"
"'
Urgencia para que, si estamos sob o estado de sitio? Qual
a tu·gencia de declararmos valido unr sitio, si elle já estava. lo·
, . . .
·
· , ,
gitímamenfe decretado? .
· . Si o J>i·esidente da Republica .tenl'· a faculdade con~litu'cio
nal do deci·etar, por meio de uma delegação legislativa,. ,o cs.
tacto de sitio, pergunto: qual era a urgencia que tinha ·esse de·
crelo, que vinha galvanizar essa medida já em vigor?
.. Em que í'icaria prejudit:ada a n1atel'ia · si porvenlma a
discussão se ~stendesse por· a; 4, õ, 10 djas ou até 31 de de·
zombro? · . . ·
.
.
Eis, portanto, Sr. · I~residenLe, porque o ·requerimento: de.
urgencia foi um abuso de podei: praticado pela outra Cama1;a
do Congresso Nacional. .
·
O Sn-. BuENO BRàND.~o -.. Mas ·o SenadtJ ta.rnbem' votou·
urgónci a. V. Ex·. cs tu censurando o Senado.
'o sn: MoNIZ SoDRÉ - Sr ..Presidente, chegarei á questãl),
do Senado no momento opportuno. Estou discutindo o prQ·
jecto nos seus tramites regimentaes na outra Casa do Con.
gresso.
·
·
O Sfl •. PnES!DF:NTI~ - Obaervci ao nobre Senador que a ,
· ·mat,eria não está em di!lcussão,.
- · , :'
. O Sn ... l\íoNiz SooRJi ....: V. Ei:. tem razão. Foi um lapso
de linguagem~ Quarido' disse discussão do projecto, devia ter.
dito: da questão ·da ·ordem. Eu est<}va discutindo· a minhlli
. questão de or•dern, quando. afl'irmava que esse projecto. nã~ .
tem, cxistcucia· juridica nem constitucional.
..
.
E· V. Ex. sabe,.. jurista eminente como é. S!Jr · ponto
·pacifico em·.· ma ter· ia coilsf.i tucio!lal, a assc\:cração de . que,
quando tllll projecto qualquer transita em qualquer .das ca.
rnaras Legislativas, si elle não segue :os prece·itos ·.da: sua lei
int()rna, vem logo inquinado do vicio de inconstitucjonalidau.e•
. porque .a,, inconstitucionalidade de um· pt·ojeclo dccot'I'íl,. ou
de lwveJ' violado exprc~samcnlc um artigo explicito da.. ConsLituiçílo ou pot• não ter obeclccido aos tramites I'efrimeutues
imp!'tlscindiYois ü ~ua approvaciio. ·
· Eu uff.i.,•mo que o projecto sullmeltidv ú discussão por• um
requerimento de urgencia, foi approvndo com viola~;üo do ·1•e.
gimcnl:o interno da Climaru dos Dcpulados.
.
E, senhoJ•cs, essa ô a menor das BIHIS violn.cões.
StJbmcttido o pJ•o,jocto ·{1 dclibcT·ncão cln Cnnúm1, ·mnnife~lar.am~sc sobre cllc dons illuslres Deputados: um n· 1'nvor
c ci outro cont~a.
..
· , .... : t • , ..JaJ

' ·

•'
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O Sr. Anf.onío Gni·los, nome sobojamonto conhecido nó
pníz n que lamento se envolva nossas questõo~ •do cegueira
par Lidaria, que nilo ·estão na altura das bonrosns ·tradições do .
sen nome, lamento que S. :mx. julgasse nnccssnr•ln a sua !tttcr·veur,iio pur•n umonlnr.ar· n Cumar·a no debate inopinnclo dLI
um dccr•elo de sil.in, que se estende indefinidamente pelo
tempo nfóra, porque, indo até 31 de dezembro, nínguem subo
si não. se alongará af.é n terminação do quatriennio, com aindn
possíveis prorogac.i5es. Esses dqcDclos da sitlo indefinidos no
tempo da sua duracün, comn f.ambem indefinidos, so possa assim dizer, na sua cxlcnsiio territorial, porque so alastra sobrol
a rnninr parle rlo terrHorio IJr•nsileir:o, sem que. saibamos ~~
,iá se estendem ao Rio Gr·nndo do Sul c Santa Catharlna, foram
votados de afogadilho, p(lr meio de l:I'geneia e encerramento
àa cl!scuRsito. Es~o cncer•r·nmcnlo· t.ambom J'ói feito por um requerrmcnlo.
Impugnado o propositil de se estancar nos. ·. lablos dos
Depu lados a mani1'estacllo 'do pensament,o, affirmou, entiio,
o S:•. Presidente da Gamara: "o pro,iecto em discussfio unica
co1•rcsponde á segunda discussão". Diz o art. 319 Jettra b): "Podor-se-ha requerer o encerramento. desde quo .tenham falado
pelo menos dous oradorils sobre o at•tigo cujo' encerramento de
discussão fôr i•equcrido. ~
,
. Pe~o licença a V. Ex. e chamo a attencão do Senado para
collocar ·em fóco a questão de ordem, afim de que so veJa s.r
ou tenho ou não razão nas affirmacõcs que fac.o. Vou ler ao
Senado o n.rtigo citado pelo Presidente da. Camara dos Deputados o· desta fórma fica reRpondido o aparte do Sr. B.ucno
Brandi!o, quando retrucou que o projecto tinha sido regimentalmente. approvado Jlela Camara dos. Deputados.
·
0 SR. BUENO BRANDÃO ..-. Effectivamente O foi.
O Sn. MoNiz SonflÉ __, O Sr.. ,Prcs.idcr:te da Gamara dos
Deputados assentou a sua deliberacão em duas affirmativas :
primei1•a, qqe. c.stc proJecto devia ser consider~do cm 2• dis- ·
cussiío; segunda, q11e o Regimento declara que um projecto, em
;2• 'disc~·r~sã·o, pódc ter o seu- dilbatc encerrado. desde que. clous
oraàow s se te:1ham manifestado a respeito. nm dos artigos ~
<. seguinte: «Terão uma só dis~ussão, que corresponde,•,; á segunda discussão, as seguil;!es proposicões: approvando ou não
·o estaC:o de sitio que, nn au$mu:ia do Congresso, houver· sido
decretado pelo Poder Ex-ecutivo:, .
' .
.
OI:Il, Sr. Presidente, na ·mentalidade do 'llu,tre Prr.siclcntc
'da ·Camara, esta concessãot para r,onsiderar-se em 2• 'ctis...
.cussão, :qur. se faz a um proJect<> que approva ou ;mspende um
cSit:io, :aec'l'ctado na ausencin do Conar.esso, pódtl s.er1 applícada ·
~{) TJl'oiectl> qm :npprowt ou suspende o sitio, decretado ·tlil
prc.ven/;a do Cong·rcsso, ·C.. DOmo nós estamos ne.ssa politica de
jnversiin de iodas ·as normas constiüJCionae~ e de todos os
principias de moral politica, S. Ex. aproveitou-se promptarmente desse .artigo, qllando na realídade elle ~e antepõe f.ormo:lmenlc :ao nct.o da :.Mesa. Ell e se refere a project.os sobre
sitíos .cJecretndos na :uusenci·a do Congresso e o projecto então
em clebn'te trata do ·sit.i_? decretado na presença do Congresso r
O SR. ARis~·JDES Roc:e:A - Applicou-se o Regimento por
.anlil o~ia e e~Hn i:nterpretn1.1úo J'oi ll'beral, po1·qu~ o <.:o~re~o~u
'

o
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esLi!. funccionando C.. tem .mais conllecimenLo dos fac los do que·
si esUvcs;;e auscnlc. Dou cs;.o aparto com absoluta hóa f•L
·
O Sa. MoNJz SoonÉ - Responderei a V. Ex.' Temos que·
· concluir pela lottra elo Regimento, que ei lo não adrnit.te a liY•
pothesc de urri projecto approvando estados de sil iQ decreta•
dos pelo lJlxecu tiro na pt·cscnca do Congresso, Eis a rezão de
SCI' deste-dispositivo. porque é uma aber·racão. constilucionallj
Presidente da Republica decretar o siLio por delegação do PQ•
clct~ Legislai,ivo. ·
·
· i
Diz o nobre Senador que a· ioterpreta~áo deste ari igo · fQi
11ma interpretacão liberal!
·
,
· Srs. Senadores, interpretacão liberal que vae desvirtual.' o
pensamento da lei, para mvertcl-a nos seus intuitos, transfor·
mando· uma franquia cm probibiçãol Interpretação liberaF
que applica, por .analogia, prescripcões restrictivas! Quando
o R1Jgimonto diz que um proJecto que só tem uma discussão,
essa discussão ll .a segunda, quiz assegurat• aos Deputados
um debate mas amplo, · porque na segunda discussão. o
pro,jccf,o é discutido c vol.ado por a.rtigos, ao passo que na
· primeira e ·na f.ercr.ira Alio é. submett.ido em globo á deliberação <ln Casa.
· ·
. 1.
0 SR. BUEN'o' BRANDÃO - 0 t.empo é O mesmo.
-,
·.
O SR. Moi'Írz Sonn~ - Mas. a di~cussã~ se faz p~r arLigo e .
nlíQ rmglobadamcnte. Assim' sendo. o debale se t.orna .muito mais
amplo. porque cada Deputado poderá. fali ar t,anlas tezes quantos sil:o 1 os _..artigos
do projecto.
·
.
,
'
· 0 SR; BU!!NO BRANDÃO - Sei que na Camarà o t.empo ~
dividido: .
.
.
•, . . ·
· .
.O SR. MÓN,tz SonaJ! - Para dar liberdade aos Deputados,
a Camara re.solveu cercear o direito e a livre rrianifestaçílo ·do .
pensamento.
,
·
· I!
. Ma~ não ·é só isso, Sr. Presidente. Por um luxo de ar·gumentação: ·quer.o admíttir que não fo~se violada a rlisposiçllo regimental, quando a Mesa da Camara P.qui_oarou a rliscus:.-~l'ío. nni':a 'élo proiP.cto. n que me refiro, á segtlli(la discussão.
. . Varnos ver a dis~usslio nnica do JJI'Ojecln senilo cons{de- .
raila a 2', seria licito, dentro llo rl'f!'rirln .l'C;.>irrcnfn. •:nf3r~se
rr l'nc!'rramento dó debate.
·
. • . O Sa. ARISTIDES RomiA -c:- 'Eu acho a , r!:'nrnrntacfio de
V. Ex. profundamente -0•rriosa. Não compl't:>h;>nrln Q'll' V. Ex:,
levante· uma· qu~stão regimental qnc di?. resp~ilo :i nul1·a ·r.n~a
· ilo Con~rosso .. Trnt.anclo-se. poi~ de .qu11~tilo Qllt' di1 t·e~peito
. á ordem interna da Cnrrinrn dos Dt!pntndo~. n·i~ 1:~rl'l ·Lemos ·
r;om
is~n 'A nada podo mós reõolver.
.
.'
.
.
, : ,O Sn. MoNll'. Soot\É- Sr. Presidente. nilo lonli" meio.~
nnt•n. prender a nttencão do meu illustre coll<'!:'a.
.
O Sn. AruS'I'lllES RocHA .:.... A S);mpn'th in. que tt·ibuto a
'\'. I~x: é' taTr)anhn quo !110 permitf.(l esse direito.
1
O SR. MnNr1. Sonnt~ -:- Gt•nto' ao illu~tl'l1 collcgt~, c. si.me
rl!~!.in;rnit• rnm a stw nt.fonçfio. VOI'l\. que n ~.,nado t<~m multo
quo.ver com ouwdo polo qual ngo.u .nnfm C:a•a •lo CongrnisD,
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qnando voln Pl'O.iel!los que deYcm 8er subliJCLI.idos a no;;su doliherar,![lfl,
O al'L :Jl:i, leU.ra b. do fleginwHfo da Camara, invoc:ado
;peln oett l't'(!~irJenl.c, estabelece:
. ~Em srJb'llllda discussão, desde que t.r.•nhurn í'alladtJ,
pelo me!l08, dous or:ador·cs, sóbl'o o urtigo, c,ujo um•e.rr•umcnf.(' fie discussão foi rcqirut•ido ...
JG~te IÍ o nrt.igo I}Ull S. Ex. illVOt!OH pOrll nr.ceitar (I ro(]ncrimento cm questão. Entretanto, o mesmo arl.ig·o tem uni
!Pnrngrnpho qnc se oppõc terminanlcmr:mtc {I decisão que u
·.cum:ll'a , tomou :
·

Paragr.•apho unico. As p;róoposi~ões de discuss:i.l
unir..a, qm: se mio rli.~cu.tirem olobnlmrmte, .serão suhor•dinarlas, qunulo .ao cncel'!'arncnf.o de di;:cussão, a c;;;:u
art.igo.
·
Vem, poi~. vv. BJ~x:>. que o ptu•agt•nJ)IIo ..:roMringiu n
. :conceito da lei.I.J•a b, só. admiLtinrlo a ~ua applicacilo ;\quelle~
1H'ojcclos que não (OI'r~m riiswtidos olobalmrmle, ·
Ül'a, St•. PI'P.Sidenln. o pr·o,ieclo cm questão foi i.liscutiflo
.slol:ialmmil.c, pot: i~;~o QU•' 't\ll~ ~ó linha nm ünico a\'ligo, COI li•) ·
muito bem acccnluou o nobre !'C/H'IJ~•~nlanl.c do Amazonas,· no
odiscurso que honlcm proferiu.
·
/
· .
·
E· si foi discutido g!obalnleute, corno seria possh·eJ appJi •. ·
car-lhe uma disposição regimental que só se rcfcrc.ás propo~ ·
siçõos que estão cm condições oppostas, isto é, f]llfl niío forem·
discutidas globalmente?
·
. ·
Mas; Sr .. Presidente. ninda ha 11m nul.ro onillo em qrw
~o i violado o Regimento da Camara dos Deputados.
Diz n ~. s• do nrL 247:

I

..
•

·<

"Nen•lnnn artigo do projecto poderá ·contc·r duas·
ou mais propnsições, independentes .entre si; de modo
qne ~c po~sa.adopt.nr uma c sejr.itar a outra";.
· ·

Pcrgnnto. :10_.:; ·meus J!lusl.t•e;; · Mllegas: fl(ll'\'entmn ~slr.
projecto, quo se refere a val'ios decrlllos de silios, para pontos c!iffcrenlcs, nii.o r.sf:i inclnirlo 11n di;;posi~iio, quo: ilrnbll d'!
ler ?
··
··
,
. ·
Pois. cnc: contem dtdlh<'s·aeÕl'' t.:io dio.pt>ndt•n!t:~· entre ~\.
que ·uma niio pft.ic ~nr nppt'll\'Ht:ia" >C'Ill que a tlllil'a ·o. ~e.ia
.tamhem?
· ·.
•.
. .Mas, si tratar ·de msnm[J/o,; que porl!!n·;.· lt't' desLlnos ·ii- ·
:l'ferenLcs na ·votnr.ão desta, como· na outm ·Casa ·de Parla~ento, si se l!'aLÚ cje proposiciies independentes entre si, da
:m~do Que ~e pos;;n rrcloptar uma c. rejeitar u ou.trn, con2o é que
.il ~~·. Pl'essdente dn Car,ous·a ar.cflllou este .proJcct.n. m1n cum- ,
prmdo o cl1wnr constitueional qne !h~ cnbia. que IJII) ct·a im:.
po;;fo taxal.ivamcnte pelo Hcgimcnto de que "sempce que o
projci.o niio csf.i\'er deyidamenLe redigido a . Mesa. restitui!-
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cá

ao auto r para organizai-o de accôrclo com ns, dcLermirr.gimenlaes" '!
1
.
'
O Sn. HuENo HTtA:><n.:;.o - Qt1alquer. Deputado poderia
pedir a vc1:ifica1;ão ela vôtnção; e ningucm o· fez. ·
·
O Sn. ·MoNiz BoUHÉ - Eú não. estou fallando em qual~
· quer Deputado, estou moslranclci que o Regimento da Camara
commelte ao· seu .PrP.sidente ·o dever de, quando o pz·ojooto
se apresenta cm tacs ·condições, devolvol-o para que elle volto
~ões

~uas

de acc.ôrdo com as

·

disposições. .

·

O SH. llUENo ,BMNOÃo -. Elle cslú de accôrclo com o . ·

Regimento.

, .. ·o

.

.

·

Não está, V. Ex. não pode affir-

SR. i\IoNiz SoonE' -

mar isso.

_, · o

Sn. BuENo BnANn.\o ·- Xmrmo:
•O 'sn. ?lloNiz .Somu~ _: Como pôde ai'J'il'!llfir que l!sta ca-

CJeirn 6 de marmore. ·

. · ' O SIJ. Bu-~No BRANn,\o

eousa.

·

-E V.

Ex. póde dizet• a mesma

·

O Sn. Mo:-m .Som ui.,..-_ Eu disse aqui que o artig·o ·da lúi
interna da Camara taxativamnt<: dispõe· que uma proposição
·consisn':lndo ·medi elas que possari1 ser approvadas.:··umas e
rejeitadas outras, nunca es.sas. medidas podem .ser ·conjuga- :
das cm um só corp•l de projecto e ninguem poderá diz.er, a ·
:nuo s!Jr que seja cego em ah~olutó, mas de uma. cegueira tüo
comr,Ieta. que 'dccoi'J'a, nfto sôrncnte da falta da funcção visual;
:mas até da (alia. complel.a elo orgão· da visão, que esse pro~
aecto não contém' disposith·ôs que podem ser destacados e
submettidos á- :votação isoladamente,. obtendo uns approviiQão
· ·e outros rejei~,ão, porque se trata.de actos qüe dizem respeito
a siLio por· tempo. diffcrent.c a em Jogares diversos. E a. prova
•. ti ~ue foi apresentada aqui uma .emenda do Sr .• Barbosa Lima,
· J'frlu~ando desse. pr·o.ieclo. vari•JS rlispositil•os, afim de concederem o ;,itio em tnes Estado~. c não em lalls outros.
·O SR. Ar\!s•rm!ls RncuA ::._ EH11 rei irava todos.
·
O ·Sn. l\foNtZ Sount - Eu' digo a· V'. Ex. que é assombroso que se queira rl!scutir e eonlcsl.ar uma verdade ·ele· cla·!l'cza 1ão luminosa como est:a. Pois não podemos àqui veLar
·o sitio para o Rio do ,l,anoiro ou. pura S. Paulo e'"deixa~ elo
:~.•o ta r para· o Amazonas, Pilrá, · au ·Bahia?·
O .SR: AmsTmEs nociTA -.- Quem ~n})n .~i i.,lo ·é a Lnl
mo! estia· visual .a ,que· V. Ex. se Peferiu-? ·
·. · ·
O Sn. Mox1r. Somu( -- MR:i, Sr•: pt•csidenl.e, estas minhà~
. 'óbservar;õos íilmJOnAIPam · cnlwlmr.nl.c · qui'· o proJecto transitou .na Cnmnr·u do,: Dr:· pu f.aclos. eom violncão. flugmul.e e atten-taclo lllflllsll'l.lll~o ao~ pr·t~t!fiÍt~>:' mai';; t~lar•ns t' mais e·xplicifog
do. seu lleg·inu')nto fnlrn·no.• Si assim é, desafio a capacidad~
multif.ormc e prestídigitncl<n·a dos que queiram deJ'endol-o
· ]Jnra_· quo vonham rlrmnrlst.t•ar· qno um proJecto, que 'niio oiH'deccu ;\s exigcncias rcg:jmentncs, pódc ser submeLlido ti votaçi'io desta Casa,
I

~

~

.
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O Sn. Mrow~r. or; t:AHVAWO - V. Ex. deve desafiar, .d.
preslcJcnl.'e dn Cnmat'Jl rlos Dcpul.aclos.
O Sa. Pmn:s REBELLo - A questão resume-se, apená!l;
numo. cenMn'a li Onmnra.
O Srt. MoNiz Sopru~· - Uma consura t\ Gamara!, Eu reS'pondo a v .. Ex. que nunca poderá a Camara ·rilagoar-s~S
com uma ccn~ura nossa, p01·quc do lú nos têm vindo várias.
o suocessivns r·eprimondu~. CIUO ,já provor.nrum os melindres
respoif.nvciR rJ louvayeis do i!Jusf.t·o. prc~iclonto dcs~a Casa, em
repulsa. necessaria contra · as mcrepações aleivosas que
nos rlirigit'arn :ít•nr•r:a dn va1•io~ as~urnpl.os. c com a mruor,
injnsLiçn.

·

·'

Mas, Sr. 'pr·eHidonle, venho propor a seguinte questll'o de
ordem, concrotir.nndn~a
rm um.... · r·oquorimento:
,
'
.
llequeiro qnr• n .Sonnr!n rlovolvn osso pJ•ojccto á Camara
dos Deputados, afim de que ella o colloqu~ dentro dos 'terll)o~
t•egimcn toes.
·
O Sn. Bur;xo BrVINJJ};n _: Sl'ria o maior dos ab&Urdo~

··

'

..

oonst.itucionnos ..
. O Sn. J~ur.rm1n 1rr;

A<'>Dfi,\PL~ -· lsl.n t\ um t•equel'imento
r·ccobcr.
· O Sn .. BuENo BRANDÃO - Seria o caso: requeira ·em ~e~...i
mos e volte, ·qrrer··~nrlo . .1!:• nm absurdo inominavel. · ·
.·
o Sn. M0;\'11. SnnriE' _· ·Tom' r·az:io o OL1bt•e' senador; .E' Q ...
· caso: requeira nm r.ormoH n volte; qucrcn1lo.
·
S. Ex., habil advo~udo. · comprohondou . pnr•fpitnmonte
n formula qrw 1)1.1 q11r-ria nxt.ernm·. Tncln vez quo se · cheg~t
n umu aut.nridpde lt'git.imn rom. 11111 roqum•iment.o que nAio
rsfti cm termns. essa nutorirlndc .~6 tem um ,despaoho: volte.
om tcrmbs, (]H crendo:
··
·.
. ·.
. ·
Era isso: S1·. presid('nte,' o que cu qÚeria i:Jizr.1• r! · que
nJio t.inhu me animudr; n dar n fnrmrJia (cliz que a. llrgucio..
jurirlic:i rio mnu illns!J•c co!lcga lembrou ao Senado. ' · ·· .
. A Cnmarn.. si quizer.
qo.w . ''ollc
cm· termos
... · . .
..
.,
I
•..
· 0 SR. EUZEBIO DB ANDRADE - 0 Senado póde approvar,"
. rejeitar, ou emendar. Devolvei-o.· é que, nllo é .Possivel. .· .
· O SR. MONiz Soont - Diz o nobre Senador· que· não
possivel sinílo regeitar, approva.r ou emendar; Entretanto,
ouvi ha pouco a opinião autorizada ·do illustre Sr. Vice-Presidente do Senado,, que me declarou que eu· della. podia 'fazer
uso, de que esse projecto deve. ser .archivado.
.
. ·. '
.
. 0 SR. MIOUBL DB .CAIWALHO - Arc)livar não é devolver.,
O Sn. 1\foNiz SoonÉ - E' differente de devolver. i\!its niío
esLá na formula do meu illustre collega, que é approvar, re- ·
jcitar ou emendar·.
,
. .0 SR. ARISTIDES ROCHA - v: Ex; dá 1lcenca para. um
aparte ?
, ·
·
. ·
. ·
··
;
.
V. Ex. doutrinariamente sustenta que · uma delegnr;lio,
que uma attrlbulçllo do Legislativo. ao Executivo nilo ~ ad•
missivel, que constitucionalmente não se tolera.,
. ·.~~

que a Mcsa não p!\du
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· · Como, pois, declara que é .um absurdo approvarmoH os
actos praticados pelo Executivo?
. ·
. · . .·
Só podem pensar que o pro,jecto deve ser .. archivadC.
aguelles que entendem que a delegaÇão não é inconstitucional.
O SR. MoNiz SooaE' - Responderei a V. Ex. ·dentre em
br·eve, quando tiver de encaminhar' a votação do. projecto .. ·
Agora, estou discutindo uma questão de . ordem e não desejo
que o illustre l>resideote do Senado me. observe que estou
:fóra do regimento .
. S. Ex., di?.ia eu, fallou em emendar.· o . pl'PJécto .. Mali
como não .Quero que os animas dos meus illustros collegas s3 ·
oxarcebom, farei a SS. EE:t. a seguinte ponderacão, que talvell amenisa um pouco esRes apartes bellicosos. . · · ·. . . . ·
SS. EEx., conhecem uma anedocta sobre o. celebre
Pope.
· ·.
Pope, como toda a ~ente Ràbe. era·· extremamente · de
feituoso, c·oxo e mal podia -andar: Toda a vez que· elle tinha
que fazer qualquer, travessia, ia sempre .acompanhado ·e ·tinha cst.n phrase, quando encontrava qualquer tropece no caminho: "Que Deus me ajude a concertar-mo." Um dia, acom. panhado por. um raJlaZ, alie t.inha que atravessar um riacho
e com muit.a difficuldade ponde fa1.er essa travessia; Ao /chegar lá, ~JIIe exclamou: "Que Deus me a,iude a concertar-me."
O rapaz, mirando-o fixamente, murmurou:. "Seria muito mais
i'acil a Dr.ns, mesmo sendo Deus, fazer outro de novo".·
O SH, ARIBT!llES RocHA·~ Seria o caso.-de V •.Ex., applicando "el cuento'';, .·
·: ·
·
· : '
..
.o S!l. MONIZ Sooat. ·-· Sim. é caso de applical-o . a . este
· projecln-. Seri~.!JlUito mais faoil fazei-o .de no":o, do que concertar csAe alm.JaO monstruoso, com que nos ve1u .assombrar B·
· Camara dos Deputados. .
·
O Sn. 'BUENO BRANDÃo·-- Assombrar a 'V. Ex.;,
. ó Slt. MoNiz SooRÉ ;_E'' possi~el que V. Ex. n!to .se assombre de nada. ,Mas eti· níí.o tenho essa intrepidei! do hon-'
rado reprr.sentanle de Minas. ·.
- ··
o Sn. 1\Úau~L oÉ CARVALHo ...:. o que câusa assombro é
·V. E~. ~n<tr~nfar isso.- ·
· .
,
O RR .. ~i~Nrr. Roornl:' --· .ConfNmo aos meus emin~ntes col-· .
'lo!l'a~ ur11• a "ninha .sifuaciio da· ·~spirito;. a mil'lho conformaQlio mol'ul. é lamh•lm ·muito diffN'Anfe da· do eminent.c repro ...
senlarrl" •Jo lU o de Janeiro. S. 5:x. assombr·a-se com pouca.
cousa .. Niio fieal'ei nem r.om o Sr. Bueno ·Brandão, qne não se
assornb1·a por ·cousa alguma, ncnr com o meu illustre co,llega
pelo Hi o ri•J .TanBiro, quo se assombra po1• qun~! nada. !
·
·· O .sn. ~iJGmn. r:•1C C:AnvM.no - v. Ex. é muito modesto.·
As·'Pnl ln·n-mt• ouvir. rlr. V. Ex. isso..
O Sn. !I!ONix Soniú~- Que digo, ou posso dizer para assombrur· n (•'Pil'ill! ,, 11 nwnlnlidndc elo meu, honrado· collega?
o Sn. i\llill.l~>I. uR CAHVAr.. ao - Em tão elevada conta V.
Ex. ,: tido pot• mlm que eu acredito, p'OJ'que estou ouvindo; si
·lesse,. nllo acroàlt.ava. . .
·
.
:

.

.,

332.

ANNAllS DO SllNM>O

O Su. Mo:'lz Smmtl: -- J::i~ ahi,.Sr. l'''''"i<'i.•JJle. E:1 !'<,pito
o "que ai'J'iNnei lia pouc.o. Não l.l:riiHI' mm ~ faciWiade ..~xlmor...,
·rijn::u·w de n:;~urnbuar-nH~ c<JJTI qua.oi 11ada, uen.t. a ti'l:t·,!pidez
mor·al do me11 r:mrr:unlr. t;oliega pUJ' ·.\lirHli! Otn·acs, qafi: 1aào se
u.•s,>mlli'U J>OI' cuu~a a!gwnu. gu ntr) as>mnhrc•i ·eorn o ,,:·o j<.·cl.o ·
tJrre veiu ela Carnal'll du,; DcpuJa;Jo::l,. c ,i<í que os· mea1,; c<J/:I!:i'H
IJJC UI'I'aslam a esta Jnnior.tli~sht.acuo, !JtJe niin es,lava Ji03 r.neu::>
pJ·onu.~itr;~ -- cJir·ei que ~ss<! fJriJ,inelo Jaão 1M assornlmt ~im
pil'Sllit.•nlc pc!u;~ l'iolu~i'JC8 [IJI)Il.:ill'l\O~a= dtJ ne.~i'tnellf.l) t1a Ca~
Jllnl'il; 1110~. enlloctulo o t.lehatn sol~; o ponto di': 'yisrn .tn(JI'tll e
{t.dil it: .• 1\f.!'ii'IIIO q11c niio ha oinglll'tn qu:: 11ii1J ,;i(as~onltJJ'e, ai.~
u e.•l.lJJ•!H', com a eor·ngem de ~e apr·w;;enlar· um ftrojeel.o d~sla
nai.Lu'.~za. inl'I'ill~o;·irlfJu-sc Iodas us l'orrnalidaeleo :rnrhoJ.HHl.,;avei~
li sua approYação, e dando-se, des~a· fót'lTia, um' t.csl.crnunhu ao
pairo do mrmc.•~prc1.o por to.dos os pr·incipio~ de :.cthica j:iO!iti(~iL
e. parlamentar, do drJscaso pelos préceílos liasicfis da ConsLituiçiio rJ pela opiniúo publica, menosprezo o ; 'de~cn~;n que·
cnnsl.il.ucm os vnrrladciros incil.arnenl.os a es;;a i·evolta geral
. 'lite :is~ola o Brasil ·e q~H! se diz obriga os Por.lcr·e., Corislii.~I
':wna(ls e decretar um sJt.Jo, que é a de~holll'a rla lllls~a paLr1a,
pois eslà sondo' interpretado li\ fôra' pelas ,maiores capacidades
e~I.J•nnge!l'IIS com\1 uma rlemonslraçi\o _clr.. que ·nris, hoje, não
~omo.~· s1qucr nrars um povo culto e crvJ!Izado. B é com ex: ..
fremo pezar. com rnagua. prol'11nr.la dtl pal.rioLa qrrc, eonsull nodo
os ultimos· livros da Jiterat.u ra. est.rangcir·a,, cm malcri n d1l Di !.c.
rcilo Gonsl.il.ucional, verifico os c<iilceiLos · depJ•imenLns .que
~ob1·e o 'l3rasil cllcs oncer!'llm. Hn ·\louens dias cousniLa\'a a
obl'll notavcl 'clfl Herman James; pub icacla em f!l23, que é um
dog melhores livros de Direito Conslitucional sobre o Brasil - ·
· 'l'he ConsLiLut.ional SvsLem of Brasil -' t!rn que cliz o not.aval
prófe8~or da Unh'Cl'sl'dnde de 'l'exas que sil.ios chronico:; o per.:.
manen tcs. como os nossos . (elle se referia ·ao sitio declarado
no ·governo .do Sl'.,Epilacio Pessôa), "tendem a desacreditar.
nãq só a at:lministraçao que sr. utiliza. delles como a ·Consti ..
l.uição que o· pcrmit.te". Ainrla ha. pouco, Bryce·:· na sua obra ·
·recente ~obre ·as .democracias modllr'llas, fazendo um e.studo .
sobre a~ Rcpuhlicas sul-americanas, .excluiu o Bl'asil da5 cJn·-.
mocracias, ao passo qtie contempla outr·os paizes e entre r.llos
. a Hepublica Argentina, dec!ar·ando que o que ha .no Brasil n~o
•i uma rrpuhlica; mas'·é <le !'acto e na·rcalidade uma otigarchra,
qne nüo .é da família, mas do homens l'icos que· exploram o .
podct', Lendo crn vist.a os seu~ inl cresses pcssoaés e ern muito 1
pouco ca~o o bem estar do povo. . . . ·. . .. · . ·
O 811. ~I mL:::r.. ur' CAllVALuo -Isso não é .iwvicladc, p.orque li'l:la o!igarchia é e:.:ploradora.
. ·. · ·· .:
.
'
·O Sn. ~lo:-Jil Smmtl-. Poi~ bem, Sr. ·'Prcsido.~le. E' conLra
!!Ste C,i,tarlo de cou~a.~ que mo rovo]lo, e niio r:ofrlpt·ohenclo que,
tm.Quanl o lwuver· t•m cada um de nôs uma eetluH1 viva, não se
:·ca,ia coul r:. esstJs ull.rages, ·não se Jevante uma yóz de !'e pulsa,
niíó conlra aquellcs que fazem ·a critica sincera ou justa, mas
contra o~ que nos collocam nesse atoladoiro de· 'miserias, que
nos ·cxp·ttpm á consciencin universal como um paiz selvagem,
que de~aldu du 8li:J anLi~a categoria de um poYo liVJ'e e consti1ucional.
·
·
·
Pndanlo, ::::r. Prcsidcnlc. cu -mantenho o meu reQueri:nrn,t:o, JJC.:liwl~ a V; Ex. que consL!ll.t! o Senado si pcr•miLte
que -o ]ll:o.iecl u \'OII c 1i Camai'a, pna que, nas ,instas expressões
.~o emilwnte r·rpresenJanJ.e de l\rinns Oeracs, volte em termos./·
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O Sn. Bur:::-~o BMND,\o- ="ilo apoiado. Eu nilo disse isso.
O Sn. :\loNIZ Sooml - E1·a o que tinha a dizer.
O Sr. Presidente ...:: O requerimento do nobre Se11ador
pela· JJuJJia não se· enquadra cm nenhuma das. aLtriJJUiçõcs

con:;Ulucionaes clu Senaclo, qnn ~ob1:e matel'ia em vola~ão só
se púrle pt·onunciar, approvando-a ou rcjcitando-:a.
Vou sulnnetter ao voto do S.onado a proposi~ão.
O

Sr. ·Moniz

Sodré -Peco a palavra pela ordcn1.

O Sr. Presidente·- ~!'em a palavra pela· ordem o Sr.
):jodré. ·
·

I

··
i

/

Moni~

O Sr. Moniz Sodré (pela ordem) - St•. Presidente, V. Ex-.
;vrmí. que nãr.) J.enho intuitos pJ·otelaloriós, nem. r.lüse,io me~mo
levar V. Ex. at.é n contemplações· pessoac~ que violem o llr.gimenLo do Senad<J. Collaborarei com V. Ex. no· maximo l'espeito ao Reg.imento Interno desta Casa, e só usarei da pala:wa dcntl'o I!llS termos estreitos da nossa lei interna.
1 ·
•Sr•. Pr·e,;idr.ufr-, cu não .acceil.o i dür.;f.rina de V, Ex. de
quo o meu N!qtwr·.imcnt.o não Be enquadl'a no nosso mecanismo
. cnnsl ilueionat. V. Ex. sabe que Ioda u \'CZ que urn projecto.
não tem ~inüo uwa apparencia de legaliclacle. quando ell~ sur·ge cm qualqr'i<ir· ria;; CaAus· do Congl'c~~o. !'em os requisitos legac5 pum n ~ría oxíslt>ncia .iur·idica, Clllle a qualquer uma deilas (h!vnlvei-tt ao. j)oder eompcf.enle p,u·a corri:oil-o. ·
,
O Sn.. PnESIDENTE - V. Ex. não deve 'esquec~r-~e de que
o pr•ojcnto fr,i rli'i(.;IJ !.ido pelo s~nado l' tem a süa discussão
enccr_rarl:i, dcpendt:ndo apenas de volaciio. . .
. ·
O' ~n. Mo:-~1r. ~nour1 ·- P<~r e~f'a ra1.1o. Sr. Prr.;iídcnl.c, vou
a!)roacnl.ar ·OUIJra 'questão de ,or·dem, · eonformando-mc com a .
âr.liberaçãn ·ele .V. .t~x. ·Ap'rmas procuraria dnfpnrler· o rnen'
. requerimént.o, e me p:irace que tenho o direito de fallar du:J.;j .
:Vezes sohm elle.
. . ·
..
..' . ·. ·Mas não insisl irei sobre o caso.
. Neste inomentu. YP.IÍho.;,ediÍ' a V. Ex.; já qua não r;uJ:•o
· l6vanl.ar outra· questão ele ordem qual a do archivamcnf.o
do .prnjf!cto. como lembrou o emincnfe representante de •!llall!)
G!'osso -· vr•nho apPil!l~ pedir· a V. Ex. e niio se trala. mais at'l
· um reqncr·imenlo offcl'ecir10 ao Senado, :nas cJe nrn 'nilPello á
~n$t.irn r. lib~rnl i!'ln de nc V. l~x., que niio ;;ubmctt:l ei'se· pro·. ,iecl.il fl ·vo!açãn, rnglobndail'll nte, nra~ · pureelladnmenlc, afim
dP. ·r,11r. ri 8~nad1; ~;o po~sa prmnmr:ia~· dcvi<lnmcr.le sojlra cada
·um dos rlf•CJ'i•ln~ '!. Cfllt~ •)llf.• ~f~ refere.
. ·V. Ex. conlpr·c,Jieili.le l]lll! nfio po,.lt>r·ernos .vofaT'·" c;tadJ
di'! sitio da J3allia da r.-1.~ . mm maneira ptn· que votámos o .ia
I'nraná .o Santa Cnlharina, ont!1; se dirá que cxisle movim<Jnt•)
revoluciomil'io.
,
·
O SR••-\:-IT0:-1Io l\!ONlz - E para 1J Pará.
.
O Sn. MoNiz Sonru~ - E para ·o Pará que. conforme. doclara o seu pl'eclaro representante nesta· Casa-, o proprio Go.vcrnador pede niio seja munt.ida eôsa medida excepcional.

1·
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Pediria, portanto, a V. Ex., que sulirr.cttesse á \'úLuQãQ
cada uma das. partes do f)rojecto em questão.
O Sr. Presidente -' Attendendo ao requeriment.o do nobre
Senador pela B!Lhia, vou fazer por parte a votação do artigo
unico da proposição.
·
.
A' proposição foi apresentacja pelo Sr. ·senador Barbosa
Lima uma emenda que considero subatitutiva. 'Nestas condicõos, tem p·referenoia na vo!acão. .
·

o· .sr.

Barbosa LÍJila- Peoo a.palavra pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra· pela ordem o' Sx·. Barbosa Lima. ·
·

o Sr. Barbosa Í.iJÍI.a. (pela ·ordem) - Sr. Presidente, sem
quoln·a do respeito que devo mante1• para com a. Mesa., eu
me. por•mittiria algumas observações. Minha emenda substiLutiva, como sabe V. Ex .. deixa persistir. continuar preva·
Iecendo o estado de sitio nos Estados de Matto .Grosso e Pamná, de modo que, approvadas a proposioão e a emenda, esta
seria ·modii'icativa daquQJ!a, permanecendo o estado do amo
en1 .todos os Estados, menos naquelles incluídos na emenda,
sondo aRsim uma emenda addiUva, salvo melho:r interpretação;
o Sr. Presidente - Attendendo á ponderaaão do. ~obro
nadar pelo. AmazonaS', submetterei a votos depois do artigq ·da
p1:oposicilo, a emenda de S. E~.
· .; ·
· .·
.

Se-·

·

Os s~nhores que approvam ·a primeira· paite do arti~ro
uníco relativa ao dec1~eto n. 16.526 A., de U. de julho ·(estado.
de sitio para a Bahia e '·Sergipe), queiram· levantar,.se.
(Pausa) •

·

. :· . :.. -'"' , :

·o si-, Moniz Sodré - Peco a palavra pela ordem.
·

'

'

. O. Sr. Presidente.~ Tem a palavra pela· ordem o·· Sr. se..;·.
nado r Moniz Sodl'é. .
.
. '-...
· . , , ..• : . 1.:~ \ii!!

O Sr. Moniz Sodré (') (pela .ordem) ;_ Sr. President~,
pedi a palavra: para declarar que voto contra· o sitio na Bahia,
porque foi um ·sitio de natureza clandestina, porque fqi u.m
sitio por delegação e porque foi um sitio· dé cà.racter meramente preventivo. ·
·
.· ,

O Sr. Pre.sidente .....:. Os senhores que· approvam a segunda
parte do artigo relativa ao decreto n; ·16;535, de 27 de julho.·
. (estado de siito para o· Amazonas e Pará), queiram levantar.:
se. (:Paus~)..
..
· · .,
·
.
.
O Sr. Moniz Sodré -Peco ·a palavra pela ordem ..
· . O Sr. Presidente - Tem a palavra pela ordem o nobre
Senador Moniz Sodré. ·
.
· ...... -..
'

L

'c•J· Não :foi revisto pelo orador.
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·o Sr. Moniz Sodré (') (pela ordem) ,_ Sr. Presidente,
padi a palavra. neste momento pal'a chamar a· aLtencão do Senado a respeito. do voto quo eU e vae dar !'1.\lalivo· ao estado ·ile
sitio no Pará, no Amazonas c em outros Estados. .

r

O decreto do sitio no Pará e Amazonas partiu Lambem dr!
.uma! delegacll.o inconstitucliónal dada pelo Congresso ao .Pt·e- ·
· sidcnle da Rcp.ublica.
· .
,'
Parece-me, senhores SenadoJ•es, que quando a Gamara do':
· Deputados apresentou essa proposição, Unha em vista, o pensamento de condemnar ao Chefo da Nação ·o uso que fez da
delegação . inconsLHucional que lhe foi confe1·ida De flicto,
Sr. ;Presidente, não podemos comprehender que,· com ouLr.:,
intuito, a Uamara dos Deput.ados e o .Sena•do. votem esses si,tios, pois das pontas de üm ·dilema: não poderiam fugir. ~ o· ·
il?r.osidente da Republica tem· a. competencia constitucional
:vara decretar o sitio• por méra delegacão, ou essa delegação
é francamente inconstitucional e por isso completa·mente
;nulla.
:
Si a dclegaoão é constitucional; esse decreto é uma ex...
· 'proscencia, p·orque .é uma absoluta inutilidade.
··
'
·
Eis. a J•esposta prometlida que dou ao illustre rcpJ•csen.tante do Amazonas que ha pouco me apartcqu. Si de facto. o
.sr. Prcsidenle.da Republica andou acertadamente quando decretou o sitio por delegação; si essa delegação. é consWueional;
si validos, portanto· são os decretos ·de. sitio· do Poder Exccu ti~
yo, para que, então, este projecto· de lei ?
· · ·
1.. . O SR.· ARISTIDES .RocHA '- Por excesso de escrupulo.
o· SR•. MUNIZ SODRÉ - Esta proposição, nesta casa nada
traria de vantagens para· a. ordem publica, .mesmo nos colfo.,.
cando· no, ponto de vista dos nossos ádversarios. E~ uma completa.. inutilidade, .. é .inteiramente· ociosa e está completamente
~·óra dos lermos da mensagem do Sr. Presidonte da Republica.
O honrado Chefe da Nação'· não pediu a approvacão ·dos seus
actos. Si· o pedisse S. Ex; .. teria·:f'eito a confiss.ão expressa; de
, que tinha· praticado um .acto arbitrario,· um acto· attentatorio
lias suas funcções· constituicionaes e teria commettido um criine·.de responsabilidade. Mas S. Ex. ·não o fez e .aquillo· que
S. Ex. não fez, fize1•am-no os· seus amigos da ·Gamara do"
Deputados, apr.esentando um· ·projecto; que .é· a condemnacãu
formal.dos actos· praticados pelo Poder Executivo.
.·
. .'
Chamo a attencão do Senado p-ara os artigos de lei que . ·
. ···creio ainda estão ém vigor. Bem sei que neste momento fallar
·~m respeito á lei:· !JOderá parecer mais um· amor ao epigram.· ·ma do que ·.devocãu .ao· Direito; Mas · ·eu . prefiro combater ·
..· aqueiias -idéas e· aqueJJes actos que não se· ajustam· bem · á
minha. consciencia,· embora cause a: admiração ou espanto, a
AUe !la pouco· so referiu o ·meu mustre collega, representante '·
do Rfo de~ Janeiro, porque desejo ficar bem commigo mesmo,
no respeito aos meus devores !unocionaes e· em · bomenaS'Ilm
. MS ditames da-minha -consclencia,. do· que ·ev-itar as· aventur.as
!Penosas desse assombro· do· me'u eminente coilega. Por · isso;·
;venho chamar a ·o:ttencão do Senado, accentuando que o Sr •.
Presidente da:·Republ'ica,. si nós insistirmos em julgar neoessa~
íl'ia .a approvacão deste· projecto; terá,· na opinião daquelles· que
· ..JY_otam a·",•··favor,
cominettido
ilm crime
. ..
. .
·. ···- .. de.. respon~abilidade
. .,.
.. . •.
··

'
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RocH.-\- Em o que faltava isso! (Risq,)J
o SR. JoAQUI~r MonmHA- V. Ex. cultiva o paradoxo de
maneira elevada e profunda.
·
·
O S1í. llloNI~·· Soonm' - Eu cultivo o paradoxo de maneira
elevada e profunda, cultivo-o quando me acho no seio de uma
cut•pot·açiio poli1.iea que ng·c de accurdo; apenas, com o sentimento pat•l.idario, na cegueira dv. sua devoção, aos arbitrios do
Governo ..•
. O Sn. 'rums REBELr.:o ~ Ou da sUa. opposioão.
O S11. Mornz Sootm' - ••. e que, portanto, na sua grande
maioria, desloa das vo~es isoladas que. · não communsam nO.
mesmo cull.o, ao poder. Paradoxo, combater o Governo, do
facto o é. São se comprehende que neste paiz, onde existem
8il.ios que supprimem as maiores e ma1s caru3. liberdades
constitucionaes - cu digo as maiot•es. e mais auras liber- ·
· dades consf.ilucionaes, por(jUc o silio . entre nós não se li- ..
· mifou ao~ lcr•mos da Gonstitui~:ão, que manda apilnas pr•ender, •
ou de:'itcrrar; mas, tem <:onfiscaclo as mais sagradas f!'anquias ·
libcraes qu 0 a. nepublica nos quiz dm•, tem violado não só direHos de Iocomorão, como tem aLtentado conlra o respeito que
se deve á manifostacão do pensamento pelá imprensa e até pela
t~·vographia; tem clcsresptitado a mais elevada c a mais santa
das-franquias constHucionar.~-· a inviolabilidade do . lar, de
onde se arrancam suppostos criminosos, alta noite, cm r.·lcna
madrugada, assombrando-·e assombrando então, de verdaderissombranelo e torturando as familiass, creanças e· mulheres,
em um iu:xo de propotenc.ia e d<J ostcntacão do força, que nos
colloca entre os paizes menos civilizados do continente ameri- ·
eano. Penso ató que faria 'injustiça c um insulto ás outras
republicas. irmãs si não dissesse que nos collocam,· esseS\sltios,
abaixo das menos democraticas das republicas da· Am'crica,
~itios que' confiscam o direito de . propriedade com o fechamento forçado. de Jornaes · e typographias, que confisca' o . direito á libcrdad1!- do l.rabalho honesto, pondo na miseria centenas de opcrarios; que violam · o principio da liberdade do ·
commercio, que supprimer'n o· sygillo de correspondencia pos- ·
/ai e telcgraphia, quando não consomem as cartas, cartões· o
lelee;rammas; e que, devorando todas as franquias, ilonstil.uicionaes. a~sim subtrahiclas e uwrpadas, collocam o. Const·csso na
situação do completa. incapacidade para funccionar, por lhe
· 1'a1Larern ns garantias IJlr.montnres, qne; decot•rem, sQb ·o ponto
de. vista moral, das immunirla.des parlamcnLarcs; que cerccnm
n· Deputados o clireito elo usar da palavra cm assumplos da
magna impol'lancin. como é o estado ele sitio, isolando-se do
povo os S()US J'Opresenl.antes; 'que sonegam ;i conscicncia nacional a opinião dacJuellcs que são seus embaixadores c .delegados,
.-le maneira que fiquem todos nivelados. aquelles ·qúc cortejam ·
a forca c aquelles que defendem o direito; .
.· ·. · .
,
E' realmente um paradoxo o que estou fazendo neste mo~
mcnlo. Mas nesse paradoxo demonstrarei. . . : .
··
O Sri.•To,\QUJ::Ir l\IonEmA - Parr.ce que V. Ex. cultiva o
narado:xo elevado e profundamente. V .. B:x, deixou o paradoxo ,
para· cahig na fantasia. . . .:. . .... _ ....
. ... , ....
ü SR.

ARISTIDES

'·

•

I
I

•1:

I

O SH. PH!~smgwpr' - Observo a V. Ex. que pediu a palavra para cncamin har a ,vot(u;ão.
O Sn. 1\Io:-.:rz Sormrl --V.. 'Ex., Sr. Presidenl.c, tem· l.oda a
razão, c vou ·encaminhar a votação· érl) lll'cves Iermos, ·mas fui
lr!\'U(Io por rlrn aparl.t>. cnlll tllW nw ltnm·on o illrrsl.re collcl:rn,
RenadoJ' pelo Bstndo do llio c.lr .TanciJ•o. ''. l~x. bem viu que
. cu ost.ava lmlando ele urna quesl:<ío·rfe or.•dom,. pam encaminlrar
a votaeno. Esta\'U di!monslr·anàti QUI! si n Senado approvar• esw
,proJecto --:- c é· para islo que estou clrumando a aUerwão d<,;,
meus eollegas - terá proclnrnarlo ·que o Pr·csiclcnle da· Rtnnt., ;
· ·blica cfimmel I cu um ct·in!e ri•~ l't!Sponsabilidade. ·
· .. ·
O Srr. BllEN"O BH.\l'ill,\0 - !\iín :w ar·r•o,~cie disso.·
O Str. MONIZ SO!lllll -- Diz o .nrf igo:
.·.. ';E, crime de r•esponsahiJi(l;de do .J>residcnt.e da
'Republica, conJ.m a· segürança interna do paiz. 'suspender às garantias couslitucionacs, achando-se. reunido· o Congt·osso c na :luscncia deste, não tendo havido
commor;ão interna ou .aggrcssiio de Na1;ão eslrangeira."

Ó Su.

~

: ..(
\':

'

'' ~·- '

Roc:JÚ -Mas si ó Congresso autorizou?
O Sn.' EusEnro DE ANtinÚn; - Si.\ falta· V. Ex. provar que
• . não 'Jwuve con1moçiío int.cúm. ·
·. . ·,
· ·
. . à, SR. MoNtr. Sonnrl ---"·Bom vê. Y. :Ex:. Sr. P~·esidentc, que
é pat•a a-Jei sobr<va rcsponspi.Jilidade do Presidente da Republica que lm chamo ·a atf.ençiío'do ·Senado, Essa lei foi.elai.Jor:tda. em 1802, pelos:Jjt'oprios constilqinl.es: são os interpretes.
mais· autorizados da nossa:. magna· lei ()no· declaram que toda a
véz ·que· o Chefe. rla ·Naciio decretar o estado de sitio, ·estando.
abo1•lo o Congresso, commetle ·um crime de responsabilidade •. ·
' '\.
O Sn.· Bu.ilNo Brü~J),\o ~ Comncte, então, ·a; V.' E~. denunciai-o..
·
.·
. . . . ·.
·
.· O Sn. i\loNtz SoonÉ - Mas podel':i a!lcg·ar~se ·Que neste caso
houve·, delegar,ãp do . Congresso. · .··. · .. 1 • · .
·
·.
. c·
O Sn. LoPEs· Gm<ÇAr,vEs - Allegar; não basta; a prova é
tudo. · . · . . · · ·..·. ·.. · ·
·' •
·
·.
· · . · O S1t'. i\loN1z Sotlllit .-:-.Mas si lwuvri rlf~logação ;lo ·co.ug·resso
.. c si essa delegação é legal, c, portanto, isenta o Presidente da
· lle:publica do; crime· que acabei ele .a[Jontill'; a votação desse
l,rojeclo não. se podm•á·fazcr, porque é,·. cómo já accentuci, uma ,
excrcscencia, do todo cm Lodo inulil e ociosa. ·
··
·
. .
. . /· .
·'·' -.
'.
Si a approvar;ão do projecto é nccessat~a. clla então im- .
. . portar(L, lia declara~ão de que 'o Presidente da Republica não
tem o podo!', por delegnçtio, 'de decréLat• o .s-itio com o Congr·es. so funccionando .e, 11cs' us ·condir.õc~. os decretos que clle pu- ·
blicou, nesse son Lido, violam· o·-: nrt. 62, que acabo d~ .
ler,· c me .. parece . que · o ~~ena do, approvando o · pt•f5- ·
,iccf.o e não reconhecendo no .Presidente da nepublica·a com-.
petcncia constitucional pára decretar o sitio, por .delegação,,.
fJl'Oclaina que ollc. tem commctf.ido o cri mo do responsabili- .·
dade: ·
.
.
··. · .
.
Além disso, a lei diz ainda: "Usurpar .alg-uma das altri•
biticües de oul.ro poder, é r:•·irnc àc t:csponsaJ:ri'lidade",,
.,

.
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Ora, Bi nós, vCif.ando ·osLe pro.leclo, vamos declarar que o
lll'esidenLe da llcpitblica não tem· eompel.encin constitucional
.para J'al.út', por si, a deolaracão do estado dQ sitio, estan~o
aberlo o Congresso, temos confessado que clle usurpou attriLtuicões cfn outJ'O poder,'
·
Aliás, eu queria que o~ constíLucionalistas que. não são
purudoxacs, n1u. rlomcinsLrasscm .a legitimidade o a constitu-.
cionaliuade da delegação desse poder; eu dese,iaria que alguem
me provasse que ·o Presldcnl,e da Hopublica póde exercer ~
. func~ão ·de doct·elal' sitio por délet~ação do Congresso.
· Não clcse'.io. Sl'. PJ·e~id•J.ile, prolongar o debate, c .por isso··
vou. ter ao Senado, em poucas palavras, . e confirmação. dos ·
meus asserlos, u opinião dos dous maiores: constitucionalistas,·.
brasileiros;· Silo as do Sr. João Barba lho e as do Sr. Ruy
Barbosa, invocada qu.er na {)amara, quer no Senado, par~ .
ju,sLificar o projecto Jlm vota91io..
·

,.

''

\
Diz o ci·! ado .roãó · Barbai ho :
"E' . pert.inente lambem observar que a. ConsUtui- ·
cão não permitte a nenhum dos poderes o arbítrio· do
. delegat' :t outro .o exercício de iQualquer de suas atLri.1
buições. Quanto, por excopçiio, ·alS')lma destas precisa
ser exe.1·eida por poder ·diverso, a Constituição n.ii.o .e~
queceu disposição especial a esse respeito, como ·v. g•
. no caso da declaração do sitio (art. 80, § :f.•). Sendo
os poderes creados pela CpnstiLuioüo divisas e cada um
com esphera .sua, si se lhes:deixasse o arbitrio de delegar funccões uns aos outros, a separação dos Poderes
seria uma garantia annullavel ao sabor dos que o exer-.
'

···oeaserl

,. . .

Às

.

'

'

'·

·• 1

•'

. . ,.··

··

1

lei~ assim feitas são,· de pleno direito;... nunas -, ..
rotestatis. e como taes ·as devem reconhecer ,
os trJbunaes, quando v.eruute clles. em especie se tratar ·
da applicacão dellas.
·
·
· ·
.
· Nos Est~.dós Unidos' N. A. é jurísprudenci·.', assentada que .the .powers coll/icd tu cne. d.Jpartment ca1mot
be ·cxercised by tlle CJllter. WJlbo'urn; v. . Thompson,
apud Bacl><~r.
n. i5.
· .. ·
. . "annot·.. const. 1891. pag, 232,
'
..
'

. ·:

.

·

e:t: defectu

'.

'

··

'

'

Diz Ruy BarbOsa:
·· · ' : '''
. ·. · .· Nos Estados Unido.;, por G~ja co~~tHuíl)h . molda~ . , mos a nossa, a dout,ril'la dos constitucionalistas e a .iurisprudencia ·dos .tribnnacs est.iio .. e somprc ... úsLiveram, .
. de accôrdo em rejeitar como incon~~ituciouaes e, con,.
• · . seguintemente, nullas, as dclngacõos da·auloridade le·,
gislativa ao poder Executivo. ·
. · .
'
"
.
"Neste sim tido vejam"se ent.re ou!ros mestres:
· · ·. ·
Cooley,- Constitucional Linlillltion, 7 ed. (1903), pagina
. i63.
.... '
.
.
. .
;
Cooley, General Principies oí Co:tstitucional Law, 3 ed., .
'

. . (1898), pag. :!H.. .

·.

·

.

·.
· ·
. Cooley, ~ot Blackslone, Commen.tarics, 3. ed. ( 188~), volt.mc I, png, il2, not. 9.
·
·

•. , p!,\g. C:-tl.~bcll,.~lack, A~cri~tUI ~onslitu:ion Law,:J. ed. (1_9~0).
'.
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·Sutherlnnd, Stal.utüs nnd Slalnt.Jl'J L:un~li·w:lít.Ju (ifl9i .1,
§ 68 G9, pags. Os-72.
·
..
1
· •Quaalo a jurisprudencia é nume~osissima a sé1·ic .de :ti'I!S.

tos, onde se actm·consagr:ar!a. sem ,tl?nli.um .julgado que u. conesta assentada max1ma tlo du·e1lo constituciqual. 1'/ti;·.

t~arie,

· seWed ma.1!ÍTn itl. r.onstilncioital law, pai'U no.~ •JX!l!'ÍillÍrlllOS
como Cooley, Ln.ia autm·idadc nos Estados UnidoG' se invoca a
· rniudo, com9-cla,;:.~ico' nll\ nas sentenças da C:ôrLc Suprema ..
· ...Desses a1·esLos apontare mo~ <.:Ol\10 I;)Xemplo~ os .cnnumerados. no longe. rói cles:>n autor (Conslituciúnal · Lún-ititalius

loc. cil. not. n, e bom as;;im os imlicrulos no gran1le reper. torío americano Lawyr.v l!cport Annotatecl, vol. X, pa.g, 70,
vol. XXX pag: G1G; vol. XLlC, pag. 803.

,·

\••

..... -· ......

,

... ·... ..

.... ·..............

--

.·· · · "Tocando essa compeLencia á legislaLura da União, :'pt·i-

'• ..

.·

',

. }' <. :~··,,

...
........

. vaLivamcntc" como estabelece. . na proposit,~ão inicial do
. ar! ...35 o ~exLo conslil~('i~n~l, cla1:o I)S!á rcsu!lar desso proprio .Lext.o que a artJ·Ibtw;ao· ass1rn eomnw!.L1cla ao legislativo .federal. é indelega\'cl; pois o. caracLer de privativídado .
exclue, pela ~igr.ificação mesma· do termo; a: possibilidade
leg·al de ooncurrcncia, collaboração ou~ partilha no exercido . ·
de funoção pr•ivativa, e não sendo lícito d·ividil-a, par coo- ·
pel'ação, muito. meno~. o sorá trans{eril-n por delegação,· de
um a ou Lr{l ponto .
.
>•Porque, .na c:oopera~•ilo, 0 pode1• competente relem sem- .
pre uma porção da. autoridade repartida com o cooperador c
ná.. deleg·ação a autoridade se trasla<.la inl.eir·a ao delegado.
."A propria letra desta clausula constitucional Qppõe-se
. logo, . manifesta e irrc~islivl!lmcntc~ nH. dolcgn~:õe~ da :wtori. dade ·lcgislath·a. !\!as qn:mdo os mc3inos . textos da. Consti- .,.
túiçrto .não brndaJ:;em co.ntra taés ahflicrll;iif..s de r.ompet.encia
exclu~iva do Congresso 'N:tcional, 1m1 o!Jslaculo ainda mais.
poderoso. as vedava: a. esscncia do nosso regimcn presidencial que é, por nat.urcr.a c substancia. diversamente· do parlamentar, um systcma -de. at.tribuiç~ões preciosas, limitadas c
intransforivcis entre o~ podm·cs. os qnaes a· soberani-a nacio~
·-no.! tem· os seus orgão> ordinarios do acção.
·
·
. · · ".Mas, ainda no· r•Jg~men' .parlamentar, onde o· govcr1w
aiM;s, .é uma commissf\o do parlamento, por ., esse, ·real.
·senão ostensivamente, nomeada, o · sentimento juridico do
systemâ .oondenma a.s delegações, . propriamente taes qne o
Poderc .. Legislativo.. .. . . .. .1 .... • •
. . . . .. . , ___ • • · . • •
. , ..... , .......
·.................... .. ··...--------- ..
.. .
,:.. , :Vêde:
--·:~---~,--

_.

..

.

'

'·

..

~

. · . Hauriou: Dr. publico, png. 419; Esmoin: Droit consti. tution, pa~,g. 6f6; Duguit: Mau de droít consUtution: (1907),_
.pag •. f.017 in-fine a LOiS; Duguit: ·Traité de Dr. consLi;tuticm, tomo II. (1911). pag. 459; (Ruy; "As dcleg:içõ'es Legislativas do .p. ·E. " .,- . R. do Supremo Tribunal, vol, · I,
n. i,. abril
de i 9H, 2•. parte, pag .. 1~3) • "
,. .
.
. Sr, Presidente, vou. concluir, e terminando. a! ·minhas
.considerações ·chamo a aLLençã.o do Sen1J.do para. es~e ponto:
que a approvar.ão dest.e pro,iecto, que é a Donf1ssao da sua
·:necessidade. f.rnz como consequcncia logica·.a declaração de
que o Sr. Presidente da Ropu~lica comruetteu um cri mo· dQ

.

,\
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...

I

J·e~ponsnbilidadct crime do q~al S. Ex. J.lilO· poderia jus~ific~r-·

·se com a a!Jeguçao do qtle agm crn obeclleucm a.delermma~IJCS
do Congresso. porque salie V. Bx. que a ordem de .fJOmt:ncttcr· crime não isenta da !)ena aquellc que o executar, umda ·
. QUIJ a ot'l~lern venha rl1! SÜ!Jf!l'iorcs ·hierurchicos. ·
Era o que l.inha a dizer.
qull approvam a parlo·
O .Sr. Presidente - Os senhores lcvanl.ar~se. (PmMH.)
2' do lll'L .. 1" do ]l1'0,jecLo, (JUeiram
O Sr.' Barbosa Limá- Peço a palavra pcla_.ot•dcm.
O Sr. Presidente ...:...
''

.Tem· a palavra.. pela ordem o nolil'O ·

Scnad'or.
O Sr. Barbosa Lima - Hcqucil'O ve~·il'icu~.ão -da yota1;.~o.
O Sr. Presidente - O Sr. BarÍJosa Lima requer vorificu-

cllu Llu vof.aello.

·

·

·

·

Q\reirl:lm Jeyantar~sc, eonseryaudo-se ·do pé, afim de seJ'cm collladtls, os senhores que \'otararn ·a favor da 2' ·parto
do' arl. · I •. (Pausa.)
·
Votaram a rawr 3::! St•;;,., Senadores.
Que'i r·nm senta~·-;<n os qbe vota<r'mn.· a favor, ·levantando~
·se -os que votaram eontl'n. (Pausa..) Votaram ·quatro Srs.· Senadores·. Foi approvnda a pu.rlc 2' elo projecto. . · .
. TcrcP.h·a ]iartc do. decreto n. -/li..5:W, de 21i de. aaoitcJ
,(]Mudo tle sitio para o Estado de ·Mntto Grosso).
. ··
· Os scn horr.s que a n!)pJ•ovam queiram ·levantar-se i
(Paf/Sll. \ Ap[Jl'O\'ll•ltt.
Quarin p',!H'I e. D'l!cr'c.t o n: ·IIUi'i!l,· rle ;J dt! sétiÍmb-roi
(Prorog-:11;ão do estado do s.il.io at.t.\ 31 rlc dcz.cmbi:o).
· Os suúhtll'CS ·que a npprqvaHl, queiram . levantar-se,
.. (Prwsa.) ·

Aoprrn'ada.

O Sr.

Barbo~a

"i

Lima :- llcço \palavra pela ordem .. 1 . ·.

O Sr. Presidente -

Tem a palavt;a pela ordem o nobro

. Senador.

·o

Sr ..Barbosa Lima -

ReqÍICii'o veril'icnc.fio. d!l votucüo.

O Sr: Presidente - O Sr. Bari)osn Lima· requer•,
1;ií.o da vot.ar;iio.
,' ·
·
. .
··
.

. ..o

a:

•
•

Af!!ll'OValiú. ·

'

•

.

v~rifica~
·

Sr. P~esÍdente - Queiram levnn:tai;-se' os senhores· qUe
''n\la:r·rUtl.·ll ·.Iavut· dn-quaTI.).I . parle ·do atrt .. l" . do pr•ojec.to.:
(Pmts-a.) ·
·
.·
·· Votur·:uH a J'u,·or· 83 · Srs. Scnador•ns. Qiwtrnm
~c os sc.n-ltore8 ·que votaram contra.· (P.a.usa.)

!e\·anla~-

'..' ;• . , .' ·,', .:· ,. . , '· ·,,·''r'..;

\
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"\''o taram conll'a npnna,; qunl.l'O Srs .. Senadores,'
·
A ·ptwle .elo artigo Joi appi'Oracla.
Os stmhmes {[UC appruvam a quiJJI.tt parle
dt?r:J•cto
1!. Hi.li02, tle .J7 de setembro (estado de silio no Eslarlo rio
Pnran:í) (]lleimm JcvnnlaJ·-;;e. (Pausa,)
. Foi all!ll'Ovada.
!Em v.irlude rln volo do Senado, fica .prejudicada ..n emenSr·. Senador Bai·bosa Lima. · ·
. Votação, ein discussão unica ela indhmção n. 2, de 192lf,
da ·Comm is são de Finan~as, vedando a apresentaçüo de pro,,. ·
;icclo, cnwnda ou ·indicJú;üo· autorizando despeza cuja im]lor. tancin não .seja expressa em quantia .determinada dentro de
uni Jimitn ·maximo e dando outras providencias.
Approvacla.
da do

Votacão, em 2• discussão, ·do I>ro,iecl.o do Senado, n. 5-i,
·
de 1923, que equipat•a, p:u·a todos os eft'eitos, os ·diplomas conJeridos· pela Phonix (.;aixeiral Paraense aos expedidos pela
Academia de Commct•cio do Rio de Janeiro, e dá. outras pr(lvidcncias.
Approvado.

·

· · Votação, em 3' discussão, da proposicão ela Camara · Jos
Deputados. n. so,· de 1924, que abre, pelo i\!inisterio da GlWI'-.
' ra. o credito especial de 18'3 :·735$200, -para .pagamento aos
sargentos· auxiliares de escrip!a. das Juntas Permanentes . de
· • Alistamento Militar.
Approvada, . vae ú sanccão. ·

E' annunaiada a votncão, em 2• díscussüo, do projecto do
. Senado n. 123, de 1923, determinando que as partes inleres- ·
. sarJas de que trala.o § a• do alrt. 13, da lei n. 22:1, de 18911,
·são · ncruellas que respondem dif'ccta ou conjunctarncnte com ·
o réq como responsaveis pelo 'fac lo que se pretenda anmillat• ..
E' approvaclo o. seguinte .
SUBST!TU'l'!VO

N. 15 ..::.. 1024 .

Artigo 'único. Admillicla a acção summnr1a espr.c.ial rle
que t.rata o ari.. 13 da: lei n. 2~J. de 20 de no\·cmlJro de 18flí,
ser·:\ cit.udo o 1·ópresentanle do ll{inisl.orio Publico. assignando-sc-Jil~e p[jl'(l a eonl.eslà~ão 'o praw de 10 dias, que podcr{t
ser prorogado nlé o dobro. a rcqurJrimento do ,mcsn1o I't'pr·e·sf.'nlnnl.c; :ricrlnclo re\'og-ur.ltl a dispoBi~ão do .§ ü•. do. al't. 1~
rla cilncla tri n. 221. ·
.·
.
•
.
Sala ·das Commi>~ões, 3c! de agosto ele 10~.\.:- Arlnlpho
· Gm•rlo; Prrsiclr.nte. - Cunha Jlaclw/o, Ucla!or.- Eu8cbio de
. AHtll:lfdc ..-

,{l'ist{dcs llocha. 4

. .

.

··· . .

. · .

;:J

.,
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Fica pre,iii'Jicuclo ~1 $Cf5l1Íllle.

Ato../

'-·-..1 ~·

/

PRO.TEG'J'O .

N. i23 -

1923

r--

'·

1 ..

O Cono"'resso Nacional óccrcl.a:
i\:rtigo tln'íco. As partes inl.crcssadas, . de que cogita o
§ 6' do arl. 13. da lei n. 22t, de 20 de novtlmbro d!e -1891,
são aqucllns que. respondem dirccla o con,junctamcnte corn o
rtio comn rcsponsnveis pelo acto quo· .so pret.onda annullar,
isto é, os co-rr.los, quando existam.
· Safa ·das ;:cssõcs, ~o ele i:lovo1~bro .de 1923 . .....:. iéronymo ·
]!ónteiro.
.
.
·· ·
. Votação, em 3' discussão; da proposição da ·Camara dos
De.[lutados, n. 38, de 1924, que abre, pelo Ministerio ela·
Guerra, o credito especial de 217:509$197,. pav.a pagamento
de differenca de soldo a officiaes reformados, benefioiados •
pelo decrat.o .n. 4:691,. de 1923.
. .
. Approvnda, vac ;\. sanccão.
·· •
O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar, designo .
rnlra, ordem do dia da sessão de amanhã, o seguinte:
·
3' discussão do projecto do Senado ri. 2, dé 1924, substi-.
tntivo da proposição da Camara dos Deputados que modifica
a lei sobre accidentes no. tr.abal'ho (da Cominissão .de. lustiçt' '
e Leoíslar;rio, pareaá·; n. 57, de ·1924); ·
Discu·ssão uni ca i:! o véto do Prefeito n. 28, . de 1923, á ··
resolução do Conselho. Municipal que· extende á pensio11ista
do Montepio Municipal, D; Anna Margarida do Miranda Monleirn .~f'tlnso; viuva ·do contribuinte ~. Antonio R. 1-J,ontci~·
ro Manso, as vantagens dos decretos ns .. 2.170, dé 'i919, c
'L-12!1. ·r!r. 1920 (r.om parecer aontrar1:o da Oommis.võ..o de Oon•.
.

stilwiçtlo, n. 180, de 192.1).;

·

·

·

Di~cussão nnica ·do

véto do Prefeito n; 28. de i9!M, á.
do Conselho Municipal que eriJa trés ·premias an. nuncs para serem rlistr·ibuiclos· no fim .do anno escolar em
cada uma das escolas. pnblicas municipacs (com pareeer ·la·'
vomvr.l rl.a Com missão
de Conslitu.irão n,
.. 181, de. 1'924). · ·
- .
.
·Levanta-sé a sessão tl.s 15 horas. 0·45 minuLos.
r~soluçãn

'

I

.

..

'

•I
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.

'

'

.

'

.

"·

. \ ·.

._

'

:

A's l3 e 1/2 horas ach'nm-sc pi•cscnt.os os ·Srs. Mcndoncn
.Martins. SilveJ•io NcJ•y, Percil'a Lobo, Arisl.lde$ Rocha, Dionlsio Bijnles, J.:~uro Soclr~, CosLn Rodri~·ues,Eul•ipallias i!le Aiuiar,
.

.
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Thomaz ·norJrigucs, Ben,iamin Barroso, Vonancio Neiva, Eusebio de' Andrade, Lopes GonQalves, Gonçalo H.ollomborg, Pedro ·
J,ago, .1\ntonio Moniz, Moniz SorJré, ·Miguel do Carvalho, Joa·nuim Moreira, Moclcslo Leal, SIUllJlllio Cm•rêal Bueno Brandão, ·
Bucno de Paiva. Aclolpho Gordo, Luiz Adolp 10, Hermenegildo ·
. de 1\Jm·aes, Carlos Cavalcanti, Generoso Marques, · Felíppe
. Schmidt e Lauro JlfíiJict• (:30),
·
·
O Sr. Presidente -

Prc~on Los

30

St•s,

.aberta a sessão.
Vae ser Jidp.. a. nela ela sess1io anterior.

Senadores, ·está .·
.·

· . O Sr. 2~ Secretario procccJ.rÍ á .leilura da acta da sessão a_n.:o
l.or1pr, que. posl.a em liJscussao, e appt·ovar.la, sem reclamacuo.·

O sr. i" SecretariQ dá contu

do

seguinte

EXPEDIENTE

Officios:
·Do Sr. 1.•. Secretario da Camal'll dos Deputados, commtllÍi" .
canelo ter sido approvado o enviado á sancção o projecto que· '
declara feriado nacional o dia 1 'ele maio . .:..._ Inteirado.
·
'
·
Do Sr. Francisco Chagas c Aguiar, communicnndo ter· as- ·
sumido o cxcrc1cio do cargo rlc· superintendente da capital do ·
Amazonas, pal'U o qual foi. nomeado pelo .St•; Governador, por
· ..
acto de 25 de ,julho ull.imo. - Inteirado.
. Do. Sr. Darcy Pereira· de Miranda, presidente do Cent11o
· Acadcmico Fct·nando Mendes de Almeida; solicil.ando a não
approvacão do pro:icclo do Senado n. ·s.\, do 1923, ·porque .a
assooiaçil.o a que elle se refere não é um oslabolocimonf.o cto
·. ensino superior. -· Inteirado.

O Sr. 2• Secretario procede á. leiLura dos soguintes
. PARECERES

N. 186 -

'192!1

· · Foi presente á Commlssão. d~ Finan~\as a proposiÇão da
Camara dos Deputados n. 41, de 1924, autorizando a abel'Lura,
pelo 1\Iinisterio do· Interior, do credito especial- d~ 200:000$,
destinado ao serviço de saneamento c propllylaxm rural no
F~slado de· $crgipo.
·
•
·
Examinando .a proposicão, a Commissã:O yeriJ'ica .que so
trata do assumpl.o jú oxaminado na CommiSStlO. de Fmançns·
da Camara, ·cm virturle rlo mcnsas·em do Sr.· PrcsHienlo da llcJ)ublica, datada elo 15 de junho ull.imo, acompanhada elo uma
OXJlosicüo do Sr, Ministro da .Tusl,iça.
·
DosLa consta quo a falia de· verba oroamonl.at•iu no cm:rnnl'e anuo, pal'a o cumprimento do uccOrdo Ioilo com o Estado do Scrg·i!)O, veiu cullocai• esta uniilnrle da Fcdora.~iio enl.re os outros Eslacltis do Norle, cm posic.ão especial rle set• o .
unico ~em o8 Hervi•;os de ~anonmenlu J'UI'nl, quo Li'io bons rcsultar.IM \'Cm t\fll't!Scnlnndo. Alilis, a i'alla do vorbn, só so d~u

•
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por cqtti\'oco lla Gamam, pois clla l'ni approvnrln no Senado,
eín virtmle de e:ncnclu do 81'. ScnarloJ• Pereira J-obo.
. Em vista. do cxposlt>, ·e al.teiulendo á mensagem do ·Go.vcJ.•no, a Commissão é ele. parccet· que a proposioüo so,ia apvro- :
vada.
·
·
Sala das Cl)llllllissõ(•s, 2·í de selembl'o. de 1ü24. - Bueno
t/1! l'ahm,. Presidente .. - JoNiJ Euscú.io, Relator. - Eusebio de
Andl'a.de. - Lauro . ;l(riHI.m:. - Sam.pa:io .. Co1'1'êa. .•- Felip]lc
Scllm11lt. - ·:-lf(onso _Gmnaroo: - Bueno Brandtio..
, .

I.

. I.

l'JlOPOSJÇ,\0 DA C.\MARA DOS D.Jo:PU'l'ADO~ N, 41, m,:·
.
SE I\8FER!l O PARECllR SUl'llA

1!!2!1, A QUE SF.

. ·O Congresso Nacional resolve:
· Ar!, .1." }'iea o Poacr Executivo aulo!'iJ.ado a abrir, pelo
1\[[nisterio da .Justiça e ,Negocios. Interiores, o credito especial
de 200 :000$, destinado ao Serviço de. Saneamento c ·ProphyJaxia Hum! no Estado de Sergipe,. no segundo semestre
de·i\)~·1.
.
AI' L :! . " ncvog·arú-se as disposiÇões em contrario.··
·
Camnra .elos ])cpntados,'H'de jL;ll1o de 1924. - Al'uol{o
. Jlodl'i(!ue:~ rlc A;o1:cdo, PJ'IlSidcnto. "- Domin(los Bm•IJosa, 1" . ·
S('CJ'elar•io in tot;ino. ...;.. FeNcira- Mm.a, 2" Secretario interino.
~

\

'

;\ ÍIÚIJJ'ifllÍJ•.

N. 187 -

J 92·í

l•'oi presente .ú Commis~ão do Finuncas a proposi~ão da
Càmura elos Depul!ldos n. 51, de J924, determinando que seja
J'evogudo o decreto n. !1,370, de Hl de novembro de 1921, que
fixou a taxa prevista no n, 56 do ar L. I~ do decreto n. 4. 230,
de 31 de dezemhro de 1920, taxa essa cxigivel de cada sorteado
~1üo chamado uo ser•YiÇIJ militar.
. ·
.
. · . As Commissões de .Marinha .n Guerra fl de Finaucas claquclla Casa dn .Congresso emitt.iram pai'Ocili'CS. favoravcis ,ú
.cxt.inccão du referida taxa,. danrlo, entre outros, coino mótivos ·
principai·~. o;; seguintes:
. ·.. ·
'
.
·
.
. a) ler a pJ·aiicá clemon~trado quo .as. previsões do· l1!gis~
. lado r. falharam tmY rela·Cflfl aO' rr1sultado finaner.iJ•n do decreto,
. (jnasi Jl11!ln, insul'ficiente para custeio da do~pcza a qne, foi
eonsignndo;· · _
· · . ·
, ·
. ··
···
·
. . li) at.UngiJ' a laxaçãn a :cla~sc mais numci·osa que ,; a poliJ'Il c· qun nfin l.em, ituasi ~lllilpro, a importancia nella estipu:.. ·
. ·]ada, OJl2•igatH\U !IS eJ.>l.ii!CI.OJ'ias· IJUCUl'!'CgadUS da l'f!i<f!CCI.iva ar-.
I'tJcaduJ;tw a um pJ·ncM,;o.mo!'o~u, atugcml.ando pelos vexame;;
, . da· nnilta un laxn rio sorteio~. u~ l.t·abalhadoJ•es agrícolas que·
J)Ul' torlns o~ IJliJÜJH .rwocmam Pl'omovcl' a· bu J•la do. sorviuo ,
·militar;
·
·· : · ·
.· · .
. •.
·
c) que a in,justi~u da laxa~;üo vorifica-86 ·pela possibilidade, o qttl! é Jacto. do· un1 mesrno conscriptu pagar a taxa,
11ina, dua~ nu tJ·e~ ve~e~, em t.lifl'crcnl.cs unnos, c ~l'L', afinal,
~o!'lea<lo·parn as fileiras. ·
. ··
·
A ConJÍni,.i~iín· dn lllaJ·inhn o GJICJ'l'a rJt) Senado no parecer
11. ta i, i)l! Hl21, moslt'llLJ-sc• i.amMm fnYoJ•avel ao· pl'L'jcc.r.o ele

I
I

I
I

I

'

• ,.,., ..'J,' •. ·., '•

'

,,

. ''',
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'·

quo rol nelalot'.Jlfl CumUJ.•a i]OS Doput.ndo~ o ilhiôll'~ Sr. An-'
l.ânio Cario~. · ··
·
A Curnmissito rl.e Jfinu[JI;a~. enncordanrln com o~· Yotos ex-·
peudido~ nos paJ•ecc•re;; du~ ConJnlis~õc~ da Gamara do~ [)epul.ados e· r.ln Senado, opina no sentitlo de ,,ú arlopl.adu a pl;n-

•

,IJO,itüo.
,
Sala 'das Co111111i~sõe:;, nnr · 2'1 elo setcn1bi'O de :1!124. _:_· ·
Bur111o d1.' Pail.•a, Presii.lrntü. -_J(Jiio Lyra, Relato!'. --Alfonso
Canuo•ao. -

Bl'll11d1io ~ · - Swnpaio Cm•rlin. · - Ruse/.Jio
Ff.llippe. Schmic/1.
·

lJili.'IIIJ

r/(1 ..tmlra(/e. -

PA~llC!l!\ .1>.1 eo;.Üll8S}\o· m;
,\

:.\1.\1\lNH.\ ~. GUEI\11.\ N.
o I'Mt!Wen· SUPIIA

-1:37,

llll

l \121,

QUI~ s~; HJWim~

· A lei da receita, que Yigorou em' H>21, consi~<nou cm scn
art. i", n. 56, a ~eguinte estimatiYa global:. "-Taxa rle soT'Loados não incor·pornclos - :35"0 :000$". · Postel'iol'menle, roi
publicado o decreto· n. 4. 370, de 19 de novembro, do mesmo
· anno, que creou a taxa fixa d~ -100$ para todo. ague !lo que
l.onrlo· sido sorteado· para o serviço .do Exercito deixar .de ser
.a, elle 'incorporado, por qualquer motiyo.
. .A mesma lei deu de.stino ·especial áquella renda, determinando em seu § 2" qne o produ elo dessa taxa sel'ia 'de$/ inado ao serviço do sorteio militar, deduzidos .os encargos. da·
respectiva arrecadação. As'sim tambem ·o § 3' autorizou o Governo a regulam·entar o assumpto e a estabel'ecer mtiltas até ·
2:000$, pelas infracções ·!lue se. derem na applicacão da lei.·
· Pelo ·exposto se verifiCa que não ·foi o ·mteresse. em ·.melhomr a nossa organização mi1itar que determinou laes pro~
· ..vidcncias por parte :do Congres·so Nacional, mas siiu a pre(lccupação de ser, creada Ufl)a renda _esJ!:ecial para o custeio :de
uma despeza nova, que mot1var o referrdo decteto.
. .
Tanto vale dizer que a lei. n ..4.370, não veiu beneficiar;
sob o ponto de vista teohnico, a instituição. do· sorteio militar
,c _facilitou, pelo contrario,- a P.rat.ica de. abusos. que . poderão
medrará sombra dossas'contrrbuições admittidas·por lei. · ·
,
· · · E, coin effeito, a exigencia que declara incursos no puga-' · '
monto da referida taxa Lodos os sorteados ni'io incorporados .:;...·
Pm• qualqtte1• motivo - torna ncccssaria uma regulamcntn()ão ·
qne ·restrin,ia aquella obrigação 'ao limite das excepções··· lo-·
gaes, ,sem a qual todos os indivíduos isentos. que: não .são
incorpoi•ado's e at.é mos mo os que fo;·em recusados pot• .incapacidade pbysica ficarão suj,eitos· ao pagamento daquella con- ·
t.ribuiçfto.

.

..

.

.· .

.

· . ·

·

·

.

Por todas estas ·razões, a .Cómmissúo de .Marinha c -Guerm
é do parecer que a proposição da. Camam dos Deputados, qüe
manda revogar o decreto n. 4. 370, do .Hl de novembro do ·1921,
esta no caso.do merecer a approvílção do Senado; cabendo entretanto á Commissúo .ele Finan~ms manifestar-'se sobre a con, veniencia de ser manlido o referido 'decreto, caso consideJ•e n
taxa por ellc estabelecida como uma fonte de renda de vun. Lugem reconheoicln para o 'rhesouro Nacional. ,
.Sala das Commissõcs, em 22 de agosto .do. 192-l. -:- Felippe Sch1nidt, Presidente. - Som·es elos .Santos, Relator. -". ()a1•los Cavalcanti. - Bmjamin Bw·roso.
\
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PROPOBIOÃO

I

nos

DA CAMARA

5:1,

DEPUTADos_ I'!.

nE

Rllii"ERE
O PARECER STJ!"'M
I,

i~24,

A QUE sul

•

O Congresso Nacional resolve: .

'·:

..:.

. Artigo unico .. Fica' revogadO'O decreto n. 4.370, de 10· de
novembro de 1921, que fixou a taxa prevista no n. 56 do ar-.
tigo .1• do' decreto n, · 4. 23_0, de 31 de dezembro de ~ 920, ~.ex i. givel de ·cada ~orte!ld_o •nao chamad!> para o Set'VJÇO mll1Lar;
revogadas as' d1sposu;oes em contrariO.
·camara dos. Deputados; .4 de agosto de 1924 .. - Arnolfo ·
Bodriattas ele Azevedo, Pt•csidenúe. -Jl eitor ele So·u:;a, .1 • Se- ·
l.lJ'ei.ario. - llallu.lp/w. Bocayntm_ Cunha, 2" SecJ•c!.ario. -.A·.
impJ•ilnil'.
·
·
. E' igualmente lido, po~to cm idiscus:;ão que se .encerra sem
debute, fict\ndo adiada !I votação, o seguinte · · · .. .
. · .

\

.·

).,

i' ' .
•,::,

N •• 188 .-,. 1924
.

·..

•

'

_,,
1,/

-::.:

..

. ',•

'

.

'

'

i

.

•

•

'

'

''"

.

... · ·A Co~1rnissão do Finan(las, antes ,ele omiLLil• parecer 'sobre
o pro,iecLo do Senado. n. 5ü, do 1923, elevando de 2:500$, os·
vencimentos do· Lllcsourciro. da. divida· publica da Caixa de
Aniortizaçiio, opina que soja ouvido o. Poder, Executivo: por. in- ·
do Sr.. . Ministro
da Fazenda.·
. ·. -.. . · . · · .
.
·.. l.et·medio
.
·.
...
·. \
·Sala das Córnmissões, 24 de sel'ernbro de 11124. _; Bueno.
de Paiva,' Presidente . .-,.Affonso Camaryo, · Relator .. -"Jo.ão.
·. L111'a. ~::Sampaio .Corr_~a. - Bueno Brandão .. - Felippe .. ·
Schmidt. - Eusebio de Andrade. ;.,;..
' .. Lauro ~füller,
,. . .

'

:•:

PAllECilll

•,

;

'•

'

"

'

'

-

-- ......

'

-

'

. ·.PROJECTO DO sll!'iADO 'N, 59, DE 1923,
..

. .

'

'

A
· SUPI\A. ·

QUE SE REFilRll
.

.

O PARECER

::

•:,.
...

•••. 1

~·.·

O Co_ngresso Naciónal decreta:
·
, ..
Artigo Unico. :~·'verba 10• ._· "Caixa. do AÚ'!orLi~~cão": ·
·•
Acm:escente-so na sub-consignacilo "um thesoureiro da .
.divida publica o seguinte: augrnentadn dó. 2:500$000. ·- lle·r- · ...
· meneoildo
de !rloraes. · · .. .· ' · ·. · · ·
, · ·.. .· · .
' . . -·
'.
'

..... -"' ."

· •• :-

. ,_.
.:.

'

'

-:·Just-ificação·
. O Senado ·votou c a. ~ÜI.r~ Ca~~ do · Congresso aciÍeit.óu â .
. emenda augml:lntahdo }lU!'a 5:000$ as quebras para: o thosonroiro da- divid!l publica .. Na Cainara dos Deputados; onde :foi
.feita a Tedacoiio final ~a lei n; 4. 555, de. 10 do agosto rle ·
1922, esse·augrnenf.o foi omil.j,idó e até ho.ic'figul'a. ria. tabclla
respccl.iva ·a imporl.ancia para· quobras áquollo funccionario
. de ~-: 500$ cm vez de 5 :000$,. como foi et't'oct.ivari1cnt.r. volncio.
E tanto se verifica a riro6crlcncia da rcolamu~iio do rlil.o l'un. ccionm•io. sobre o •equivoco. quo ·al1l ·hoje pr.rmnmcr na. l.nbolla
. · rc1'1Wicla.que o Minisl.ro rln l!'nzonàu. ciil'igiu no 1• Socrolario da
· Camura .o. seg·úinlp ol'fiDio:
·
·: "St·. 1•: Secrclnl'io da 'Cumtü•a elos DcJiul.nilos - Atl.on.· dendo :io que solicitou o thcsouroil·o· . da divida publica da · .·

'

':1.··
'

'

.,

..

,·:

··'-

. sEss.a:o

.~M z~. 011 swl'lr,MPl\o P~

W24 ·

· Caixa de AmorLizacão, Ovídio Saraiva ele Cat•valho, tenho a ·
honra de pedir que V. Ex. se digne do tomar ·em consiclcracão o que o mesmo alloga com ·respcilo. ao que figura na lei
.n ... 4.555, .qo 10 de agosto, na parte rolal.iva â ''quebras" para
os thosoureirps da referida reparLiçiio, conforme se verifica
do processo incluso.
, ·
. '
.
.Reitero a V. Ex., os meus protestos do elevada cslima
c .clisl.incl.u conside!'ação. -·" A imprimir.
.
Deixam de comparecer, com· causa justificada; ·o~ Srs.
• 'A. Azeredo; Pires Rebello, .. Barbosa Lima, Justo· Oliermont,
· Cunha Machado, José Eusebi,o, Antonino Freire, João Thomé, .
· Ferreira , Chaves, · J9~o Lyra;· Eloy .de Souza, Antonio Massa, · .
, Rosa e Silva, Oat•nen·o da Cunha, Manocl Borba, Manoél Mon- ·
· jardim, Bernardino Monteiro, Je.ronymo Monteiro, Mendes Ta~
vares, Paulo de Front.in, Lacerda :V,ranco, Alfredo Ellis, ~José
Murtinho, Eugenio JaJ,dim, Ramos Caiado, Affonso de: Gamar. go, Vida! Ramos, Vespucio de. Abreu, Soares dos Santos e Car-

-los:

Barbo~a

(30) ;

·

·

·

'
Hora do expediente .. Tem a palavra
o Sr. Aristides Rocha, préviamente inscripto.
. · O Sr.. Aristides Rocha - Sr Presidente, solicitei a palavra para justificar ligeiramente 'uma indioncão, suggerindo
uma· alteração que 'se me afigura necessaria no RegulamenLo/
da Secretaria do Senado Feder'al.
··Convenci-me da necessidade premente de. uma reforma· no ·
art. 7•,. n. 4, desse r:esulamento, modificação· essa aconse- ·
lhada pelo interesse publico e princ,ipalmente ·pelo· interesse
desta l(lasa do· Congresso NacionaL
: ,· .
'·.
,. ' .
O art. 7~, Ii. 4, determina·:
,
, . · «Co!lÍpeté ao bibliothecario ministrar os livros, fo··\
. lhetos, impressos . e manusériptos que lhe forem pe.'didos POR QUALQUER PESSOA, afim .de· serem consultados
dentro da Bibliotheca. Aos· Senadores · que quizerem
consultar FÓRA DA CASA· serão elles ministr11dos, responsabilizando-:-se os Senadores na fórma do n; 3, do ar·.-'
tigo ,anterior., ,
·
. .·
.·,'
.'Duas irreg~Íai•idades, Sr. Presidente, cada qual mai~ gra- ·
vc, se encontram nesse dispositivo .. A primeira é a que fa- ·
· culta :ao bibliothecario ministrar: a qualquei·· pf!ssoa os livr~s,
documen los, impressos pertencentes <10 ·senado Federal. Nuo
comprchimdo como qualquer pessoa tenha o· direito de. pene:trar na Bibliolhcca do Senado e, ahi consultar· documentos,·
. impressos c os manuscriptos. ()tiO entenderem de só! icilar. do.
·. bibliot.hec~rip .<A Bibliotheca do Senado foi creada. para .·sa... tisfazer. as necessidades desta Casa do Congresso Nacional.
: Sóm~Jnl.e os Srs Senadores o os funcéionarios da Secretaria
do• Senado·, n meu ver, teem o direito de compulsar livros,.. im- - ·
pressas, folhetos c 1documentos · pcrtence.ntes. 1í Bibliothcca.
·
· · Out.ra cousa, Sr. Presidente, que nao eomprehondo nosso
·RJogulnmllnt.o ó · n faculclaclc que cl!il d1\ aos· S1•s ..Senadores
ele conclu?.irom livros para ós consu!Lat• fóra dp. . Casa, E ess:i
csll'lln\JCzri ou a ·mnnil'esf,n 1Hi· Senado com J'undamcnJo, Proéurcl na· T:lihliother.n do Senado livJ•os con·iqueiro's - o Codi~o Commarclal,. o Rerulahiento 737 - & todos ellils llnbllm

C) !Ir. Presidente -

o

o

o

o

· 34B

siüo enndnzidos cln. Bibl iol.lwca rio Senado, ~endo de lnsl.irnnr
quo muitos C:csl r.s livros fnmm. eonfinrlos n Sonat!nrcs que .i à

J.f!l'(!lllilllll'nlll O~ :;t.!IIS .·llllllHIHf.o:; P. n 0111.1'11~ IJUP

,i:í.

.J'ni~Jili.'I'UJII,

livr11s niro J'ur·am devolvidos ti T:lihliotheca desl.a 'i::asa.
Consequenl.enJenl.e; Sr .. Presidente, si esse eosl.umc, quo
~e 1110 afigum darnnn:;n, conlinuar, ,rlcnlro nnr muHo pouro ·
l.ernpo :r !'iqni~sima Bibl iol.hcca do Senado Fedrml estnrít tlcsfnlcada.
·
V, Ex. que 1) nm homem de .I cUras, um ,jurist.a compr·eheli(Jo mn itu · JJr'm que quallf.lo uma colleeçiio ,iuridica ú ,
dl~sfaleuda de mn ou alguns veilumes, perde complel.ameni.P o
sen valm·. Urna ohra composl.n. ele oito ou !ele?. ;volumes, dcsaprmr·econdo um, ou dous dclles. :fica a. oht•a .inuLilizacla, . ·
Portanto, cu. .razr.ndo ligeiramente esta .iusLificaJ.iva,
apr·csPrllo ír conoiclct'ar;ão do Senado a segninl.e indien~fío: ·
.·«,\o Regim0nto Interno:
Rr.rli,ia-sc assim o n; ·Í do Rcg~.llarnenlo Interno .ila
;:sr.ercl.ar.ia do SeuadiJ:
. L 1\fini~l.rar os) ivrcis, folhetos,· imprr!ssos n manusct•ipl.os que lhe forem pedidos pelos Senadores c1.
funr:cionarios da Secrcln.ria do Senado, afim .de serem
cnnsulltülns denlro -da Biblinthcca..
·
1!~111 hypolhcsc alguma serão tninislrados
livro~.
folhetos, impressos e manuscr.iptos para· consulta !'óra
do edificio do Senado.»
·
E' esta a disp_os_içãQ.jJUC nó's temos llO Regimento .da Ca- .
mnra e disposição muito boa, porque" o funccionario da Se-.
crctaria, bibliothecario, i'ica· com este escudo para .protegel-iJ
na .hora cm que qualquct• Senador porventura exigir um Ji.;.·
vro; o funccionario, fundado na·Ici, declara que nli.o póde fornecei-o.
. . · ·
'
· , ·. · ·
· Sr. Presidente, cu não quero ci t.ar· nomes .mas, V, · Ex. ·· 1
mandando fazer um inqilcrito, verificará que a nossa. bibli,ltheca se encontra desfalcada, e, ao mesmo tempo, aproveit.l) ·
a occasião. }lara fazer a V. Ex. um appello no sentido do,. pela
YCJ'hn respectiYa, serem adquiridos· livros para substituir
. aquellcs que faltam, caso não possam.os faz1Jr volt.ar á Biblio-.
thecu "do Senado .os livros que foram conduzidos para a rcsi,;.
·
dcncia rlc Scnarlnrc;:; nos quacs clles foram confiados.
Esl.a indicncão I) assignada por mim c ,11clo meu· collcga
o Sr. ~l'homaz Ríodrigt1cs e nós ambos ,julgamos prestar um
scrvico ao Senado Federal mandando esta indicacüo .á Mesa.
Vem a mesa e é lida, a, seguinte·
"r! e~ses

!Nil!CAÇ10 · ~

. N, 3 - 1!l21

Ao negimcn ln Tnl.erno:
.
.
·Redija-se assim. o n, ·-1, do· ar~. ;•, do negulnmento da
Secretaria elO: Senado:
<lt·." ?llinistr·ar· os .livros, folhot.os, ·impr()ssos e mannscri•
·plos cru c lhe forem pecliclc.is pelo~ Scuad,Jres c funccionarios.

·. SESS,\0 JL\t
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ôa Secretaria do Senado; afim de serem con5ullados dcnLro ria
J3 ibli othcca.
·
Em hypol.hcsc aJg·uma serão miuislr·arJos livros, folheto~.
irupr·essos 'c manuscriptos, para consultas 1'\ira do edificio do
Senado).
·
·
·
·sala das sessões, 25 de se lembro de 1!>•2~. - .•4.ristide>
Rocha, - 1'homaz ·norb'iyues .

..

O Sr. Presidente - Os senhort:!s que apoiam Ít indicncão
. mandada ü !\lesa peJo,; Srs. Seuar.lorc'S Aristides llocha c Thomaz Roc,lrigues, .c. ,j(t lida, qucil'am lci;auf..ur-sc. (Pausa.)
Foi: apoiada. Vao ú Commissão respecliva;
Continua n·hora do extlcdicilte. ~i nenhum Senador uuel'
mais usai' da palavra, passa-se ú ordem do dia.

OiiDEl\! DO ÚIA'
ACCJDJ>:-.TiiS
NO '1'1\AUALÜO
. .
.

'3" ti isc'ussão. do projeel.o elo Senado, Ít. 2, de I U24, substitutivo ela r··J'OJ)OSir;ão ela Cama!'a dos. Deputados que modifica
a lei subi•e accillenlcs no trabalho.
,
·
O Sr .. Presidente - Tem a palavra o Sr. Senador Adolpho
Gordo.
·,.
· ·' ·
,·
O Sr. Atlolpho Gordo--- Se. Presicleutc; a excepcional importancia do prnhlema que· o pro,icr.:Lo cm debate procura re..:
i!Ol\'ei·, o interesse que a rcgulamcntacão ,legal elo .l.i·abalho
tem Jll'ovoeado nos parlamentos e cong·ressos .dos· paizt1~· civi.:.
Iizados do ·mundo e que vem provocando no nosso paiz,' desde
. que· o Dr.parl.ainenl.n Esl adual (lo ·'l'nÜtallw. 'de S. Paulo,· Ol''·ganizilll o pi.·ojr•cl.o que J'oi. conveel.ido na lei de Ji.i rlc ,jancir·o
i.le 1l1Hl, hu,ie em vigor; <L ncces:iirlac~ rlemomtmda ·JlOl' 11ma
r~XilririL•ncia do quaiTo · annos, rle serem lli'Cenclürlas algumas
.· laeunas .exi.sLcnl.es nêssa lc.i, de scr(•m mod il'icadas c SllllprimirJas. vm·ihs de·.sua~ rlisposicücs, obrigam-me, como relator·
elo JWO.inclo e ao iniciar-so a sua ultima di~cussão, a prllsLar
r.sclal'(!cimeutos ·ao Srmado com rela'cão aos assumplos solli'O
os tjliam; l.cm r! e pl'Onunciar-se.
.
· .•St•. Prr.;;idcnlr, Jogo que a pi·oposit;ão, vinda ela Camat':\
ch•s l)epulados,. foi .aqui· votada· em segunda discussão, fiz,
dosla tJ'ibuna, um tippello ~. V. Ex .. no sentido de iWl' rr.d.ardada a lerccim, afim de que lodos os inlnressados livcssrm
tompo para est.urlat• a malt:ria o stig·gr.rit' todas as ememh1,;
l'iuppl'\'>sivas, modil'ical.ivas ou ndditiva,;, que entendessem .ne. cessarias cru .face rlo direito ou conwnicnl.es ao interesse puhlico.
.
· ·
·
.Em prezas indu:; I~.·ines. compnni,Jias ele scg·uJ•os, associa.. cõe,; OIWJ'Ill'ias, alguns importanlo.•s m•gãos da nossa impt·eusu.
;im·iscon8,ull.os r.• oul.t.·os int.eJ•cssados, r.xaminarnm drtirinmcnto
o fll'O.iPdo e nnitn:Hins lodos pelo d1~;;r,io rio conlribuirem para.
n e.'onl'~c~fio de uma !·na. lei, suggeriJ•um e justit'ictt!'nm varias
mod i f'icn çõe:;,
·
·
·
·
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Dei scicnciu ú CominisHúo de .rusticu e Legislação do te-

clas aB suggoslõcs, .submeLLi-as lwni como todas as .disposi'cõea

do projecto a amplo debuto c venho, hoje, dizer ao; Senado o
ponsu uqucllu. CommiSRÜO.
·
Enl.ro cm mataria:
·
.
Sr. Prcsirlcnlo, o Centro Industrial de l!'iacúo e Tecelagem do Algodão o Centro Indus!J.'ial do Brasil, a Companhia
~cguranca Industrial, o Lloyd Industrial Sul-Amerioauo, a Soeir.dade Cooperativa de Seguros 'ÜtperaJ'ios .em Fab1•icas de Teeidos, a Associação de Empresas de SN·vicos Publicas Urbanos elo Brasil, orn uma represenlaçúo conectiva que. se dignaJ"am dirigir-me em .relação ao pro,iocto, obsorvllram, preliminarmonl c,. a necessidade de vir a nova· lei. subsLil.uir,'. por com- .
plcto, a de 15 do janeiro de 1919, revogando-a·expressamente,,
porque o processo do revogaçãó parcial do leis dá· ensan- ·
chas a. que se provoquem discussões a respeito da applicacüo
dos dispositivos, 'variando as intorpreLacões .sobre os ,que realmente permanecem cm vígor e os que cst.ão. revogados. ·
. A olJscrvaoão ó perfeitomonte justa e a Oominissão pro-~
]lõe emendas com o fim de serom inoluidas no projecto as .
disposições. da lei cm .vigor a que .f~U;. refex•encias o mt'smo
pro,iccto.
·
·

· qtJC'.

Aquollas empresas sugge1·iram o seguinté substitutivo ao
artigo primeiro
do projecto:
.
..
· ' ".Pm·a o.s fins. da presente lei, cônsidora-se accinenl o dn trabalho, a morto, ou. iloon~.á ou l.ocla a lesão ·
cot'JlOt~al, ou· perturbação : funccional produzida pelo
c.11C1'Ciâo dn tmballw; ou cm. consequenC'ia do · mc.vmb
c.-rm·cicio; determinando a cxtinccão ou limitação, LempoJ•aria oü permanente, da capacidade para o trabalho." · ·
:'l. cmimda mandr., poj_s, subsLituir. as: palavras - .· .
~·accJdontc no trabalho", pelas: "aocidente do· trabalho".·
e ali palavras:. . . "perturbaçiio (unccional occorrida
em. conscquencia t.lu l1·abalho oi~ dtt1'ante . o mc.vino", .
pelas palavras: " ... perturbaçiio (unccional produzida
1Jelo exercido · dq trabalho on : em cons·eqttcncja ·do
mesmo exercício."
·
., -.

..

· E justificam essa sugg.'Mtão com ·as seguintes consideracõos (Ui) : · · . · ·
:
.·
..
. . .·· .. · . ,
· "ConfronLando.ose . porém, a ~ redacção do art. :1. ..
feit.a pelo Conselho Nacional do Trabalho, com o redaccão ·dada no mesmu. artigo pela Commissão de Justica
I! LegislaÇão do Sevado, assig'nalam-se as differenca> .
.·
·
... '
·..
··· ·
. seguintes. . .
A do Conselho· iliz; "accidenf.c do .. trabalho", a .da
Commi.ssão "no trabalho", a do Conselho estipula. que ·
n accidente é n morte, doença, lesão corporal, etc.,
produzidns pelo .exercicio do trabalho ou em conse~ . ·
qucncia do mesmo -(exercício), a. da Commissão, enu-:mcrando .os' casos, admitLe ·a reparacão do damno determinallo pelo accidenie em consequencia do trabalho ou ·
duranle o mesmo (t.rabalho) .. · .
· . .
Dahi se deduz que a Commissão do Senado ampli;l en9r!ll?mente Q CO!lceif.o do accidente, fazendo o. p~.

•',·

'

.,

.
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trão rosponsavel por todo aquelle occorridó contra o
~perario, dl,lraule o trabalho. desligando o nexo da casualidade que deve ser sempre reconhecido entro 'o
exercício do trabalho e o accfdente verificado.
Si o 1·isco . profissional· se baseia na ·oondicão do
operario quo trilbalha, do· operario no .exercicio de sua.
pJ•ofissiio, do operario em funccão, produzindo por conta ·.fio patrão como energia productora complementar á
da· muchinaria, .não se. pódc deixar de admittir que a·
oln•'iga~~ão á reparação do damno soffrido pelo operaria, ··
fique dependendo Ja circumstancia ·- exercício do tra- . balho- ou· a consequcncia··do mesmo·exercicil)..n.: ·

''

:EHlr.u1lem, portanto, uquellas emprezas que o unicO ac- ,
cirlcnte que ·pórlc determinar umn raparacão ou indemnizar.ão
P. o que é' produ:ido pelo e:càcicio do· ttabalho, que ri a con-,
· .-er1uenrria do, rnesmo exercicio;. · ·
~
. · .. · ·
A- emenda não póde ~or. uccciLa ilorque determinara uma
. rr!sl.ricoão injusta e inconveniente. . . . · · . ·. ·. · ·
.
A lei em vigor consagrou a: cxprcssãô; acc.iclente' no tra. b11lho . ó considera accidente no trabalho quando íJccorrido.
"pcl~ {acto ·do t1•abalho ou durante este. São tambem palavras dil lei franceza': sun•énu pa1· lc (ait du tl'avail ou à' ·
l' occasion dtt travai~"
· · .:
··
·
·
• .
.
·os commentaddres francezes, interpretàndo aquella 'dis- .
posição qualificam accidente no trabalho,. não só o que é oc- ·
cort•ido pelo facto do t.rabalho, como· uma consequenoia directa·
Jo exercício do l.rabalbo, como todo ·aquelle que~é occorrido .
durante o trabalho, tendo com este um laoo. de connexidade:
. .Paul· Pie, o eminente professor. de legislação industrial
consl.ataJ• · a oxistencia d'3 um• laço de connexidade ·entre' o •
legislador entendeu deixar .ao juiz a faculdade. de qualificar .
o accidente ·"accidcnte noArabalho" ·em todos os casos, em que ·
constatar a ex.istencia .de um laço de connexidade entre o
· 1rabalho profissional do operaria e o· acoidente . de que foi
vict.ima, quer o accidente tenha tido por causa directa e immcdiata o trabalho-executado: .({ait, du. travail), quer !-eilha·
sido causado por um acto connexo ao trabalho e, . ma1s. ou
menos, util á aua .execução. E refere grande numero de- .dt:- .
cisões de tribunaes consagrando essa . doutrina. Foi ·.julgado,··
.que tem .direito· á. indemnização: _o operaria ferido, ·quando·
auxiliava ós· seus camaradas de um atelier. visinho; o ope-:•rario atacado· pot• grevistas nas immediacões ·do seu estabele,.
cimC'nto de trabalho; .o. ferido· em um .accidente de .tramway,
· t.omado por clle em obcd1e~ci~ a ordens do. seu patrão· e . em
rlescmp,enho de. uma C!Jffimls~ao; o que, ~chando:-se nas pro. ximidades dos loca~s. mdustr1aes, ro,·ferldo por uma explosão que teve Jogar nesses· locaes, o que é viotima do desaba- ·
mcnto de uma parede, etc., etc. ·.
.
. .· . . .
· A ·expressão ·1'1 l'occasion du tl'avail diz Sachet. ·visa todo o
accidonte impu lavei á. organização do trabalho de um~ em-:
preza; ora, um aocidente desta naturez!l, póde, cxoepcJonalmonLe produzir-se (óra do louar e do tempo_ do trabalho. A.
Côrt.o do Cassaciío, de Paris, ,Julgou tor · direito i\· indemnização l!m antigo opernrio feJ•ido. na. usina. para ·o~dc regressara af1m ·de receber o sou salar10, dous d1as dep01s de haver
terminado o.· seu. contracto· de locação .d,e ~erviQo.s; P.!!I!\ 9QmQ
..

-

.
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'um contJ·aineslre úwrto por Lll11 opcral'io que dospodirit; qunn-cl.o Lct•minaclo ·o seu sei:vi~n, deixara a usina e se dirigia. para
a sua re~ideneia. · . · . · ·
. Ora, em I odo.s estes casos, o ucc idanl.c. não Leve, coino
causa immcdiala e1 diJ•ecl.a, ·o exercicip do trabalho profis-.
·. ~ional .e, 1.nesmu cm :tlg·uns delles, o aceidenl.c occoL·rcra Jôra
do JiJgar .•! da lw w do trn ba 1ho.
..
. .
..
.
~6. 'llfio dfio lngar· :í indemnização os accident.ns deLet·mi... nados P'·' ' ftJI'J.:.U~ da nal.urr.•za, coliJO o,'I'Úio, a l.cmpos1adc, a
' inundncão, ele., ou 1.10 · ca~n de dolo da j)J'O]lria vicLima, isto·
é;. quando •!~ accidentes· .são intcncionncs, .
· i\! as o pJ:oprio projecto, de accõrdo, com a .donll·ilut· c con'\_
a ;jm.i;;prudeneia, dispõe 'fJIW .. não' comlil.ue Jorça maio~· a.
t\ccão .elas· for1;as naf.uraes ·si dçl.erminada ou aggmvada pela
inst.allar;ão du ''sl.ahi!lecinvmto ou. J)ela nal.urr.za i.lo sr.rvioo ou ·
pelas circumslancias que, offccl.ivamcnle, llouvr.reni · cercado
o accic!Pnle..
· . ·: ·. . .
.. ·.
.
Quaucio·um. patrão deixa, pol' 11egligrmciu, de fazer as
··obras nccés:>arias. Jllll'l\·)rnpedit• iimndacúcs cm seu .cst.aheJc:..
eimenf.o, o.u .quando .o. trabalho de seu operaria contribuiu·.
para iJLlr em movimenLó. as ·rot·~,as· naLuraes de ,que foi clle
vict.imit, nesses e em .oulros caso:; srHnelhimLes,, a vicl.imu do
nccirlr.fliiÍ Lem riireito. a .umn indemni~açãp. . .
.·. . .
. . Estas eonsiderar;ões tornam .mani1'cstl1 que a·emenda. não
pôde met•ccr.r .approvação, · ·
· .
.
"E' prec1so diz o . Departamento· Estadual de S. ·]Jiaulo",
· .. {icarc'IYt pt·oterridos' ó:~ op1!1'UI'ios qúe forem victimas de. accil- .

·,

! .•

'

.

'

,t1e11te, 11ão 11iJlo · e.1:ercir:io, âevido ao e.TCI'cicio,. ·em :consequen-

./

•,,

-,

..

"·

.,,-

.

'·

'

'.

. da dn eme·l'c'icio do.·traballw, mas e-rn todo o caso, 'àtwante ~~
.n(e,~mo," . ·
· .. . . .
·.
· ·
· · · ·
· Taínhem ilüo foram c ncin podiam l.cr siri o iwcr.iLas pehi'
Coinniis~ãci.as 'emendas sugg·r,ridas pelas llliÍSlllas·· Clll·Pl'CZU$ ao
· art. 2' do projPc1o. :...:.· rião .scí porque J•cstahcleccni o regimmt
... da culpa .ou' da:· responsabilidade · rlelictunl;·. jtí condcmnudo, .
· nr.:~tà · ninteria; pr.lá ·.doutrina· e· pr•laR legislar,;ões rios JilOvos, · ·
· eímw porqtJt)<ahrr.m :cspa~'o r. que a;;· vict.imàSJle: accidcntcs no
IJ•nllalhrr.niio IiOs8ain hawir ,iúmais qualquçr · reparacão. ou
. i ndr)nni izauiiu.
·
. ·.
·. , . . . .· · . . . .
.
.. · . Ü'l'Cfcrido artigo iJispÜIJ CjUC O patrão .sô llÜO é obrigado a
:pagur urúa-inf.l<mmi,záção "11ós !:asiJs de (m·ç'a ·inciio1• on de. tlrJlo·
da Jll'opria vicl.im:a".· ·

::_·, ·. ·

·.

: :.· .·

·:.~

· :':

·

·

:. ·. ·Quei•mn as dila_s r.'mpresns. que' depois' c! à: ]lalavra "drílo 1'
se acct•rscenlr!.-. "oJi'ilc._culpà'~·e que se.aclclilc à·est.e al'ligo.o·
Sl!~piirilc paragrapho :.. · . ·
·
' ·
· ··
' ' "§ . A bulpa sr.~JljWe se presÚÍni;·á qtl.ándo 0 opera- •...
. rio ddxri:r. do. obset·vm-, no· excrcic.io .do seu Lrnbàlho·, ·as ., '
rlisp(iskt•r.s·J·egulamenl.are,s; J.WOvisl.nS.JlO at·k 37 da -pro-.·. · < .
. ~~mlr..lei .ri aqyellas que; em am.r)Hnçiio .elas· mesmas, tiS.·. ·
. ('J1l]li'CSas' esl ipularem ]lnl'U OS, seus. OSI.Ub,elc:éimóntos, fi.-..· .
...
. catH.ln. f!epPuclcnl:e tl•J prova qualquct:' acl,o culposo do
.· op•lr·nrin (impJõud•mc:in,. n.es·ligonein ·e ililprcvirlo11!lia).,. ·
. ·. .· em cn~o~. Jll'CVIstos r.usi'oferidas disposiçücs". ·
. . . Eis' eriJ;lO. silo ,ltisli l'i«ldlls Úsl.as ('JTIÍ!hchis ;,à represcnl.acão
. /.
dos ·inrlusl i· ines: . ' · ··. · . · · . · · . ·
.. · · .. ·
.
.. ·. '!Nãú .1í. de jusl.iça que o dô!o pot•. pàt·l:c ela victima.
súmonlo C!Jn.stil,u'u elemento put·a cxonc~:a~· o pu~rüo do
··'

.

'

.•' '

'.

..

\

.

'···
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encargo do J'cpaJ•nr o damno sofl'rido peJ·o operaria,
como não ri razoavel que se mantenha a responsabilidade
]Htl.!'onal quando o operaria é vict.ima de accidente por
motivo de neg·ligencia, de imprudcnciu ou de imprc..
videncia de sua pari o.
O arl.. 37, do pro,iecl.o determina a obrigatoriedade
rJas emprezas sujeitas á lei a adoptar c manter em seus
estabelecimentos as medidas de seg·urança c prevenção
contra os accidenl.es rle trabalho. Ainda que taes .medirias só po.sleriormentc, com a rogulamenta~lão da lei,
~m·ão . estipularias, fac i! 6 desde já prever que dentre
l)llm; venham a~ r•r.Jercnl.es á adaptação, nos machinismos, dr. apparclho~ protectores nos operarios, apparelhos estes que jü. commummente são empregados
entre nós.
·
.
. ·Na hypothcse elo patrão trr lomado todas as medidas acaul.elatorias para prevenir accidentes, si o operaria por imprpdcn~ia, não se utilizar dos benefícios 'do
apparelho protector, c fôr victima de um accidcnte,
serü o ]mtrãn rcspongavei·?
·
Em facn do pro,jeclo, la! como está redjg·ido, ellc o
snrtí, pois evidentemente não se tratará nem de um.
caso ele forca maior·, nem de um caso de d6lo, pois que ·
o operaria não praticou o acto com o proposito de se1•
vi cLima rio accirlcntc .
. Entrctanlo, r! evidente a "culpa" 'rio operaria, porque agiu na inohscrvancia de rlisposir;ões regulamentares, com notada 'inwrudcncia, pelo que, embóra não
1.1:-nha a inlençãn directa de provocar n accidente, foi a
causa deter.minanlt' do mesmo.
Ser(t passivei arlmitl.ir-sc a rcsponsa_biliclade do
patr·ão em indemnizar o damno soffrido pelo operaria
1wssas concliçGes·? :~~ curial que lião. Todavia não eslanrlo prcvisl a a IJypollicsc na lei, é mistér que ao artig·o 2"' se,ia inciu ido, como mol.ivo de exoneração da
respunsabiiidnrln rio patrão, o caso do accirlenl.c verificado por culpa do uperario, respondendo o lcgi.slador,
··afim de definir melhor o cnnceilo da culpa, determinar
que ella semj)rt~ se presumirá quando o operaria deixar
de observat•, no cxei'Cicio de seu trabalho, as disrposições
regulamcnt.arcs, pt·evisl.a~ no arl. 87 rio pro,jecLo e mais
aqu~!ias que, em ttrnplia<Jiio das mesmas, a~ empr~as
e;;t.i pularmn ·para os· seus !'stabeleçimcntos, i'icando dependrmle de prova qualquer acto culposo do operario ·
(imprudPnciu, negligr,ncia e imprevidencia) em casos
não 1wevistos nas referidas clisposicões.".
St•. Presidente, por que foi conclemnaclo o sysl.emtt pelo
q'ual n 0 perario, viclima rle um accidente no. tt•abalho, só poderia Ler direito a uma indemnização provando a culpa do· seu
palrão·? .Porque tal syslema .não podia resolvot• cgm ,iustiça
e equirla(lo o problema.· ·
.Prço licença para ler as seguintes palavras de Paul· Pie:
. · ·"A questão r.le melhor legislação applicavcl· (lOS a:cciden, t.cs operados ou. prol'issionaes é uma das mais graves que o
legislador coutemporuneo Lem ele resolver. O dcscnvolvim,onto
S• .,..._ .Vo!. Y
~
'
.
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do rnacllinisrno teve como conscquencia necessaria a inseg·mança crescente .do· trab:tlhaclor;. tendó de utilizar e dominar
.forças poderosas, o opera rio é, muitas vezes, .victima de accidcnl.es forl.uil.os que nada fazia prever. Muil.as vezes, o accidcnl.e é devido 1í sua impruclcncia, mas a imprudencia do
· opera rio é quasi i'al.al; vivendo no meio do perigo, familiarizado com. as !1fachinas mais perigosas, é conduzido necessariamente a desprezar as precauções necessarias e a menor
negligencia pódc ser-lhe fatal. Outras vezes a origem do accidente é uma falta do patrão, mas nem sempre é facil estabelecer, exactamente, as responsabilidades e o.s juizes podem,
muitas vezes, com bôa-fé considerar como· resultante de um
caso fortuito, ou mesmo como imputavel a ,uma imprudencia
do operaria,. um accidente ·que, em bôa justiça, deve ser at.tribuido a uma falta do patrão." .
·. .
. Para resolnr o problema, surgiu em· 1882 a tbeoria da
·1·esponsabilidade contra:Jtual, propugnada, entre outros, por
Planiol.
·
·
·
Por essa theoria, .ba um contracto entre o patrão e o
operaria, pelo qual aque t\e é devedor da seguranoa, devendo
a todo o instante, segundo a formula de SaincteUete e Souzet,
poder restituir ·o operaria a si mesmo, valido como o rece·
.
.
beu.
Dahi a sua obrigação de indemnizar 'O operaria no caso
de accidente, salvo si provar que tal accidente resultou de um
caso 'fortuito ou de .uma falta do operaria.
Repellicla esta theoria pela jurisprudencia franceza, que
sempre se recusou a assimilar o operaria a uma. cousa inanimada, surgiu a theoria objectiva, pela qual o damno causa- ·.
do por um objecto deve· ser reparado pelo proprietario desse
objecto,· abstracção feita de toda a idéa de falta. Applicada
á materia de accident.es indust.riaes esta theoria tornou-se o
·
·
que se chama - "risco profissional".

O individuo - diz Sachet -'". que se cerca de outras actividades, de operarias e de. machinas, crea um .
organismo cujo funccionamento póde causar damnos:
estes damnos, estes accidentes inevitaveis, que · constituem os perigos inherentes ao emprego, e que não teem
ouf.ra causa sinão o desenvolvimento em uma direcção ·
licita da actividade humana, constituem, precisamente 1
em seu Lodo o risco profissional, e quem deverá sup'portar tal risco sinão akiuelle cm cujo interesse func·
·
ciona. o organismo qUe creou?
A produccão industrial, diz Paul Pie, expõe o trabalha~
dor. a certos riscos· e aquelle' que aufere os proventos de:Ssa
producção, deve ser obrigado a indemnizar a victima, caso se
verifique o risco, entrando a importanqia ·dessa indemnização
·
'
nas despesas geraes da industria..
. . De modo que, diz o mesmo escriptor, a idéa do risco, fundam!lnto juridico da lei, é exclusiva do elemento intencional,
salvo. si o operaria expuzcl'-se voluntarbtm•Jnte ao accidente
com o fim ,do .adquirir. ou para. si ou para a HUa ·familia (slâ.ddjo). um:~ indeil'mizaoão ;/'
..: · : · · · · · . ·· . · . · '
· . ··Si, oob, a·~ idéa tlo ·rfsco é e:tclusi\la tlo elemento. inteT!~lonal, ~~ ju~i acian-i.ll por ser a imprudenoia dQ 'd!:j9!'arib. ~a~ i

·.

I
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·!aLai, c que os legisladores w.odernos fundaram a regulamentacãQ do trabalho na Lheoria do risco, pela qual o patrão é· sempre responôavel, embora o accidenle tivesse occorrido por negligencia, imprudencia ou imprcvidencia da vic.tima, .mtrando
a irnportanc ia da ;reparação nas despesas geraes da industria,
é evidente que a emenda referida não 'pódc ser acceita, sob
pena de restabelecermos um regímen .já condemnado tambem
,Pelo nosso paiz, desde a lei de 15 de janeiro de 19191 O patrão
cr!\a o risco; cumpre-lhe reparai-o.
·.
·
·
· · Mas aquellas em prezas v.ão além ...
Querem que se presuma culpa no operaria quando deixar
ellc de observar as medidas que ella estipular para o~ seus
estabelecimentos, além das que forem es1abelec·~das pelo Govi:ú·no em regulamento, para segurança e prevenção contra aecidentesl E alguns patrõ,Jg, deanle dessa disposição, ficaram
com a faculdade de estabelecer taes medidas que o isentassem
de responsabilidade, em qualquer caso!
· ·
. Sr. Presidente, as l'eferidas· emprezas applaudem a. disposição do ar•l.. 13, do. projecto, em virtude da qual "em todos
o.y caNos e desde o momento do accidente, o patrão é obrigado,
alt!rn das 'indemnizações, á prestação de. soccorros rnedicos, ·
phàrmaceuticos e,. si necessw:ios, hospitalares". 1
·Consideram tal disposi(;ão ..perfeitamente justa, mas querem um dispositivo que obrigue o operaria r.m todo .e q~tal
quer caso a· submeltcr-se à assislencia medica e hospitalar:
prestada pelo patrão. ·

.i.
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Dizem (lê) :
I .

".0 empresario tem todo o inter3sse de tornar o
operaria, o mais drpressa possível, apto à retomar o
exercício do trabalho, não sómente para diminuir o
encargo da indemnização, como tambem para manter
em ·plena. activiilade uma forca que contribue á producção da sua emprezu.
·
Si o empresario é ;responsavel pela consequencia do
· accidenle que foi vil\lima um seu ·operaria, é necessario
tenha elle todos· os recursos afim de restringir taes conscqnencias, o que só poderá' fazer com a assislencia medica que elle propr io empresario dispensar. Conforme a
·. · consequencia do. accidente, conforme a. incapacidade
r·esultantc, e conforme. la! incapacidade varia o gráo da
indemnização a paga;·. ...
.
E' pois de toda ,iustica se garantam ao patrão, cuja
rosponsabilidaclc est.i êm fóco, todos os ·meios para que
o O[Jerario se. submel:l.a ao tratamento. do qual depende
o grtío da incapacidade. A assist.encia medica frequen- .
l.e-mcnlc cRI.ti impedindo que a' consequencia de um accidenl.e venha a ser aggravada e élahi derivar uma lesão
maior.·
Neccssita o patrona to de garantias t~fficientes para
auc o opcrario se submetla ao tratamento; sem essas
garnnl.ias 0 oprJr'aJ•io victima de um accidente, por negligencia ou rncsml) voluntariamente, não observando
as prescripções medicas ou contrariando-as, póde cont.ribu ir para .a aggrnvacão dei mal e assim para um
<lOnsideravel ·auS\([lento na indem:oi~a.Qão.

,·

\

,\~NAil::l

IJO sgNAi>0'

Desta J'órma, presl.arú
o Senado Foclcrnl um gran!](' Sl'i'Vico si ao· a·i·t. 13 do projccl o, que obriga os pa-.
·1rõe~ {t as~islcneiu i::edica e 'ho~pil.alat• de seus opcral'ios, accrescenl.nt• disposi~~õ•es pela qual ns operarios fieu.s~l'lll ol.ti·igado~ áqti!!lla assisl cncia. o que conlrihuii·ia la1p.br.m pat•:t t• inlt•i·essc geral du Saudc Puhliea
1
'

·.

,

• •

Si·. Pi·esitlcntl•, podCi'illliJ acci'CHcenlat• as scg·uini.L'S· pala"'
Yi'as dt• !-\uclw/.: ":\ livre esl'olha do medico 11'111 da rio lugUi' ao
a[•par•~c.inwnl.o de iJI'I'icina~ qu1i ali·uhcm OJH'i'ai·io:; e sct·vem
pUl'll l'abrielli' lli'Cidenles OU simlllUi' uggravacão. Jr.' Jll'CCiSO
iomai'. rnerli•,las lt~f;'islal iY:ts ynf't:gica~ pam ·n~pi'i'llli1' o ~1al,
qut! ucaii'Cia un1 :Jugmcnlo 111quH~laniP rias despt•:;as mcdn~as
I) plull'lnUer.ulicus c' o incilamenl.o :los npe1·ario~ ·{L inrlnll)Ílcia ....
·St·. Pt·osir,ll!lllc, si n palt'ão é ulll'iga::o a ]ll'eslal' a seus
upPral1 l11~, vicU1na~. dp ac,:itlt~nlt1 ~, :o;tlccnrfll~ · !nrrlico~, p'lnl'lllU-·
ePut.icn~ .c liospilalat·es; ,j lvdn:l tto di•SJH!~a~· com e:;la assisl.o•1H:ia Clll'i'~ili·lllll' .~na ~~on\a·. si' llllll l'llll j.\l'\llldi) ini1'1'1'8Sl.' ·no
r•:sta!Jelm·.iilll'lll.u da vklium. Hl'illl dJ• pw\1:1• 1~lla J'l~lll'lll\11' o
· ><t'LI l.i·:ümllio; ·si cumprt~ ~~" leLi.-:a,::•:· l.omat• Jlll!dida~ CJJIIVClliunle~ c mHJi'A"icas afiJu du im.nedit• a industria de accitlcnl.cs
o si, vat·ia~ \'nÍ.esa·J·t~cusa di) si•guir Uill I.J;alunH:nl.u medicu é
rlt~vido {t ig;!IUJ.'anchl du npr~i'lli'iu ou Ui) enfi'll(]llilCimcnlu morlriúu di'. :Hiil vonl.adl', •wirlnnl.enu:nl.e ao OJl!:rarit•· não t.leYt' scJ.•
lidli• J'l'.cnsm· a \l8~isl.encia: Jli'l'.slárla .pOi' snu pnt.rflO. Mas
:il'lllJli't!'! Em Indo ·1' qualq1ll'i' ca~u·?
·
· ..
· 'l'mla-sP. de asRlilllPto muito dÍ•licado, jwnJlei'Ú n D!lJliU'I.anwnl.o :msl adual rio •rt•almlhn, de S. Panlo,. qtú~ não com.l
porta sulu~~ãu rn(\ical,. m•ls d•!lll!ilJ.\J), na illaiut'ia dos casos,
de· apreeiar;itn pondüi'Ud!! (]P Juiz.
'
·
l~lll Port11;,;al o nwdicu 1\ indicado . peio p:ül'1io, ·~alvo
cm mtsos de alia cit;mgiu;. na. Bclgica n upl!l'arln só poderá
e.~collH!i' u sell llll!tliw. \lliUI\lltJ ·o :;Ú\'ir;u não ·l!~tivei' Ol'gani- ·
zado pt'ln palrão. ·
· ·
.
.
Niio iei'á. pni'Yenlll!'a. o opl!i'!ll'io 1o di!.•1 iÍo di'. J'ecusar uma
interycnr;iio cirm·g·icn, considerada pet·igosa; st!nclo c;llllO ó n
direito á vida um direil.o inalicnayel'l! Ni1 caso fli! completa
incompaLihilidade 'Pnli'C o medict• imposln peltLpatrão e a
vi<\Lima llo . accidentt•, nito pódc csla rccilsat' a sua assis~
teneia~·
· .'

A Couun i '>São para i'C8u'lv1ir t•stas di ft'iculdacle óf.fcrcc'c
ao .ai.'L 1::1, os.aildil.ivos conslanles dn5 .:\eis parag-raphos -sc.·suinl n.s:
·.
.
., ...
"§ ·J" Nn caso rio pai.J,ão ·não liJ·ilsl.ai' os soccorros
hospilallll'l'S, medico' C pharmaccut.iCDS necessarios, O
.itliz comllOLPnl.e. r.II!POis fle.. conslai•UJ' aquella-recusa,
noriwarà os pt•nl'issionacs n o_ eslabe\ecimenlo hospi~
I alai' que Jl'l'Slo.rão I oes snccorros. . ,
.
.
§ l2i." :\o D]lm•arin _sómente scrú p0rmillif\o ·escollwr medico, pllat•mnceul ico e hospital em caso de ur:=:;r!.IH!ia ah~olula r.· tJe>.fle que o patrão se rocusc a pre'-sl ar os socconos devidos.
·
·
§ 3.• O opcranio só poderá· t•r.cusar a_ assistlenei:.i
que :for prestada pelo patrão quando, ,pava isso,' tiver

I
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moLivos prmr1.et•osn$, qur, levará no conhccimcnlo do

,juiz, o qual. si cnll~idrJ•at· Jll'OC~dPnLn n J'crlamn~fío,
pl'iicrdeJ'tL na J'!'JJ'Illa do ~· 1" de~tt> nJ·Ii~;o.
, ·
§ li." () fHLf;PLIIWilln d>.IS lnlilOl'aJ•ins du:< Jll'ni'i:<sio-·
IIIO:!S,. em fltudqli'''' dos ca:<o,; neima nlf'nC' innwlo:<, clt•p•;arlct·;í d1! aJ·hiiJ·am•!nlo.
.
~ 5." Dut·anJ,. o IJ•nlamrnln, ,: prJ•millido, qurJ' no
palJ•ão, (Jili!J' ao npeJ'tlr·in, I'NJLWL'rt• n \'(•J··il'icae<io dn
rsladn ele sati'ile de~IP ultimo, nomeando o juiz um merlico ·pnm fuzPr.· " Pxnmr, que i'H1 eHecl.uaJ'Ú t'm' JWCsençn do medico assislr!lllc. ~i huuvCJ' divcrgencia t!ll11'1! a miJo:; sollrc u. Pstado ria v intima e as suas condi- •
1;iins rle. capacirlade flUJ'a n IJ•aballlo, o j11iz nonwará um
oiii.J•n medico Ptll'a l'a~m· o Pxame c no seu laudo llnsüt\1'(1
r• ,iulg·umenlu. ·
·· , · .
·
. · § ü."· O ,juiz nu1wa Jlflll1f'aJ'ÍI mr.rlicn lig·arln ,rLii'I'Cta
ou inrlirPci.;J.mrnli• nn palrfín 011 á vicJ.i.ma.
D1.• mndn ([LH': nn cnsn do pnl1•fín ~r recu~nJ' n lll'rslnr soe. eorJ'fiS tnPdico,; -· "'' SP lt•alni- rle lllll accirlen!.••.grave qur demnndn rir> soccot'J'O~) urg·enlf's ''- nesl P caso, tem fi npPrario n cJ il't:ilo fip rscolhrt• n seu merlicn, ·nu não ha grande llrg·.encitt na
ass.isl.rncin, e. enl.fín o juiz· nnnH!Ili'Ú os profissinnaPs e fi esta!Jfdecirnrnl.o Jwspil.alnt· que clr\'erfín ·prestar nqueHr.s soe-

corras.

O Stt. AniS'rmr.s RocHA - Muiln hem.
O S11. Anol.r>Ho Gnl\llfl -· Siio fiS casos fins §§ .1" e 2'.
•No caso rln pa/J·ão prr.sl.aJ' os ·snccnrrns r Pxig·ir que n npel'tlrio
~~· sn,bmell.a ú sua assislr.nciü, r.slr só po•lení rcousnl-a si para
isso l.iver ·m,.JI.i\·ns [lfllll'lr!t'Mfl5, flllü lrvnl'Íl no cnnhecimr.'nlo rio·
.iuiz, n qmrl, si cnnoirlPt:nt· procrrlente n reclamação, nomearti
. ·os prófissionae~; ,. o nsta]lrlrcimr.nlo ho.;piJalaJ', J~' o caso
do § 3".

Determina .o § 4" que o pag·nnwul.11 rios honot.•nrioR elo~
ca:w.•. clr•prnrii'!'IÍ do
nl'I:Ji lt•:; men I" .. ·. ·
. o ~11. ,\,1\IS'I'IIlllR nnciJ,\ -· E' nlii'qur nfio ..~lon dP ·ncctorrln.
.
o Hu. Alllll.PIIil nil:tilfl- gsln di:<nn:<if•fin /l'lll (I inluilo rio
impelii't.• n indusl.t•in ri,. neeidPn/1';;. · · · •
.
, ·
Mas pt·osigo.
.
.
O § 5" rli~põn CJIH· dut'ILillr> n ITnlnmnnlo '' Jlt'l'tllill.ido, Qllrl'
ao~pnl.riío, qLWI' no ••pC•I'aJ•io, J'f'qllPI'PI' n ·v,.l·iJ'icaçiio dn e81.ndn
rle ;;mÍflr> rlr.~lr> ullimo, nn11mando n .iui1. um mrrlico pal'U J'nzrt·
n exu.llll!, que ·s•.! PJ'I'Pclum·ü na pt•es•~nca rio mrrlien ns;;isl.•~nl.fl.
Si honve1· rlive1·g·encill •eni.J'f! nmhos ;;nhJ'L' n l'starln ria vict.ima e as sua~ coHdil;i:íP;; rll' capaeidnrll' pnJ'Ü n lrahullio o juiz nn-·
'· mcm•t\ um IIUJ.rn nwdieo t.ttll'n J'nWI' n flXnmr r· nn.. ~cu 'Jaurln
husrm•(t o ,julg·amr.nln. O ~-O" dispií•' qup n juiz nunca nomN1l'Ú
mrflicn ligadn, rlil'!!elaou inilit'I'Clillnt•nlf', a11 pal.riin nu tL victima.
Eis como. u Commissiio IH'O~IIl'nu reso:ver n rlPJicnrlo pro ..
hlemn. Si J'r:;olwu lwm ou não n ~enndo rlir.t't.
Sr. Jlt'PsiriPnl.e. ainrla Hlli!'g'Ol'Pl11 :is t•ri''l'irlas rmtJL'ezas que
deve eontintJnl' ·~m \'ig'fll' n :Jispo3il:iin dn :u·l. :?i rh11ei rle 15
.u.e ,ianei1•o1 rJp 1DHl. quP o a1·1. :'IS do lll'tl,j.~clo, r•m dehnle, revos·a. Aqul'llr.• :n·l i!,('fl fiispÜi! que: "lfllll/lr/0 ns Úe'IIC{icinrios ;la.
pmfis~irinacs, rm · quuii'(IIPI' rio,; J'PfrJ•i•~ns
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ANNAES DO SENADO

?Jictima forem estrangeiros, só terão direito ás indemni:a.çúes
si residira.m no territorio nacional por occasião do accidente" .
E dizem em justificação:
"Revogado tal urtigo da lei de 19191 o pro,iecLo leva
beneficio ela indemnização· a est.rungeil'OS que estão
fóra do terrHorio nacional, concorrendo assim para a
economia i:Ios que não contribuem· com o sen trabalho
pura o d•lscnvolvimento da industria e do. commercio
· 'brasileiros.
·
·
. ·
.
·
.
Esse assumpto, upparentemente de pequena monta, .
encerra em si proprio uma these de alto interesse. .Si
for mantida a renovação do art. 27 da lei .de. 1919, fica
desapparecido o interesse do. immigrante em trazer comsigo sua familia pura o Brasil, isto é, braços e energias
'de que tanto · precisamos .
'. · · . . .
Esse principio de garantir o beneficio da indemnização sómente aos estrangeiros residentes no territorio
nacional está consagrado intelligent.emente cm todas ag
mais modernas legislações a respeito, ·apontando-se en' ü•e ellas a da Argentina, paiz de larga· colonização européa,· que recebe grandes ondas. immigratorias para o o::l.esertvolv~ento de sua capucid!lid•e ·. economicu. .
· .Por que razão o Brasil irá abrir uma excepção, fazendo' chegar o beneficio de uma indemnização decorrente de um uceidente de trabal~o, ~ .estrangeiros qne
residem e operarm fóra do terrJtorw nacional ?
O Brasil necessita, por todos os meios,. não só cha-.
mar energias para: o seu :desenvolvimento econômico'
pelo trabalho, como ·de aílaptal-us, d!l prendei-as, pelos
laços mais seguros do interesse ·~ nenhum maior do
que aquelle que induz ·o· colono a trazer sua fami'lia
para o territorio nacional, afim de que ella veriha ser
garantida em face dos accidentes do trabalho, que por.yentura possa ser vict.ima o seu chefe." .·. · .
O

•

Sr.

Presideni.e, o illustre me~bro da Oomirtissão de Justiça da Camar a dos Deputados, que. relatou o rpro,ieõto, justifi.:.
cando a disposição empregada, . disse: · ·
·

"A -nossa lei·. de uccidentes equipara, em tudo,· o
operaria ·nacional ao estrangeiro, fazendo no at:t. 27 ·
uma só .excepção: quando os . beneficia rios da victima
forem estrangeiros, sô terão .direito li indemnização ·se
resiC.irem no territorio .nacional .por :occasião do accidente. A Commissão. propõe a suppressão desse caso
unico de excepção, .manifestando-se, ·assim, pela equiparacão i:lo operaria nacional ao e'strangeiro. Essa. excepção já déra motivo a uma. reclamacilo .amistosa ·do
Governo Italiano ao nosso Governo, em data de 22 de
julho de 19f9, encaminhada pelo Ministerio da· Agricul. · tura á Gamara. dos DeputMLos, excepção que, pelo tra. tado de immigracilo celebrado o anno passado com a
.Itaha e ratificado pelo nosso 'Governo em 24 de :Cevereiro do corren.te anno, deixou de ter effeito em relaçilo
aps trabalhadores italianos~ conforme o disposto no artJgo ~ • da mesma convencao.
·
·
·
I

'

'

'.

•

As indemni~acões, os benefícios e os privilegias es~
tabelecidoOs pelas leis e pelos regulamentos sobre repa~
J·acão de inforl.unios do l.rallalllo serão concedidos em
cada tlm dos paizes aos eidadtlOs do outro e aos seus
llenefwiarios logacs que n. elles t.iverern direito, com. a
condü;ão de residencia ·ou oulra condi1;iio que não seja
cxig-irkt para os nacionaes. ·
· A dorogacão do art. 27 da lei, correspondendo ao
espírito liberal da legislação brasileira, facilita o des. envolvimento de uma politica immigral.oria, asscguran~
dn aos trabalhadores que demandam as nossas indus-.
!.rias e os nossos camp0s. as pi crias garantias da lei bra- ·
si loira sobre accià.entes.
Se o operaria nacional e o operaria estrangeiro estão expostos nos mesmos riscos, nada mais justo. do .que
a igualdade de direitos nos casos de reparação .por ac- ,
' cidente no trnhalho, principalmente em .um paiz em
que, no tocante aos direitos civis, a Constituição Fe, dera! equipara aos nacionaes os estrangeiros residentes
no seu l.rJrritorio. Demais; seme!.hante. exclusão não consulta 9 interesse do operaria nacional, uma·vez que ena
póde constituir motivo de preferencia para a oomissão
do operaria estrangeiro.": ' . . . . .
,
·
'

I•

'

'

•A tiio sensatas considerações só cabe-me accrescentar que
desde ·que um operaria, vicl.ima de um accidente, tem di-

. rei to a uma indemnização,, em virtude de lei, e ·a respectiva
importancia enl.r[t, em. seu pn:l.rimonio, niío póde o Congresso
determinar a que hel\d.eiros deve passar tal paLrirnonio, no
caso de morté da victima.
Por estaR mesmas considerações, a Commissão não poude
. acceitnr urna outra suggosl.ão das alludidas emprezas, em relação ao art. 7~ do pro,iecto, para. que seja modificado no sentido de s6 sce integral a indemnizacão, no caso .cJ,a existencia
.dr. conjuge nu filhos da victima e de dois terços no c.aso da
c•:xistencia .d.e pessoa ou ,pessoas· a cuja subsistencia prouvesse
a. mesma- vicbmn.
·
·
.' Tambem a Commjssito não poude ·acceitar as· emendas
sug·geridas aos art.s. 8' e 9' do projecto, .relativos ao quantum
da in.à.cmnizacü.o nos casos de incaPacfdadc total temporaria
e de .incapacidade parcial· pe~manente, por estar de pleno. ac. cOrda com o substitutivo organizado pelo Conselho Nacional ·
do 'frahalho, Conselho eRse que, no dizer .das mesmas emprezas:

'.

"Const.it.ue um orgão em que se reflecte o pensamento. mais ponderado na importante questão relativa
ú legislação operaria, pela circumsl.nncia d.e entrarem
na sua organização el~ment.os representativos, quer da
orionLaçiío patronal, quer da orientacão do proleta~
riado, controladas por altos funccionarios do Estado e
pelo espirit.o esclarecido de jurist.as o Aspecialistas no
assumpto. "
·
·
Sr. Presidente, passo a examinnr uma outra ordem de
emendas.·
Varias nssocincões ·operarias dirigiram cartn:s, telegrammas c repro~enl.nções ;\ Qommissiío de .Tusl.içn c I.eP."iSlnção,
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reclamando cc11itrn as disposições dos arts; 15 e 16 do projccl.o
que morlil'ica 'disposicõcs dn lei de 1.5 rle ,inneiro dr. 1919. Di'-Cm qur n~. di~posicúcs desta lei, mmLificndas pelo Jll'Ojocto,
suo .iu~t n;; e garanUdoras c !cm· produzido cxcellcnt r~ t•esultados.

E i~. as cJ tsposiçües rlo pt•o,ircto

imp,ug·narln~:

· "Art. 15. Sempre quf' nccm•rrJ• nlg·um ticciclenl.e que
ohrig·uc t) operaria a abandonar o l.mbnlho JlOI' mais rlc
um ·1Jia, o pal.t•iío enviará ·i'I cnmpr.Lent.c autorkJ,arlc poi ieial mrm e.ommunicaçãn do :l'act.n, na qual mmwionarti ns dados conf.idos no regish·n di' qun f.J•ntn o nrl.ig·o an- ·
I erior e ministrará inl'ormnçües sob I' C ns~istcncitt me. Liiua Jll'l~studa no mesmo.
.
· .,
§ L" :\ commnniua~ão rlevcrá sei' assignarla pelo
.patrão, pela victima 011 JlOt'· terceiros a seu rugn e pm·
d11as f.t>stemunhns, dr.• prefrrr.ncia npr.J•m·ins .~!n esfabcleciment.o.
·
§ 2." Esf.tmtlu regula!'· a cnmmunicaçãi'J, a autori- .
rladc policial·mandm•<í archival-a, sempre ·que não houYf!L' reclama(;i'to .r.Jo operario ou ·dr tiCU representante
lJ~gal.

Na hypoLhcse de reclamação a · comnnmicnr.ão sm·virá rle base ao inquerit.n policial.
·
ArL 16. Desde que n pa·lt•ã;l ·ilcixe.rln fawt· a commUnicação d~ ·que trata n arLigo anl·r.rior,. dont.ro do 48
~wras, a :.mf.oriclade JlO!icial comparecerá ·sem domam
no Jog-ar ilo accident.e e ao cm que se encontrar a vicLima, tomando as declarações desta, do patrão. e das
testemunhas;. para a Javi·aün•a rio respectivo auto,. com
i;ndicação de nomes, resiclencias c salarios; local pre:.
oiso e hora .r1o accidentc, cit·cumstancias cm que oc- ·
correu; sédc dos fcri.mentos c nomes dos· beneficiarias
.. .
...
da .victima. .
' Pr,ragrapho unico. A autoridade policial proViden·ciari\, com a pnssivol brevidade para quo seja a Yictimit
examinada por medico leg·isf.a,. onde· llouver, juntando. o
respectivo laudo. ao inquerito, .que será remcttiqo, inconlinenLi, iw juiz competente pm•a a instaurul)ão do
processo •·" ·

Dizem os o.pcrarios {!!1) :
·'Dn que acima ficou t.ransáiplo, desde qlitl se VJSIJ
aenulclar os direi los elo~ opeJ•arios, só .devem ser mantida~ as disposições:
·
a) que determinam seja. n viclima submetLida a
exame medico leg·al; e,
b) que mund.um se.ia o inquerilo remettido immeclial.ument.e ao juiz, sem que se percam os cinco dias
de que cogita a lei em vig·or.
·
.
O mais que se acha contido nos artigos transcripl.o~ deve i"Cl' ·eliminncfo elo substi Lut.ivo, manLendo-sa
-o qu1; rli~põe n Jr~i n. 3.721,
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Seria uma lastima evitar o comparecimcnl.o da
. autorJdacle policial no local do acchà.enlc, logo que este
se dê.
· .
.
E', entrrtanl.o, o que o suhsW.ut.ivo pt•opüo, pois só·
arlmil.l.o que a aul.oridarle policiai- compareça. 48 hm•as
depois, c isso quando o· patrão não fizer a communicaoão do aceidcnte.
1
!\ias comparecer . 48 horas dcpoi:; no local do aceitlcnf.e, para que ?
.
Só se comprchenibC que a autoridade policial com-·
parec;a ao local. elo accidr.nte, não apenas .nara ouvir
do uperm·io; do ·patrão e das testemunhas Ít .·nuJ'ração
'li os factos, cnmo .l.arnh!!m para que· e!la, em pessóa,. se
etJnvenen ela cxisl.encia do accidente c evite, com as di- .
ligencias· que cada. um elos casos cspr.ciaes 11órle deter- .
mif!ur. tiCjam os factos il.clurparlos ·cm .prejuízo elo opc~
!'al'JO.

'.

.

.

.

.·

.

As manchas de sang·ue, oriundas dos ferimentos recebidos pela vicl.ima, ainda existirão dois dias depois?
· As testemunhas dos factos .ia não estarão industriadas. para adulterai-os ? .
.·
.
· .
·
.' Serão cllas ainda anolavcis ?·
E. ·quurido ha um ucci,d.cntc occorrido na rua, com
um motornciro, por exemplo,· como .. clcscobrit• as testemunhas c como annotar os seus .nomes, sinão comparecendo immecliatamente ao local do accidcntc?
Faze!' o operario assig·nar com o patrão o com-.
· municarlo referido no art. 1'5, § ·1", do substitutivo, tí
transt'ormm· a frnqucza do operario, naturalíssima Iog'o .
apôs o acck!,cnte, cm cumplicc da m<l vontade pa.ü·onal:
·
.
Pois qual o operario que, log·o ·após um accidente,
de .maior ou ·menor gravidade, vae discutir sobre a
· lca!daclc elo um documento --que· elle não está, talvez,
siqu'er em condições de. lllr, quanto .. mais de comprcIwnrler ? Depois, nem é preciso que o operaria assigne ·
· aqllellr. communicado: o substitutivo permitfe que
''tlllHI terceira pcsscia n faça a seu rogo".
.
· . ..
. Outra disposição dos artigos acima Lranscriplos e
que ·constitue um erro ·de consequenclas gravíssimas
· ó aquella em que. se· permitte faça a .autoridade policial o archivamento do processo; com base naqu(!!les
eommunicaclos.
.
.
.Pois si esses communicados não, merecem fé, como
. · S(!rvi rão de base para. um archivamento ? - ·
lll~tito melhor dispõe a lei n. '3.72-L
, Só. ao juiz de clirei,to é permitticlo ot•denar esse archivamento.
Os Srs. membros elo Conselho Nacional do Trabalho sabem o que são' as autoridades ·po!iciaes, prineipalmcmte nas ·pequenas villas e logarcjos afastados
1ios gt·andes centros do nosso paiz. Ou ella~ são os.·
chefes dos Jogares em que se acham, ''ou eis prepos!.os .
elos mnndões l,Qcaes.
.
·
. Em um ou em outro caso, ie!las nada fazem senii'o
visando. um fim unico: · augmentar o prr.stigio proprio,
nu inRu flnr · nquollo n cnja sombra vivDm.
.
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:lunca ellas se guiam por Urn cspirilo de jusLiçu,
nunca ellas se equilibram por. um· sentimento de e(Juidnde c nunca ellas aquilatam do pre.iuizo que .algu•)m
~oJ'I're,· pois apenas se interessam pelo beneficio que·
alguem usufrue dos actos que praticam. ·
A lei n. a·. 72ft i'oi mais sábia e mais equ i taf.iva:
al.trihue unicamente aós juizes de dii·eito a· J'aeulrhcle
de archivar os autos de. accidcnte .e isso depois de feito
o respectivo processo, r,o -qual o Mlrtislerio Puhl ico ó
obrigado a prestar assistencia aofl .operarias.
~ A fraude, . assim, é · quasi impossível; ou,. pcÚJ
menos. ficou ·difficultada.
Supponhamos, ·por exemplo,· · para figul'nrmos
apm;ws .dois casos em que. a ·fraqúeza dos diApositivo;;
l.rangcri ptos se mostra em toda ·a sua ext.ensão.
Primeiro: ·em uma· fabrica em que estão collocaclos
operarias .adultos e . seUs 'filhos menores,. um destes.
crcanca ainda, deixa, na engrenagem· das machinas em
·que trabalha, tiína ·de suas mãosinhas, um pedaco ,;o
seiJ corpo Juvenil, CU\ia falta, .pelo resto de sua· vida,
r\ incalcuh1vel. ·
. ·
.
. O pat.rão ou o g,erente da fabrica. sahcndo auc ,oô
haverá intervenção Judicial "si o operaria reclamar..
oxercer~. scibré. este e seU nac, fracos e impotentes. torln.
n pressão, nara que se calem. afitstando -assim a as~is
lrncin dn 1\finistcrio. Puhlico, hen1 como a f.utela !!' o
amparo da l.ei. ·
·
·
Drn~fe da . persnr.ctiva · clds tr.anstornos · ouc lh11s
. nrarretaria uma demissão subit.n de to.:! os os memhr')o
'rln família, nue -ali trabalham. o operaria menor r. s~u
· hne snl'fio obrh~ndos ··a snhmnt.t.er~sA :í nrr,pnlon.'.in ·
rio pat.rfi.o. armado que assim filia, em virtude' de' um
nernHo .da lei. de poc1er'es parn t.ãn' facilmente ·annu!lar ·
toda efficinncia da me·sma lei. ·.. .
•· ·
· ··
·
Segundo caso: um 'opnrnrio fnll'ece ao ser vi clima
rir. urú. aocidenté. e· deixn benéficiarios no· Mtrnn~cir·o ..
r.aso · rm. f!Ue o substil.utivo orâena o pngamenf o rle inclcmnizacãQ.: .· .
.
. . .· o:n,atrfí.o faz ;lln commul1icndo mentiroso e a nu~
toridado. com fundament,o naquolle documento, nrchiv:l
os '.papeis. ·
· · . , · ·.. . ·· . •· · . · . . . · .
'
Não hn o. chitmamentn rios heneficiarins: esf.flS
i'c-nnJ•am o n.ccirlent.e P. a-lei será fBit.a de molrlr. .a,pro··
lnngnr essa' Htnoranoià. . • ' ··.. · .. · · .
,
C:onhecicln ·nonolln mn:rte. si ,i:l· nfio esiivr,rem nrr.'-'
ocrinfos OS direif.OR .dOS .boneficiarios, COrTIO apurar .i);O' .
. fncf.og qno se. ;>assaram ?
' •
Coinn' cónliecer .• quaes
t~st.em\mhas que ROhre
· r,lles poderão. depOr '! ·
·· . ·
·
·
· · Si houvess'o· inquerif.o, promovido pela autorino.rJr,
pólicinl. por dimunaia de quillqücr pessôn. O!; fact.os
~~fariam nnJ.Jrados inillndivelmente: si hnuvnRsc prn- .
rf'~so ,judicial, ex-o(fic?:o, como a lei n. 3. 72~ deter.
niinn se· fnça cm t.o~os os cn~ns, O$ beneficim'ins Rerinm
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convocados por editaes a virem pugnar pelos seus di·
reitos. · ·
E' uma hypothese faéil de concr.etízar-se cm facto
c que, só por si, justifica a impugnação feit~ aos artigos transcriptos.
.
.
E' · neceesario, portanto; que os arts. 1'5 e Hi do
substitutivo da Commissão de Justiça sejam morliJ'icados, mantendo-se· o que dispõe actualmente a lei
n. 3'·• 724, a respeito, accrescentando-se apenas a abri.i;'acüo das ati toridades policíaes proéederem sempre, .. em .
caso de uccidentc, a exames mérlico-Iogacs, e a remeiterem .os . autos circumstanciados, imfuediatamente, aos
,iúizes competentes, sem a delonga de cinco dias qu'e
a lei actual permitte. · ·
. . ·. · .
·
, . Attendendo a ·este justíssimo pedido,· mostrarão os
·Srs. Senadores que se interessam peló bem estar .dó ·
operariado no Brasil e que um espírito de justiÇa s'u- ·
. ·perior é que os guia na votacão das ma terias suj P.ita~
ao. seu estudo'~.· ·
·

.,

:

25

Foi ·lambem remettido. á Commissão a photographia do.
scg·uintc aviso fixado em fabricas ,!!e S. Paulo:
''Aviso aos operarias- Todo' operaria· desta ra. bt•iéa que, em caso de accidente no trabalho; se queixar
li policia, será de~ittido".

A Càmmissão, considerando procedentes · as observa~•ies
i'oitus, pelas associações operarias, offerece ·emendas qu~.
approvaclas. darão aos mencionados artigos do pro,jecto, a ~r, ..
g·uintc · redaccão:
·
Art. ·.·. . Sempre ·que occorra algum accidente que obrigue
o operaria a abandonar o trabalho, o patrão enviará, imn1e. clintamcnf.e; á. competente autoridade policial. uma commu. nic.acão do facto, na .qual mencionará os dados contidos no·
r!lgistro de que trata o artigo anterior· e ministrará . infor, mncões sobre á assistencja medica prestada: ao mesmo.
. . Paragrapho unico. Si a communicaçiio não fôr feita pr.lo
·· ·patrão, poderá ser feita pela victima· ou por terceiro .
. · ·. Art.
A autoridade policial comparecerá sem demMa
ao Jogar do ·accidente e ao em que se encontrar· a victimn. to:.
rrinndo as declarações desta, do patrão e das. testemunhas,
ptira 'a !itVratura do respectivo auto, com indicação de nomes,
rr:sidonoias e salarios; ·local preciso .e-· hora· do accidente; circümstanc'ins em que occorreu; séde dos fl\l'imentos o nomes
r,los ·beneficiarias da viçtima.
· · ··
· · Paragrapho unica·. A autoridade policial providenc\nT.'á,
~om· a possivol brevidade, pára que seja a victima examinar!•.
~•DI' .medico 1cgista, onde houver, juntando O respectivo laudo
ao inqucrito. que ser:i remettido incontinenti ao juiz comor. tr·nte, .para a instauração ·do processo.
•.sr:. Presidente, preciso continuar ainda na· tribuna, afim
de justificar ou'tras emendas offerecidas pela · Uommissíio. e
prço t•rspnit.o~ament.e ao Senado que me releve este longo oiis. c.m•so, que pt~~nuncio em cumprimento de 11m dever,
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ANNAIÍS DO SlmADO

O S1t. DJo:-IYSJo BEN'J'I~s- V. Ex. esl1í sondo ouvido coni
loda n al.len~ão .
.. · O Sn. AooT.PHO Gonoo - Sr. Prrsiclcnle, o Dr·. J. drJ.
P:;uJa .'\ndPalic, autor de uma excellentc monogr.·aphia sobro'
aeeidcntes no -trabn!Jw, em carta q,uc mo rtirig·iu, ~uggeriu a:
ir!clusliu de dois, tli~posit.ivos no projecto, ·para tornar mais
fncit o el'ficienlc a realização. da reparação, quando se t~·nta
de operar·ios da União, a qual considera impossível pela Jc.:.
gislaçitu Yig'f:!Tli.P·.
r
·· .
"•EfJ'Pr.:'.iv.runonl.c, rtiz cllr, o ,juiz, cnnrtomnanrlo a União, rí
sen~prn olJr•ig·tHlo a appcllar ex-o(ficio de sua decisão:. o proÇPsso fica tão nioroso com a subida ao Supremo Tribunal, ·que
tur·na quasi illusoria a indemnização, devido' ao ·,iusl.o des_animo da \•i cLima ou. do. seus l!_ercleiros. .
··•
. ' Aqui em Bcllo Horir.onto, pelo melíoR, nunca houve uma
indemnização em tal caso c, nos cart.orios do Juizo Secciona!
:m mais de uma ·centena de autos paralyzaclos. A meu ver, o
a riso n. -18, de 23 de novembro do -1920, do então Ministro ela
Agricult.ura; Dr. Simões Lopes, removeria <tal inconveniente,
in rllc tivesse apjJlicação lambem nos Estados; mas ello ..a tem .
·
· ·
·
sómente no Districto· Federal." .
E sug·geri11 o seguinte dispositivo, que · a Commissão
adoptou:
"Art.
Quando a. victima. fa1' · operario da Uniâo, re1ll'esentard esta, 'para prQrnover e effectuar o accôrdo, o :nroc..
C'111'orlor da lle1ntbUca, junto ao- jui:o seccio.nal competente.
Paragrupho unico. Pam. esse fim, se:m.pre Í]ue {Ô1' nece.çso.r·io, o 1'ep1·esentante da Unitio requisitará-do chefe da:1•epa1·l iÇão competente :a.v in{orrnaçües que· ;i'ltl(Jm' · convenientes".
Um oul.rn di~posil.ivo quP offProceu· a .Commissão con&iclerou pre,iuclicado.
·
. . ·
O .digno Dr.· Procurador Geral· do Districto :Feriem!, em ·
officio ql)(> mí' dirigiú, suggcriu·a conveniencia ou da crencão
de um Juizo Jll'ivaf.ivo pam o proceRso . e ,iulg·amonto rias
causas rio accid~nt.os no ~rabalho, ou do dni·:.se compctencia ju• ..
f!ieiaria 1í.s · anloridades policiaes pura o . caso, c·omo · acon- ·
Lr.cr no~ proce;;~o~ de contravenção. ·
. · · .. . Este officio chct\'OU ás minhas Jnãos ,iii· rlrunis rir. haver a
Commissão de r.Tustiça e Legislação tem1inado o . exame das
mnrndas que lhe foram .~<ll!!':?!Jrirln~. r· ,r.nr.Prr?rlos ns se tis ü·a:halhos, de. modo auc não me sinto. habilitado para enunciar .
a "ua opinião- a respeito. .
· . . , . •. · ·. - . ·
·.
.
Si, porventura, occupar, de novo, a tribuna; trntaréi.' da .
questão, examinando-a sob todos os. seus aspectos. . · . . . .
Com o int.nilo ·de tornai· mais simples c rapiclô ·o procos;;o c' dr. facilitai' o mais possível o recebimento de rer.araçãn, a •Commissão formulou. varias emenrlas, quo vou oifeJ•eccr :
·
·
pel'!nil.l.inrló o acoôrdo enlrc as partes, antes de !nicindn a accão e mesmo ·no correr rl-esla;
.
- incluindo no projeclo uma disposição· da lei paulista,
dr! 2.1 de riozemlwn dr1 l!l:!'l. rli•no'nrlo qrrc,- ~i o· palrão, na ·aurliencia inicial, confessar o. accidflllte e declarar-se prompto a ·
indemnizar· n viol imr rlis:•.nrdrtnrlp nr:•c•-nns r r" l'"laf'iio. no :ú•1io
-rhr incapacirlarln, n juiz fm•t't tornar por tcrn:w a confissão;
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dis-pensará a prova tesLemunhal, n1omcm•á um. p.criLo ~)ara
pro0eder ao exame ,no ot'fendido, n baseará o scu Julgamento
no laudo pericial; . ·
,
-dispondo que, quando n vicl ima for,opl!l:al'io da Uniiiil,
representará esta, pam promover c cffecl.ua!' o accÕ!'do, . o
procurador ela .Republica, ,i unto ao juizo seccional competente;
~ suppriminclo outras -formalidades do processo.
O projecto já contém disposi~pcs introduzidas pelo Con-.
selho Nacional do Trabalho c que a Cilmmissão adoptou rleterminanrlo que, quanrlu o !11mistoriu Publico estiver im:.
pedido de cxcrcilar a sua acção, set·.á subsl.il.uido, onde não
houver assistencia .judiciar'ia, pO!' · pessoas idonens de no-,
moacão do juiz, e substHuindo o recurso de appcllação das
sentenças proferirias nas acc!üles de indemnização, pelo de aggravo. que déverú. ser julgado de prefcrencia a qualqüer outro
recurso.
··
.
· 81•. , Pi·esidentc, nada mais preciso dil!;er agora .. Agtiardo
o debate que um pro,iecto de l<io g'!'andl' import.ancia, como
este, li ove provocar, para voltar á tribuna. Estou pr'ompto
para prestar ao Senado todos os csclar.ecimenlos que forem
neccssal';fl~. cumprinrJu, -assim, o meu deo,n~r. ·
·
Trnho eoncluirlo.' (;lfu'ito bem.: m.tl'ito be·m. O orado1· é
Cltm.tl1'imentiulo pelo.~ S1w. Séiwdm·es 2J1'C8ent'es.) ·
~

.-

'

• O. Sr: Aristides Rocha - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavm o

~r.

A·risl.ides Ilocha:

. O S::. Aristides Rocha-· Sr. l'rcsidcntc. ~ão 15 horas e ·o
Seriado ·está dc~erl.o! O as3umpto em di~ÇIISSão é talvez um
· dos maJs lransc,enclcntr.s ·que se tõm ii'UZtdo ao plcnarJO: urn
caso de leg·islac;ão social, delicadíssimo, qual seja esse de acci~
derites no tralmlho, que tem occasionado represenlaç.ões de todos os ecntros opPrariosinclusLI'iacs ·do Brasil. ·
· . Mas, 81·. JJ.r•es1denLc, é mesmo assim. Parece que s6 as
. ,questões politicas. animam c agitam as discussões no plenario.
Eu, poi'l~rn. ousaria chnmat• a cticlat·ecirla altcncão do Senado
para o trabalhn da Commissão de Justiça c Legislação, trabalho
· <!Xhau~livo, isento de falhas, em gt•ande parte devido cxclusivamenl e aos c;;foJ•ços, á pertinâcia; á gmnrlc cultura do nosso
douto ·colleg·a; representante do Estado ele São Paulo, Sr. Adolpho Gordo.
' ·
•
b SR. DioNYSJO HÊNTEs- Apoiado; muilo bem.
· · O SR. ARiSTIDEs RociriA -- Acompanhei, Sr. Presidente,
com o.·maior cnrinho, membro que sou dessa commissão, o tra-.
"'· . balho de S. Ex. que occasionou os mais vivos debates na mesma commi8são. Examinamos com isenção todas as représcn. tacões das associacões operarias elo Brasil, Mmo toclas as dos
ccnlros inrlustriacs. Não agimos com pai•ti p1·is. Não í'omJJs pelos
pai.J•ões. cm dr.l.l'imento dos operarias, nem 'pelos operarias cm
detrimrnl:o dils pnLl.'iics. Tudo aquillo que os opot•nrios pediam
e que ,iustamllnl.c se lhes podia rlur, nús conceclemos.,. ·
O Sn.
Aoin..rrio GoRoo ·-·.Apoiado.
,
.
.
.
I
,
· O Sn. AmsTm~:s ·lloCHA - ... ludo aquillo que os inclus•
trincs pleitearam sum l'azüo, nós neg·amos; tudo quanto ellcs
~oliciltwum com juslic·::t, uós !umbr.m deferimos.
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ANNABS DÓ SENADO

. Sr .. Prosidrilllc, dci;"{ei r! e comparecer á ulLjma J•euniüo da
Commissíío de .rusli~'a e Legislação, occupado que t ~Lava em
fazer a revisão de . um discurso aqui pr,ofcrido. .
Nesta ultima reunião a Commissão acccitou emendas ao
arL. 18 elo Pl'Ojecto do Senado, subRtil.ulivo da proposição da
Camara dos Dcp,lll.adoR n. !J3. que modifica a lei sobre~ ao~identcs no traballw.
·
·
..
Esse al'L ·13 prescreve ·que em todos ·os. casos e. desd'~ o
·momento do accidenLo o patrão é obrigado; além das indemnizações, a prestar soccurros medicas, pharmaceuticos e, si. ne', ·ccssal'ios, hospitalares. ·
. .
· .
.
A Commissüo C:·iscutiu longamente a. questão ·de saber si
ao patrão cm iicito impor ao operaria o· tratamento ·medico, e
não só impor esse tratumenll>,. IV<lS o proprio medico. A oCommis.süo, na minha opinião, solvüu o assumpto .de maneira elevada, respeitando o djreito que assiste .r. todo o individUo de
nflo sujeitar-se a um: tratamento; notadamente de. alta. cirurgia, quando a sua vida póde correr perigo; porque só oindividuo póde .:lispor da sua,.,ropria 'Vida .. ·
Determinou a Commissão que, ·si o operaria :· recusasse
esse ou aquell~ medico imposto pelo. p'atrão, o juiz, scgpndo as
.•razões arguida.< pelo operaria, po intuito de justificar :essa negativa, solveria o •nssumpto e ,Ucsignariu,. então, um estabelecimento hospi~alal' c um medico encarregado. do ~ervic-o, .de. t.crmh~ando n §. !," que o p'agatnento dos honorarios·. dos profissionaes, em· qualquer dos casos mencionados, dependeria de
arbitramento. .
. ·. ·
..
.
E' sobre este assumpto, Sr·. Prc.sidente, que· não estou de
accórdo. Simplesmente a ·.disposição de :ei -- depender de ar- .
hitrameui.ci - pare_ce-me vaga e detrii1entosa dos interesses
dos indusll'iaes. Púl'QtHi si o juiz design:.r um medico para tra;.
tar um determinado operaria. . .
·
· ·
·o SR. ANToNio MoNiz- E' um absurdo innominavel o juiz
· ..
.
·
designar um meclco.
O SR. AltrsTro.Es RoCHA- Não é assim tão absurdo;
. o. SR. Ar:ToNro .MoNr.z :....:.. E até inconstjtucional. . .0 SR. ARISTIDES ROCHA- y, · Ex. aprofunda·~ questão.
Póde ser que J Jüeclico 1da respectiv.a cmp!•eza industrial não .
merecà confianca· ao. operaria c elle t.onha ra~ão e··~~ justifique perante o ,iu iz, para o effeifo de não querer .a sua assis~ ·
·f.encia.
·..
O Sn: AN1'0NIO·.MoNiz .....:. Qualquer de n.6s .tem o ·direito .
r!e escolher ó medico que quizar ou ~ntender e, entretanto, ·a·
Corpmissão dá esse direito ,ao juiz.
o Sn. :\R!S1'1DES RoOTM ~~.Quando houver diVtll'gencia na
escolha entre ~ operário e o patrão; .
·
·
0 SR. AN1'0NIO MONIZ -/Mhs ahi .não ha.
. . O SR. ARISTIDEs RoCHA - Estamos regti·lar.do um caso
onde exista: Supponha-se ·.que o indqstrial tenha o seu medico
e :o 'operarw nã:o se que~r.a submetter ao tratamento de!Je.
Neste •3R~o,- seP"umln' as razúes cxpendidas pelo operaria, collocamos a questiki nas rnííos cl::> juiz, isto é, .ene de~iS'llará o roe'
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O Srt. AN'r'oNJO Mo:srlr, - Mas·o 'juiz não póde impor cona ninguem.
·
O SR. DroNYsro BrlN~Es- ·Ahi agirá como un'Í periLo.
O S!l. AN'l'ONro MoNrz Mas não é isso o que o nobre Se!J.Jdnr.· [Je!o Amazonas esLá dizendo.;
o Sn; AnrsTmEs RocüA - Eu disse, Sr. Presid6nte, que,
escolhido o medico, os seus honort~rios profissionaes -dependem de aJ•bitramenlo. Sobre esta parte eu propoaho então
uma .;ub~emencla, ~que é a. seguinte:
<
••
· "Depois i:! a palavra arbitramento ·accrescente.,.se: ·ao qual
arbitramento o jui~ não esttí adst,ricto, podendo mandar pro- ·
. ceder a oegundo, ou desde' logo confirmar, accrescentar· · ou
diminuir o arbitramento."
,
·Todos sabemos que o· al'biLrarpenLo é um dos _meios do
pmva admi-Ltidos cm direito... . ·.
O Sn. DIQoNYSro BEN'r~s - Para a indemnização,·
O Sa. AmSTIJJJC~ RocHA - ... c. tem lagar nos casos expressos no üodigo, ou quando ·do faC'Lo depende .. a decisão
final .e o ,iuiz carece. de informação e avaliação dos homens
ele orle ou peritos.· ·
·
.
Mas a emenda determinando·. o arbitramento ex-of{icio,
que terá l_ogar simplesmente com um perito dfl .nomeacão do
juiz, esqueceu-se de dar ao juiz o direito de não ficar adàtricl.o no respcel.ivo arbitramento ou de determinar a realiza- ·
cão de um. segundo, ·que tambem poderá deixar. de mandã'r
realizar, desde· que .lhe fique a nttnbuição 'de-..a:ccrescentar ou
diminuir o arbil.ramcnf,o que tenha sido' feito.
. ..
. Consignada que· seJa essil·, providencia, que remetto · á
:Mesa em uma sub-emm;da, nenhuma restriccão mais tenho a
fazer· aos trabalhos. da Coinmissão, ·trabalhos que acompanhei .
.e com os quaes estou· de pleno accôrdo, subscrevendo tudo,
qúarito. o meu· douto c illustre collega por São Paulo. expoz
da tribuno di) Senado,. \llfuito bem.; muito ,bem.. ) ·.
.
fian~,u

'

''

.

.

'

·,

.•

~.

'

. _.

i -\
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·Vem á Mesa, é lida, apoiadá e posta.conjuntmnenté em
.disnussão .coin o pro,iccto a seguinte
·
·
EMENDA.
N~ ernencla J)rôpost:,\ pela Commissão .ao .art. 13 do pro·
'.iuclo .·elo' Senado. .mhst.ilutiva da proposição da Gamara. dos
Oepul.ado.o, n .. fl::J,' (!c :1923, qUe modifica a lei s!Ybre acci<lentc.s no t<'abalho; pro}3onho a seguinte···

..

·. Snb-cni.enda.

Ao § 4", rlepois na váiavra - arbitramento _:... accrescen~
t.e..:sc: ao qunl ·o juiz não está· ndst.ricto, . podondo mandar
Droceder a segundo, ou desde logo confirmar, accrcsoent.ar ou
diminuir o arbit.ramenf,,.
""nla (]11~ '<r.ssõr•s. :?G rlr setembro rJc 1!l2t,. - A-r'isíiàes
Rocl:-a.
'.

I

.

.
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O Sr. Presidente -.Em virtude. das emendas apresanladas, fica interrompida a discussão 'e o prüjeclo é devolvido
á C<immissão.
·
FA\'I)IiES DI! l\fON'J'El'IO MUNICIPAL

Discussão liiJica do véto do Pt•cfeilo n .. 28, de l!l23, í1
resolução do .Conselho Municipal que extende :\· pensionista
do }lontepio Municipal D. Anna Margarida de Miranda ;\'liJn ..
' I cirn ,)f•amo, viuva rio conlribuinto D~< Antonio· R. Mont.ciro ~Ianso, .as vantagens dos decretos ns. 2.170, de l!li!l, .c
U2!l, de 1920.

· ;Encerrada c adi_ada ::i votação.
/

PI\EMIOS I!SCOf.,\HilS MUNICIPAES
' ...

Di:;cussão Ullica· .do véto elo .Prefeito n. 28, .dn l!l:!•í, ·:\
1
rr.soluçãn do ·Conselho Municipal qne crêa tres premias an:..
nu aos· para serem disl.rihu idbs ·no . .fim dó anuo escolar eni
cada wna das escolus ·pÚblicas wunicipaes. ·
·
iEncerracla o· adiada a·.votaçãn .

. 'o Sr. Presidente - Nada mais. have~Jdo a ,tratar, 1lc~igno;
para amanhã.- a seguinte ordem do dia:
votação, cm· discússão unica, do 'véto do PI':Cfeito !1. 28,'
de 1923, á resolução do Conselho Municipal que_ extende .á. pensionista do Montepio Municipal, D. Anna Margarida de Miranda
Monteiro. Manso, ·.viuva do .contribuinte -'Dr: Antonio RJ•. Mon- ~ ' .
tciro Manso, as vantagens deis 'decretos ns. 2.170, de 1919, e

1.429, d(' i920 (com pa1•ecer. contra~fo da Commissão. de Const'ittüção, .n.180, de 1924); ·
·
· ' .
1
Votação, ém· discussão unica, do.: véto. do Prefeito n. 28;
de 1924, :í resolução do Consel_ho Municipal qut: crêa tres premi os· annuaes para serem··distribuidos no fim do anno escolar
cm cada urna das escolas publicas· municipaés. (com parece''
. {avo1•avel da ·comrnis'são da Constitttição. n.AS-1, de_ 1924);
·

·Votacão.· em di~cussão uni cu, do roq~crin1ento da Commissão de Finanças solicitando .que sejam ·pedidas informa- .
. cões ao Governo relativamente ao. projecto. do Senad() n. -59,
de 1!l,23, elevando a 2 :500$ os -vencimentos do. thesoureiro da
_·divida. public·a da Caixa do A:mortizacão (1'arece1' n. 188; de
1924);
. . . . .. .
.·
. .. ·.
...
. .
.
.
'
- ' '
. ,·
' '' \
.
Conlinua,;ão ela 3' discussão ela proposicão da Camara dos·
Doputados, J{. (i'J, de i!l2-1, que disJ?lie· sobre ·a . prescdpciio da
,accão c clu condemnação nos crimes politicas e dá outras ·pro~
vicle_nnia~ (~om. pw•ece1• 11_ont1'a1'io da_ Cominissão ele J·ustiça e
Lco·1.slaçiao a emenda. do Sr. Jlct1'bosa Lima, n. -184, de 1924). ·.
·

'

LC'vanlrr-sc ·a ~ossão its 15 hoJ•as c r.inco minutos.

'

'
\

'
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NllRY, 2" SEC!ll!TAR!O, E
COIMB!IIA,' PRESIDENTE
.
.

!!ILVERIO

ESTACIO

.

· · · A's 13 112 horas acham-se P·rcsentes os Srs. Sílverio
Nery, Pires'.· Rohello, Pereira Lobo, Ari~tides Ro~ha. Dionísio
Bontes,. Lauro Sodre. Cunha Machado, Euriperles ile Aguiar,
Thomaz Rodrigues, Benjamin ·Banoso, Venancio Neiva, Eu.· sebío de .Andmde, Goncalo Rollcrr,berg, Antonio Moniz, Mo. n iz. Soclr·é, Bornm•dino Monteiro, Modcstp Leal, ~fendes .. Ta...· · vares,.Bucno Brandão, Bueno de Paiva. A.dolpho' Gm•do, Lnír.
·. Adolpho, Hermenegildo. da Mor·acs, Carlos Cavalcant.i, Gene. 1•oso Marqt1es, Felippe Schmidt ·e ·Soares dos Santos (26) • , :
.

'

.

.

·o Sr. Presidente -.Presentes 26 Srs. Senadores, está aborta

.a scssfio.

·

Vae ser Ma ·a acta da sessão an.ter·ior.
O Sr. 4" Secretario (servindo d'e 2~) procede á leitura da.

ada da sessão anle1•ior, que

é posta ern !l i~cu~sfio.

. O Sr. Presidente- A !Ilesa faz sciente ao Senado que, tendo
sido .lido. no· .expediente dli ~cssão de hontem. uma communicação .feita pelo- Sr. Francisco das ·Cluigas de Mui ar, de
haver assumiilo funcçõcs · administrativas, .no. Estado do .
· Amazonas, c porque se trata· de uma inveslidrúa sem ne.,.
· nhuma fm~malidade legal, 1vac rnandat• cancellar na acta o re- ·
gistro desse. docümenlo,
. E~ aimrovada a actn.

o Sr. a·

stiéretario (servindo de 1•) dá conta do_ seguinte

EXPEDrEN'TE
· · Officlos : ·
. ·Do S1~ .. :\linistro da .Tustica e Negocias Int~~Iorcs, communicando t.erern sido· devolvidos· á Camara dos.. Depuf.ados; ·
como ·iniciadom, os autographo~ . da .rcsolui;.ão legislativa,
. vetada pelo ·sr, President.e da Hllpublica, que inanrla rogíslrar, ·sem ·multli,. os nascimentos oecqrridos uo BL·asil, desde
. JS.S!l até a publicação rJc,no,·a
lei. -: Inteirado. ·
.
Do Sr. general Carlos Arlindo,· communicando te!· assu.mido .o e:xercicio do. cargo ·.de comn::-andanlc da Policia· Militar desta Cap·;tal, pàra que foi nomeado por decreto de 21 d• .
oot:rente. · - Inteirado.
·
·
Da. Exma .... viuva Raul Soares, agrarlecendo as homena. · gens prestadas á memoria rlo seu saudoso chefe por ocensião
do seu f.allecimcnto; 7'" rnteirado.
•\'

.'

O Sr. 4• Secretario (servindo qe 2•) declara que uão ha pa- ..
re.oeres. ·
·
(.4ssume ·.a presidencia o Sr. Estacio Coimbra).
24
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'

O Sr. Presidente - Esiá terminada a lciLúra do expediente •

.O Sr. Vespu,cio de Abreu - Pecq a palavra.
'

'

'

O Sr. Presidente - 'l'cm a palavra o Sr. :Vespucio de Abreu.
· O Sr. Vespucio do Abreu - Sr. Presidente, solicitei a pu•.
~uvrn pm·a declarar a V. Ex.· e ao S1ma9o que o meu pre!Jlaro
companheiro de bancada, o Sr. Senador Carlos Barbosa, iem,
deixado ele comparecer ús sessücs do .Senado por motivo de
1h·ave enfermidade cm pessoa 'de sua Exma. familia.
··
.. O Sr. Presidente - A Mesa fica inteirada

•,.

. Si nctihum·· Senador. quer mais' usar da palavra nu !tora
· do expediente, passo {L Ol'(icm do dia. (Pausa. l
·
ORDEM DO DIA

·

~uc

~ão ha alnd:i numero para se proceder ·:is 'i•oluçües, velo
passo ;i maieria cm discussão.
• · ·

Assim é que no seu parecér se lê:
«O inl.u ii o da rJroposi1;ão é evitai· corttroversi'as, im,;
po~sibililanclo qutwsqnr.t• rluvidas mt exccucão c appli.· .
. . ca~'ão da lei para maior cfficicncia da segurnnca social ·
c .cm beneficio dos proprios culpados nos quucs nella .
se assegura n, presteza. a. impa·rcialidade c as garantias
de dnfcsa. qnc lhe ol'fr.reccm rJ processo a julgatncnto
pelo juiz togado, com todos os amplo~ recu~.s.o.s ..para ainsta.nci:t ;:uperior. '
·
'

-

(•) Nüo foi revisto .pelo oradoro.

•'
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.Bem avisada andou, porlunLo, a Carnara C\.os Deputados ao clabomr o no\'O projecto de lei que vem pol'
cobro ú sophi~l.r!J'ia ne~Lc ponto,
mesmo Lcmpo que.
para. sing·iJ·-su (t ldit'a do ·Coclig-o Penal, quanlo apre~criJJ~ão, se rerc,·c ciL•scl'ilninaclamenll', ;i. da. acção e á
da cOilflemnação, man~emlo, contmlu a sua imprescri!il.ilii!icladc .~i v -r·éo st: atJh(lr r1ou1.ir:ilia•lo ou· ho_misiado
em llfliz cs ll·anye iro~ .•
Da lcilum dessas palal'l'liS r:orlcluc-s·e q.uc j.iYc eu Loda a
taião CJIIUIHio, em ur11a das ultimas sessücs. elo Senado, salientei
o .pouco cuidado crJJII .tpto: o 1Cún:,;r•essn ultimmnentu vem elaJ;omndu as leis.
·
1

ao

ü pal't!eet· -da Colillllis,;iin, u. <JIIIJ acailei ck rne referir•, assignala. niiu só que a lei a que allude' rui redig·ida ele modo
· obscuro, cqllln ainda ·~ue Cat'L'CP üc va1:i.us i·etoques para que
':possa prorluzit· us ·cfl'l!ilos clr.se,iarlos.,
Examinando-SI!,·::;, .. Jl!'esidcnl.e, o -projeclo ·vindo da Camara dos DCiHitado~. vcl'iJiica-.se que nãiJ se I. rata: de urna l·rii
dn . intcr.preta~rw, CIJIIl.ll tJUel'Cili 1'azt!l' crer os seus auclores,
Jllas- do uma ,lei inl.eirument1l nova, que estabelece preceitos
· (Jlie não. con:>Lilill ela uenhullla outra, oper•ando, ao conlnrio, .
:uoLaveis I.I·ansfommçües no direil.o existente.
· ·Assim é que no arl. 1". accresccnla elle,. ao ar L.· 'i • da
lei 11. lt,848, dr) :l3 de .ag·oslo ultimo a palavt;a: «.iulgados,,.
i~w é, Lransfere do ,im·y .pm·a o juiz singular o julgamento dos
erimes politicas.
·
.
·
· ·Por consecíuen0ia, estabelece uma innovação na lei que so
pr!)púe a ihli!I'•prclar. Não 1>, pois, uma lei declarat.oria·, ou_
cxplical.iva. Não ·vern esclm•cccr o pensamento da lei exis-.
·.tculi!. Estabelece- ma Leria· ·nova. · ·
'
'No art. · .2", trata d.a COill!}Clencia dos novos juizes federaes recenLemenl.e ct•eados. ·
No art. 3"; emenda a lei ant.iga na J)arl.c I'f.!lativa· ú pre·scl'ipção. Aque!la apenas. ~e !'el'cria ao ct·ime, o pro,jcc!.o rc.:
f.eJ•c.:so a acç1io ~~ li crmdt:mnação;
.
..
..
.
·· ·.No at'l.- -1",' rcv.ogi:t o arf:i;.ro que creóu varios funccionat•ios
jmliciarios pm·a ·as .-SI!cçúes :r.l1! Sflo Pa.ulo e I.linas.
N1.1 art. 5". ci.'r!n:tl rnais nm lng-ar· no l!ilstaclo. dr! S. -Patilb;
IX.o art. o·~. aulm·iza 1.1 Gü\'CI'llO a ·abrir o nec-es~at•io crcdilp par·a par;:·amrmlo · dr!i';;a nova nul.orillade. .
.
. Como se V1i não se f!ncoull'll' no. pt·o,j(•cl.c• r.m discussão u1n ·
só dispositiyo que llw dt! o ca;·adrJt' de lei inl:t:H'!)I'Clativa ..
. Sr. Presiclcntn, :mt.es de f)JJlJ•ar· na sua analrse, o que mn
ohrlgàJ'ÍL IÍ rcfet•iJ'-llliJ a hd a qur. aIlude, pormit.t.a-mo V. Ex.
~que l'C]lroduza peranLe o Senaclo algíms conceito-s, que snbi·e ·
. 1'amosa lei, que nwcli.l'ica o pr·oce~so c- o ,iulgamcnlo dos crimes
politicos, que exlingu11 a sua p-resct•ip~.ão, exl.l)rnaram, .não só
i!lus~1·es mcm!Jl'os clcsla Ca5a, . 'como i·epr·csentanlcs da
Camara dos :Qepu lados.
. .
·. O Sr. 1\loniz Sotlré disw o seguinte na~ sela eloquente declarar;iio ele yolo: ·
,1
"Voto conl.l·a o projecto. por:quo é. um attcnlado,
uüo só a JH'eccitos cxp!ioitos u insophismnvcis da nossa
:Const,\Luiciio, sinüo ajnda qos p1:i~c_ipios ugiversncs diJ

.::<
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rlimil.o publi.cu, c•m~lil.uciomtl u '!Junul, COtiSagrados
IJilin.n nxiomlts ·entre todos o; povo~ medianamente
cultos, .
.'l'llo u:q.JJ;cssi\·(1 qmtnlo S. Bx., foi o eminente reprc~en
l.unlu do Disl.1·iel.o Fcúui'Ul rw~ln Gasa, ·8i·. Sarn[JUio Corrôa;
Bo Ex., •h~JloiH de rcputill' um d<!I'IJ!', rln sociedud~ oJo!lntliznda;
' t•nprirniJ', com u mui oro sevcl'idurlc os crimes de que lrat.nva o
iJl ojcclo, rJeelarou:. _·
.
"~lns· ctllmHJo, igunlmenLe, que o propt•ll) ruspcílo á
IIJgttlldadc impuc a cada urndc nós u dcl'c~a sot•oua do
,;y,;l.emn que ns nossos anl.cpassndos con~l.ilouiram :e a
cuja snmlll'n l.clllos Vivido Ul•í ngol 1lo .· O suhst ilulivo
rlcsal'titm in l!;;;;ri syst.rma, 'pó r ff!l'Íl' 1Je frente· e funda~
.mr.nl.c o disposl.o no§ 1il, tio arL 7ll, da. uo~~u Cousti- ,
, Lui~lão, assim redigi::o nu seccão .H, que truta du De-.
clàrltcão de Dl).'ciLos: «Niugumn ~crú sentcncil.lt.lo siuli.o
pcht nutoridnde compcl.cuto,tem virLúdc de lei anterior
c Jhl fórhla por clla regulada~
0

-

0

o

.

''

'

.

Os ST B,o. Azevedo Lima e Adolpho Bcrgamini, illusLres ·ro-.
0

prosonlanlcs do Districttr ]'cdl:lJ•ttllln Cam:(ra dos Deputados,
cll,ios .nun'Jos dto com a maiót• sympnthia, si bem não tonba o·
)lrllzcTo de corthecel-os pessoalmente, siníío ntr.avés da attitudo
tlJ•ilhante que assumiram. na defesa ·dos sãos pt·incipioe da de-..
mocracin, assim so extcrnaram :·
.
Di~sc

o Sr .Azevedo Lima:
o

·'

"Entretanto,· perde-se. tempo a votar leis naU-morEssa t)Ue estabtMce novo rcgim'3n pcn'al pttrn o~
.delinquentes politico~ não log~nt·ú nppi!Mçlio. O projecto n: 82 B, felizmente, posto qtro sanccionado, n.ão
serli lei:· mat.ou-n o vicio da inilonstiti.lcionalidade." .
ltls.

.

.

. Dtl Sr. Adolpho Üergamini, são as palavras que se ; set;pem: .
·
· . · ·. · ·
·

cVelem o i;cslo 11~ · que se cumpliciarnm neste
atlent.ado, frio c prêmedil.ado, ti Milaa cuUura ,iuridica,
· :\ nossa civiliza~ão, ao~ nossoR sentimentos de humanidade c de ,justiça. Tão nefando Cl'ime não, pesará na
minha conscicncia,.

··

L~t·ri ainda~ St'. Presidente, o conceil.o .
exr·endirlo pr>lo Sr. De1mtado .Tnão Snnlos:

.

in~uspcitisslmo

c'Eu conco1·do o reconheço." disse o illustrc reprcda Bahin, que o pro,ieclo em apreço contém:
sonucs da boa lcchnica lcgislati1•a: E no meu conceito
é isRn que esf.á cansando nesse particular a confusão no
I'SJli rifo do mm.J illusf.ro collcga. R~:tlmcntc, niio ,julgo
Jll'OCI!~so legislntivo aprP.cini'Cl· esse d~. cm textos d~
~nntante

Jt!, allutli):'-!c a prescriJ)~ôc~ 4e RUt;ra~ leis, e:ujas cii~ ...

·

I:

.
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posições J'icarn ignoradas do quantos lerem apenas,
aqucllcs textos. Es;:c gt'anác dtlfoito dt Leolmica · .'J a
c~usa prinuipal de confusão no mom6oto, como passo a
provar>.
·
, 1d
.

'

· Mas, Sr·. Jlr·esidcnto, nflo são s6mr.ntc rlcsseil defeitos de
fcchnicn, :..· quu se rcfr.wiu eom I anta clar•esa u Sr·. Deputacln
.Toüo Santos, que. se roscol.o a lei que o Congresso Nacional,
cm ve-z de rc.vogar, como lhe aconselhava o p'ntrioUsmo, pre~

lcndou nll..erar para peior.
·
/1. lei n. '4.RRI, de agosto 11JI.imo, ó irwnn~tlloucional sob
varias pontos .do vista.
·
.
·
·
.
E' inconsl.it.ucional, primciramcnlé, S1·..Prasirlonl.c, .porquo tem manif'estamentn o caracf.Cl' rio rct.roacl.ividnde, como
'

'

incomLitucionnl igunlmeolc 1\ o projeelo em discussão, desde
qua a mantém, emendando-a, sem destruir os seus cli~posi!.lvos infJ•ing·entes de nossa lei basic·a.
.,
Sr. Presidente, quando o projocló rle que rnsllilon· a !ri
elo 13 do agosto uJt,imo,·sm·giu nn Camnra. dos Depul.ados,
. continha dous ·dispositivos que !h.; davam .francarnenl.c o .cn ..
rnctnr· li e rei.J'oaei.Jvidarlr.. E>~f'S tJi,pnsilii'OR, et'IHW ~~~ c•;n..•
~t.nntas·rfos §§ 1 10 0 11, cln '-PLI nrl. ~·.
Pi~

o 8 !O:

·
"Os· pro~essos pem:unle3, em qu•' ainclit nilo houver
·oulpn formada, Mruo rnnwi.t.idos an .iuiz rlc ~t'CQfiO, para
conclull-os de nccórdo com esta lei."
'
'

'

Prescreve o I H :

:•os ·processos em' que

que nlio hotJverem

houver. cmlpa formada, mas· ·
ao .iilry, serllo

~ido ~ubmettldos

julgados pelo Juiz de. sAcr,ã'o, depois de reconliecicia a
formalidade ••• ~ . · ·. · . · · .
·.
0 SR. EUSEBICi DI! AliiDilAiiE .:... . Isso é preceito da legio!a~
· cão cm vigor.
·
·
O SR. AN'I'ol'li~ 1\fnNrz -· Rf'sponderei a V. Rx:. O substi-:
tu·Uvo do Senado $npprimlu esl e dispositivo. Parece, á ·primeira vista, que a Commissiio ele .Ju;;lir;a, assim pror.edrndo.
dcsc,ion ·rr·estar uma homenagem nn ,prescriplo na· nns.~n .lei
fund·nmcnl.al. l~ntrr.lanlo, qnrm ler. com attr.ncão. n seu prrl.il'cl.o,. verificará que

o

art. lf drt.ermina qtll! ;;r.jarn

ap~

plicadas aos· processos por• crinws polHico;:, no rli,:;posir;õr.,:; dos
nrt.s .. ãO c 5J, do decreto n. · 4.7S!'I. de t\)23. Sabe 11 Snnado.
qual é esse decreto? E' o que se rcfer·e aos. cr·ime~ dr moeda
· fals'a A nni!'Os, -c qtw pns~on o rc!>prctim jul:,:anwntn dn .im1'

o ,iniz singular.
·
·A Camar•a agiu com rnuie J'rnnquPza quaniln. qrdz violur· a.
Gonstiluioão da Rt~pulllicn; a ConnHissüo do Scnudo u~otr riL1
um processo 'que, si não mn.goas>e ao rnr.H illü~t.rn amigo Se../, nadar 'por "\lngnns, llig1w Holnlor do pnrrcet·, f!rt' dirin qUL' roi
um procr.~~o 11111 pnnrn in~irliosn.
.
·
· 1\Ini~ nlnrln. R1·. Pr·n,iilent'1. i•rt:tllnndo. nqtlL'lla h!i. 11 Poder
,'lii.lAAUlJ\'0 e.~tabnJncOII 11(1 t•espN~Ii\'(1 r~~tfl:tt1JAI1t•1 011 diSPI1;.i•
Plll'l\,
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Lims dn pr•ojoclo ria Cama'r·a, que o snl.lsl ilul.ivo do Snnndo
havia ~npprimitlo. . .
..
.
·
' .
,
l) ar·gtnnenlo qdduzido nfin..o.ômenLc pelo illusLr·e Hrlal.ot·
rin pnr·ceor·, c~Jmo lt\rnbom. pelo i'.CJJ d iguo collega elo Uommi;;são, o f:ir. Senadm•, Misl.icles>Hocha, em pr·ól da constil.rrl!ionnlidnrle daqn1~lla lei c 1Ja. proposi~iio rm rlebal.e, foi qtlo
1'111 lllfli l'l'in ]ll'OCCS~llai as leis [CC ln 'of!'ei!o I'CStricl.i\'0; SS.· gj•];.;:, .
· n ffipmar·am is;;o como axioma. ·
·
··
. O SH. 1\lm:rz SoonÉ - E affirmavnm qu•e é questão pa- ·
· cifica no :ructicinrio •. Entretanto SS... EEx ..· nfio nocicm .affir- .
. nin·r C!UC não;tcnha existido processos no Jüdiciario para annullnl' por inconstitucional esta lei.
··
·
O SI\. ·ARI~.1'JDES · RocuA·. -· O .que ciiss~(é q~H~ os ,iulgamrnlos elos r,h:>.lrclos mesmo Já prnlrcados 'S(\ta feito de accürdocom a leL · .... · .
,
.
. .· · ...
O :3n,;· -AN1'0NIO MoN'11. ·- .Peço permissão pnt'a d izcr . no
ScnadiJ qur. não ha mnl.oria mnis controvertida· em direito ·
do CJli(' a d:t r~lroaclividade dus ·]'eis ·procr.SRIJUCS em .dil'r.ilo
penal~.·
·
·
·
·
.

•

·o sn. Arus'Í'mEs

1

RcicnA -·. Isto é. couza differente;

que;; I iío de doutt•ina. ·

·

··

:.

eé

.

.

\Ü Sn. AN!roxro ll!oNiz - Prrfcilarncnlc; vnu discutir a
, . diotllt•inn c dcwds moslt•m· cnmo. o nosso llir'eilo r·csolvQu o

easn ~

.'-

- .

.. ·
·
- . , .:.
· .
·
. .
· SS. ifi~x~ cleclarnrnnt que aclmiWan1 como .principio de
{iil•eito a. retroactivirladC elas .·leis processuaes· cm · ma teria
penal.
·
·
·
.O Sr~. ÚrsTJUilS .RocHA- Nesb ponl.o o ·supremo Tribunal Federal tem· applicadq çlo mall.cirn ·pacifica. ·
. .0 Sn, ANTONIO MONIZ - · V .. Ex:, estt\ confundindo . ll
questão;
.
. .
..
. ..
V, l!:x., hn dias, declarou· em aparte que 'nilo sabia si. a ·
· lei e.m que~t.i'lo· tinha ou· niio eff.eito .retroactivo, .que ao Su.,.
premo Tribunal Federal·l! Q.lle cabia deci.dir1 quando tivesse
de applicnl-c.
. · ·
· .
: - · · .· . ·
·
o s~. ARl$TIDl!f) noctrA ~: o. que .etide~iarei :foi q;lC o
ciisposilive r~fm,~nlc á impl'i:S~l'ihilidacl~. sendo disposit.jvo de.
l~i snb~lantiva, sômenf.,) :tn Súprem.o Tril:itfnal cabia d~cla. r:tr . Ri ~ra apf'll ic:wcl ou niio n delict.os .hí praticado;:.
.
· Ô í:\ri. AKTnNio ~fi')!'I'Iz - ·Exnctamh~t.e; Mas, d qnc.acabo
6e ilmnon~lr·ar· ,1 que mi. pl'oj~.i!lo ~nhstilutivo que •lnm a as-.
r i~·nnf.tn·:~ dr). 8. T~x .. sr. ,·J:í.- :íquclla lei cn rnclnr do· relt•o<•CLividadl•. · ·
. ·.
· · ·
. . . ...,.
.
O fado, r\ cssr., Sr.•. Pt•·.1~idcnlr.: .Os-· nnliré;; · Scnarlorm;
nl'fir•ntaJ·~rn que as· lei~ pl'üce~snacs cm rlirmto criminal teerr.
,:·emnr'l\ ,,[ l't•.il.o rof.T•nar.livn. ·
··
.
·
.
.' .
· · ..

• ...

I

'

'

.,

r

. · . E, si SS.:. 1mx.~ conl . estnm istn agot•a, lerei . , di.;;curso
do Sr. Deputado .lnuo Sontos, .c111 que S. Ex. alftrmotl · a
·nlCilm:t cousà,. · ·
·
·
·
·
O Sr.. Euzrmro oÉ A!'I'Di\t.Pl' :..... Niio ti mais nno.'n rcprp~ .
. rlncÇão da disr:osir;iio
da 'lei cm vigor: niin innovnmos cousa
. .
. ;·.ngumu.
1
.
,

'

'

.

,

.

,

, I

,

'

..

•

..

•I
I

•

I

.,

',:' ' I

'I-:~-,

' ,' • . '

f"SS,\0 IlM

. •"

,.

"'•:'"'. ,.. ;,,

.:20

'

.

~:··.~·'\::'":: :·.\~.!.···i;·-'(.'·:'>''' ·;·:~:

..

llE SET.EMDRO DE

·:··

"'

f924

375

O Sn. -~:-l·rnNHJ i\to~1z- .Mas SS. EEx., ·vePsaclo,; corno
em .im•ispr•ndcncia, ;.•abem perfeitamente que Chuuvcau
r, Helic!. ,;nR.t.enl.arn que: nii<J ha retroactividade das leis proce!<i
SHU.!)~ de dm!JLo penal.
·
··
·
Assim é que dizem e.Jles (lO) :
... <~:E' neccssaPio repr!t.ir o . principio g;et•al nu e dri·
mma· toda a J10Ssa lr.gislaçrw? A lei r.ão dispõe senã() ·
para o futuro, olia não f1em rffL\Ho retroactivo. Eis
. a regra gnral, .o direito crfmmum. Todas as lei i!, LÍtlalqne.r que ·Seja.· a sua natureza;. qrialqucr que . seja o
.•eu fim, Rão subme.ttidas a· esse principio tnÚ•lar;' .si! ·
se estabelece alguma excepção, é. no· ·interesse dos
")ropt•io~ accnsados; é quando snbtrahídos á appliêa~ ·
· r,i'ío ,da lei nova, elles · pt•oprios reclamam· o s~.u bene· ·
~iín

'

fíciO.) .

-

I

I
•

..

·:

..

o Sn~ cAfiJSTIDE~ nocrr.\ -· I8!0 ·quanto a dispositivos pe,.
nncs que augmentarn ou diminuem a pena.
· ·
. ,
O Sr.. ,\:-;,.o:-;fí:Í Mn~1z (Nilllim!rr à.lrr) -,«)Tas a não' rc~
.
·t1:oar:fi1lidadr: ri direito. sen; Bm todos us:.caso:; ellcs porlóm· in~
. vora)-a; ·r'JUP.- .se! :l!loslrn ~Hnn f'~wepr;âo eseripta· em qualquer.
parte a· esle principio'cJ,, Díl'r.iln Publico; fttt::t·l;e apn:sente o
lexto que 1'eli1·ti ao sr.u impel'iO as lr.'}.~ d~ 'PI'ocesso e de· com•
iJetenciat>. · .
·... · .
. · ,.· · . . .
. .
Eu me refiro ás ·leis de process'o. Chauvcau e Helie sus- ..
lentam que para .o effeílo do rclroactivídadc não· ha díffêrcnca
alguma entre as hiis maLeriacs c· as. leís.J'OJ•maes; o contrario.
exactamente do. que os nobres ·Senadores suslflnl.am para de. fender .a· lei absurda, que h a dias. í'oi · sanccionada, e. que
SS ;. EEx. querem endireitar na persuasão de que se pó de coil. certar páo que .nasce· torto. .
·
· ·
I·
. O Sn. AooLPHo·Gonno-:- As proprías leis substantivas podcnr retroagir quando não o!'fendem direitos adquiridos, . J ·
o· SR .. AN'ro~ao Màxtz- Sobre este l)Onto, não ha duvida.: .
'E~Lamos · to'dos de accôrdo;
·· ,
' . · ·. .I
·i
.
•
.
. .
O SR .. EusEnto DE A:s-nnAoE- Mas v. Ex. sustenta o coo~
trario; ·
·
· ·
·
·
·
·
!
I .
'
'
..
. : .. O SR. ANTONIO l\foNr7:- O qne·eu sustento <i que toda lei
qne pr'üjudíca d'ireilo~ não rotroag<!, seja sub~tantiva .on ad,ie. , . eUva: :Alíiá's nfio sou ()1.1 só quem isso sustenta; São os grandes
·' , rúcstres.
·
,.
· ·
·«Essa di81inc~rro do fundo e de f6rma ele Direito é,
.·.
.talvez, admi~~ive! em maleria civil, dizem Chauveatt' e
· '.:!e!ie .. MP.S, ·em 'mall~ria criminal,· a fómw constitue
·uma'•pnrte ·nw.~1na rio llircilo do accusmlo, porfjue .dalli
e!le tira a sua cleí'esa,,
. ·. Si. VJf. EE;-.:. • não se ~oritentnm com à opiniiiõ d9s escrj· .
pl.ores cslrnf!s·etros, \'Ot! .c.tl.nr o que a J'espetto d?uLrmn Jouo ·
l3nrl~alho. DlZ elle:
··
. ·.
· .
:
·«As reiô\'l"ns e formaliclaclos quo a lei estabelece p~l\
. regnlnr n aclmínístracão ela justí~a são importante garantia put•a .o accusado e para a ,Tu~ti~~n mos!nn. Re~ ..
.. :, . ... · ,'; ·... , •·· ...·.·, ' ..
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· • guardnn1-nn contra o arbitrio e favorecem ·a innocencin,
amparando contra passiveis excessos e vexncões dos
agentes do- Poder .Judiciaria e da parto nccusadorá;. o
por isso se· ontenéle, com razão, que as leis· do processo
são complemento das· garantias consLitucionaes,. ou untos, parte_ .integrante dellas».
' O SR. ARISTIIJES no~HA _;__Mas V. Ex. ciLou em f~lso João·
Barbulho; omittiu. a pa1·te mais importante.
· - O Sn. AlSTONIÓ l\foNI~- Sr:: Presidente, .eu peço-a V.. Ex. ·
·a fineza de mandal' busca~' na Bibliolbcca 0s Corninentarios de
João Barbnlhn, para que o Mhrc Senador pelo Amazonas veri- ·
fique qnc não citei 'em falso. ·
·· - ·
O<SR. ARISTID,ES .ROCHA -- J~' QUA -V. Ex. deixou de citar
as exoepcõos:·_ - ·
,.
.·.... . ' . · ·-. · ·_ .
' ·.o Sn.·A~·roNIO MoNIZ- S. Ex.' é que falsamente me estJú. .
·attrihuindo uma. fa)t.a que 'l'eputo grave,.· - ·... _ . ·
o SR~ EUSEB!O DE ANDR,IDE- V; -Ex. está lendo um oo'm ..
_ menlario de üiri artigodà .Constituição. Mns ha Um o(1tro· com.
·._ · ·
. ment.ario, oil.ado pelei honrado' Senador :pelo Amazonas,· .oon:.. - ·,
traria a esse:, · .' -.
·
.
·
·
· ··
· O Sn. ANTONIO MoNiz - João Barbalho ni'lo podia -diii.Cl•' _outl'a 'cousa, porquanto a stw'compet:enéi_a cm assumptos ,ju.
ridicos o o-seu amor aos pt•incipius.-libcracs não lhe permittl··
:riam ~·J~fent·ar:·doiJtrlne·cnntraria; .As~im é muito. faliil ar,.
g1irnontnr-f>!l - affirma-~e qno nma cil.li.c!lo n!io é exact11. e 1 ·.
·nllo lio r.Ol)1prova a nllFJ!lBQiln; Não .hil r1ada IJ)Bis simples,. Mas,~
Sr. Presirlonte~ · Gabba ·6 •'eertamente: a mai.or -autoridade em : •
assumptos de 'rntroactlvidadc de :leis. Pois bem, .é c. eminente·-· ·
~s~riptol·-•ilalianó•·q!IP.: e~Pr~vn ·o Feg·iinf.e-.(M):. ,
. · '-.' · - : · ~E eiaclo.que lle presume te I" n' .legislador em mii•a: ·.
' o dr.scobrlmento:mais Re!l'uró da v~rdade;' quando intra.:. ·
-. · dilz.modificacões- na systema vigente do processo penal ... _
-- _~Mas;. não: .obstante póde succod~J', . ~:~·- 4e , facto· 'sqcce~e
' que, pura chcgaJ·. a esse escopo, um -regunen se avantuJll .
a outro, fnltandol neste ccrtns '.-garantia~ do direito -do - _. réo, que naquellc se encontram·. E', pois, evidente ·que · :
da ret.roativJdade .-dai'! leis pimnns judiciarias se ptíde .abusar conr os.mesmos intuitos, rom/que se abusa' das_
· leis de direito penal materiaL .Ma i·s ainda- os, J'áetós nos · .
demonstJ•am 'que as pcrsr.guiçües politicas, neste :seculo, /, ...
. se toem consummnrlo antes. mercê'·· de tribunaos exco- · .·pcionaes de que .do penas àggra,·adas.: Quasi todos os.···.
· escriptores de direito penal, . em·_ consequenciu; Lcem applicado 'tambem, com bom .fundamanto, ao proce!so · o, · ·• -.. •preceito .da preferencin da .lei mais benignà,. :entre__ a ··
. antig:a e .a nova. Não raro se. tem recusado a jtirispru- ·
denelU a' applicnr l'etronctivamcnte. uma lei de prooe~so, ·
que reduzia o accusado a ·situacão·mais desi'nvoi·avel de
que. seria a su11 sob. a lei em ou,io rogimcn se coirimctLera o fncl;o incriminado. (Gal>ba-Rctroat.i v itá,_ voL 11,
pagA. 308-9). " . ·
· I,
' ·
'
· Na lnglat.errn outra não -é a· · doutrina. A~ _ modi['icaçõe~
' . 11~~ !el8
lliTIItQ8

-,

'

do 'pTOCil8&0 8Ó ~·lfo retroiJtiVIJI quando
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Referindo-se aos Estados Onido·s, escreve Suterland:
"Todà' a lei retroactiva; ainda que. de simples .pro. cesso, que despojar o réo de qualquer direito substan.cial, Cll,)O goso Jl'ie estivesse affiançado pelàs disposi9ões
1, legislativas em ·v_igor ao te~po da perpelração do ~ehcto, .
11 ou que a rcspe!lo. do dchcto e suas consequenc1as lhe
alterar em seu damno a· posição anterior, é retroativa nos
. termos da prohibiçãocon·stitucional."
··
· Sr. Presidente, como estou argumentando com a 'maior
lealdade, direi_ que ha. escriptores que· su·stentam opinião di. ·versa, isto, é que admittem o pr!nc1pio· da retroatividadt> das
leis pe_nacs processua~s. Entre elles, estão Legrave_rend,.Nypel,
Rant.er, Rocker .e outros. .
. · .
· ·
·· .· · Berner, Sr., Presidente; pertence ao riumero dos que sustentam a retroactividade das leis- de processo. Mas o illustre
profes~or da Universidade de Berlim, faz as seguintes restri·
. , ·
· · · ·
.·
·
. cções (l~) : ' · · ..· · . ,
, «Si na .organização judiciária ou na Pi'ocessual se, ope-:
ram mudança, que< devem per.si.stir, que d.'ora avante farão
parte integrante da orgauizacão e da vida social. dá~se· are- ·
.. troac<;íio da maneira a mais absoluta .. Si se· trata ·de um tri~
· bunal temporario, .·. estabelecido por. occasião ·de uma ··crise
_politica ou de fórmas novas prescriptas para asse tribunal, a
lei. que as introduz não deve. retroagir._:.
/·
\
· . · Muitos. criminalistas reputam extremadas estas opi, • niões e acham que ·se deve distinguir. · Si se trata de ·leis ·
. proces'suaes- propriamente ditas, de leis ·relativas á instruc<;ão,
fórmas e. julgamentos, deve ser adoptada a distinccão feita.
pelo notavel professor da Unjve~siÇade: de Ber,Iim; Si se trata,
·porém,· de· leiS ,referentes. á..JurisdlcçAo, de Ie1s. de· competencia; 'entlto é mister. verificar si a .lei supprime o tribunal, a
.lurisdiccAo, ou 'si apenas transfere attribuicúes de um tribunal. para . outro, ·sem ·supprimir ·nenhum. Si a suppressão ·
do tri-bunal ou da ,iurisoicc!io é uma medida. de cá.racter per. manente.·é uma parte L1tegrahte da organização judiciaria,
então a lei deve ser· applicada, mesmo· nos casos ·a t.lla ante- ·
: riores .. Si. dão-se sómente• transferencias de. um -tribuna!' para
outro. continuando ·ambos, .ainda. se·. deve distinguir .si a ·!e!
transfere a attribuicão de ·julgar de uni . tribtinal de exce. 'PCiío para a jurisdici;ão ordinaria. ou vice-versa; No primeiro
... · .caso terá effeito retroactivo, porque. o direito que o cidadiia
·. tem adquirido é ·o de ser julgado pela .JuriEdicciio crdinaria;
· no segundo caso m1nca devem a lei retroagir. '
.·
·
· E o, que fez o projecto? Retirou do Jury a c•J:npetencia
do ,julgamento dos crime~ .políticos para, um ,iul10;aclor .sin- ·
· .· · · ··• · · ·. ·
guiar. . ...
E qúandà fez isso, Sr. Pr€1sidente?.
.
.. Justamcnlo cm .umn época'cm que atrr.ve~samo3 uma .das
crises polft.irns mais ·graves que tllm soffr•ido o paiz. ..
·
· ' _ Dn mesma mancirn, Sr. Presidente, qü~ João Bar·baltw,
·pensam llfnximiliano c Mistidcs· llfiltcn. Maximiliano diz:
I cNiÍo se applicará, no' camp,o do direito penal, a disposic.llo ·da lei novn, nos seguintes casos:
· · :L'a, ·quando u'm ucto anteriormente commettldo, c eatlio
iu.ciuate, r•r po~ lei poAter!ar. quallficarlo orl0111 i .

1
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z·. quando a le.i po5tef'iut• ag_gravar a criminnlidadt: ou ~
pena de ac,lo anl.ut·torrnfm\o · applwado; .
. , .
..
3" quando alterar a.s regras da prova e .acr,ctlat• ma1s
!'r·rinco' ou rlifi'L•rcntc tcstenmnho do que exigia, JlUI'l> a con!..
vicciio da criminalidade do acc.nsado, a lei vigente r.a época
cm' r1uc o delicto foi commettiilo .~ . .
· .
. · . .
Is lo Sr .. Presidente,' no campo démtrinario.
J;er:\nte o· nosso direito eonstHucional, ·não resta dnvidà
alguma que as leis proces~uae;; n~o.!etroagom.
Para comprovar u mmha opmmo, vou ler. o que. ~ resJ)Cilo Cli~·SC ~que.Jie que todo ~ Sc,nado .reputa O pontJfJCe rld,l
dil'eil.o const.JtucJOnal do BrasiL
.
·,
Foi o pranteadÓ Sr. Ruy Barb'osa. que· escreveu· as,· se·
·
·
guintes J)n!avras :.. ·
.
., .
. ·. "N clausula do arl. H, . n;, 3, · que veda. oss · po. dcr,cs da. Republica .· o "prescrever .. lp!S retroativas ",
accresce a do a.rt. 72, § 15, que lermmantemcn!'~ e(l1atuc: "N.iligucm será sentenciado, sinão era vil·.türle de,
I.
.lei- anteriol' c na f6rin(t p01: clla reaulada/' Dir-se.:.hia
',·.
t]tW a· expressão "fórma" COmpreilende apenas O direi,. ..i ' .
I. o .niaterial, as· leis subslan ~ivas, e . exclue .(la sua íf!l..; ·
rnntia precisamente .as leis de f6rma, o' direito pro-:cessual? O absUrdo seria palpavel, porque estas, ,pclt(
sua relacão. intima cOm. a substancia da justica, são 'in.~. 1
e:epàrnveis daquella."
··,
1.
!
~
siío a.ill(la· do constitucionalista brasileir.O as seguinte~
' ..
palavras : .
··
"Na~ disposicõ~~ conslitucionaes que asseguram o.. •··
direito individual contra a ameaca de retroactividade,: .
· arma politica .das ·épocas de, reaccão,. eS'tiio previstas· as
leis iJtie violaram a defesa. e deixaram o: accusado scnr
• snrantia ria apresentação dos factos,· que se. l'he attri~
. JJ.uam. " (Amnistia· Inversa, pags •. 105~6.) · . · , ·. ·,
~
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''Ouc'-diÚr.rcÍH:ri_exist~ ·entre. uma· ref.roncti~idade

ausmcnla __ a pena e. uma retroactividade que ex~
põe O,. ~ccusndo a uma conclemJ~ncfío que não .meroce1'~ ·
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· Thomaz Alves, .no .seu, curso de Pir~ito ·Militar,· inquire
de [1110 serviriam. os codigos ·pei1al o disciplinar ~'si os tribu~
nacs de. julgamento ·não e:~tivessem Organizados, .si. a compe·:
tencia e a .iurisdicoão não estivessem firmadas, si as regras
do processo garanf.idoras dos. direitos dos ac'cusados ·não esf.i~
· vessem ·estabelec-idas? -'l'in:harnos ·o, ci'inie definido e a penll ·
comminada; f.inhamo~ a tmnsgréssüo. notada'· c· o· castigo,· que ..
a COI'!'ige: havia. algnm paradeiro. ao ·arbitr.io; mas este ficava.·
-ainda com ;;n•andc vantagem; pJrqne .o. accusndo:.·arn · eu tregue
· á nprecinrJão dos factos,> sem garantia; iiciin defesa".
.·
.
. ·. O' Senacht releve que cu· esteja intJ'eJilearido o· meu ·dis~
curso de ci'Lncões~ mas é porque a minha ·opinião isolada
nenhum valor terlll·. (Nilo apowdos.l
, .
·. · Mangin diz· o ~eguinta: ,
· ·
CftlC
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O SR. EUSEBIÍJ .DE A.:-:nRADil - O projeélo não falla em
niio alter·a absolutamente as penalidades eslatUidas no
· ·Codi:;o Penal. ·
··
.: · .··.o Srt. A~ro:-;rq Mo:m - O pro,iccto retira a· compctencia.
.

p~nas;

para a ílo juiz singular.·
O ~n. Eusrmro DE ANDH.\Dg - Perfeilamenle, para maior
. ,garnnl ia do réo.
.
, .
'.
O Sn. 'ANT<1NIO MoNIZ. (continuando a leitura): •

'.do jtH'Y

.
"Instituir um tribunal para .,julgar deliclos pre~
ex.islcntes ou, o que é a mesma cousa, leva!' cidadãos
deante um tribunal para este julga.r ·factos que ·não
eram da sua competoncia, quando commettidos, é subtrn.hir accusados. aos seus .jui1.cs no.turaes; então; não ..
. Eómente não existe scsuran~'a, mas nem· mesmo a, sua
sombra .."
·
· ·
. · Parece que o· nofavel c~:iminaÚÚa que ncabo de cita!'
' •.>lú commenr.anrlo· a lei com tanto ardor· clcfenclicla pelo illus~
t\'C r~pr•cscnlanf.e do Estado' de :Aiãgõas..
.
. O Sn. EuzEDIO DE ANDRADE- Nãd 'bata!; não estoú defen~ .
denclo com ardol', mas dando o .aparto' o· mais. natura.lmenlo
passivei.
,.
·. · ·
'. · ·
O SR; ANl'oNro Mo!'\rz - Tendo demonstrado que, e!n face
do direito brasileiro o proJecto do lei· que estamos discutindo é
manifestamente inconstitucional, porque tem o caracter de
'· retroactividade, passo. a cncaJ•ar a inconstitucionalidade .da lei
sob oulrti ponto ele ;visla: ·
.. · .1. ·
~ ·
,
A -lei supprime a compelencia do jury nos crimes poli ti~
· cos,. ficando. c'ssa instituição sem objectivo entre. nós. · .
o sr\. EJJZE})IO ID·E AN))JÚDE - ~Ias isso já está cm execuciio.
•
O Sn. Allõ1'n~J~ 'ilfoNrz -·Então révoguem~s. essalei; Vou .
nesse sentido... ·, - :
.., ·
· apresentar uma em:enrla
. . ' . .
. .
.. O Sn. Et!ZEBro i> E· AxÔRADE -·Agora não· é mais possivel.
V: Ex. ·porclon n ·oppodunidade; . ·· ·
··
· ... ó Sit. AN~;~Nro MoNr7..- Então formiJlar~i uni projecto,;
O facto é cjuc o jury fica smil obJectivo: .
· ·
~ · .. · .
O Sn: Anrs·rmr.:s BpcuA ·-·Por que? . ; . . .
, .
· . ·o Sn, ANTO.N,IO MoNiz -··Pnrqiw se rcl.ira o ultimo crime
.. para :cli,io .ililgamento. ainda lhe restava· oompel.encia. · · · · . ·
. 0. SH. AIIIS'I'IlljlS fioc:rr . l. --'· Ma~ os criminosos qu'c ··fc;elll
c matam todo .(J dia esliio senclo julgado;;; p·eJo .iur~·J
. o Sll. ANTONIO 1\[0NIZ - . Estou fàllando sobro o lury federal!_.; . .V. Ex. sabe .que lm maf.crias que· devem ser .julgadas
_pela ,Jl!S!JC·fl estadual· c outras que :compeLem á ·federal. Se·i
. P.Crfcrt.nmente sue esto~ fallando .pr.rnnte um .jurisconsulto
Jl!ust.re, um cult.or de dr.re1to .. , .
. . · · .... · ·
O Sn: · Anrs·r·rDES HoCH;\ .:... E' summa bondade, quo agra~
deco.
\ '
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0 f:'n. ANTONIO .\]ONIZ. -- ••• e. S ..Ex. 'comrm!hCJide IJCJ'l:lrnente quanto acanhado rwo .l:'m entr·ar 1w~sn:> miouocncins.
. lir. · Pr.esirfr.•nle, $~ IHt .cJ•mlc, cuJo· julgamento nüo se devA
J:elil'at• •la eun.pul oncrt~ ao jury tiiio ',jüslnmcnLo.'o3 de' nature.:a

'

LUw--

· ·
· '
.•·
/
, · . :. : : . ~oo.i•'J
. · ·Na ln<(i~lenn c. rhÍb Estados Unidos é principio de di.reito

:politica.
·-.'

.

'

'

I

'

_.

'.

, ..... _

...........

indi~cuf ivcl, j<ímn is rl io1~u I h lu, rfiiC1 o j ury níio pó de, em tem pu
.algnrn, ~c'r: subst,ilni•j,J pot· um .oul!·o tJ•ibunal, mesm() durante'
a's' e1 i;ws, n~ ·mais l'cll'in ida 1::i 1S, ínn~1no quando o Parlamento

,I

mspunde u haht·a'i-corpus, pDl'lJUa .se o _considera

\

como uoico'
el.cmen!o, ;:alvadol' ·o· ·~f'l'icnt. nos tempos de p'erturbaç.ões politica~.
·· :
.
·
.
· . · Sr.· Presid~nte, ·o itluslJ'O ·nelat.or da. Commiiisil.o de Jus,;
tica da C.nmara !los Deput.ndos, procurando justificar a transf&rencia da comp'elencia do. Jury para o juiz· sin!l'ular, . nos ·
. ·..
Mirnesdc natur~r.a_politica, diz ·O seguinte-: . -·.

..

· · «Ú. jUJgámen[O. Singular do ..iul?., Otl. ~agistradO VÍfRJiCiO, se impoz 'dcí ba·-muit.o, por motivos relevaotés
· . de ordem publica, .para .certos crimes .que. só podiam
.ser bem apreciados- e .julgàdos mediante conhecimentos · ·
technicós, que escapavam ao. entendimento dos profano·H:..
.- · ·
' .·
· ·.
··
·

1
.

,\

•,

· •Pnhi ' ilrou
s., Ex: . a' seguinte
conclusllo:
• . • • . . • _.I :·
' '
!.. ,

;',,-

'

.

J

,,, · .

• ·-

•

~Ora,.':por isso rQesmo, os chamados_ dolictoa poÚ. ·
l.icos, por sua .natureza deviam· ser· confiados· ao Ju!Ja.. ·
menta de juiz _sinsular.:. . . .
··
. 1. · ·
. A premissa do iUUst~~ Deputado hah!ano r:'Ao. d Jaíaa;, ·

"'

·

-.,.

'

'.í

.

'

'!,

'",

•

E1'rr.·c: Livamcntc .. deante dos . progressos. do . Direito ,cr.minal,
depois
'lUC! T.ombros(,l, FcrrLo Garofalo operaram notaveli! transfor. mac•1~R na Criminalogia: estudando. o criinino11o, de preferen. •
.. , rlin ao C\l'ime; . chegClu-se á·con•1lusiio··de que.se deve co.nf~rir o ·
. · ~r.:gnmenlo .dos de\ic.to!l ao Juiz togado~
' ."
· , : ·, .
· .. A r.cncl~tsão de K'Ex., po1•ém~· éque é iotoira·1wnt" 'fal.a;
.porque .IJS :pcnali..st.as mais ·. autorizat:lo9, 'Ciualqur)r. l.IU'! ~r.in a.
·.•!scolú a que :so achem. filiado~;· abrnm. lllliU ('Xf~P.P(~0 pur:a ,.,,
dPpnio· do· estabelecimento ·da modérna escola .penal,
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'
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1
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,

•

. po-liticos·:. ·.· ·
.
· ····· ···
·
. ···Ó SR. EuzEmo ~E' ~.\Non~~oE·-·· Dá um aparte.
o Sa. A:-:To:.-tó .MON'IZ- V~ Ex. :me aponte um só escrlninJ· r!.~ no)ta :que ~u~tetlt.e f)\11\,(l~:r.rim~···'nllfi%• iii'Úlln' .~i'l'
jn!~noln~ pni ,iui~üs "togados·: Eu nlio coqheço.
. ..·
·
.-.~~·inlt\s

'•'

•·•,.

,'··

'

•

·,,,

I

, -

•

.

'

.

.

.

'

• I
,\dmira quo ,08 nobres Senadores. que me' l,llem '· lwnrado
' corn -~~~us apm-t.o~. t.iio ame'udndos; não qucirarn agora t•espoadcr
í\. pe1;gunta. que tive •a lionru 'de lhés razer. · Desejava que .
SS. T-:Exs. mo apnnl.nssr.m ·um· ~ó c~IJJ'illiQr. de. Direito Penal,
··. ,llle ·Hii-l.enl.e que os .cri.mes· politicas devem ser, do · profc''rmcin, jUli;tn(los pnln.~ ,iul~!!~ togado!_. . ··
f.l' .lanmltnvcl tlUO, iJrn plr!no t•egimen republ.lcauo, quoi. J'nrr1o> ·~J~ta·hrlrceJ• · nnrtna9, qiJA .iii .Ms prlrnetro~ t.empo~ . do
· l;nli'lirio 11rnm .Cflnr.temn!lrloH ploe seus ostacllstu,
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A pruposilo, vou lor uma opu11uo de . AnLou i o
Carlos, exleruadn na ConsliLulnlfl de, Imperio. · DisserJanelo sobre o crime. polipco, disso 1.1 grnndt~ b1·asil ei~o. que:
cnão ha padrão certo · e determinado. ·de criminalidade, es:.
scnci~l clemen~o de justica. das ·leis. penaes; que :aquil_lo que
uns ,)Uigan1 crnne, outros JUlgam vn~tucle; ;que mmla vez
falta .mesmo 11 impútaciio, pois o perpetrador- cúltla fazer
bem o não mal; que o exemplo sobre .os e.spectadores é cir.:
cumscripto ao circulo dos que creem. criminoso o· licto, mas .
· não abr~nge os que pm~sa~ como o sofrredor, os quaes jul:. . ·
· gando v1rt.ude o acto, . Jrritam-se com a pena ... · E' mesm(l
muito differente a siLuacilo dos criminos.os pollt,icos compara~a com a . dos fa~ino~as particul~res. ])stes toem por ,ini.
nugos a socJcdado mte1ra;· quasl nmguem soffrc com o mal
que lhes acarrel.a a pena, p~rque desta vem à segurnnca ge:.'
ral: Os criminosos politicos, porém, não estíio.no mesmo ~aso;
·se um part.ido os aborre.ce. e g!)sa com o seu castigo, outr.) ·
·-partido os ama e .sof!re com elles; e. a maior. parte ela nacão
um ige-so com o espectaculn ·elas dores de homens de cuja ror.
l'et'sicla'de niio. tem npodidicn conviociio. ·. (Annaes d:t·.Consti- ·
tuinte de 1823, tom. 1,", pag. t28;)
· · ·
··
.
,
I
. Q SR. EUSEBio DR .ANDIW>E - O legislador r·r.pnblicano.
· pénson ele. ~utra fórma. . . ·. . · .
.
.
. ~ ..
· o sn. ANTONio MoNrz. -o. Não faca e>sn injus.t1i:a no 1(;1~islndor ~cpublicano: ~oão Barba lho, rr.ffirfndo~sc á~ pnlavt·ns .
(fe A.ntomo Carlos, a~s1m se .expressou:· . ·
.· · · · .
,. .
.. .·. cTsso iuosf.rÍl o tento o à .oircums 1lcr•.ão ~.on"i' q11ri sr. deve
,julgar c punir essa !lSPe.cle ele crimino>os.,
'·• · .
· · Ahi está o .maior commentador da Const.il.ui~ãa Hat·Ril~il~~
.rle pleno accôrdo com .Antonio· Carlos;. ficando· assim r·cspon:..
dido n aparte cou. _que o nobre Senador. pelas Alngou3 me
honrou.
·
· .
•·
· . Sr. Piesidente, ·entre a queiJes que combatem conf1Jrfr·.~s~
. a·o juiz singular o ,iulgamcuto dos cJ·imes ~·oliticos estilo .(o.o
·dos os escrlptores .que. CO!Jheco, filiado~ á: .escola posif.iva, . . .. ·
Lombroso, ·trátando ··desses crimes aEsim .se exprime:
· •O est.üdo ·. anthropoloSico do .Criminoso ·torna nvid~nte a
iminensa differenca ·entre os criminoBos :políticos e os cri,.
· minosos comniuns: com .effeito, ·a pr.:d~mitiancia elos criminosos de occasilio e por .pa!XIio; a elevaci'lo dos impulsos. a nobreza do fim, que se encontra entre os primeiros, tornam evi. dente mesmo para os crimes mlxtós, a· necessidade de. uma
penli 'especial. (Lombroso - O crime politico .e as re~olu- ·
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• Sr.. Presidente, n -raziio aPl~esent.ada por aquclles que quç- .
rem retirar do jury para o juiz singular o ,iulgamnel.o dos or1~ · .
mes communs é· que -o .jury· nlio inspira a devida. confianca,.:
porque é, um tribunal llondescendente, que se. deixa: facilmente ···
corromper. 1
·
·: o Sa. M·~·Nrz Soonlf . ..,... Sempre em favor do réo. ·
· · . O Sn. AwroNro MoNiz ~como bem di~ o nobre. Se- ·
pador pela Bahia; sempre em. favor do réo. · ··.
'·. . --·'
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o Sn. EuzEBIO oE ANDnADE ,.- Nem sempre. })f'. uma arma
de dous !lumes.
O Sn. MoNIZ Sórm·~ --" Os criminalí~las !{Ue accusam p ,jury
dizem que cslo, ·yO~'l'O!T)Piclo. se!JJPl'fl ~bsolv~ o réo. Nuo conher;o nenhum ct•Jmllla!Jsla que mcrunme o Jtll'Y por ellc con··
demnar innoccnl.es.
.
. 6 Sn. Ar-;1'0:"110 l\10:\'IZ -A opinião dos nobres S~nadores
não· é a daqLJellés' qtw soi consagJ.'lllll ao csl.udo ,da ,.vJclll ·elos
povos ,civilizarJt,;;. 'l'odos elles cFzer!l, sem qu~ ':'a· msso o· menot• intuito. de ccusu rar a rnagJsLraLura brasiloll'a, todos elles
dizem, que ao GO\'CL'llo é !T)Uito mais faciL corrom~er o magistrado togado do (!Ue ao .1ury,
·
·o Sn. EuzEmó DE ANDl'-'I~E - Mas Ex. c·squec'e que es~e ·
· ·'julgamento tem recurso para o tr.ibunal superior. Esl.a cons1- .
~cração 6 imporlantissima ..
o Sn. MONIZ SoonÉ - Mas nó caso do jury tambem tem •
. , ·.. O Sn. ANTONIO 1\!oNIZ - Vou ler as palavras de Proa!,
. sobre o. assumpto. Diz elle:
.
· ,
.
·"Sem cicsconliecer a ,iusLiça das cdticas de Cromwel co·ntra o jury, criticas que são exact.ameriLo áS mesmas. que ho,ie
· lhe são ,feitas, é preeiso ·ajuntar que o ,jury ·tem, no mais alf.o ·
·gráo, unia qualidade que torna ·sua rhanulencão · indispensavel; ell'é é independente; a politica não pó;fe corromper 'jurados· designados. pela sorte. Está inclependencfa ,é a mais segura g'aranLia da liberdade individuaL e da liberdade politica.
:Foi ojury que protegeu os republicanoscol)tra a :vingança de ·
.. Cromwel e que salvou muitos· accusados realistas. Eis .porque
.Cromwei ilão o amava."•· ·.·
, ·.·.
.
·
·
· Como V. Ex. sabe, niug·uom foi mais contra a instituição
j:lo jury do que o· ditador ..ing!ez. ·. · ·
·· ·. · ·
·. ·
o Sa. MoNiz SÔonll ...;... Como todo~. os élitadores.• ·. ,
, O Sn. ANTONIO' MoNl7. - Cromwell levantou forte campanha contra o jury porque ellé sabia que não podia corromper
os jurados, t.iradôs. á ·sorte no momento do Julgamento, ·com a
mesma facilidade com ,que corrompia' os .magistrados.
. .
.
. O, ·Sn. MoNiz SoonÉ -· ·E no caso em qu·estão .o' juiz já vae,.
,r.óde-se diwr, fcrreLeaclo com a flor de liz, para julg·aL•'taes
crimes. cm virtude do ·que. a ·lei determina sobro a· sua nomeação. ·
, . ·.
··• ·
·.
O. Sn, ANTONio ~lo!\iz .-· .A faniosa.loi cle··frnprensa; cxa~
ctameutc para embaracar ·a .critica aos. actos do- Governo, conferiu ao .iuiz a competencia elo julgamento. dos accusados dé
deli ctos da palavra. A respeito ·externa-se do· seguinte modo o
Sr. 'Barbosa. Lima Sobrinllo ua sua e'splen'dida. monogratlhia

v;·

(
\

f
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.••

'

'

'

·,
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.

~

.

\

- () P.roblema da !mp1•ensa: .·. · · · · . ' .•.
: · .. · .
·"A magistratura excede aó· :jury ·pela.· cDJnríctcncia,. ma3

t.ambcm pela' su,icição .maior .ao poclet•, dcànte' do qúal se acha
mals exposta. de que o . jury... Ulll .. Pouco ,,i! C: exporiene ia nos
mostra que os .itiizcs se comrriõYcnr·ctoanLc· cló qu~ lt'il2 o apoio
pos governantes.
· · ·
·
. "
' o Sn.j~úslmJo' Dl~ ,Al'IJit~DB - ~\ css~ opini~o eu. aritCilOliho a de uúduriilla:; a· de um pàr·Jumentur; e a de um professor
..de gipeHo, nosso éól) tempo1;aneo.
··· · · · ·
·· .. · ' '
. .
,;:· :·
'
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_o S11. AN'rONIÇJ :\loNI~ - Daud~L disa~. que _ouviu de. un1
iMinJStl'O J'rancez o ~cgumte COUCC!L.O·: ~E .CUl'.IOSO. CO!ll_D ?S
· magistrados tanto mais elevados na lmrarclua J\ld!ciarJa,
·tanto rnnis do!!il aopoclet' c.eutrab ...
0 SH. EUSElliO OE ANDHAD.I' -. Mas V, Ex:. não app!ica
isso riaturalmen,te ao Supren:o Tribunal . Federal;. seria unía
inj u~tiça. . . •
.
. ·.. O S11. A:>Tll:SIO ~ICJ)I')l: - · O nobre Senador ·quer talvez
m;car~mo di lliculdades .~c.om' o seu aparte. ·Engana-se. Não
avplico es~e conceito :to Supi'Cmo Tribunal 'Fedet•al. Entretanto, podoria dizer a .S. Sx., qUt) os nossos juizes· varias vezes lee'n1-ccdido' aos dr.sejtJS do Governo.
·
· .íLcn'ibrarc i a S. Ex. o J·eceitlc caso · de habaas-c01'lJ'Itt ·
. concediclo ao Sr .. Raui·.F'cn·nandcs, corno presidente do Estado
·.do .1Rio .de ;lancii'O, que não foi cumprido pelo Podei' Executivo, tendo. q ·Supremo Tribunal· se c.onl'orrl:lado com essa ai·l'JiLrariedade. ,
· ·
·
·
·; 10 .Sa. BuE::-;o BnAND.\Ó __, Não apoiado; o habeas-corpus
toi cunwridp~ ' . .
.· .
· . . .
.
·- ' o sn: AN'Í'ONJO !lfi:JNIZ ~ Si fof e.umprido. eu pcr·guntarei
' a V. Ex .. -quem c\ o actual pr·csideulc do E:: tacto- do: llio do
(Janeiro; é o ~Sr; Haul Fcl'nandcs, que· obteve o habeas-corpus
:Ou o SI'. Felicilino Sodré ?
·
'O Sn. MoNtz 'Somu~ - Não deixe V. Ex., de accentuar o
seguinte facto: o projecto creando nov.os lagares de juizes,
,(Jll~l' dessa fqrmn ·convencer a .l\'açã.Q de .que os juizes_ ·acLuaes
~Ião inspiram· confianca.
.
)
·o :Sn. 'EuimmonE ANDRAbE :._ Não apoiado;
;
·O Sn. D~ENÓ BR,;NI),\0 ~·Não ai)oiado; hão
retira a

se

· ·· oompeLL•ncia dos. acLuaes. magistrados.·
.
'
.
'
. .
..
.
.
O Sn. Eusimto DB ANDR.\DE - O argumento de V. Ex. é
'

'

'

contraproducente; si não ·inspirassem éonfianca. o projecto
· não retiraria a· conipelef.lcia. dojuryi
O Sn. ·.M-oNIZ Somn~- Si Leem confiança na magistratura,
.não inventem lagares, não. inventem .iúizes. ~sse pro.ieclo é
como eu fli'::;o.: uma comlcnmacão formal que faz o Govex·no
'nos ,juizes. ,E' como eu jú disse; ·não querem juizes, querem
•

,

· ·.carrascos.

..

· .

;

.

.

(I.

.

. .

.

•

.

'

•

,

.

'

·. O_Sit. Eus~Bio. DE A::-;on.IDE ··- Ó pro,icelo não cria juizo~ .
. ·Os log·ares ·são de. coúeurso·, c s•\ depois 'da indicação J'eila pelo
· Supr.emo'' Tribunal é que o .Presidente da -Republica faz as
Jlomeações. tPorlanlo, o àrgumenlo de V.. ]i:x. não prevalece.
. · 10 S1\" 1L'iTO~Io MoNJZ -. De modo que,. Sr. Presidente .
. as -di·STJosições do J)['O,jeclo são inconstilucionncs porque Le0m
ear\(cLCJ.• de reLroacLi\•iclarle; são inconsLitucionaes ainda •porque
trazem
como consequcncia a abolioão' dojury, pelo monos, para
•• o ,iulgmncnl,o
dos crimes politico~.
·
· · _· · ·.. .
·
'rrutn lambem .O ]ll'OJeclo, de Ulll ouLro assumplo da mais
' :nJevacla imporlancin: u extincçãt:i ela prescripçãp para a. accão
~.a condemnação dos crimes politicosc
. ·

ANN.\IÚl DO SENADO
O projecto primitivo da Camaru dos l)eputados abolia !l
prescripção. para os crimes d~ natureza p~tnicu, O substi-:-tuLivo do Senado. que se transformou na ler n.' !~,8-iB, mauteve o n1osmo dispositivo. O novo p!'ojecto,· aquelle que veio.
corrigir essa lei, diz que a prescr.ipcúo abrange a aecão a a
conclomno.cão. Ampliou, portanto. . .
.
O Sn. Mo~rz SoDBÉ -· A~ acQão f.\lua: o ;á conderunacão .
. O Sn. ·ANTONio MoNiz _:_ Perfeitamente. Xfio púde este
· dispositivo. ser considerudo interpretativo ou dcclarntorio.
E' ampliativo.
. .
•
.
Creio que, neste ponto pelo' meno8, o nobre Senador por·
A!agóas está de accõrdo commigo: ·
·
..
·.. . . .
0. SR. EUZEDIO l?E ANDRADE - Expliquei isto · no . meu ·
parecer. E' a mesma expressão usada. no codigo. · ·
·
O Sl\·. ANToNio MoNiz -·S. Ex: pl'ocurotl just.íficar essa>
· .
. · · . .·
sua opinião citando palavras de Garofalp.
O SR. EuzEBio DE ANDRADE - Fali ei sobre prescripcão
em geral.
·O· Sn. ANToNio MoNrz -· Estavamos tratando da. prescripcão em ma teria politica e .ni:ío da· prcscripção · em ·gora! ...
S. Ex:; para ,justificar a prescrip•:ão ncstn caso, tl'ouxe a au:t.oridade· de Garofalo. ·
·
O Sn. EuzEBro DB AND!l.<I:OE - Em malcria penal. ·
:·-....'
O Sn. AN'l'oNro MoNiz ·-· ;Em niatel'ia penai; mas S. '1Dx.
·. .
se esqueceu da doutrina. de Garofalo· sobre o ·que. se.ia crime
politico.· Ora, S. Ex. sabe que Garof'alo -classifica os criminosos em quatro cathegorias c em nenhuma dellas inclué o5
criminosos politicas, S. Ex. sabe que n· primeit•a cathegoria
de sua classificaJ,:ão é constitnida por aquelles· que attentam
contra os sentimentos· da 'piedade ·o da probidade, aqnolles
f!~le roubam e matrim; os que offendem unicamente os senti'-. · ·. ·.
mentos ele piedade -·os que matam, .formam. a segunda .. Na
tm·eeira estão os que ferem os sentimentos da· probidáde ·..;....,· .
-.
os larlrões. Na Cjuarl.a os que attentam contra o pudqr. · ..
. Em. nen!l'!Jma dessas class,es· S. E:;-. pót:ejncluir os cri~
mmosos pohtJcos. . .
·. . . . . .
·.
. , . _.
Por consequencia, as palavras de Garofali), _por. s, Ex:.,
citadas, teriam toda a- opportunidada c cabimento si' se tratasse de Crimes cnmmuns. Do .c-o.ntraria, .permit.!a· V. Ex:.,
que o diga; a citação não tQm o menor cabimento.
O Sn. EuzEBio DE ANDMDE dá um aparte.
O SR .. ANToNio MoNiz- V. Ex. não póclc pcn~r dessa ·
fórma desde .que não contesta que Garofalo na sua cllissifi- ·
cacão. nãci se referiu ao criminoso p'olit.ico. , ,
.
: .
S. Ex~, creio, lambem aludiu a Garraud; · mas Gurraud,
si é contrario á prescripção, é ' üm . grande partidario da .
amnistia.
·
· · · · · ,. ·
·· ·
,. · ·
· O SR. EuzEBIO DE ANDRADE - São. i~stitutos ·. compléta.,
.
mente -differente~.
O SR. ANTONIO MoNIZ - Elle entende que aquelles que
commettem crimes politicas não devem ficar eternamente sob
, '.
·
. ~ acção da justiça. ·
'

'
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.. O Sn. EuzEllro DE ANDnADE -. ·.Perdão, amnistia é graça,
não é prcscripção.
·
.
. .
.,
O Sn .. ANTi:lNro MoNiz- Quem é um criminalista francamente favoravel ao inst·i1tuto da amní·stia, como Garofalo, pód'e,
perfeitamente ser contrario á pre·scrípção.
·
·
.
O Sri. MoNiz SooRIÍ - Aliás, Garofalo não combate a
pre~cripção; elle _só não quer a pre·scripção para os criminosos
·
.
.
. . ··
habttuaes.
O Sn .. EuzEBIO DE ANDRADE -- ],)ara os criminosos em geral.·
..
0 Sn. ANTONIO. MONIZ - Não,. V •. Ex .. está muito enganado, elle só não quer a prescripcão para os criminosos habi- ·
tuaes. Mas, para o individuo que decorrido um certo -prazo se·
revelou regenerado, admitte-a.
·
-' · ·
.
: . 0 Sn. EuzEBIO DE ANDRADE - Para e·sses, ha o perdão, á
amrlistia, a: reabilitação, institutos. muitos . differentes da
prescripção. Não é~ justo que· emquanto alguns desses criminosos aqu'i fiquem cumprindo· pena, esses outros fiquem err_i
· _liberdade no estrangeiro, locupletando-se .com· o. producto dos
seus actos criminosos...
· ··. .
·
. . ·
.·
. -0 Sn. ·ANTONio. MoNiz
Sr: Presidente,--é- lamenta~el
qtie, no momento actu~l, el,!1 que tod,os .o~.povo·~ cul.tos veem
. obedecendo ·na sua legtslaçao aos prmctpJOs vtctorwsos no
. mundo scientifico, nós !)stejamos retrogradanào ..
.
EuiEaio.DE ANDRADE._:_ Não apoiado; · .
·_
O Sit. ANTONio MoNiz -. Á~ ultima·s reformas penaes ·que
têm- ·sido introduzid11s na .nossa legislação, se recentem dessa .
graride falha. São retrogadas.
.
'
· •Entretanto, Sr. Presidente, emguanto assiir1 procedemos,
o Perú acaba de-votar ú seu Codigo Penal, applicando todos os
·princípios victoriosos no ·terreno scicntifico, -como salienta o
eminente Sr. professor Esmeraldino Bandeira no seguinte
. , topico de recente arbigo p_ublicado no Jornal do Brasil:
.
.
'
"Em synthese:. A leitura a.ttenta deste codigo leva
ás tres ·seguintes e maximas -conclusões: primeira, que
- emancipou -elle · a mentalidade peruana da tutela pos- .
· thuma de Carrara; scg.unda, que o.. codigo . tem poten- .
:cialidadc juridica. para viver muitos annos;· terceira, ..
e que tem valor scientifico para servir de modelo -aos .
novos codigos. ~·
. .

1· .

osa.

(

.

'

'

.

~··

'.

Infelizmente, Sr: Presidente, niío se póde applicar · ne-·
nhum. desses conceitos ás leis penaes ultimamente votadas
pelo Congresso Brasileiro. .
/ · · ..
. ·São: essas, Sr: Presidente, .as considerações que me pro. puz fazer, explicando. o meu .voto contrario ao projecto· da
.Camara dos Deputados. Sinto profundamente .que, em pleno
regimcn republicano este.iamos transformando o Parlamento .
· em urna arma· de perseguição ...
. 0-Sn.·EusEBJO DE ANDRADE·-~··Não sei como.
O Sa .. ANTONio MoNiz - .... deixando-nos .dominar pelas
paixões do !J'!Omento, vota,ndo leis que niio. aLtendem aos in-.
tcresses pubhco~. . .
.S. - :Vol. Y.
25
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Sinto profundamente, Sr. Presidente, porque estou convencido de· que o Brasil somente poderá prosperar e engrandecer,· occupar o legar a que tom direito no consenso das
nações, fazendo uma politica verdadeiramente democratica,
quando se resolver a collocar acima dos odios o das paixões.
do momento o bem geral. (Muito bem; muito. bem .. O orador.

é ·cumprimentodo.)

·

Compareceram mais os Srs.: A. Azeredo, Mendonça Mar. tins; Lopes Gonçalves, Pedr.9 Lago, Miguel de C~rvalho, Sampaio
• Corróa, José Martinho, Lauro Muller e Vespuc10de .Apreu (9) •
· · Deixam de comparecer, com causa justificada, os Srs.':· ·
Barbosa Lima, Justo Chermont, Josó Euzebio, Costa Rodrigues,
. Antonino Freire, _João Thomé, Ferreira Chaves, João Lyra, Eloy
de Souza, Aritonio Massa, Rosa e · Silva, Carneiro da Cunha,
1\Ianocl Borba, Monoel .Monjardim, Jeronymo Monteiro; Joaquim Moreira, Paulo de Frontin, Lacerda Franco, Alfredo
E II is, Eugenio Jardim, Ramos Caiado, Affon~o . de CD.margo, ·.
Yidal Ramos, Soares dos Santos e Carlos Barbosa (25).. ·

o Sr: Presidente ...:. Continua a discussão. Se · nenhumSenador quer usar mais da 'palavra, · encerro· a discussão.,
.(Pausa.) Está encerrada. ·
.
-.
. · _ Compareceram á sessão 35 Srs; .•Senadores para as .votações.
·
·
Vou, pois, mandar proceder á chamada.
. . Proced'endo-se á chamada, verifica-se a ausencia ·dos Senhores: .. Dionísio Bentes, Lauro. Sodré, Eurípides de Aguiar,
Pires Rebello, Benjamin Barroso, Mendes. Tavares, Carlos Cav,alcanti e Soares dos Santos (8) •
- · . · .
'

.

O· Sr. Presidente - Responderam á chamada 27 srs. Se- ·

.

nadores. Está, assim, confirmapa. a falta de numero. . · .
Nadà mais havendo a tratar, designo para ordem· do dia
de. amanhã, o sesuiute: '
· - .
.
· Votação, em .discussão unica,· do . véto do Prefeito n .. ·28,
de 1923, tí'resolução do Conselho Municipal que extende 'á pen- .·
sionista do~ Montepio Municipal, ·D. AD.na Margarida. de' Miranda .
Monteiro Manso, viuva do contribuinte Dr. Antonio R. Montdro"Manso, as vantagens· dos decretos ns. · 2.-170, de 1919, e
1.42·9, de 1920 (com parecer contrario da Cómmissáo ·a,e Con-. ·

· .s.tituição, n. 180, de 192-$);

'

.

·

.

' .

· .. ·

· Votação, ·em discussão unica; do . véto do Prefeito ·n. 28,
de 1924, á resolução do Cohs_elho Municipal .que crêa tres premies annuaes para serem -distribuídos no fim do anno escol~
cril' cada uma das e'scolas publicas municipa.es · (com parecer.
favoravet da Commissão
'
.de Constituição,·.,' n. 181, de. 1924);
.
Votação, em discussãó .. unica, do rcq'ueriníento. da. Commissão· de Finanças. solicitando que sejam pedidas informacões ao Governo. relativamente'. ao projecto do Senado ·n. 59,
de- ':1923; elevando a 2 :500$. os -vencimentos do thesoureiro da
divida "publica da .Caixa de. Amortização (parecer n. 188, de
,1.92~),;
. ' .
. •

.

(•
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Votação, em 3" discussão, da proposição da .Cam~a dos
Dopulados,· n. G1, dO· 1!l24, que dispõe sobre a prescripção da
acção o da condemnação nos crimes 'políticos e dá outras providencias (com parecer contrario da Commissão dNustiça e.
Leuislação 'á eynenda do Sr·. Barbosa Lima, n. 184, d~ ,1.924),;
2" discussão da proposição da Gamara dos Deputados,
n. 154, de 1923, que autoriza abrir, pelei Ministerio da V,iação
c Obras Publicas, o credito especial de 9.414:576$698; para
pagamento aos scl'vontuarios da ·uníão, nos termos. do a:t. :1.50, ·
~ i", da !e~ n ..4.555, de 1!J22 (com çmend" da Com.mlssão dte:
.. J!'iilânças, paràéer• n:· J74, de 1924)'. · · .
·
. ·
·
Levanta-se a sessão ás 15 horas.
.I

.

~

.

'

.

'

-
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•92" SESSÃO,
EM 27 DE
SETEMBRO
- .
.
.
'
.- . DE 1924
.
'

PRESIDENCIÃ DO SR. ESTACIO COIMBM, PRESIDENTE

•

A's :1.3 'e meia !Íor~. acham-se pvesentes os Srs .. Meu.. donca .Martins, Silverío Nery, /Pires Rebello, Pereira Lobo,
Aristides .Rocha, Dionysio Dentes, Lauro Sodré, .cúnhá Ma.· chado, Euripedes de Aguiar, Antonino Freire,· Thomaz Rodrigues, Venancio Neiva, Eusebio dri Andrade,. Gon(iaJ.o Rollem. herg, ·Pedro Lago, AnLoniq Moniz, Manoel Mon.iardim, Bernardino Monteiro, Miguel de ·Carvalho, Joaquim Moreira,-. Bueno
Brandão, Bueno do Paiva. Adolpho Gordo, Luiz Adolpho, Her..:
, monegi!do de Moraes, Affonso de •Camargo, Carlos Cavalcanti,
· · Generoso Marques, Vespucio de Abreu e. Soares dos San-.
.tos .(30) .
·

..

O Sr. Presidente - Presentes . 30 'Sra.: S.enadores, está ·
·
'··
aberta :a sessão.
· · ·Vae ser ·lida a acta da sessão anterior. ·

·o Sr. 2~ Secretario procede á Iéitura ·da acta dâ sessão an-

. terior,

qu~,

posta em discussão,· é. approvada, sem reclamaoão•
.ó.Sr. i • S~~i'etar~o dá co:nta ·do segui~te
.
··
'

I

EXPEDIENTE
Officios: ·
Do Sr. :1. • · Secretario da Gamara dos Deputados, remet.terido a ·seguinte
··
·
PROP.o.'siQKo
N.. 66 ,....., 1924

O Co.ngresso Nacional ilecreta:
r '
, .
•
••
,
:A:rt. 1.". F10a decretada a moratoria de 30 dias para
E.stado .de
a oomecar <la data. desta Ie1 o nos
. iMatto Grosso,
.
'.

o

...
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mcsmns termos da que foi concedida para o Estado de Silo
Paulo, pelo decreto n. L.843,, de 5 de. agos.to de 19211,
Art. 2, O Poder Executivo prov1dencwrá sobre as corr..municacões telegJ'aphicas ,necessarias á i.mmediata. publicidade da presente lei e da de n. 4. 843, ac1ma refer1da, dentro
do territorio do Mal lo Grosso.
· Art. 3. o Revogam-se as disposicõs em contrario.
Cámarri. dos Deputados, 26 de setembro de 1924. - Al·!tol(o RodJ•iaues de Azevedo,. Presidente. - Domina os .IBal'bosa, 1o SerreLario interino. - Ephyaen,io Salles, ·2° Secretario inlerinc,. - A' Oommissão do Financ.as.
·
· Do Sr. Ministro l'la <Guerra, rcmettendo dous dos autographos das resoluções, l·egislativas .. qanc.cionadas, que autorizam a abertura dos seguintes cred1tos:
De 1 :028$160, para pagamento i.le diarias que competem
a Mathias· FOI'Lunato COJ'l'êa, operat•io de 3" classe do Arsenal
de Guerra do Rio Grande do Sul;
De 2 :628$, .para indemnização ao opcrario Francisco Alfredo Pires, em virtude de sentenca judiciaria .. · .
Archivc-so um dos· autographos e rcmctta-sc o outro á
1
Camara dos :Deputados.
~ Sr. 2• Secre.ta~io procede á leitura do ·seguinto
0

-·

PARECEI·;

. N. 189- 1924
·' ..

·,· \

. · A éo1n1rt i.~Sãô de Marinha e Guerra, tendo estudado· a
ênwnda á proposicão n. 58, do corrente anno, estendendo aos.
internos do Hospital Militar de S. Paulo e aos do Central da
Marinha as varttagetis concedidas, em igualdade de condicões,
nos. do ·Hospital Centrai' do Ex·ercito, julga .que elia. deve ser
~pprovada, uma vez que se basõa em rigoroso ·Cl'iLerio de
Justiça c equidade. ·
.
.
·.E,. para attender, na medida: do possi.vel, .integralri1ente,
esse criterio,, applicando-o .a· todos os casos de· seu conhecimento, recommenda.mais á alta deliberação do Senado as tres.
sub-emendas abaixo transcriptas, que, ·conforme,. p.ensa, co·mplctam os dispositivos da referida proposição', destinados. a
recompensarem serviços extraordinarios prestados á Republica, nas operações. de guerra, realizadas em. sua· defesa, pOt' ·
Mfi.cines da 2.. linha, .sargentos e· estudantes .das nossas .escolas. Estas sub-emendas .são as seguintes:
.
Ao em ,,ez · de pa:ragraphõ· unico, dfga-.se: § '1 ~. a:ccres- .
cen tando-se:
.
·
§ 2'. Os academicos d.e medicina, doutorandos de 1024,
com os serviços de guerra acima mencionados, gosarão das
grnclunQõcs que lhes foJ•nm conferidas aLé a realização do pri:meiro concursn para preenchimento de vagas 110 ·Corpo de
Saude do Exercito, .após sua formatura.,' · ·
§ 3o, Os sargentos do Exercito ou da· Armad,a com o curso
de pharlpncin, qu,e pre,!!ta~arn, seryiço~ de ~err-a d~ssa pt•ofis-

/

•
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são, nas fórmaçõe.s sanitarias das tropas em op.craÇões; terão
Jreferencia cm igl;!aldado ·~e c~ndições e mediante. o concurso.
egal pai•a nomeaçao ao pr1me1ro posto. do respectiVO. quadro ..
§ .~·. Os cirurgiões dentistas da 2~ Iinlia, que l.enham
prestado serviços de guer.ra em S. Paulo ou em outros pontos
do f.erritorio nacional, em. defesa da legalidade, poderão ser,
igualmente, commi,ssionados no posto de· 2• tenente ..,
Sala das Commissões, 26 de setembró de '192L. -Felippe
Schmidt, Presidente. - Carlos Cavalcanti, Relator. - So,ares
dos Santos. - · Benja'Tf!,in Ba'=~oso, :vençido.
·
.

!

'

I
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ÉMENM Á PROPOSiÇÃO DÁ CAMARA DOS DEP,UTADOS N. 53, DE
A QUE SE. REFERE . O• PARECER SUPRA
.

192,i', .

Aecrescente-,se, onde ~onvier::
Art.
As vantagens concedidas pela prese~ te lei aos in·
t.ernos do. Hospital Central do· iExercito são· extensivas: a.os do
·Hospital Militar de São_Paula, . e aos· .do .Central da Marinha,
.cm igualdade ·qe ca,pdiç.o.e~.
/.

U,ustificação

A apresentação· da presente emenda additiv.a obedec.e exclusivamente a um sentimento de ,iustiça, que impõe· igual
tratamento a cidadãos ,que porventura . prestaram serviços
idcnt.icos ás forças legaes em .opera2ões, em. condições semelhantes, aliás, ·cabendo 111 constataçao desse . facto . ao Poder
E.xecutivo, uníco con~I}Ctente, :com o-si elementos' de informnNío que poss~e, 'para .torna~ effectiva _a coMessãq· de que
se .trata.:
Sala das. sess(ies, em 21 de setembro de 1924 .. ,....., Carlos
. Cavalca.n.ti. · .
;. · · . ··'
- · · ··
··
·
·
'

...

I'ROPOSICÃO DA CAMARA: DOS DEPUTADOS N,.,

53,

SE REFERE, O. PARECER SUPRA

.

..

,.,
•

....

DE

'192/.'

A

()UE

.

O Congr.esso Nacional reso.lve:
Art. ·1·.. Fica o Poder Executivó autorizado a-promover
·DO posto de 2• tenente os sargentos do· Exercito, da Policia ·
.Militar e do Corpo de Bombeiros do. Distrielo Federal . quo
. praticarem actos de comprovada bravura na r.epressão· do
actual· movimento sedicioso, iniciado en1 S. Paulo, dispen- ·
sridas todas as condições da. actual lei de promociio.
·
· · . Art. 2" •. O Poder Executivo poderá, desde logo, promover ao posto' de 2' tenente ós actuaes alumnos do terceiro .
·anno da Escola Militar, os quaes, finda a sua utilizncão nas ·
forças .em operações, voltarao a. term1inar os cursos l'ISspectivos, de accôi'do com o regulamento .de ensino cm vigor.
Art. 3• .~ O Poder Executivo fica tambem autorizado a
eommissionrir em segundos tenentes os sargentos, cujos serviço-s se tornarem nec.essarios á. marcha Togular do servir.o
activo do Exercito, até 50 das vagas exislcnles. ·
· •
Paragrupho unico. A faculdade· concedida no Poder Execut.ivo neste art .. 3• ces~artl logo que soja I:ost.ubelecida n nor'

'

'
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iri~lirlnde da situação pert.urbada pelo movimento sedicioso
inicmdo cm S. Paulo.,
.. .MI;. 4•. Os sargentos que, por actos de comprovada bravm·n, forem promovidos a segundos tenentes, ou que tenham
sido commissionndos nesse posto por exigencias do serviço,
devem, para ter accesso nos demais postos, habilitar-se com os
ettrsns rlns respectivas escolas, de accórrlo com as disposições
rins .rQ~•ulnmento·s dQ ensin.o em vigor, dispensado o reqmsif.fl
da idade..
·
Pnrngrapho unlco .. Os ·sargento.s quo forem promo~idos,
011 COI!lmissionados f:l IiÜO tenham l)Odido satisfazer ás. CX!g'P.D. cia~ rios rcgnlnmenl.os ao ensino cm vigo·r, terão; quando fo,
1'0111 at.t.ingidos pela reforma compulsaria, as vantagens do
posf.o cm ou e flc rncnnt.rarem.
Ar!.. 5•. Os officiaes e sargentos das forcas policines. c
r.orpos de Bombeiro·s rios Estados que houverem prés!.ado r~
lcvnnfmr sct·viço<: em defesa da ordem e dil. legalidade, serão
consinán.doA officiar.~ honornrios· do Exercito de 1• linha em
Pnstn~ immndint.amente superiores aos que occuparem nas
resprctivas forcas.
·
. .
·
· ·.
~- I•. Os nlumnos. das EscoJa.q Superiores que, ao re~cn
iat• n movimento sedicioso df\ S. Paulo, se achavam matrJCltlanos nos cursos de preparação para obtenção do posto de officinl da rosm·va ·do· Exercito, . e se~uiram incorporados ns
Runs l'Csp.cci.iv::ts unidades para tomar parte nas oneracões de
;::nerrn, contra os sedicioso;s, ficam dispf\nsnàos rias. exigen<'.las rio t'OA111r.ment.o em vigor para oht.enção do referidO posto
de 2" t.cnente de 2• clas~e da reserva da 1• linha. que lhes
srrá confm•ido ln'go após a terminação, do precit.ado movimento
qcclir.íoso. pt•ncedendo informações do commando em chefe das
forças em operações.
·
. ·
.
· . . .
~· 2~. Ig·ualmente ficam dispensados de todas as exlgencias fios. rfrgnlnmentos em vigor, exMpto ns intersticios para
a oht.cnQiín ·do posto de offir:inl do EX'ercito di.' 2• linha,' os
nfficincs da antiga Gu:irda Nacional que se tenham apresenf.ncln 'flRl'ft ser'!'ir .nas forças do Exercito activo, ·e tenham
m·csf.arlo serviços. precedendo informações do eommando em
chefe rins forcas em operações.. . · ·
· .
· At•L 6". O Poder Executivo poderá Promover ao posto dQ
s~gnnrl() tenente os sargentos e sub-officlnes dos ·diversos. cor-:
nos rln Armnrln e classes. annexas, que, po:r acto· de bravura,
·,:;o clisl.ingnirl'm na repressão do actual movimento. sedicio,:;o
h1iciarlo em S. Paulo, dispensadas' as exíg'cncias dos regulamentos r J.ois em vigor. ficando aggregados aos quadros das •
. esper.inliclades a que .pertencerem. .
·
· . · ..
Pnrngrnpho ·unico. O Poder ExMU:tivo eommissionará.
rles1ir j;l.. cm ,:;egundo tenente .os nctuaes primeiros sargentos
·rio nnf.nlhfío Naval. cu,ios serviços. se t.ornarom necessarios á
slla orA'nnizncfío, considerado o Batalhão Naval como um rcg-imm1f.o de infántaria do Exercito, assegurados ·aos. mesmos
as vanf.agens consi.antes, do paragrapho unico do ··art. 4".
Arf.. 7". O Pndl'\r 'F.xecut.ivo t.nmbrm pnrlr.r:l rlesrlc Jogo
JWntwwcr an Posto de 2" tenente os actuaes guardas-mnrinhn.
ns f]nnrs. finda a sua utiliza!)lão nas for~as cm operac-ões de
J·rnres;;ãn ao movimento sedicioso iniciado em S. Paulo, volinriif1 a terminar oo seus cursos, de accôrdo com o rogula·11lf1nf.o de ensino em vigor. sendo a. classificação feita éomo·
determina o regulamento da Esoola Naval.
·

I
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'" \Art .. s•. :Aos filhos dos officiaes das Policias e .do Corpo·
:elo Bombeiros do Districto ,l?odcral o elos Estados, promovido~
por actos de comprovada bravura, serão concedidas as mesmas vantagens o regalias de qno g-ozam os l'ilhos elos officiac.Y
effcctivos do Exercito e da Marinha para a matricula nas es.colas c collogios milit:tres..
'
· Art.. !J•. Fica o Poder E:x;ecutivo autorizado a abrir, pelos
respectivos ministerios, interessados na. execução da present~
lei, os creditas necessarios.
·
·
Art. 10. Revol\'am-se as disposições em contrario~,
Camara dos· DeJlutados, '13 ·de agosto de 1924. - krnol(o·
Ilodri(JUCS rle Azevedo, Presidente. - Heitor de Souza,.1• secretario. - Ranulpho Bocayu'va Cunha, 2• Secr.etario. - A
impr!mir.. j
Comparecem .mais os Srs. A. Az·eredo, Costa >Rodrigues,
Lopes Goncalves, Alfredo Ellis e José Murtinho (5). .
. Deixll!m de COI:Jlparecer, com . cã\lsa . justificada, os Srs ..
J~arbosn Lima.•Justo .Chermont, Cunha Machado, José Eusebio,
.Toão Thnmé, Benjamin Barroso, Ferreira Chaves, João Lyra,.
Eloy de Souza, Antonio Massa, Rosa e Silva, Carneiro 'da Cúnha,
!Mianocl Borba, :Moniz Sodré, J.eronyroo Monteiro, Mendes Tavares, Paulo de Frontin, Sampaio Corrêa, Lacerda. Franco, Eugenio .Jardim, Ramos Caiado, Felippe Schmidt, Laura Müller,
Vida! Ramos c Carlos !Barbosa (25). ·
O Sr.

Preside~te - Está terminada a leitura do., expediente.

O Sr. Eusebio de ·Andrade -

PeçÔ a palavra.

O Sr. Presidente·~ Tem a .palavra o Sr. Eusebio de :An<lradeo.
·
,.
. ,,
··~~i.,, .~:.:l!Jrl~
O Sr. Eusehio de Andrade ,;;_ Sr.· . Presidente, não · querendo demorar hontcm o encerramento da discussão da proposicão da Camara dos Deputados n .. 61, de 1924, deixei de resP'Onder, na mesma sessão, a oração do illu:St're Senador pela
Babia ..Assim procedia porque suppunba que ·existia numero
sufficicnte na Casa_ para a votacão da mesma proposiÇão.
O. que, porém, não fiz h ontem.· farei hoje, aproveitando à ·
hora do· expedientE- Jlara eguálmente não prejudicar a· votação
da materia que esta na ordem do dia. . .
' ·
· O· Sr. Se(lador ·pela Bahia, cujo nome sempre pronuncio
com respeito, o Sr. Antonio Moniz, a quem me prendem velhos
lacas de amizade, iniciou a sua oração pelos trechos do pare:..
cer da ·Commissão de Justiça e Legislação, assim elaborados:

-•

1

I

I
•'·

. ·· · «0 intuito. ·da proposição é evitar .controversias,

iirinossibilitando quaesq:uer duVidas na execução e ap~
'Diicacão da lei, para maior eff.iciencia da segurança social, em beneficio dos proprios ,culpados .. aos quaes nella'
se asseguram a presteza,: a imparcialidade e as garantias
·de defesa, que lhes o1'ferece o processo de j ulgament.o
pelos juizes togados, com todos J()S amplos recursos para
a· instancia superior». «Bem avisada andou,· portanto,
a. Camam dos Deputados com elaborar o novo m•o.iecLo
de lei, que :vem, a um tempo, pôr cobro á sophisteria
neste po!l~o. c cingir-so .~ loLJ'a' dv Codigo Penal.» . ·

•'

\
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: S. Éx. esqueceu-se de lJLW isso crn a conc!.Lt>iio elos fun·
damenlos, rnzücs c argumentos quo proccder·am 1f esilc pcrlodo ..
De facto, diz o parecer:
«A proposicão da Camara dos Deputados n. 125,
de 1924, faz vollar a nossa aLtencilo, novamente, para
o processo e ,julgamento dos cr•imes politicas o dos que
lhes são annexos; definidos lodos nos arts. 107 a 118
do Codigo Penal, como di spüem o recente decreto lo·
gislativo n. 4.848, de 13 de agosto ultimo. c o seu ·
il'espectivo regulamento, publicado pelo decret-o do
iExecutivo,· sob n. 10.501, do mesmo Ii1ez.
A Camara entendeu - e entendeu bem e ppportunamente - de firmar um dos pontos capif:ws do'
substitut.i\•o do Senado, c'onvertido no citado dcc.reto
n. :4\.848.
-.
·
Não olistante o substitutivo do Senado frizar quo·
se legislava, então, sobro o processo e· respectivo julgamento das. especies nellc declaradas, ·escapou o voeabulo - juloamento - por omissão involuntaria no
art. 1•. Evidentemente um erro do cópia, conforme o
, Relator teve occasião de explicar. Mas em torno dessa
omissão accident.al, que não poderia ,iárnais estar no
proposito e no ponto de vista de qncm elaboron -o referido substitutivo - (o mesmo Relator da nova proposição da Camara) levantou-se na outra Casa do.
Congresso. forte celeuma com visivel designio de deRvirtuar o que estava, e está, expresso no art. ··1• do
decreto n. 4.848, embora com a omissão da palavra
supra refet•i-da.
·
.
. O art. 1~ elo substitul.ivo - .que ·passou a ser o
decreto n. 4.81;8- faz remissão ao art. ·40 do decreto
n .. 4. 780, de 27 de 1923. Ora, · no art. 4()11 estâ
expressa a com/petencia ·do juiz singular para o julgamento dos crimes de moeda falsa, peculato, inccndio,
etc., sendo, portanto, claro e insoph ismavel o pensa. menta de eliminar a interfcrencia do ,jury .no julga•.
mento dos crimes definidos nos arts. 107 a 118 do Co'd'igo ·P·enal, ·ainda .que no pa·ragrarpllo uni·co do art. 2•
.,
daquelle substitutivo não estivesse reproduzida: a
mesma disposição, quandú detcrminà, paT:\J as secções,
onde .houver mais de uma :v·ara, que . a ·compet;encia
para o processo e respectivo julgamento é a do juir.
da 1" Vara.
·
Seria abst~rd·o que o .legislador· decrcLassr essa·
competencia pn.ra juizes de determinadas .secções c a
.
. . ·:
. pegasse para os de ·<mtras l
Foi este, precisamente, tim dos pontos de rlcmo-·
·rada exposicão nas razões ·com que da tribuna do Senado o· Re1ator justificou o subsW.uti'[o, que apresen.toü em nome da Comm'issão ele Justi~.n. c Lcgislacão .· '
Com effeito, depois de dizer ·quanto ~~ institui cão
de jury tal se nos 'apresenta ella nu aclunlidade, concluimos:
<Su.ieito fls emocões e ns caballas, c até á corrnpcão
e á fraude na sua composicãó; burlada a lei; nmi' .
·tas
.r<·
muitas vezes, para se organizarem conselhos
.,'
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adrede, o .iury ·sempre é um perigo J)UJ•a quem é compcllido a aprcse'ntar-se á barra do seu lribunal, ou .para
•a sociedade, que assiste, pasmada, ás suas senLenoas
injustas, expondo-a pela impunidade J!l'onunc.:iada a
.respeito de elementos niorbidos, (JUC seria mistér segregar.
·
Retirar do Jury a compctenc;a pa1•a jul(far as cri.mes de sedição, o que mais subverte a tranquHiidade
publica, o que. ma1s alet·roriza a· collectividade, o que
mais damnos moraes p6dc causar á :;ocioclade, afigura-so-nos tanlo uriJa ncccssic.h;cle · á defesa· ·social como
uma garantia nós. dircilós dos indiciados. En'trcguo o
·processo o julaamcnto dessa· esperie cri:nhal ao juiz
t.ouado, estabelecidos os recursos,' Legues· e o pronuncia-•
mento das instanoias m.:periores,. acreditamos, s'incera-·
mcnle, que só a lei poderá condemr.ar o danunc'iaclo e
nunca o arbit.rio ou o poder dfscricionario. · ·
Nlngnem. cm boa fé podát!. dize1· que o 3i!Jilar,wnto
âe um· mao·istrado, sujeito,. mediante recurso~. tí apre~
ciaoão o ·Ú corrccoão do tribunal· hierarchico, composto
do doutos, offerece ao accusad·o meno:· garantia do que
as decisões dos t:'ibunaes populares,· form:J.dc ,. ao influxo das .paixões ·momentancas."
«Tem sido com o voto do .. Seriado -· . e nã.o podia.·
ser de .outro modo - que grande numero de CI"imes'
vem sendo subtrahido do julgamento do JUTY e passado para a competencia e~pecia.! de juizes singulares.
Ha,i.t vista.o qtw dispõem tflmflf.o IL,Ju~tiç~.· dn Distrieto Fedet•nl os .arls. 135 e 159 do decreto n. 9.263, de
H de tlezcmbro de 19H; e, quanto· (L jus~iça l'cdcral, o
'lUe dispõem, entre outras. as leis ns. 515, de novembro de :1898, c n. L780, ,dJe ·2.7 de ·novembro de 1923."
Não obstante tão ampla jristificacão, pretencleu.:se
que, pelos dispositivos do decreto recem-publicado o
julgamento dos mencioria,dos crimes continuasse a cargo do juryl...
.
Depois de assim expor ~o caso, conclui o. o parecer pelos
trechos citados pelo illustre Senador !Jahiano: ·

.
conlrovcrsias,
'

I.

O intuito da prOposicão · tl evitar
impossibilitarido .qucsqnor ,duvida~ nil cxocucão o ap,olicacão da lei para maior· cfficicncia da soguranca
social e em benefici.'o dos ,proprios culpados aos qtiaes
;nella so asseguram a presteza, a· imparcialidade o.n~ garantias de defesa, que lhe offcrcqcm o processo, e jul~
gam.ento pelo juiz . togado, com todoõ os amplos reçur.;;os pa,ra a instancia superior.
Bem avisada' andou, porl.anlo, a Camara dos DepuLados ao elaborar o novo proJecto do lei que vom pur
cobro á sophisteria ncsi.IJ .Jlrml.o, ao mesmo lompo que,
pam cingir-se ú letlra do Corligo Penal quanto á pre-:scrip~:üo, so refere, rli~CI'iminadnmonlo, a dn nccüo o a
da conrlemnaçã.o, mnnlcndo, coml.udo, a sua imprescriptibilidade si n 1'ÓO se achar tlnmiciliarfo ou hCllll isiaclo
em pai; est·l•an(Jeirn.

'

'
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·F-oi deste modo que a Commissão justifiwu a ·conclusão,
que S. Ex. ci·tou na sua longa oração de hontem.
O .honrado Senador nomeou alguns autores ql}e · enaltecem o juey, ao· QU!e, em aparte, contr~uz opmiões · de ·
outros, entre os quaes as do eminente criminalista patrio, Dr.·
.Toão. Vieira de Araujo. São deste illu~tre e acatado mestre,
os seguintes conceitos; ao ser elaborada .a disp-osição contida
no § 31 do art. 72 da Constituição Federal:
·. «Nil actualidade o Jury não. tem ·e~licação: "mantel-o, isto ~. .arrolar ·indistinctamente indivíduos que .
. todos os annos . façam as· vezes de juiz, é. o mesmo que
· todos os annos nrrolar individues para. .servirem de al- ·
faiates, 'sapateiros, etc., sem que elles _. nunca tenham
exercido esses officios."
·
·
. .
· . ·

'

'o ·sa.

"

'

.. ,

•

Entretanto, Garofalo acha qUe
a instituicão conveniente ,para o julgamento dos crimes po- ·líticos é o jury e· não -o juizo si-ngular.
·
0 SR. EUSEBIO DE ANDRÁDE - !Vi. Ex. está. •desviando a
questão; oica~me ainda ... Prosegu_e o illu-stre criminalista:

I

ANTONIO MÓNIZ - ·

. I

I

\

~
.

I

A funcção de. jurado exige certa cultura., ao menos ..
certos conhDciinentos g:e-racs, ·exige uma atte.ncão re. flectida, o exercício da reflexão. .
.
· . Todos que · servem ·no ,iul'Y estão nas condições de
desempenhar esse mister ?. E' facil e e:x:a.me das provas
do crime, .quasi sei:npre factos muito cpmplexos ? Por
conseguinte, de accô~do cem uma boa .organização ju- ·
diciaria, a instituição do jury é. inacceitavel, ·é mesmo
. .. . .
.
. .
. .
.
irracional. .
• · O Senador bespanhol iSilvela, quando; ·em: i883,. se
. discutia a instituioão do. jury. e Garofalo, presidente do
Tribunal de ·Nápoles, o éhrismaram de guarda nacional
do dire·ito. O jury está 'Para uma organização ,judiciaria .
racional como a Guarda ,Nacional paJ:a uma. organização
militar regulilr; ~A .Gunrda Nacional. diz o. sabia ma-·
gistrado italiano,foi a)iolida ·como um não-senso; entretanto; ella ·_era, p-elo menos jnaffensiva; o .iury ·tarobem
.é,. um . não-senso;
mas
é .extremamente
:perigoso:..
-!
.
.
.
.
.
. ,' ' .
.
' . , , ..
.. . .

••

II

iE," ainda na· mesma peca offerecida á Con~tituinte ná ses-

são _de 128 de janeiro- de ·i89i, o Dr. João. Vi-eira proseg:tiiu,
conforme se v~ dos Annaes do .CODo'Tesso CollSti-tuinte, vol. II,.
pag. 6f: (L~.). . · . 1 -...:...
.
.
.
•·
.
. .·
.
'
'

.

~

•

'

,

;

,

I

. «<s rproprios defen-sores .do jury querem hoje aris.tocratisal-o; porque reconhecem 'que · elles .commettem
erros deploraveis, ou prejudicando .o a:cc.usadCI, ·ou pre.:.
judic:mdo a· sociedade·.
• . ·,
."
··
·
.
Entre nós, ha talvez mais (lorrectivos nà legislação
para os abusos do jury do que êm :Qualquer dos paizes
estrangeiros; temo-s as appellacões ex.-officio . em casos
especiaes e recursos desconhecidos em. outras.
'

'

'

l
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·10 juiz que prepara quesitos de proposito para o·
jury responder de modo el!es não e:\lprimam a verdade
e ·a justiça, não é digno. de ser juiz, nem mesmo deste
nome; mas o que pode sucooder em taes oasos é aue a
orga.ni;~:ação dos quesitos,· sendo uma funccão muito
comp1exa, .·•. púrque é realmente difficil discriminar
.as questões de direito das de facto, dahi .resulta que
nem sempr.e podem s·er muito claros os quesitos. e o
jury é . o menos proprio e competente para interpretai-os convenientemente como reconhecem os grandes
·. "processualiS'tas, ·.entre elles o professor Ferdiiiwndo .
. Puglia> •.
I·

!'.

na .

I

I

',.

•.

..

. O 'Dr. João Vieira, sabe todo o. Senado, foi mostro
scionoia do direito. criminal, professor emeritó da Faculdade·'
de Direito do Recife, por muitos annos, e além disso estudioso parlamentar c homem (,lXperimentado lambem na admi. · nisl.rac.ão :rmblica do nosso paiz.
·
• Q...sa. ·A..;TONIO MoNIZ dá um ·aparte.
·0 SR. ÉUSE810 DE'ANDRADE- V:crdade é que, não obstante esta e outras opiniões semelhantes, o .,jury -· ha 33 annos
'passados ""'- teve a consagrncão de garantia constitucional.
Mas, mesmo mantido o jury, nem todas-as' fór!llas cr1mmaeJ .
dos actos illicif.os fic·nram sob a juridiccão do tribunal po. pular, tanto que. os factos ,tidos como criminosos, em certas
espccics, por leis fundadas, como agora, em.' alt.as considerações de ordem publica, foram reservados a juizes especiaes,
.c, ·como ·no ·presente, nos restrict.os 1:1asos delineados, discriminados, detm:minados pontos.
· ..
.
. . A sobimtnia nacional não·. reside menos no .iuiz sfngular,
cujas decisões não são irrecorriveis, do que nos tribunaes de
.,jurados. Quer o .,juizo, em tribunal, · quer o. Juizo singular,
resultam. do Poder Judicia rio, no qual está igualmente depo·sif.ada .a soberania. da Nação. un·s e outros são membros de um.
poder soberano da. Patria. . . · . · . .·
·
.
· · . Quanto mais me detenho no exame do caso de que nos
. temOs occupado, mais me convenço da necessidade de legislar
.no sentido de subtrahir à competencia do jucy, o 'julgamento
·.dos. crimes quu .a· proposição alcança .. E convenço-me· desta:
necessidade, tanto no ünteresse da sociedade, como~ ainda,-no ·
interesse dos indiciados em taes figuras criminaes.
. Argumenta-se.' contra á.. constitucionalidade da . medida
qüe se .contém na lei .iú .regulamentada .e. ú. qual a proposição.· .
cm .debnl.e· faz referencias .Pa1•a/ 'quo · em· sua execução não
obices' á_ bôa
. surjam
.
.
. . 'distribuição da justiça.
O· Sn. ANToNIO. M~z _-_
. .··.!). inconstitucionalidade é
evidente .. ·.
' .
. . O Sn. EUSEBIO DE A~D!lADE - ·Cumpre, porém, ponderar . que a instituição ·do ,iury foi apenas mantida pela
Const.iLuicão Politica de 24 de Fevereiro de 1891. . .
Todos nós sabemos que manter, no caso, não importa
·conserva·!' tal· qual, porque Isso seria oppôr-se á dynamic·a do Direilo; seria, como disso Barbalho, legislar o lli!mobilissimo.
' ·
·
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·Ora, si existo f.ambem a lei do progresso para as instituiclaro está ·que, attendendo aos reclamos de ordem publica; chegamos ao ponto de reconhecermos a necessidade inde- .
c! inave! de subtrahir · á competencia ·do ,juizo por jurados as
especíc.s figurantes nos. artigos 10.7 a. 118 do Codigo Penal.
Tambem as leis ns. 515 de 1898 e 2,110, Lambem de 1898,
·. 3 .084., de · 1909, renrara;m do tribunal popular os vere;.
dietas sobre os crimes para os quaes estabeleceu processo
e julgamento, derrogando preceitos processuacs e definindo até ns modalidades par.a os crimes de pecúlato ·e. moeda
falsa, etc. Entretanto, .essas figuras estão, corno o. colles·a
.·não Ignora, no Codigo Penal.
·
··
.• 0 Sn. ANTONIO 1\{UN'Iz, dá um aparte; ,·
,, .
·,
O SR. EUSEBIO ~E lANDRADE . - .. Xgdra: mesmo,. ,'-a let ·
de imprensa, hontem -varias vezes. ciLada· pelo honrado Senador pela Bahia, que teve ampla e. invulgar di~cussii<i em
all)ba!' ~s Casas do Congress,o, formulo'u regras, .normas. _e . :
prmcipJos outros para coerc1tar eis delictos da vulgaJlizacuo .
.pel~t imprensa, interpretando .. o principio conslilúcjonal,
quanto á ,liberdade do pensamento escripto. · ,. · .· · . ..
· . E os mais. autorizados 'tribunaes togados .do nOsso' i:lliiz, . ·
discutindo e· julgando, em .face da. dita lei, entenderam. ser .
clla perfeitamente' constitucional; entretanto, essa ·lei alterou
profundamente o processo e julgamento da. taes crimes sub~
trahidos tambem á competencia <lo jury. · .. ·
·
· Cabe-me repetir, portanto,- o que disse desta -tribuna recentemente, por pccasião da . discussão da mencionada lei·
n. IL808, de· U de agosto ultimo: netirar· do jury a. compet.encia para ,julgar. taes crimes, afigura-se-nos .'tanto um
acto imprescindiyel á defesa da socier,lade como· garantia ne~ .·
cessaria ao direito
dos indiciados.,
·
·
.
'
.
· O SR. AmsTtóEs RoCHA dá um, aparte.
O SR. EusEBTo DE ANDRADE _,I Mas, em face da Coristi~ · ·
tuição, seria estrictamente da competencia do jury. o julga;. .
mento .dos crimes políticos?. (Pausa).
· .
· ' ··
· . ·Fórmo com os que nesf\m essa·competencia: · · ·.
···
Pelo art. 69, Jettra i, da. Constituição; o processo c julga• ..
mento· dos crimes politlcos cabe · aos juiws e· .tribunaes fe- ·.
deraes. • ' ·
· ·. ; · .. · . ·· . · ,_
:
. ·. '
E' hoJe jurisprudeilcia do Supremo· Tribunal Federal, que ··
só á justica da União ·reconhece competencia para· processar·
. 0 , julgar crimes
politicas; · Em virtude do solemne . pro- ·
nnnciam~.nto Lambem do Poder..Legislativo, . oélo :dispositivo
do. art. 4 da'l<;Ji n. 1.839, · d\1 28de'.agosto de. 1908, expres- ·
sarnento revogando o art.. 83 'da· lei n. 221. de 20 de nrivam- ·
bro de 189•1,. astá· asse.ntado- pelo Pode~ Jtidiciario, como· pelo
Poder Legislativo; que bem interpretaram o art. 60, Jett.ra 1:,
que o preceito constitücional des.te dispositivo, abrangendo
todos os crimes políticos, quer perpretados ·oontra a .Uniã,,.
quer c-ontr,. o Estado ou município, são da ·comp,etencia· ex•
clusiva <ia Justi~a F·ede.raL.
.
· .;.
.. , ·
· A lei, conferindo essa attribuioiio aos· juizes fedoraes com
os recurS'Os necessarios para o Supremo Tribunal F·ederal,
não ha duvida· que em rigor, dentro do estatuito peJa. ConsLi- .
~ões,.
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tuicão, ao jury fallece competencia para julgar crimes po~
liticos !(art. 60, leLtra i) • . . .
· . ·
.
· Ora, si a compctencia para o ,iulgamento•' desses crimes
· é da Justiça l!'ederal, si .esta se coinpõe ·do Supremo Tribunal l!'e.dPral e tantos juizes e tribunaes distr.ibuidos pelo paiz,
·,quando o Congresso crear; si os tribunaes do Jury, manU11
•
dos apenas· pela Constituição; não estão inscriptos como · os
··outros orgãos· ào Poder Judiciaria na Secção III da Constib.Iição (Do Poder Judiciaria);· si, ao contrario, a Constituição faz rnencão ao Jur:v, para mantel-o, no Titulo IV, Secção ·
II (Decl:mição de Direitos) art. 72 § 31 ....,.. claro me parece
qne o Jury .não é ramo ·do Poder Judiciaria E1ederal a quo
&e .possa 'attribuir o· julgamento dos crimes políticos,.
·
· ··· . Nos limites traçados pela Constituição de 24 de Fe,vcreira
'(art. 60) á Jttstiça Fed•eral só compete, e.m ma teria criminal. o julgamento das questões. de.. direito penal interrincional
-_. (lettra ·h) e .dàs crimes politicas (lettra i),· por serem espc·. cies de natureza coi:nplexa_
·.
·
· ··
·
· _.·E' evidetúe,r pois, que os. ct•imes ·politicas ficaram fóra
da .compentencia do -~ury, por isso que esses foram excluídos
inteiramente da jurisdicção estadoal. .•
. · . .. . ·
. ··.E por que ·assim· se fez na Constituinte?.
· .·
' Para rião se· adniittir a diversidade· de legislações quando
. se ·trat.as~.e dos crimes dessa especie, de que tanto se occuP.a~am 'cJs legisladores constituintes;· cousa essa de ·facil ver1fi- .
cação nos annaes ·daquella época memoravel.
·.
.· .
.. . Ainda mais: ·resalvou-se para a União Federal o "direito· ·
do definir; procéssar ·e punir o crime. pqlitico~
· · · .· · •. o· SR. ARISTIDEs nocHi· dá. um aparte_ ..
·_ .. · >' - O Sn ~ -EusEaiQ DE AN!)MoE. -.E, aqui, al:iro 1Ún p·aren.:
.·thesis para' rapida exposicão sobre o incidente; hontem ven-.
· . til ado, relativamente ao· principio da. retroactividade das leis.
· ·. S:em. pr_etend,er demorar-me nest.e po~to; venho .su.stentar, am ..
· parado, prectsamento efD Barbalho, cttaq~ pelo nobre, Senador .
pela Bahia, que as le1s P!Jdem retroagn . . . . , ..... ·. · . ,
" · . · .·. ·• o Sn. A"NroNlo ·MoNiz ·-- Quando favore()e~ o accusadÓ,
,' ' '
rrtroagem. • · · • · · · '
· .. · · · ..
- · . · . · Ô Sn. Eust!J31o· nFJ ÁNÍlllADE.- .....entre. o~tros caso~.
cruando tratam· ôe organização 1 JUdiçiaria; compet.encia e prooesso
civil e criminal, que ·é a hyp·otheSQ vertente. E' Barba,.
. ' . lho que
affirina, com toda a .sua au~oridade, a sua repa,.
nheciâa probidade ·scientifica e· com. toda a sua sinccridado
de tratadista, .que a' retroaccão .legal que, em outros cnsos,
séria·. um· principio ·barbaro e ·funesto, na. hypothese ·acima
· -citada e' :cni outras por cllé mencionadas nos seus Corr.menta- ' ; .
rios, á paginas 12 -. é' .salul11r o de bcne~icos rnsult.ados. Em
nota, accrcscenta ·a ·iilustre constitucionalista:
·
,
4.Bast.a para quo o .pre.ccito cocs'titucional n'11:>
..seja .preter:do que :: l·eL· <le .modo algum. pre.iudic)uc:
a) os direitos civis. Pdquiridos; b) os actos -,jurídicos ..i~
!PCrfeitos;, c) as- sel.ltenças passadas om julgaJo.l> ·
' . Carlos Jllaximiliano, citado por S. Ex., tambcm affirma,
á pagina 23"1; cm comincntario no n :' S do ar~. H· da Consti-
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l.uir;iío Fcdcr·al, que as leis pol iLicas, quer as consLiLucionac~.
quer·. as. s.irnplusnwnl.u · ur·gnnir:a~. nssil.n er)mo as do m·g·ani~:t
cão ,]urlwmrw:, processo o cornpel.crwm - hypot.lrcsc or·u ern
·discnssão - so applicarn •nos act.os uct.naos, cmllor·rt inieiadns
sob domínio da ler anLerior. E em apoio fa~ ex tens!! citar:ão do autores que corr·o!Jorum essa opinião.
Fecho o parcnlhesis, para dizer algo. sobro o arl. 3• da
vroposiçã:.•· em referencia . á imprescriptiilJilidade.
São, Srs. Sonuilorcs, mnilo respcHavcis. a·s opiniões oxl.crnadas pelo illustrc oJ·ador, que·· !.fio vohcmrml.c cr·iLica fez
honf.orn no projecto, mas cm conl.rario ha opiniões' igualmento ·
respcHavcis c tão valiosas, que proponderaram no espírito do
nosso legislador, níio agora, neste momenlo, mas dosdo época
muito ai'as.tada·.
·
.
·
·. .
Já tive occasHio dr:i, nesta tribuna, demonstrar, ao inverso ·
·do que fôra affirmado, que no domínio do Codigo Criminal
do Imperio, a improscriptihilidude cru J'cgr.t geral, •a qual, eli-.
minada. pelo Codigo Pr:mul de 1890, .foi resf;aurad·a, ·muito
pouco tempo depois da pr·ornulp;nção r:lesLc Codigo pela lei
n. 515, de 3 de novembro de 1898.
.·'
.. ·
' •
Ha, portunf.o, · 2G annos, que figura .na legislação patria;
nos mesmos Lermos, sem alteração do uma palavra, 'o disposi~
t.ivo que .está no art.. 3" da propos.icão cm deb'ate, c,· nas
m()smas condicõcs r:laqucllc, sómcnl.o ap'plicavel ar:is réos 'do- .
miciliados o.n homisiado~ cm paiz Cilf.rangcir•o. E dur.mLo
esses 2G annos nunca foi arguido de inconstitucional ,o pre·
·
ceito da lei de 1898.
Tém-se repetido, aqui e na outra Casa·do Congresso que
ba exaggerado rigor no que está sendo dec~etado em reiacão
aos crimes de que· trata a proposição em debate, affirmaçãc
que .não se ,justifica: em {lrimeiro Jogar, porque na lei recentemente votada e no proJecto, ora em discussão, não houve
nem ba alteraçãJ alguma· das penas' coiiiminadas noJ infractores dos arts. i07 a H8 do Código Penal, visto que as penas
se manteem sem modificação, taes ·como estão no Codigo Penal; ein segundo Jogar, convém attender que prescripção não
é 'pena, mas o inverso da pena; 'é precisamente o meio legal
da extinccão.
·
··
· ··
O SR. ARTSTIDES RoCHA- Apoiado~
0 SR. EUSEBIO DE ~~DRADE - Ha OS que pretendem que . · '
a imprescriptibilidade equivale ao banimento;.· .mas ·ainda '
neste argumento não querem\ attender· que o· ·banimento-· 6
meio compu!.sorio, ao contrario d'a prescripção,· que é- acto
voluntario. O banimento, 1>i exisUsse ainda na nossa legislacão seria meio .conipulsorio, rep·ito; ao· pas~o 'qu·e não ha lei. ·
alguma .que imponha a . algu.em : foragir-s!l· .e homisiar-se ·ou
domi.cil.iar-se. em paiz. estrangeiro, depois de :haver com- .
mett1do o cr1me. . ·
r .. .
·. ~· · · ·
Ha· ainda o argumento ode qne se· trata de ;Ci'lii;e de scdi:..
cão e outros, isto· é, de crime 'POlitico, port:anto. crime sui ·ueniris, considerando,.o benignamente .sob ·ponto de vista social.
A' ,semelhante modo de julgai-o contrapõe-se a opinião dos
que o QOnsideram o que mais abala a paz e trariquillidade pubHca, o que póde ir até a subversão do rcgimen·'acc'eito e pra.;
t.icado pela vonl.ade ·da Nacão, o que mais aterrorisa .a collep~ividade, ·o que póde abater e talvez. aboli~ o credito do paiz,
'
.
'.
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o que destroe os lacos de disciplina, o que elimina o sentimento
do dever do cidadão, 'inerme e pacifico, ou armado ao servic;o
das ins~iLuicões a que está ligado pelo Juramento solemne e
cívico da bandeira;
.
,.
. ·
·
· . Não nos esqueçamos que é privativo do Estado; pelo seu
or·gão logHimo, licfmir ci regular os acLos correspondentes aos
varios fins jurídicos a que esses actos nos levam, part.ido·s não
de' uma verdadeira necessidade logica, mas da idea da opportunidade dos. meios para a consecução dos fins., .
E no interpretar e'ssa opportunidade e no. determinar as
normas adequadas ao escopo de uma dada medida tem para
osLelr.eel--a o reg·ularizal-a, campo livre, como frequonLos
occasiões de reformar, melhorando, aperfeiçoando e prevendo·
· casos. o modalidades, campo· livre, .desde que lhe é. indicado.
pelo bem geral e o· instincto de defesa social para· fazel~o. com
elevação de vistas e. coragem ditada:s pelo dever de bem servir,
n. causa da conectividade •.. · . . :
·.
·· ··
.
.
Esta é a lição. de Pedro Leàsa, a que·juntei, data venia, o
meu modo de interpretar e sentir esse. trecho do grande mestre.
extincto.
·
.
· .
.
.
·
· .I!: is a razão por que n!l yarecei',. que ora se discute conjuntamente com a propos1cao, s~ disse:
. .. . . · .

I

~

Pela natureza excepcional ·dos crimes referidos nó
art. 1" da proposição n. 61, de :1.924, que dispõe sobre.
· a prescripoao da acção e da condemnação- .dos. crimes
políticos, o legislativo deu-lhes proceS'so especial, esta- ·.
belecendo regras excepcionaes, razão· de ser, . tambem, a
imprescriptibilidade decretada como . excepção quanto
aos réos domiciliados ·ou homisiados em paiz estrangeiro. Sómcntc neste c·aso dar-se-ha a applicacão 'de .tal
preceito, vigorando nos. demais casos a regra fixa eslabeleci9a na legislaÇão penal (art. 33 do decreto nu:..
mero 4.780, de 27 de dezembro de. 1923, que'revogou.
· expr·cssnmentc o art; 85 do Codigo· Pénar mencionado
· ·
· .
na emenda. .
. Foi este o pensamento <Jl!e··inspirou a Commissão
de Constituição .e Justiça da Camara dos Deputados,
onde se reunem os mai·s eminentes ·cultores do direito
daquelle ramo· do parlamento,· ao estabelecer o preceito
que a Camara, em -duas ·successivas votações, homolo•.
gou'; o que . tambem já fez o. Senado em decisiva mani.,
·festação por v.otos nominalmente
expressos.," ..
.
'
.
'

I

.2'1

.

-

Ne'stas condioões, a Commissão de Justiça é Legislação,
, pelo seu Relator, aconselha ao Senado a não acoeitaoão d~
emenda do honrado Senador pelo Estado do Amazonas.
Era o que eu tinha a dizer;, (Muito b.em; muito be~.)] ii I
O Sr. Antonio Moniz' ,...... Peço. a pallivra.

,9 Sr., Presidente

~0n1z..

·

- Te~ ·apalavra o ~r. Senador Anton!l)
.
' .
.

o Sr; Antonio )Woniz - Sr. Presidente, por poucos instantes occuparei a attencão do Senado.
·
·
Ouvi com toda a attencão o .brilhante discurso do meu il,1\-lstre collega Sr. Euzebio de Andrade, cujo nome declino com

I
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a maior sympathia. Pcrmitta-mc ::J. Ex. diga eu ao Scnado·que
as razões que ndduziu absolutamente não levaram ao meu espírito a convicção de que eu não estou com a verdade, quet•
no campo, doulrinat'io, quer em face do direito consLilucional
brasileiro, na impugnação que fiz ao projecto sobre crimes
po!Hicos.
·
· ·
: o Si\. EuzEBio DE ANDRADE - Não fiz o dis~~rso para convencer V. Ex., mas para mostrar ao Senado os fundamentos.
a razão .de ser. da proposição. Não tenho a ·pretencão nem· a
:veleidade de convencer V. Ex.
·
·
.O Sn. ANTONIO MoNiz - S, Ex. sustentou a inconvonienc.ia do jury para o julgamento dos crimes communs. Neste
ponto não deixo de r•Jconhecer alguma razão em S. Ex.
Efrectivamentc, dcante· dos progressos 'da sciencia criminal, depois do apparecimento da escola positiva,- chefiada. por
· Lombroso, Garofalo e Ferri, chegou-se á conclusão de que é
·mais garantidor·p11ra a,sociedade e, mesmo, para o proprio in. dividuo, o julgamento pelo .juiz singular dos crimes daquella
. natureza/ por isso que; desde quando se tem em vista mais o
. estudo do criminoso do que o do. crime, é necessario que os
seus julgadores possuam cer:tos conhecimentos que faltam Arn
geral aos membros do Tribunal do Jury...
·
1.
0 Sa, EUZEBIO DE ANDRADE dá um aparte.
.· . ..0 Sa. ANTONIO MoNiz -··.· O. criminoso . politico nÚ póde
jámais ser equiparado ao criminoso commum, porquanto este
é sempre um individuo destituído dos sentimentos, que constituem o senso moral, 'e os. criminosos. politicas, como V. Ex. ·
sabe, são, não raramente, homens possuidores de altas virtudes.
' Consultando V. Ex. ·a historia,. quer a dos diff~rentes
paizes civilizados; quer a do Brasil, ha de chegar ú conclusão
. do que acabo de affirmar. Mesmo aquellcs que ;.mgaramcom
a. vida o facto .ele· Re ·haverem. envolvido em revoluções, poste.,
x·ioJ'Iilente, não' pDucas Yezes, a historia os tem tornado bene- · .
'merit.os.
..
.
Desde quando ha uotavel tliffcrenoa entre criminosos polí-ticos e .criminosos communs, é curial que· o tribunal consti- .
· .tuido pelos poderes publico.s para julgar uns e outros. obedeca. ·
. 'n·.regras di'fferentes:. Ali i está a razão por que Garofalo,-Fcrri, · ·
Lombi·oso e .tantos outros penalistas, colidemnando o'jury para .
ojulgamcnto.dos c.rimes communs; sustentam. a sua·capacidade ·
para o. julgamento dos crimes politicas. ·.. · ·
... ·
.' O. nobre: Senador tratou .Lambem da questão da não :r:el.roactividadc das leis processuaes. .
0 SR~. EUSEBIO .Dll ANDHADE -.· Incldcntc~l1ente.
OSR. ANTciNro.MoNJ:'. - Lembro ~o meu iltusÚo collega
que o quo sustentei no· discurso hontem proferido foi que
.existe, no terreno d•>Utrinario, grantle divcrgencia com rellicão
á retroactividade das leis ·penaes processuacs, e que .a opinião
mais assente é· nquella que determina que essas leis sómente
'tecm effeito retroactivo, quando não offenderil direito ou
ou ando são J'avoravcis aos accusados ou aos .oondemliados. ·.
Para sustentar ·essa opinião, citei o eminente oommeritador da nossa Consli tu i cão, Sr. João Barbai ho, . na parte em
.que elle, analysando o art. · 72 da U:i>s~a Co.n.stituicão, '!!Uª•

. ··,,
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tenta que. as leis formacs não tecem effcito retroactivo, quando
são prejudicines aos aocusndos. O que João Bax·balho sustenta·
. no artigo citado. pelo .nobre Sot1ador é que as leis penaes proccssuacs toem eff'eito retroactivo quando favorecem o accusado
Ol.! condcmnado. Por conscquencia não hn contradiciío no illusf.re commentador da nossa Constltuiclio. ·
No eomr1onlario a uns artigo clla sustenta que as leis prnccssuaes de Direito Penal retroagem, quando não prejudicinos
aos accu::~ados; no ;ulro commcntarlo sustenta -que as mesma~ leis. rcl.roagr.m ·quando lhes· são favoraveib .
.·
\'é, pois, o nobre Senador quo não, ha a. menor contra..
· dio;ão ncl;llcs dou e· comincnlnrios do illustJ•c com montador da·
· Conslil·uiçl'io da Republica, bem como que não foi bem avisado. o meu illustre colloga pelo. Amazonas, quando na sessão
anterior me al'guiu de haver citado em falso o Sr. João Bar~
balho. Nem. citei em fàlso, nem por engano. .
.
. O dispositivo referido pelo .Sr. Euzeblo de Andrade, n que
S. Ex .. lambem alludiu, vem corroborar. a minha opinião, Isto
é, que as lei·s pena~s proccssunes só retroagem quando favorecem ao accusado.
, ·.
•·
·
O Sn. Eu~EiltO DE ANtm,IDE -- E' que V. Ex, omif.titl f.u;..
tros commentaríos.
·.
o· Sn. ANTONIO MONIZ - Tambem não foi feliz o nobre
Senador por Alagoas, qnando citou a opinião do Sr. Carlos Maximiliano. · ·
·
· .
.o Sn. EuzEBio oE ANoR.AoE·- Ci Lei até a pagina.
· . O Sn.-ÁNTONIO MoN;z -.O. que o Sr. Carlos Maximiliano
affirma é que as leis de di!'eiLo penal, substantivo ou adjectivo;
nunca relroagem, quando são prejudiciaes ao ac.cusado •.
'O 'Sn'. ElTZIIBÍÓ. DR A.'itlMnE ;_Eu .transcrevi ipsí.v .,,;rqulis,
e citei a pagina. Mais ainda, li ·a lista do aulores nncionites e
·
· ·
estrangeiros por elle citados.
· . O Sn. A~T~NIO MoNIZ"- O p_rincipio é que as, leis do
· processo, em.·d1reito penal, favoravets. ao accusado, retroagem;
as contrarias, não.
·
··
·
.
.
'Quanto ás considerações por S. Ex. feitas a respeito do
jury, eu reporto~me ao que liontem disse. Para mim, não
.obstante as razões BJ.lresentadas por. S. Ex. 1 o jury é muito
mais garantidor, · ·não sómente 4 socieaade, como aos
cidadãos, para o julgamento dos crimes póliticos ·que o juiz
togado. ·. . ·
. . .
·
· .
Justifiquei a· minha opinião com o modo de pensar de iilustres penalistas e illustres escriptores de Direito ConstiLu- .
•
. . · · ..
..
eional.· ·. · .
Todavia lombrari a a V. Ex. que. Proa:I, o eminente auto r
da "Criminalidade Politica", reputa da:mais alta gravidado para
uma. 11ação retirar do jury para o juiz togado. o julgamento
.dos crimes: politicos, por isso que o jury inspira maior con-.
· fiança á opiniiio publica, justamente porque é muito menos
accessivcl á corrupção governamental.. .
.
. .
Silo est!lS as considerações que julgo necessario fazer, em
. attenciio ao illustre repr'csentante ·de Alagoas. (Mutto bem;
muito· b~m.)
·,
. ·
.
O Sr. Dionysio Bentes - Peco a palavra.
. ."'i~·
§ ., ,.;_ Y.ol... I
~

'

.
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... o -Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Dioriysio Bentas•
o Sr.. Dionysio Bentes - Sr. Presfdente, licabo de receber

·~1

•

mensag·em do honrado Governàdor do Pará, sobre o quarto
:mno do snu patt•iotico Governo, .eUJV·iacla ao 'Congresso do Estado, .em •Que relata seus acontecimentos politicas e administriüivos. I:Ia tempos requeri ao Senado. um voto de congra.tulaílÕ'cs e ele louvor ao -eminente 'estadista pela maneira i~trepida
JlOT' que se houve na doloro.sa contingencia dos acontecimentos
qúe ltL se desenrolaram. Este relato, cuja leitura eu me J)Cr. m ittiria recoinmendar Ms. ··honrad•os Senadores, contém uma
parte em que historia minuciosamente· o trista motim que servin .de justificativa J)'len.a ao requerimento que eu, ness'a occasião, aprescnt,ei ao Senado,. como subsidio para a :historia. que
se h a de. fazer sobre a revolta que o batalhão ·federai lá acantornado urdiu premeditada e in,ius tificadamente. .
..
· Assim, venho, Sr. Presidente, requerer a V. Ex:, quo con..;
· ~nlte a Casa sobre si consente que a parte referente ao histo·
rico . dos acontecimentos seja inscrta nos ·Annaes dos nossos
trabalhos.
Era o. que cu tinha dizer. '(Muito bem; muÚo bem.•'>:

O Sr. Presidente - O Sr. Senador. Dionysio Bentes requer
110 Dim•io do Cong'!'esso da parte da mensagem do illuslrn Sr, Governador do Pará; referente ao motim que estalou
naquella tmidarlo da Federação .. Os senhores que approvam o . ·
.
.·
Tequcrimcnto, queiram lcvaula~-se. (Pausa.);. .·
To i ap]lrOvado ,'
·, ·
'
a i nsercão

· Continua a hora do expediente. (Patt.9a.) Si nenhúm Senador quer mais usar. da palavra na ·hor<: do expediente, passase á ordem QO dia. (Pausa. l:
·
·
u'i

'

. ,.I

· ORDEM DO DIA:
':oor •

'

'

· Estãú nó re~into 32 Senadores, :numerô estrictamenté nec'!issal'io para as votacõ'es.
.. · .
. . .
. . Votaoão, cm discussão unicá, do 1Jéto do Prefeito n. 28,
.. d,c ;1p23, ú resoluç~o do C!J~Selho Municipal que ~~xtende pen~
s10msta do 1\font.epJO l\lumCJJ.1al, D • .Anna Margarida de 1\hranda
1\lonteiro Man'so, viuva do contribuinte Dr. Antonio .R. lMon. ·toiro' -Manso, as vantagens dos decretos ns, 2.170, .de.1919, e
1. 429, de 1020.
.
· Re;jeitado,. IVac. 'ser devolvido ao Sr •. •Prefeito.
.
.
. Votação, emdiscussão unica, do véto do Pi·efeito n., 28,.
• do, 1924, á resolução do Con~el~o ~lunicipal. que <:r~a tres premws aunuacs ])ara serem distrJbuJdos no fim ,do anno escolar
.om cada uma .aas escolas -publicas municipaes.:
· .
·-.·
,
Approvado, .vac ser 'ClevÓlvido ao'. Sr~ ·Prefeito,

*

'

. · Votn~ão. em discussão unica, do requerimento da · Comdo. Financas, a~ licitando que .sejam ])edidns informaçucs ao Gove.rnq
. rclatlVamcnte ao projectQ dp. Se.!l!ldO
.
..n,, 159,
..
n~issüo

.

.'-

.

S!lSs,\0
E~\f 27 DE SE'fF.Mlll\0 DE
'
'

de 1923, ·elevando a 2:500$ os vencimentos

divida P'lblica da Caixa de;'\morlizar;ão,
Approvado.

\
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'

do lhesoureiro da
·.

·

,

· ' . .Volação, cm a• di~cussão, da l~·roposição da .Carriara dos·
Ocputados n. 61, 'ae 1G•2.f, que dispõe sobre a .prcscripcão da
acoüo e da condemnação nos crimes politico~ e dtí outras proviqencias.'
·
· ·· · ·•
...
E' rejeilacla a seguinte
.·'\ .

'

\

·~:'

"

''

, I
,I

Art.
3.' - 'Emende-se'• assim:
. '
· 11 .
.
'
'
· «A ac(liío penal e, a condemnaciío pelos. crimes referidos
·no art. i • desta lei prescrevem nos prazos estabelecidos no
· arl.. 85 r]o Codigo .Penal dà Republica.»
"

'

'

'

Sala· ctàs redacções, 22 de setembro de 1'924. -

·

Lima..

.

.

:

,

.

Bal:bosa1

E'. JJPPrQvada a proposição, que.'v~e á sancc~o.,

· O Sr, Soar.es do~ Santos - Peco a palavra.
O sr; Presidente ....:.:. Tem a palavra o .Sr. Soares dos Santos •

.O· sr: Soare$ dos Sant~s _: Sr. Presidente,. pedi a palavra
· apenas para enviar á .1\Icsa a minha dechiraQão de voto, .con·,trario ao ·art. •·s· da proposição que acaba de ser approvada,

:os

J .·
r. Presidente :_ A dccleracão rú~ ~·o lo de V. Ex. ficari't
:constando lia acta. · .
·
··
··
á ~lesa 13· é :li.da f seguinte '.
..
.
..
..
.

:. . .·:vem
'

'

'

'

'

'

DECI~AR,)I;.~o DE VOTO

;

. Declaro ter votado contra o arL 3' da proposicão da Cu~
mura elos Qopula'dos, n. 6!, clt~ :1924, a que consequcntemenLu
votaria .a· favor da emenda substituLiva do Sr. Senador Barhosa J.ima, que mandava fi.Js;;e manlidà a disposit·.ão do Codigo
Penal, rclntivanYimle U'Jll'Cscrii)~ão· em 1'0:vor dos réos .de cri: 11)~$ po!Hicos; domiciliados ou ,homisiados em 'paiz' estran. ge1ro .. _ . ·.·.
·-~,;·,':
Sala das sessões, 27. de ·~etoi!lbro de !02-1 .. - Spm!e{ 'do~
SantO$
. ·
·
. · · ·· ·
·
·.
. .• '
CREOITQ p,\JÚ ·'O l\I!NIS',!'ERI!J DA .VIAÇÃO .
1

I

i

~

•

·

---·

·•

'

•

••••

:.

'

. .•. • • • . •

'

'

'·

I

2' discussão da l)roposioiio da Camarll dos Deputados,
·· ·n, ~5~, de .:f.!J23; que aulori~a abrir, pelo Ministerio da Via' !)fio e Obras Publicas, o creditei especial de 9 .'414 :576$698;
. para pagamento ao~ servcntunrios da . Uniiío, Inos ~ermos do
· ,, . arL. .1.50, '§ I q' da lei n. q .555, de .1922. . ., · ., : . , . ..
Approvada., ·

•

;•,··

O Sr.'Prosidente- Ao arL 1' foi aprescntàda 1una ~menda
que, de accúrdo com o Regimento, dcvi11 ~cr·. con:;idcrada como
· subsf:ílul.ivn, pois

;.:

'.

,. '

realmente manda

su!J~litnil'

uma parle desse

arl.igo. Dcl.cr·mina:
,
·
1
"Onde se diz, na pl'oposicão, Hs. !1.41-1 :ii71i$li!l~ (nove mil
Cl'IJafJ·occnto~ e qunforze contos, quínhent~.~;; n setenta c· seis
mil ~;cb.6cnt.ot< •! Tiitl'f'lli a,. ui lo J•í•isi; diga-~r.: n._414 :850$44.8
· (nove 117U qualrocenLos 'e f!IIUione contos oil.occnlos e cin-:
ccibnln mil quai:J•ocrnlcis 1.\ qnnl'r.nl.a 'r!. oiln rf!is) ',
:
os srnlioJ·e.'\ que· appi'f!vam (JSla emenda, que1ram lcvnn- ·
lai'-SO. (l'au.w.. )
'

Foi appJ•ovndn.
Nada mais havendo a 'tratar, designo parl.l ordem do, dia
de scguy.da-feira. o seguinte: · '
..
· · 2• discussão. dl.l proposição da Camara doe Deputados,
n. 51, 'de t924, que revoga o decreto n. 4.370, de 192f, que
fixou a taxa prevista no n. 56, do art. t•, do decreto numero 4.230, de 1920, exigível para os sorteados não cha~.
. mados ao· servico militar {com parecer tavoravel das Commissões de illarinha e Gtterra, e de Fi11anças, ·n. 187, de 49~4);
2~ díscussllo da ,.propÓsiçllo da Camara dos Deput.ado~,
n. 134, de· 1.923, que mstltue a Festa da Cree.nca, no dm ·12
de ouLubro, em todo o territorio nacional (com parecer '(avo7'avel da Commis~o de Justiça e Leuidaçáo, n. 1811, de /924); .
· 2' discussão da . proposição· da àamara dos Depútados,
n. 41, de 1924, que autoriza abrir,' pelo. Ministerio da. JusliC!l,
um credito na importancia de 200:000$ para o .servico de saneamento e 'prophylaxia rural no Estado de Sergipe (com pa..:
reccr (avoravel· da. Com.missdo de Finanças, n. 186, de 1924);
\
a• discussão do projecto do Senado, n. 5-i, de 1923, que ·
equipara para todos os effeitos, os ·diiJiomas conferidos pela·
.:Phcnix Caixeil:ai · Paraense aos expedidos pela. Academia. de
Commercio do Rio .de Janeiro, e~qll.' outras providencias- (com
parecer (avoravcl da Commissão tte Instrucção Publica, n. 160,
de 1924).
·
.. ,
. Levanta~se a sessãq ás. 14 horas e· 25 minutos, .
'

.

'

'

'

·'

'

-

'

.

. .•I

Publicaçlo. feita por ordem da Mesa, em virtude de delibera.
•
· ·i
· çlo do. Senado
·· · · ·
.

I

.

1

··,

'

· Srs. Membri!Js do Congresso Legislativo - Ao lermo .ltU8.!i
do cxercicio do governo, cumpro, pela derradeira vez, o dever
de vos dar conta da gestão . dos negocias publicas, ·a meu
cargo.
·
.
.
Aesumpto de actualidade, ainda, que a todas sobreleva
nas occurrencias do anuo, e. motivam as primeiras linhas desta
mensagem; outro não é sinllo o que se relacio-na eom o att.entado .innominavel dos sediciosos ele S. Paulo e sua desastrosa
.repercussão na vida já tão atb·ibulada da Amazonta.
·
•

•I=

I
I
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. Movir,nenJ.o, re,v.eJUcionar:io, c.om a;;pr.clo. r·e!:(lou;ü apenas,

n:a:>, de·. Jac~o •. corwer.larln. cou.l:r:n n [H'ül)l'ia .'la~iio, VI$1HKio ·
~cu~ z~a~s vzlacs fundamun l'os pela dr!rr·u i c:iri pr·cmecl i I: ada das
msLllllJCues q,u.e . nos. r·eg.em, · a,r:v.orawa., a,r,, rmvcz, a ·baodeira.r
rub1:1!' da UQQJ:ch!tt,. Háu IH1 U.ICIHO!!ia, UJJS fasl,og ll.L~~Ol.'iCvS; do
Ilra.~Hl.. d<~ sedalj.ii.o ti1o. siz~i'sb:tu; ne-Dhmna .r:omGl essa, n.rais des~.
ülnxz~·a d'e ~lOJ:al;,, n.em maris Lllt:~r:nrJaGla, quan.I.GJ, cncauniçada.
' Sem 'VlSI.l!J•IliliJ;me· cl<J· pl!elc\\:lif~· U.f;ipllol:ezJ.i,e\, 11'l'01H,f:ÍC' exa.cLa~
mqate IlfD· nJaJ.S. prfJIQICi'si;~t:a :IiJ.:;,Iia.tilo. d<l! 1/'eürm:wilo.. !H'C<S:id:Ldo
pou ~1m: ~s seus. ma.Is bi·iJ,han.tes · estadisl;as,. apena.s iiLJ:VesU.d,o
das, t:~o~~INS st•iopJ:r~mas do. ga,vo·UI;l0,. sdb- os appla,usos- Vesbivos ~
unammcs de um povo· todo, nobre. c cull.o.
E'· ~·e· :iill<~P•t'lil~>sionu.u s6· ~s~a. c+r·c4l:~si:anc,ia,. a C"ll\\'ac~erizar
verdadowa . al)()I'J'açiie·,d~· ::<e~,sl:l e- r,!~ sc-n·HmeBto...
.·
. ·
. AttomHu.•• a vi-illc:ip.i!0; a· l'\aç;ilo, a.o. i:nopinadr;, do, r.Úaqu.o
·· buwt!a~ e- t.Paiçfile-~1'~ alta •se f~z-. fiod•avi~•. 0sperar immcrJiill\~a e

ene.rgJ·ca :ueaecilo, iot·malildo todas' as· tV:IJda.des. da Fed:eJ·ae.ão. em

·,tr.rno d& ~- E::t .. cr S'l'. .f?ir~tden!e. da Hepublica, n.o. ma.ia; es~
ponfiaill~tJ. ~ deeídid0· ap.oio,, PIWa defesa

da o.rdem e das. i'fl.Stt~
d6 Braslt.
· · ·.
. · · . · · ··.
.
N!lcta' mais: ~ra!:o ao ~enti'mento· n!l,cional do. CJ;t~l,l C$Se ma~
·!l'llifioo ~m~~o- ~hl civismo, a COI!&regar todos. os. b.ra.sHeiro,s
dignos desse· mo.mo. em urna. só. aspit'aÇ,ão, cm u.m só arraig~()
propo~i!o · ~ · salvar o. BrasH das.. r.•:arra~ da anat·cMa iJ:IImi"'
ncnte.
'
~
· .
·
· · .· Ci)mpa.ravel a tllo. e,.•qn~ess-tva manifc::.ti.Wt\o (!o Pat:\'ii,)Hs~r"·'
· só ·a p(>.rfcita· attitude das forças armadas, inlrcilidas. Jila acção,
· .quanto 'fieis, na obediencia,, ú legalidad,e que lW.'aram defender,
assim confirmando, ·p.ela mai,s co.nctudento d~ p.rovas,, as glo~
· riosas tradições der Exercito c rln Al'macta, .das quaes tantQ se
orgulham os· barsileiros.
··.
. ·
Pouco, importa que tenha lt~IVÜio egl'e~s ela Q(\1\FI;\ mi~
litar; ,o foram todos quantr.s; deslush·alldo ~'~' ti\l'<il\s Qu~
vestiam, nffrontaram a Nat)llo,.·l·om os .alloroit\!1\'0is nc~Q~ de
. banditismo que· praticaram,·
.
. Commettorám o mais nefando· dOS crimes, é O,lll'tO, mas
· não logmram, nem do longe, a~tingit• o .h(IUI.'(l~o eo~oeit.o, que ,
. desrructnm · as classes armadas, antes lhes f\J'Opc.rmQnarall1 o
cns"'o: :para ·mO: is avigorai-o na. opiniiío. e no s'tmt.imonto d~
gratidiio· dos brasileiros, pois foi met'oê .de suas nobr!ls nuali.:lad.es mornos e do' seu cuidadoso prepnro tcol1niro. qqo VPpceu
a legalidade, personificada na int.l'epidez patriolioa do ogt•ogio
Chefe da Nac!io, ,g, Ex. o. Sr• .. )),•, Art.hm• da Silva BOJ•nilrfles,
·onde quer qi.JB a onda rcvol.uolonaria as~omassc, om. ·8.! Panlo,
· no .Partí, om. Sergipe, oomo, nc. Amazonas. ·
· ·
.
Não nos surpróhcndéram os sodlolosos rlo J'lnrt\: desde
Hl!l2, no tompo da campannn prr.sidnnoinl, quú o. hntulhii,n 21!"
· {le ca()ado·rcs, aqui acantonado, Ol'tl um nué'loo llo tii110t.ina(lns,
·orn nbeiLnment.e dcolarndo~. ora prudonl.omrnre rnut.oR, (lpn~
forJnO dn Capllni F'r.dm·nt. StiJÚ'al'llzn as rmrns,. elo, l'cii!ÕO 011
nuo.
' '
.
.
Sabr.m-tin. t.odM, livomos dr., vivm· nqt1i do ni'111ns nns
mlíos, durante otcln osRr. po!'inrlo · rlc nR'iln\•1\n, I•R!Hll'íl!ldo, n
~ad~ mo1m~nto, il•J•nmnr~~!' n lrvnntc dn 20", nn,llín nn,lplll'flclo
vantaJosamente pela Floltlhn do Amuzl.lnus, uqu1 cstnc10nnda,
tul~tt
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E só ·não se con~imtmo11 'a ·rebollião, pól'QIW, 'no momento asado, que foi n da mn~horcn. na Capital Federal, poudc
o Prcsirlent~ Epitacio PcsRôa. JH'Omplnmenlc dr..sbaratar os
~·oyolfosos.
.
. .
.
~ Agora, ns ·in,inncçõe;: do 'Governo :fo1•am· muito
oulrns,
llãn lhe pcrmil Lindo. acção, de promplo, decisiva, não só por·-·
nu c não· lllü foi dado. surprc.hcndet• a conspiração. trnmtuh
·qurl' 1'oi 'cm S. Paulo, c:ómo teve ·de mobilizar ·numerosas
.tropas, tarefa qnr st'mpre dcma.rida Lempo aprcciavel. ·
. Ncstn•s ooncliçõcs, durou· quasi mn mez a revolução pau.•
J tstn. crcando esta circumstancia de tempo· ambie.ntc. . propi. ··
cio ;i revivisccncia dos· elemi.mf.os remanescentes: dos sediciosos de 1!122.
·
·
·.
· ·
q~• Outra 'Jlã~ foi. a causa do Jevant;e do ·2G• •aqui; cr:imo a do. · ·
..,, .c. da FlotJlha do Amazonas•, em .l\lanáos ..
.
· . . .·
R.eflexo de uma vasta ·. conspiração, · :riu!íificada por . di- .
vrrsos iEsJ:tdos, .~.hão mtJro nct.o de indisciplina ele caserna,:
~Jcm cnracterizada nstava · a acção s~diciosa rios. amotinados
.
ido 26~. re 1:pso facto: traçada. a. minha n6rma de· condu cta.:. a. •· .
rrencção .pe!as armas. qnr. .não ·vacillei üm 'instante .ein tomar;,.'
. · .Seriam !l horas da· noite de 26 de. julho pi'oximo· findo, con. ~nrenciavn em minha mside.ncia · com o Sr,·: commandante ria .
..Thngiüo Militar, o iilustre coronel Haymün.do. Rodrigues Bar" .
~lOSU.. sobrr. l]ll'OVÍci1Jl1Cias ·QUC àeviam·SCl' ton1adas. :em virt.u- .
de da rrindição ·da, Fortaleza de ()bidos. aos revoltosos .de Mn- ··
· m:íos, quando recebo aviso · f.clrephonico ·da revolta do 26": .
Sopàt•amo-.nos .ineon!.inente. diriginrlo-so S. S. ao. Qunr- . '.
' te.l General· r. ou à séclc rio Commanclo Geral da Força Pub\i;;. .
.ca do Estado.. · . .. . ... . . . . · ' . .
. ' . ·.
Es.tn. que .itt S!! achava do prójnpticlão, desde a rcvi)IÜção panlista, TJO~-sc' Jogo a .postos, aUt'nta ~;i voz de . com;.; ·
mando. . . ·.
·. ·
·
· ·
·· ·· ·
·
Aguardava eu. onf.retanto, o rcsulttidci das. providencias ·.
do com mandante da .Re.g·ião, certo· da sua confirmada dedica- ·
çii:ó á.le~alidO:de 'e IÚtbitual<co~recção de atl.it.udes. ·. , .
·
. . Jnfrlizmente.. fo'ram ·baldados os seus esforços, pois ·que
~Jma das companhin.s, ·qtio não .se l.inha ··r..nvolvido no lev.nnt.e,
n.cnbou adhcrindo, ·abandl}nando o· Quartel .General aos grupos
.qno ~c--iam inco.rporando ·ao grosso· das forças rebeldes, . . ···
E'' a· narrat.iva, '1'!m summa; ·que. me ·fr.z o. Sr.· ccironl".!.
Jhiyn'lundo Ba·rhosa. quando,. -al t.n mad1,1gada, n1e dava a ,hon~ .
rn: 'dé sua companhia; soguidl} do's. dignos officia'()s, fieis .á .
.f.Jiií alta autoridade. · .· '· . .
. . . . ·. . . . ·...
. Estavam.· cs):!otados ·os B()us recursos c os .meus . in_tnct.os
- mmwria-mc a mim. pr:irf.antó,. agii', sem delonga.. , ' . r ·
illlaSi havia . a considerar qniJ, . nessa appm~tunidadc; . sa
.tornava ;j1i ·n]ai>- ,rJifficil a tarefa, porque _os rovoltosos t.i-.
nham tomado posições .P.sf.ratcgica>h nas · immedinções · do
:quartel, const.ruindo f.rinclleiras ·c 11eunido numerosos comha-.
:tentes.· alliciados entre reservistas .do Exercito, e~tivarlores,
. motornciros de lJopdcs ·e·, papular~.s: · · · · · ·. · ·
·
. . Nest-a ·cmcrgcnci.a, se impunha o rcconheçimento precisp
:Clns .posi~õcs · •e 1;ccu'rsos dos rebeldes, para ·base do plano do
, . :üaque, o que fcii ~·eulizado ao amanhoc'cr.
dia 27, po'I'·Um.
piquete rl,o 39 praças de cavallaria, sob o commando do bravo.
1" .lr.nnntc H·~m·iqnr. Frrreira dit Silva, mor~o. hprns depois,
cm· lu ln oncnl•niçnda.
· ..
·
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Desempenhou-se c!.'.t.a força ·cabalmente de sua missfto,
vivo f.ogo de fuzilaria do inimigo, re.gr~ssando M quartel co:n as informa~\ucs · neccsso.rias.
• mahorado o plano de offcnsiva pelo Commando GeTal.
excon tou-o, :í ri~;cu, a briosa Força do Estado,: cm um
renhido e ininterrupto· combate, que. se prolongou das ·H horas do dia 27 ás S do dia 28, terminando com a victor:ia nas
:forças legaes pelo desbarato con~.pleto dos I:cvollosos e umncdial.u occupação do seu quartel.
PoJo boletim n. 331, de 28 de agosto ultimo, rio 'comman.
' do· geral, publicado ·no Dim•io Official, podeis tc1• conheci.monto do toda a acção tia nossa .valorosa. força, bem ajn izan,clo
da sua bravura ·e competencia, como rJo espírito de sacrificio
com que ·serviu a ordem e defendeu a legalidade.
·
Tem-me chegado aos ouvidos o éco de censuras, por hlym' assumido a unica attilucle qu~ me impunha o. dever.
. Diz'-so·. quo a:. rcvolt.a não foi conLra mim -.uma simples
rebeldia ·do moços exaltados c· inexpertos a ordens ele serviço.
.
De acéôrdo ~ a revolta não teve origem de malquerencas
à minha pessoa ou actos do meu Governo, antes assim não
fôra - seria um· melhor signal dos tempos •.• ·
·
Então, SIÍ a mim o peso ria responsabilidade e a l)Unicão
merecida pelos rlcsacer.t:os praticados.
,
· · Mas, a verdade ó muito outra: com a minha pessoa• cslá
, envolvida a .autoridade do cargo que .exorc:o; cori:o, pois, .concober o ·exilo da causa dos rebeldes sém a. forçada climinacã') ·
da autoridade de ·qué estou·· investido, uni cu que subsistia .í
sua ac(:ão revolucionaria? ·
·
Porque tomararú clles posições de wmbale nas ruas, sem
que do meu gover·no lhes partiRse ·qualquer acto de hostili•
dado? '
· · · · ·
·· · ·
· ··
.. · Poderia eu ·cruzar os· braços em face· da desordem, espe•
rando, indifferente, se. avolumasse, co:no succedia, a onda re.volucionaria? .
·
.
.
·
. .·.Não, scr'ia inepcia não tomar· a· iniciativa da repressão ·
in1mcdiata, o covardia ou cumplicidade não· ·reagir. .
.
' Estou ·bein com a minha comciel1;tia por ter cumprido ()
dever de não desertar o posto, que me foi confiado, pam. nelle
·servir a Pat.ria, co'rn lealciade e sem deslustre,
.
,
Estou·. certo.· approvareis a minha . cond\lcta; cm oiiediencia aos.· sentimentos de.· justiça c patriotismo, que· ii1spiram ·
' .
. ,
·
. os. •vossos actos.
·. . Não, se limitaram as nossas vicis.;itudes M consequei1cias,
· somente, da sedicão do 26• batalhão de ca~adores.
·
Altingiu-nos lambem a revolucão oe l\lanáos.
. · .· ·
.· A ·sinistra !iotilha do Amazonas, a despeito de quasi"imprcslavcl para a ,missão normal, CJl·lC Jl·,e csttí affecl.a, l.cm-sc,
entretanto, celebrizado como instrumento de mashorca. '
. · ·.~o bombardeio do ·:\lanúo~. em HHO, segurm-so as amea. cns 'de 1922,· ·cm Belém ;ll .agora í'J.li o elemento consULutivo
. do 4:Governo Ilfilit.ar• das Fol'Ças ele 1\far c Terra· dos :Estados
.'dd•. Amazonas o .Pard,, · em cujo ·nome cmprchcndeu famoso
?'nul em aguas pnraenscs; ~omanrlo cidades, ·dcpo!lllo é apl' i~ionanrlo auloridaclr.s. depois tia façanha .miraculosa do fazer
cnpil.ular a poderosa fortaleza de Obidos·. com a simplrs ameaça do canhão do .um modc.s!issimo aviso de guerra!
~oh
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lJcLcvn'-se, todavia. dlan.f.e de Belrlm. reeejosa talvez da
J'.esis1cncia fJU·e :w IIJe offereceria. p~Ja pri·meira vez, na ma1·cha
1.t·iumpbal das .suas iJJcruen1.ns vic.l.o!'.iae ;;ucc~ssivas, pois CJ!Hl;
qu.asi de t•f,yu, pela leitura de .JomaoeR 1.1~cenles, r;e cer.tificaJ•a,
uao SÓ da dCl'J'Ola· do 26•, CQnl .(I (jU3.J C.@111.ava pal•a· O desembarque em Belém, como do auxílio, .e,;perado a t~do rMJllcnto,· de poclcrosnH 1'or~.ns. de ma:r ~l •1nt·a, lll~l.iuada;;: a dar1ho com~nt.e.
'
Enh'el.a1J1.o, Belém, cidade aberta, :!. n.argem de va~ta bahiil, accessiye) por Lodo.s os lados, eominuava á mereõ dos r,.a. I'
niJões de Obidos, transpol'1.ados' no vap11r Ball.ia, armado em·
ct·u?.ador, além dolii da canhoneira Mifsfll!li e ;dos aviiOs Tef!é
c Muricaba.
•
·
E' que a,q forcaj; 1'r.deraes, ansiosamente -esperadas, ainda
nilo Jiav1am Clhegado. <!e !'OI'te que a nossa resistencia,· á ·falta
di! canM.c:S, so limituria a e\'ilar o de8embar.qÍle, a Jusis e me~
t!'alb:a.doras.
Com esLe. fim, foi guarnecido todo littoral de Belém;, com
os olemonlos da Força Policial, reservistas navaes. convocadoiJ
p.olo Sr. capitão do Porto, guardas. civis, bOmbeiros e numerosos populares, cntriehekado~ e di.~postos em sítios ~,~~t.ral.cgicos.
·
. Comn medida~ completarnenlares, o Sr. capitão do Porto,
o illu~tre capífão de mar e guerra .Ernmanuel .Braga, deter- .
minou a barragem d'JS canaes do Arrozal e Cotiiuba., com o
objectivo de rcstring'ir o:l pont.os de accesso 1\. cidade, e orgJlnizou, com lanchas c rebocadores, uma. flot.ilha de vigilancla,: rpara aviso da appro;timaclio. do inimigo.
1Com os recursos de que dispunhamos, era o mais qile porliamos Jazer, não evitaríamos o bombardeio. da oidade~ mas
cet•tamente opporfamoH a mais tenaz resistencia no' desembal'que. do inimigo,
E' bem de vf:r que não t:•oi:lia deixar de ser devflras angu~l.ioHa n nM~a ospcclnLiva, ·na imminencia de um bomba.rdeio, ao qual sô poderíamos, con!mpM. a bem dizer; a bravura
do no Roa gcn ta .
·
.
Mas, eslava providencialmenl.e deerotado que não· seria~.
mos victimas de tlío violcnl.a prova~;ílo.
· · ··
.
•Informes fllled1gno$ nM vinham assegurar que, fosse por
que fosse, das portas do Belém havia. retrpcedido a sinistra
Flotil'ha, a toda marcha, subindo o Ama1.onas, rumo opposto
·de Belém.
·
~slava assim dcsopressa a capital do Estado. .
Em bre\·c, se restabelecia a normalidade de. suil. vida la·
borjosa, com n volta .ao l.ra'balho, a paz dos ospiril.os e a t.ran·
quillirlade dos lares,
·
.
Ainda assim, continuavam ·as cidades paraenses do baixo .
Amazonas, .sob o ;Jugo dos ·revoltosos amazonenses.
Em sua dofosn, nnda poude o Estado, como as respectivas
autoridarlos locncs, pela fal!a absoluta de elementos para uma
accAo navnl.
·
·.
. · Incu~Jbiu-sc1 patrioticamente dessa tarefa o Govili'no Federal, attendendo, solicito, ao justo pedido que lhe fiz, em nA~
me qe Par4.
·
1 .
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Estaes no' conhecimcnlo perfeito da nccão brilhanlissima
das forcas de terra e mar ela União, sob o commando em chefe
{lo IExmo. Sr; general João ele Deus Menn~.~ Barreto, uma da.q
mais roprcsentátivas figuras do .Exercito e dos. mais dedi·
cados susLenlaculos da ordem, no momento actual de desditas,
que atravessa o Brasil, .
,
A sacundal-o, com o mais desvanecooor destaque para ô
· · renomr. da gloriosa Armada nacional, cabe assignalar a acoão
valorosa do illustre Sr. capitão de fragata Adalberto Nunes,
n quem,· em boa hora, foi confiado. o commando do ·contin·
gente naval, composto .do cruzador .Barroso e dos destroyrs
Seruipc e Matto Grosso, corrimandados respectivamente pelos
·brilhantes officiaes. capit.ães de. corveta Dr .. Galdino Pi mente!
Duarf.e e Augusto Pacheco Alves de. Araujo.
. ·
Não vos posso ~ornecer detalhes das operações effectuadas
pelas forcas fcdcracs, porque os ignoro até a presente data,
mas o que é. um facto é qwc, graÇas a sua acção, está o Pará
reintegrado,. em todo o seu terrif..orio, na ,normalidade d.c sua
. Yida constitucional.,
. '!Grato me é registro.r .os despachos tetegraphicos, que rec··cbi do Exmo. Sr. general Menna Bàrreto, sobre a oecupação
das nossas cidades pelas. forças de seu com mando: . . .·
Sant,arem, 19-8-92-i. ·
cGovernador Pará - Belém.
Chegámos e oc·
. eupãmos San tarem. Dentro . em pouco daremos ·posse
is 11utoridades . civis. · Saudações. - general .Menna
1Jarreto.,
'
Santarem, 19-8-!124.
· · · · · · · ''•
«Governador Pará - Belém - O Intendente deste
municipio, coronel Joaquim Vasconcellos Braga, foi reposto ho,ie, em suas funcções, na presença de grande
nssistencia.
· . ..
.
..
,
·Reina completa·.calma nesta cidade~ Saudações. _.
Geriéral Menna Barreto".
· .
Obidos. 26: 8 pm. - Tllmo.. Sr. Dr. Governador do
Estado - Belém, Pará - A. V.. Ex,, como · primeiro
magi~trado do· glorioso Estado do ·Pará, tenho a grata
satisfaclio de communicar que ·a fortall"za de Obidos so
rendeu, .incondicionalmente, e que as forcas de · terra,
sob meu commando, proseguom rumo do Estudo do
· Amazot:~as, como precursoras da paz, do progresso c da
.fraternidade brasilefra, no ·cumprimento das ordens da
Republica e suas !Pis. Nós, soldados. levamos n V. Ex.
·os nossos saudares, ao termos que lrnnspoJ• os· limites
entre os Estados da Amnzonia, poderosa pala sua riqueia, o gloriosa, .. pelas suúa tradicõos. - General
lllennl.! Barreto.
Com a occupncão da. cidade rlc Mandos, n 30 de agosto
findo. pelas forças l11A'aos. tr.ve 'lermo n odyssén dn Amazonin;
a qual constitue um borrão na nôs~a hisloria politico. rlfffir.il'
de se apagar rln nos~n memnrin pelos sulcos m•nfuridos de
ignomínias e !neensatez qull lhe ficaram gravados.
'
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Cônforln, no emtanlo, a solidariedade de iotlas ·as aütori- ·
ilades constituídas, da União, do Estado e dos municipios, no
.Pará, ao pai' do apoio .rle sua popula~~ão e classes conserva- .
uoras ao GoveJ·no, na ropreesiio á revolta.
'
. .· ·
Mesmo nos municipios assaltados, nenhuma autoridade,
<la mais graduada á mais modesta, pactuou com os revo!Losos ..
.
A algumas, como ao integro inl.endenl.e de Santarém, Dr., •
nodrigucs· dos San los, flem caro custou a correcção· de sua
aLtitude leal e digna..
· ·
Preferiu, S. s: a prisão violenta 5 a tortura moral, á in- ·
dignidade de uma traição. .
AvaVo toda a. sua revolta ao assignar, coagido pela força,
o seguinte telegramma, que mo dirigiu; na occasião · <le . sOl\ ·.
dl!poslo: .
·
«Santarém, 30-7-!l24. - Governador Belém ..,....
_,\cabo dr. renunciar cargo rle intendente· por vós no•
mcnllo élianle inlimacüo do governo militar das forcas
· mar e terra Estados Anlazonas Pará .. -· Rodriaues dos·
Santos.~..
·
·
.<\'·mesma· data, respondi nos seguintes termOs:
«DI'. Rodrigues dos Santos, intendente ele Santa~
rém - Acrodi to que só pela coacção da forca bruta re~
nunciasl.es o cargo de intendente, mas vos assegU!'o, cm
. nome da lcgalicladc, que sereis, em breve. reposto nas
vossas i'uncçõos, apoiado que estou na solidariedade do
Sr. l>residcnte da .Republica, que já exped.iu poderosas
forcas da Armada :Nucional para dar combate aos revol. toses. Saberei, n 'todo transe, defender a autonomia
constitur.ional do Estado. Cordiaes saudações .. - Souza
. Casti'O,,.
E' claro que dirigia este tclcgranima nos,: revoltosos, p,ois;
que. de fórma alguma, podia acreditar fosse elle··entreguc ao
dcstinatario preso.
·
-. · ·
· O cffeil.o desse tele.~:ramma .fez-se logo. sentir,'. como. se
deprel1ende do documento, que, por curioso transcrevo:
cSant.arém, 30-7-!!24 - Urgente - . GovernadO!:
Estado Pa1·á. ·
..
..
.
·De ordem governo inilifar Parà .e ·Amazonas comll'!Unicamos-vos ter sido aprisionado intendente. Santarém. Vida deste· como. mais .intendentes prisioneiros · . · · '
responderão de qualquer. obstaculo. material offerecido ·
. ·'"'"\.
forcas expedicionarias. Diffillilmcnte annullarcis' accõc;; , .
nossas. 'l'emos a traz de nós a Amazonia que cl:una sua
liberdade. - Tenentes Joaquim Bm•ata e Dias 'Vieira" • .
· . Este t~legramma, é logic~, ficou sem resposta, e nenhum
commentar10 merece.
· ·
·...
.
·
Ao encerrar este capitulo, cumpre-me o dever de salien. tnr a conducf.a irreprehensivel das dignas autoridades de Marinha, com funccões no Estad-o, os Srs. capitão de mar e
~me!·r_a Emmanuel Braga, capiLiio do po1;fo, e seus' auxiliares
.rapJtaes-tcnenles \Raymundo Burlamaqui. Cunha e Annibal...
Brasileiro do. Lago, capitão de fragata Cai·los Amcrico dos
'
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\ , Reis, inspector do Arsenal de Marinha, e seu njudanle, capitão de corveta Jónctl1im Rillas ·de Far·ia ·e o capiLfio~tenente··
•Fiinio Mendoncn da! Fonseca ·Cabral,· çommantlantc · do aviso·•
Am.apd, todos cmpcnhaclos, com a maior dedícacüo, na defesa .
de..Belém contr'~ aJlolilha ~lo· Amaz~nas, si bem I!Je;; ·faltas- ·
sem elementos nHhspr.nsavcrs
'de accao.
'
. '
,·.,

.

I

.

Estado de.. sitio

'

'

Erri cõnscquencia das sedicõe~ ·.de 1\fanáõa e Pará, decreitou o Governo· Federal, nos dous Estados, a medida de exeepcito do estado de sitio •.. · .
. ..· .
. . ·.·
.
Nesse .sentido, recebi ~do Extn:i. Sr. ministro .da Justir;a
· communicaçiío offic"ial nos termos dn seguinte telegramma: ·
cRià, 27-8-924 ~ Gove~nador Souza. Castro. ~ .
·· . . .
·.·. ·
· ·
Pará;_
· · Governo acaba decretar ·estado sitio para Estados
.Pará, Amazonas, por• sessenta ,dias. · Podeis agir· em
conseque·noia. Cordiaes saudações. .....:. Joílo Luiz Alves;
. ministro -da Justica., · · ·
·
· ·• · Tenho corisciencia de me·. haver utilizado. dessa medida ·
Mm o mai-or escrupuló, e, a~sim que a achei desnecessaria.
solicitei ao Exmo. Sr. Presidente da Republica ·a> respectiva
revogação, como do telcgra.mma que a S. Ex. dirigi a i• :do
corrente:
~
··
·
cExmo. Sr. Presidente da Republica. - Rio.
·· ·· Congratulo-me com Y: Ex~ · pl.!lo restabelecimento da
orderil . legal cm 'todo o territorio ·da Amazonia, · con- ·
cluido com. a rendicã·o da. forlaiGza. de Obidos e co-m a
\.:~ccupacilo da cidade de Manáos; sob i tic..:ão vigorosa
. ~ 1 as forcas do Exercito e. da Armàda nacionaes, · ·
·.... Estão normàlizadas a vida e a actividade. da po. · pulaçiío . e· classes laboriosas e· em plena. funccão con. sf,itucional todos os ramos do Governo deste Estado e
seus-muoicipios.. .
.
· . ·
· . , V. 'Ex., sob cu,ia égide. patriotica. a na cão reingressou na·.marcha- dos seus .grandes destinos, .permit.,, tiro qúe·eu solicit.e a suspensão da medida extraordinaria neste .Estado, onde ó Congresso Legislativo ins. tnllará sua reunifio órdinnria na gloriosa data da nossa
independcncia politica. Cordiaes saudações. -. Sattsa
.
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Fo1•ça Publica Jlilitar·
'

· . . Sejam as primeiràs pala\•ras deste capil.ulo consagradas á ·
memor•ia ·dos bravos (<I hidos na. luta, contra .os sediciosos de·
26 de ·julho.
.·
, .
.
. ·
. Traduzam ellns a .cornmovirla expressão de pezar do Govorno, ao mesmo tempo que o preilo do seu recoilllecimeuto.
· Com solemnes exoquins, pr,omovidas por· mim, foi cómmemot•ado o 30• dia do fallecimento clfl .tiío valorosos servidorei
· elo' Estado.
· · ' · · ·.
· · ·
Por .aol.ó de 28 do .iulho JH'oximo finclo, decretos ns. 4.0!10
c 4.002, pr•om,ovi, po1• .br:l\:urn,, -a ·C!!Pitiío e a l • tenente, ~espe~ ·
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cLivamenLe, o !o ·tenente Henrique Ferreira da Silva e o 2• tenente· Placido Marf.ins Pereira, mortos em combate.
·
.
Pelo
mesmo
bonróso
motivo,
mereceram
promocíio
\ commando geral os· cabos do cavallaria Raymundo Pedro do
da
Costa e João·f!oracio da Silva e· os soldados Claudio de. Castro
Pereira, do batalhão de infantaria e Gemino E'erreira Gomes,
da companhia dC adminislracão, o~. quaes com a propria vida
pagaram seu f.ribulo á causa da ordem e da legalidade .. ·.
Tomaram parle
combale. contra os sediciosos do ..
M!~:
. . . ·· . . .· .
. .
.
.
'
.
B/I - i1 offciiaes c 140 praças .e mais 56 guardas civis,
lodos armados de fu1.il "Mauzet•" c de uma mel ralhadora ."~or
denfelt ", c/ 25.
. · ·· ·
·
.. · ·.
0/A- 5'offic:aes~e GOpracas e mais 10 do Corpo de Bom~
beiras, armados de fuzil· "Mauzer" e de 4 metralhadoras. ·
· . ~iquete de cavaliaria - 2 officiae~ o .32 .prnP,as, at•mados ..
de espada e mo~quetão "Mauz~r".
·
· . . .· · .
· A forca de af.aque, obedecendo ao plano organizado pelo
commando geral, foi dividida ém duas columnas, além da de
exploracão ao. terreno ciccupado ·pelo inimigo; sob ·o commando
do ma,ior 'l'acicl Cylleno, a 'columna do Norte, do capitão Antonio José do Nascimento, a do Sul e do mallogrado intrcpid()
to tenente Henrique Ferreira da Silva, o. piquete de reconheci-' .
mento.
· ··
·
·
.
Áo .todo combateram, no encontro com' o' batalhão 26•·de
cacadores : ' •.
. ..· · . ·
·.
.
.
.
Offioiae·s· , . _.._, ..• -~ ,·. ~ ~·,, .•.•....... ~. ,,, .... ·,., ... ·.". ~ ~ ._ .f8

no

.

Praças .... , . ·-~ .. ,,. ~ .. , ,_, .. , .. , .-....... •:• .•. •:~··<·-·.

·.•

~offreu

sagumte:

._.

'.

soo~

-,322

. :c

a Forca Publica as baixas cont~tantes· do qt!"àdro
. . .
·
. · '
.. . . ..
·
'
'

·. .Batalhilo de lnfantaric.: . ·

Postos -,Nomes-· ObservaeOea
.
......
.
:.
.
2•1.enenl.t> Placido Martins.· Pereira Morto. t•tenente. ·Decreto.
.
. . . .,
. . n. 4.092, de 28.de julho•
·. ..
' floldado Claudio rlfl Castro· Pereira Morto. ·
·
Soldado Dario, Ranulpho da Silva :.
·
Re'go ..... , •. ~-, .. ,. ,.·. ·-•· ...• .·: . . Ferido ..
Soldado· Edgar de Sousa Corrêa.. Ferido. ·
Soldado José Mauricio Cavalcante Ferido,
•J
Roldado . Raymundo David· .· Diogo ·.
'
Nunes . ·... ·.... ·.. : . .......... ~ ~,erido . . .
Soldado. Alvaro Francisco da. Silva Ferido ..
Soldado .Ei.tclyrles Mariano Pereira . Ferido;
Musico Luiz 'Tol.a Pimcntel. .. , ; . Ferido,'
~olrlado Francisco·:Henrique de Oii-·
veira
. . ·... ; ... , ; • ~ : . .'... :.·.. ; I<'e1:irlo.
. ..
·.·- ·Companhia. rle Mministraçlio
.
. ·-'" GIM
.
."'..
Posto;; .:_ 'l\'omes _:_ Obscrv~ções
1• tenente .Jo~é Albino cle M~nei~d ·. J!'êriào. · ·
a• .arrento Antonio do.Porto Soare! Ferido.
'

.
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Soldado Raynmndo :Sabino Cordeiro Ferido.
Soldado Gemino J.o'crreira Gomes.. Morto.

Hl24

, ."13

.i

/
I •

1

o

Esquadrão de cavaUaria ·- RIO

Postos_- Nomes .::.._ Observacões
tenente Henrique Ferreira da ·
.Sil~·a ..................... :. . . Morto. Capitão.. Decreto
n. 4.090, de 28 de julho.
Cabo Raymundo Pedro da Costa.... Morto.
Cabo Jouo· Horacio da Silva...... Morto.
Soldado lsaias Gomes de Oliveira.. Ferido. .
.
Do contingente da Guarda Civil, receberam ferimento~,
ali~s leves, I,ourenco Bont~s Cardoso e Eugenio Alvares Si!~
ven·a. ·
·
·
· .
·
· .O Co1•po de Bombeirc>'! teve a .felicidade de não -sofl'rcr lima
i~

sú baixa.

· ,.

-

' Todos os feridos·se acham om plena convalescenca...
· . Não Lenho ·IJalavras cpm que louvar a accão brilhante da
l:'orca Publica do Estado, na repressão dos amotinados do 26"
· bata! hão de caçadores. .
.
.· ·
·
Sinto que interpreto os sentimentos· do povo paraenso,
· manifestando, nesta oppo1•Lunidade; a sua. immorredoura gratidão. aos intrepidos defensores da ordem e das instituições,
·desde .o ·seu bravo commandimte, tenénte~coronel Raymundo
Furtado de Vasconoellos' Leão, major do Exercito e ornamento
de sua classe, até o mais modesto soldado. .·
. ·
··. Seja a memoria dos heroes de 27 de julho, que tanto realt;a a tradição. de honra militar, conquistada ein Canudos, o
fanai que ha de, para todo o sempre, nortear a bri"sa ·mi!icia
pa~aense, no cumprimento do dever! ·
São os meus. votos· amigos.
· _ : . ..-'" ·'- .
I.
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PI\BSTDBNOJA DO !R. . EBTACIO COIMBRA, PI\IIBTDBNTI

/

' . A's 13 e i/2 horas acham-se presentes os· Sra. Silverio
Nery, Pereira Lobo, Aristides Rocha, Dionísio Bentes, Lauro
Sodré, Cunba Machado, Euripedes de Aguiar, Ferreira Cha~
ves, Venanolo Neiva, Rosa e Silva, Eusebio de Andrade, Lopes.
Gonçalves, Gonçalo Rollemberg; Antonió Moniz, Joaquim 1\lo~
reira, Mode3to Leal, Sapaio Corrêa, Adol~ho Gordo, Luiz Ado!~
· pho, Generoso ~arques e· Felippe, Sollm1dt (2t).
·
O .Sr. Presid,ento _; Presentes 21· Srs. Senadores, · está
aberta- a sossfo~
·
Vae ser lida a acta da sesslio anterior.
Co.nvictlao Sr. Sena~or Euripedes de. A,guiar para occupar:
a cade.1.r.a de 2• Seoretar_!..Q.
. . . ..;.... ._
.
'
~

: ··
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o Sr. Euripedes d~ Aguiar (servindo de 2' Secretario): pro:.
cede á leitura da acta da sessão anterior, que, posta em discussão, é approvada, sem reclamacão.
o Sr. 2' Secretario (:servindo de :L•) d1i conta do seguinte
I

t '

'

.

. EXllEDIENT!:
Officios:
Do Sr. :t• Secretario da Camara do~ .Depu~ados •remeti
·. ~ond~ a .seguinte
.. .
,_.
'

\

\.'

~

'

PROPOSIÇÃO

..

~).;~~~.~

N. 67- 19M

•
•.

'

·O Congresso ·Nacion~l resolvll: .

'

\.

..

Art. 1. • E' approvado o Tratado relativo á solucão Jwlieinl das cont.roversias que venham a surgir entre a Republicn ·
dos Estados Unidos do Brasil o a ConfederaQúo Suissa, assignadono Rio de Janeiro a 23 de junho de 1924. . · · . ' .
Art. 2. 0 Re~ogam-se as disposicões cm contrario. ..
. • · Carriara dos Deputados, em 26 de ~etembro de .192-1. ,_
Amol[o Rodrioues ·rJe. A:ev'edo, Presidente. - Heitor· de· Souza,
.:t• Secretario. - Dorningos Barbosa,.2'. Secretario.: ..:... A' Com- .
missão de Diplomacia e Tratados.:. . ·.
·.
··
' · · Do mesmo Sr. Secre.tario, communicando ter· sido ·ap- · ·
. provado c enviado á sanccão o projecto que: manda intervir
. no Jl;stado do Amazopas, afim de ser' mtmtida a fórma repu:.
blicana.'fcderativa . .:... Inteirado. · . - .
· ' ·· ·
..
Do Sr. Ministro da Justicn e Negocios Interi.ores, rernettendo dous dos autog,~aphos das seguintes .. resolucões legisla~ivas, sanccionadas, que:
, · ·
Veda a aposentador•üÍ·ou ,reforma em mais do um cargo
6 com vencimentos .maiores: que. os da actividade;
· . ·
· · Approva vat•ios decretos do Poder Executivo proro~ando ·
é estendendo o estado do sitio a diversos pontos do -terrttorio
nacional, até 31 de dezembro do corrente· anno •.·- 'ArchiVC'-Se
um dos autographos e ·remetta-se o outro á Camara dos Depu.;..
tados.
·
·
1.
· ' : Do mes.mo St', :Ministro, .. · remcttcnqo as ip.formal}iiÓs ...
prestadas pelo Sr. dtrector da Escola Nac10nal de Bellas Artes a ·respeito do custo· pl'ovavel do monumento a •ser .erigido .
. 'ao auLot• do Hynmo iNacional Brasilc~t'Ó, ·,...:.;. A' .Commissão de
·1r_inanons •. · · · ·
· ~
·· · ;. :· ~. 1. :.r.;{t.~-•-!
1
Q ~r. ~· S«l.~l'J!a~i~ :(servindo .de 2')~ pro:cede á Ie.itur.â do ·
:~egu!D~!I
.· . . .. . · . . ·.
· ·
· •
·
.
•I
•..: ...
PARECER
.r:
. . N.: :i90.- 1924',
·~"-I'
·.·
,. , , , '
\
'~ . ''li. Cpmn1issãd 'de. :ru~ti2à e Legislação, tomando cohlieo;
: .c1mento d~ suP.-:el.l!epdª o.ffe;~:ecidll .PelQ illu.~tre -:repJ:e~en~
,
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.tanta dó Amazona·s o Sr. Senàctor. Aristides Rocha, a uma
emenda desta Oommissão referente ao nrt. 13 do projecto
do Senado substit.utivo da proposição da Oamara dos Depu., .
:tactos n. 93, de 1923, mandando ndditar á. disposição constante do § 4• da mesma emenda as · seguintes palavras:

,••• "M qual o itti: não está adstl•icto; podendo mandar 1Jr.oceder.
a segundo, Ott desde logo. confirmar, acc1:escenta~ ou di!f!.i"'
nuir. o arbitramento, e
.
•

· .Consi.derando que é elementar no processo, que o arbí:tramento, constítumdo um meio de prova, está sujeito á
. apreciação .do juiz ·que lhe. dará a fé .que merecer, e, .po~:,
. tanto;
.
.
Considerando ·que o juiz não está adstricto ao arbitramento e póde mandar proceder a segundo - (Paulo Ba...
.Ptista, Proc, Civ., ,f55; Ribas, Consol.. , 468; João.l\lonteiro,
Jlroc •.. Civ.,' Leg. n., 737, de 25 de novembro d!J· 1850,
~rt.. 200; l'aviso dei periti, non vinculo l'autoritá giudiziaria la quale deve .pronunziare secando .la propria con\· ~vinzione ...._ Cod .1 do Proc.. Civ. Ital.) :
·.
.
Considerando que, .com a disposicão do. referido para"
.
graP.ho, . o projecto limita-se a determinar o arbitramento
dos honorarws medieos sem impor, ao juiz que basêe a sua
decisão no primeiro arbitramento, embora não se conforme
com o l~udo, po~ mot.Jvo~ les:itimos;
.
.
•
·Considerando que o mtmto do nobre autor da subemenda foi tornar bem claro que não restringe as attribuiçõõs e poder do juiz;
·
.
· · · ..
·
· · ·
. A Commissão é de parecer quo seja approvada a emenda
com: a seguinte redacção: - "ao. qual o julz. não . está arJ.. ~
'

'8tricto, podendo mandar. pr:oceder:. a segundo, de accOrdo com
as. leis de processo."
. . .
.
_. .
· .
· .
· ·· As outras emendas, de ns. :1. a 15, sao da propr1a Com-

e

m'issão. foram apresentadas e justificadas pelo. Relator do
projecto,. na sessão do Senado de 25 do corrente, entendendo,
p_or ~isso, a Commi'ssãq que devem ser. approvada~.• ,·
·
·.
.Sala das sessões, 26 .. de setembro de 1924 •. - 'A.dolpho
C:ô1'do, Presid.en~e ~ Helalor. - Eu:ebio llt: Andrade. - Cunha
"3/aclwdo, -

A1:'t~t1des

Roclu_t.

EMENDÁS ~·ÜI PROJECTO DO SEN;\DO N, 2, DE 1924, A QUE I!IE REFEf\B
. .
O PARECER SUPRA .
.

Emendas offcreciclas :pela Commissão de JusLira e Legls.. lnção ao pro.iecLo .do Senado, substitutivo da prÓposicão da
Camara dos Deputados n. 93, de 1923, .reformando a lei de
accidentes no trabalho. .
·

N.

..

1.

·.
:Arts. 51 e 6• - Em vez de "accidontes do trabalho", digase·:·
.
• I
-· "aCCidentCS no trabalhO".o

.

'

N. 2
· :Art. 13 - Additem:.se os seguintes paragraphos :·
· . § :1. • No caso do patrão não prestar os Mccorros hospitalares, P'JCdjcos e Ph.arma~euticos qeces~nrios, o juiz !lol)1pe.
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tente, dopoi.!l de constatar aquella recusa, nomea1•á os profis~
.sionaos e o estabelecimento hospitalar que prestarão taes
~OCCOrl'OS.

I

,._,
~'

'

.,

.

§ 2: Ao opcrario sómentc será permittido escolher me~
dica, pharmaceuLico e hospital em caso de urgenc!J. abijoluta
e desde que o patrão se recuse a prestar os soccorros devidos.
·
·
·
· ·
·
§ 3. o O ope·rario só poderá recusar a· assistencia que for
r;restada pelo patriio quando, para isso, tiver motivos ponde~'
rosos, qua. levará ao· conhecimento do juiz, 9 qual, si ·conderar procedente a reclamaoão, l.lrDcoderfl n.a ~órm" ® I !~
desteart;éo. ·
1 ·-1 .. !
~ 4. o O pagamento dos honorarios dos profissionaee,- em
qualquer dos casos acima mencionados, dependerá de ar~ít.;:amento.
' ·
' . .
.
.
§ 5. • Durante o tratamento, é permittido, quer ao patrão .
quer ao ·operario, requerer a verifiCação do estado de saude
deste ultimo, nomeando o juiz um medico para fazer. o exame,
que se cffectuará. em presença do ·medico assistente. Si hou•.
ver diver15encia ·entre ap:1bos .sobre o estado ~a yi~tima e as .rsuas condições· de capacidade para o trabalho, o Jl,liZ nomeará
1.!11?- outro mt edico para, !az~~:: P. .e.xa!D~ !l !!Q ~ç~ l!iU!,IQ j;lase~rli
o ,JU1gamen o.
. .
·.
•. § 6. o O juiz nu12ca norne.ai':í medirA liga_M !!i;t;eóta ou in·
dJrcct!lmente 110 patraQ
ou
victima...•... ·
. '., ... ' ' .. .
·, . ..
. -..
.. á'...
'·

'

,·

..

'·

'

Ar L i5, prlnil.' ..... Supprírnam-~e as palavras: "por !Dais.
de um dia".
·
·
·
Depois da palavra "env·iw·á",. accrescente~se :. "immediatamente".
·. ·
.
.
.
.
.
'
'

N. 4
./.

/

\

I,

Gubstitua-sc o § i o deste artigo· pelo seguinte~
· § i. o Si a communicacão niio for feita pelo patrão, po·
derá ser feita pela victima ou por 'terceiro .

·,,.

N. ti
Supprima~se § 2~..

.

·

i
N·. 6

·- · Art. 16 -. Supprimam~se as palavras: "Desde que o patrão deixe de fazer a communicacão de que trata o artigo
anterior, dentro do prazo de 48 horas".
•
· N. 7. :
.,

,.•

Ao art. 48. -. Addite-se:
§ 5. 'Si o patrão, na audiencia inicial, confessar o accidentc e declarar-se prompto a indemnizar a viotima,. ·ctiscor.:.
dando, apenas, em relação ao gráo de incapacidade, o jui.,;
tará to.mar por termo a confissão, dispensará a prova teste0

'

.

-~

.
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' n1unhal e nomeaJ•á um pe_rito para prorccler ao exa~e no offendido, c baseará o scú JulsamentfJ. 110 .laudo IH-'I'JCtal ..
. . ...... :: ....
. ·:···
N. 8 · ·

. '
. ,,-··, '·

;

,..

;·

.

.'

'

..

I

.
•... ___ ·. _ ..

. ..
-.~·---~r.:-')

•

. ..
'

.

'

. _.

' .. ·•

~~;.,,.'

_·.·:-..·

.•.

~~-

:

,"

ri

'
.\.

N·.-· to:

.

,. 1

'

.·

.•.

,':

•'

'I

.

-..

..

'

· · Addil.c ..sh: .depois do art. 24:

.

::., :,

N. 14.' •

.

•

.. .

· ·_, 'Art~ · .. ·Q[iani:lo- ~-- vüÍtili.1a fcir operarit1 da· União: repl'e·. sentará· esta, pará. .. :Pr;ori-w:ve:- e efféctuat· o accôrdo,. o procura- .· ·
. d9r •d!i Republicá J'!-ntó-ao.• juizo scc~ipoa! competente._ · ·. ·.
. · ].>aragrapho -umco, Para esse Jtm;: sempre· que for nacessaria, ó.--repre8entante· 'da trniã9.. requisitará· tlo · chefe- d:L
.. · rcptirtiç.ão competente.· as informações· quo ,julgar·· convenj:.

. ·entes.·.···:_ '·

.. ·.·

..

-~

..

•.',

. . N;I' f2.·

'. ' '

; '

I ,•

. . ~ ·: Substttti'n~~e o
33 , p~lo . seguinte:. '
·.: · Ark 33. São m.inas' do -pléno direito as corrren(iões contrarias á presente lei; tendentes a evitar :a sua appliéa{)ão ou
. . :t allerar· ·o inodo de' süa.. execução; bem. coino as que. tiverem·
J:lOI' ·Objecto ll cessão~ _do direi[o .'f ind'ihmir.acão,'por. q'ua!guer
moiéi-· feita, inclusive procuração ell)· ca.usa :propria, pela vfctima
ou•' seu·, re!)rpsentante. .
. · . , ·~ , .
1,: .
I
•. "
..
._,.,, ..• . :.. ••.. ··' " •• : , .. .• N- .• •·•. .>· .... • \
·--: ..
i.
.·~:·
. • .
. _.,:~·.' f~,: . _i. ····>"
•;·..
'
.
: . Aci. nr't •. 39 ..:.:.. ~~ddite-se:: · .·. · ,,·
,._ .
.· .
: , Parngrapho. imico. As muna~ se~ão iinpostas- pelo: prb5i~
ilénte rio. {',(lnsellto. Nacio!lal-. do' Trabalho. e .. reverterão-'ás · as~ociucões b~ileficentes. r~ps· 'est~belccirnenlQ.s.· a.•Q!te:- pertence-:
· rem.-ns Victunas, de necJdo,nf.c~, .,-e, nn fnltu doslns, nssociacões.
aós hospitaes do miserip~r~ia·.
· . ,. ·.
· ··
.·. ·
S. -~·:vor.. Y. · ·.
·
•·
'.ti

art: :

•', .,

'.'

"•'

í;,' ....
'. ·:·

.' '~.

. ",-'·.· ,.

'.\

.
'
.. ·.
. .
. • Ao art. 23 _; Supprimam-se as J:.~Juvl'as: ce da lei-·nu:.. · ·
mcm' 3.724, de f5 de janeiro !)e 1919),
.
'
.:.." .. ·....
... ·._.
·, . : ...

''.

·

I

. .'

N;. 9

'.

.

...,
''

·•'

-. Aos arts ...2.,·-~a, ~6, lellra a, ~1, pr,mcrpro, ~1, lr.ttra ...
· paragrapho nnicq; 3:1~ 32,· 35,· 37. c 39· - Em vez. de cac_ct~
· dente. do,·Lrabalh~,. d1sa~se:. «.nc.crdente
no trabalho:~> 1 . • · · ·
....

,'

',

"!.

,\o ·art ... 20 -:- · Addile-sé :
-~ 3,• No casq .do patrão co~fe~sar- o aêcidcnlc.l)a audi.e~-
.. éia inicial. o. sujeitar-se ·O operarw a exame pet'JCIOl, o ,JUIZ
condemnará o. patrãl) _apen~s no pagamento. da m~tadc ·ctqs
custas contadas. . .
. · · . ··
•.

:.

· ··

'

'

.,

'

1

. ,. , ,

•

, 1

•.

;

1'

~

1

'

'
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·u

N.

Onde

convier:·
',,
· ·
Ar!.. . Quando o opefario victima de accidente for a~rell:··. .
diz a indemnizarão será calculadn, salvo nos .casos de mca- ·
pa~idade temporária, .sobre a base. miníma de dous. mi.l réis
diarios excepto nos casos em que Já ·vencesse elle. salar10 superior 'a essa importancia.
.· ,.,~ . ·.. ...
·· ·
-·
.·
·..
.
,,
..
.
.
.
.
....
. '.

I

'

'

~

'

.

. .. .

,

'

''

.:Art. · No caso de incapacidade Lotar e permanente, n .in-

demnizaçiío a ser paga_á v'íctimn.. do ·nr.cidente consistii:á em :
uma 'somrna i_gual .. ádo·seu .sal~rwde,tre~:allliOS}.. •:· · . .
. , ... Sala dàs :Sessõ'es,· 25 de 'setembro ·de I92J. -;-:-'- .Adolplto
: Gordo,.1lrc~i.denle da Com missão e Relator~ 'do parecer.
_.,'
.
.. .
_·, ..
'

•

'

•.

'

•

'

1 ••

.••

'.

-

'

'

''

I

,.

,

'

'_< EMENDA

,,

-.

'

cinenda ·:proposta pela Commi~são .. ao ·ait. 13, do pro- , ·
jecto do Senado ..subslitutivll da proposioão .da ·Camara dos .
Deputados n. 93,,de j923,qu~:mo~ifica a lei· s~bre·.accijentes .
no trabalho, proponho
,. :
·
·
. . a .segumte
.
1

.

'

'

:::,'

. ..

. ·Na

·....

'

'

.

.

/

/ ..

.'
. ,· .·.

'

·.'''
• ..

.

'

'

Sub-emenda' ·

.. '
, . •

'

'

' 1

I

..

'

· ,.

,,

.' .. ;
,. ,

•

'I

'· •
· •

'

'
.. · •. ·,,. (.

'
. :. ,·

· ··· · ·Aci § 4", ·depois da palavra-.· arbitramento ...;.:: accrescen,. te,.se: ao ·qu,al ·o -juiz não está adsf.ricto; podendo mandar pro..cede~ a seg!lnâd; ou desde. logo, ,·confirmar;. accrescentar · óu
. · diminuir (J. arbiLramento. , . · . · . · . · ··
·. · .. : .., . ' · ·
...• ·. _' ·salà ,das s.cs. sõ. es; :2.5 de setembró.-de 1924. :..;;_Aristides

· ·nocha.
· . .'.,;
'
,\......

"

; :.

.•

· · ·

· ··

.

'

:

'

·..· · ··' :··. .··.·'. 'i

>

..

.. . ' . .
... ;.,"', :·' _,-._,_ .:.J. :::.'
._,··.:._·.~-- ~
PROJECTO DO SENADO, SUBSTI1'UTIVO DA PROPOSIÇÃO: D.~. CAMARA :c
. , DOS DEPUTADOS, N. 93; DE' 1923, QUE' MODIFICA: Á LEI BODRÉ ·,
·
.ACCiDENTES•NO TRI).DALHO, .. A .QUE SE. REFEREM O/PARECER E. ·
AS EMENDAS SUPRA ·:. : .. '
:' ' · ..
·. :. • . . . · • · .

~

: O Cóngrésso

Nacio~'al :decreta:

: • •• . . · ·....· :. ' :· ~ , ;

.,' . .

· ',; · ·.z\rt. 1. Pura ôs- fins dtt'·Jlre:Húi'te ·Jài, ·cünsid~ra'-sé' accl- '• · ...
0

. . -:IP.'nl'e· n()·.trab:ilho,ri:mnrtl·. rnnlp~f·i•l: rí'r<ifi•Rion~l :P ·:]'na' quer.·

. ···,

'l·esíio corporal. o:li perturbaciio' funccional; o'ccorridas em' con. Sr.queilcia do frubatlio; OU duránf.'c; O ll1CSlnô, desde' Qlle a H) I).; .
lest.i~.l.e3íia ou perturbácã.o_: limite o_ti suspe.'nda :a c~paCÍdáde ·
.. -da yiC!.mra; quer te!llporarm.:.Qt,lei' pm•mnl'!ent_e. · .· · . , . : ·. .._
. · . · . Art. 2." O ac~Id.ente. no ·~trabalho obrJ_ga: o patrão ao pa:;.:
gamento .de· .uma mdemmzacao ao opera~10, ou á sua: fanii- ·.
lia: COJ!l ~xcepção. dos casos .de fol'ca maior .o·u de. dó lo da pro- ·
.pr1a· VJcllma·· · ·
· · · ·· · · · . :·. · '· . .· .· · ·
· .. '· '. § L~ Nãq ·CO!'Js(jtue forca maior :a'acÇiio das: forcas
.turl!es, ·~J determmada ou .aggravada pela installncão do' est.ab!)leciment~; ou 'P~Ia natureza. do .serviço )lu .pelas· :circum,..
~tanclas. que effecLivamenle, houvere.m cercado o accidente •

nÍI-

'

.

..

• '

'

.

.

.

• . ·.

..,,,
'

''

'

!'

•.

/

.,

. '

r, .·

.

"

~

.
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SESSÃO É~I 29 OE SETE~BRO DE 1924

4!9

cslabclccicl:t nesl.e al'lif(o :~.bran):w a
União, os Estados c os mt!nicipio5.
·
.
§ 3~ • O Poder J~xecut.Jvo, no regulamento deHI.n le1, fará
.
a enumerncão das doenças profissionae.s e definirâ p!'C!cisa~
monte a responsabilidade do patrão ou pal.rõe! em cuJos e~
tnbelecimentos a víctima houver contrahido. a molestia, assim
como a dos outros patrões a que tiver servido, previstas as
hypotheses da molestia contrahida, aggravada e registrada em
occasiões differentes.
.
../
Art. 3. • Para os effeitos dcsl.a lei, considera~se opera rio
o .individuo, sem distincção de sexo ou idade, que ex:ercitar a
.sua actividade· pm· conta do. out,rem, "a titulo oneroso, gratuito ou de. apJ•cndizagem, permanente ou .provisorio, fóra de
· sua habitacão ", em qualquer exploração: .
a) industrial;
· ·· ;- ·
IJ) commercial;
· c) agrícola, desde que erilpreguc. · motores inanimado~.
·qualquer· que se.iu o numero ele l.rallalhadoJ•es. ou que. :n:1o
r.mr)regando ·ltws· moi(II'I.'S, <'ccupe, !odnvia, mais de ·1 O lra~
líalhadores.
. ·· ·
Art. 4.". A indemnização 1•egulada por csloa lei exonera !Y
pai.J·iio c a ohrigacão ·íle pagar ao npm•ario, pelo mcõmo fac I. o,
·qualquer outra indemnização de direito commum.
·
· Art. · 5 .• A indem.nízacão devida pelo patrão na-íórma
dcstà lei ·não exclue o di:·nHo i1 vi c! i ma ou seus represenlant.cs de promover, segundo o ·di!·~ ii o commum, accão contra terceiros civilmente responsaveis pelo accidentc do trabalho.
§ 1. • Na mesma sentenca '!rn que condernnar taes tercei..:
ros, o Juiz adjudicarã ao patrão a importancia paga por este
ao operaria, nos· termos da pre~ente lei.
·
·
§ .2.• Si a victima ou seús representantes deixarnm de
prupm· uc<.!íio eonl.ra tercdr<>, rJenlro rln pruzo de Ulll anno,
a conLar da data do accidente, o patrão potlcrá fazei-o, devendo, na fórma do § 1•, ser .adjudicado ao operaria o que
exceder da importancia paga por aquellc.
.
l§ a.• Proposta: a acção, pelo operaria, o patrão poderá
. ser admittido como assistente e vice-versa.
.··
· ·. Art. 6. • Qualquer que· seja o salario ~a victima, o cal;,
culo para a indemnizac;ão por accidente do trabalho não poderá
ter por base salario superior ·a 3:600$, annuaes.
Art. 7. • Em caso de morte, a indemni1.ação, que deve
'ser ._paga de uma só vez. á .familia ·(conjuga sobrevivente e
· 'herdeiros 'llecossarios), observadas as disposições do Codigo
Civil sobre a ordem da vocação hereditaria, será calculada
sobre o sa:lario de tres annos da victima, com o acerescimo. de '
·. 200$, para ,as despezas funerarias.
.
·
· ·
· ·§ L? Na conformidade do direito commum, caberá a me-tade da indemnização ao conjugo· sobrevivente e a outra me.
lade aos herdeiros neeessarios. · .
.
.
· · · § 2. • Não lerá direito á indemnização, que reverterá inf.egralmente aos herdeiros nccessarios, o . con,juge que, ao
tempo do 'llccidente estiver divorciado por. culpa sua,· OU· ·voluntariamente, viver separado co pre~morto.
.
. § 3. • A'.indemuizacão será integral no caso de existencia
de conjuga ou filhos do casal e de dous terços quando houver
·apenas ascendentes ou ria hypothese de existenoia de pessoa
§ 2.• A oiJJ•igUI;iio

\
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ou pessoas, -à cüja subsistcncia. provesse a yictinia. i:là accidcnte..
: · · ,·
, Arl. .S.~ No caso de incapacidade tolal,.mas temporaria, a
indemnização a ser paga á vicLima será, durante o período da ·
incapacidade c até o maximo de um anuo:
...
a) ele uma diaria de duas l.ercas partes do s·eu s~lario
diario quando não exceder de 6$000.
.
b) da metade do salario dia rio, quando exceder de 6$000,
não podendo, 'porém, a indemniz:l.c;ão neste caso ser ·inferior 3
4$000.
.
.
. .
'
.
·
Paragrapho unico. O patrão que se recusar a esses paga-.
mentoR, no ·prazo determinado .pelo contracto de salario, .ou ·
incor1~er em móra, poderá. ser conipellido judicialmente pela
:vicLima a pagar em dobro taes indemnizações.
' ·.
'Art. 1J. • Em caso de incapacidade parcial perman,ente. a
indemnizacão a ser paga á vicLima .será de. 7 o/o a 80 .o/o daque lia a que teria direito si a incapacidade fosse total e permanente, de accôrdo com a tnbella anne:xa ao regulamento ·
desta· lei, á qual fixará· a percentagem para cada caso, tendo ·
crn vista a natureza .da lesão, a idade e profissão da victima.
Art. 10. Em caso de incapacidade parcial, temporaria, a ·
indemnização a ser paga. á victima ·será, nos termos do artigo ·
s•, de duas Lm·ças partes ou de metade da. differenç.a entre o
s.a!ario que vencia antes e o que. vencer depois dei accident.e.
' .Paragrapho unico. Sóment.e com a rcacquisicão. da plena
. capaéidade .anterior· de trabalho cessará. o pagamento da ·in·
· demnização correspondente. . . ·
·.
·
· .
. Ar L... H. As indemnizações receb,idas pela vi cLima, em
.virtude de qualquer incapacidade, serão deduzidas das indemnizações que forem devidas por motivo . do. seu fallecimento .ou por se . tornar permanente a incapacidade .tempo- .
raria. .
.
·
. ·. . ·
.
.·. Art .. 12, .Ent.ende~se por salario 'annual o salario diario
da vicLima, na occasiiío .do accidente, multiplicado: ·
·
'
a) por :300 dias para os empregados ou.opcrarios que não
trabalhem normalmente nos domingos e feriados; . . · ·
·· · b) por :365 dias para. os mensalistas, empregados· ou ope- . ·· ·
rarios que- trabalhem normalmente no.s domingos e feriado~. ·
· · Art. 13. Em. todos. os casos e desde· o .momento do acc1- .
dente. o· patrão é obrigado, além das indemnizacões, á presta-.
·ção . de soccorros mcdicos, pharmaceuiicos. c,· si neccssarios.
.hospitalares.
·
·
·
·· · :
·
·. Art. H. No. Districlo: Fe'deral e no Territorio dei· Acre;
tpdos os patrões· sujeitos á presente lei· deverão ter um re. gistro annual dos respecLivos operarias,. no qual constarão o .
.numero .de ordem, o nome, a idade; à, residencia, o salario, a
occlipac.ão de cada· operar10, os nomes · do seus herdeiros . ou
pessoas, cuja subsistencia esteja· a ·seu cargo, reservada uma ··
· columna para a indicacíio dos accidentes que, · porventura, ·
venha a soffrer.
·
· ·. .
·
·
.
§. 1.• As indicacões relativas ao nome, idade rcsidcncia
e- herdeiros serão feitas, de· accôi:do: com as dccTnracões do
pperario.
· · .
:-:- . .
·
.. .
· · §· 2;• o· registro,· de que. trata ""esté .. artigo; será feito em
livro. cspeciál:·devidamenle authenticado· pela- competent.e autoridade policial; e dev~~á esta~· sempre em· çlia no tocan~e

.
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a augmcnto d.!l salario, mudança de oc·c)lpação ou ,quacsque~
outras all.eraçocs.
·
1
•
·§ 3." O Conselho Nacional do Trabalho, no Dislriclo Fe,.
· · dera!, e as Intendencias 1\Iunicipaes, no Terrltorio do Acre;
fiscalizarão taes l'Cgistros, impondo multas aos que. deixarem
de instiluil-os ou de mantcl-o· nas condicões do presento ar· ·
tigo.
.
. · ·
· · Art. 15. Sempre que occorrá algum accidentc que obrigue o· operaria a abandonar o trabalho por mais de um dia,
o patrão enviará á competente autoridade policial uma. com. municação do facto, na qual mencionará .os dados contidos no
registro de. que trata o artigo anterior e ministrará informa-.
~;õcs sobre a assistencia medica prestada ao mesmo.
.
.
§ 1.• A conimunicacúo deverá ser assignada. pelo patrão,
pela victima ou por terceiro a. seu rogo e por duas testemunhas, de prcferenciaoperarios do estabelecimento.
·.
§ 2. • Estando regular a communicação, a autoridade policial mandará archival-a, sempl•c que não houver reclama- ·
cão do ope11ario ·ou de seu representante legaL Na hypothese
de .reclamação,. a communicação servirá de .base ao inquerito
·.
·
'
policial... ·
· Art. 16; Desdé que o. patrão deixe de fazer a communi-·
cacão de que, trata o artigo anteriot•, dentro do prazo de 48
horas,. a autoridade' policial comparecerá sem demora ao ·lo.gar do aecidcnte c ao em que se encontrar a victima, tmnan- ·
· do as .declarações desta, do patrão c das testemunhas para a
lavralura do respecUvo auto, com indicação de. nomes, resi-·
dcncias e salarios; local preciso e hora do accidente; cit·cumst.ancias· em que occorreu; sédc dos ferimentos .e nomes dos·
beneficiarias da victima.
·
·
· .. § 1:" A autoridudn policial pt·ovidenciará, com' à possível
.brevidade, para que seja· a· victima. examinada por .. medico
legisla, onde houvct•, ·.juntimdo o respectivo laudo ao inquerito, que. será remoltido in contir1enl'i ao juiz competente para ·
.. p. .instauração. do pí•ocesso.
·
, A1•t. 1'7. Nos casos previst.os ,pclo·art. 20 da lei n;. 3,724,
• ·ide '.15 de janeh·o de 10i9, o .iuiz nunca poderá· nomear me~
.• dica ligado . dire·cta ou .. indirectamente ao 'patrão Óll . á vi~ .
. . cLima.
·
••·· · Art. J8. Recebido. O' inquérito pelo .iLtiz. comj)'ctente, será·
immediatamente instaurado o processo. , · ,.
.
.
·
·§ i.~ .. Com a citação do. réo, ao qual' se.·dará cópia da pe. tição inicial, c a sua prcsr.nça na audiencia aprazada com as .
t~stomunha·s que .. levar, independente de citação; ou á revelia .
do mcsmo.réo, o i uiz om·irá· as testemunhas de uma -e outr:L
parte, .mandando tomar. por termo os respectivos depoimeu. tos..
• '·
·
·. · ·
· · . •§ 2." Concluidns ·as inquiri~lõcs e tomado o depoim81lto ·
pessoaL de quulqner das par·te·s, si. for requerido ou ordm1ado ·
. pelo juiz, se1•ão estas ouvidas, ,i untando-se aos autos as sua~··
a!legações e documentos que offerecerem. ·
: ·· ·
.,
-' § 3.• Concluídos os autos, o ,iuiz .procederá, e:c-of{icio, ou a.
rcquer,imento das partes, ás diligencia~ necessariàs para jul- ·
gat• afmal.
.
§. 4." A senf.ença elo ,iuiz scrti proferida ·na uudicncia. seguinte .á conclusão do processo 1ou. du~ diligencias que' t.iver ·
decretado,,
·-· ·-··1
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AKNAES DO SENADO

·Art.. 19. Dentro do prazo dr. tres dias, contados da intimação, si a vietirr,a não constituir advogado, o represcntant,e
do ministerio publico é obrigado a promover todos os termos
da acção competente. af.é finá! sentença e execução.
§ 1.• A intervenção do ministerio publico será rostricta á
preslaçiio de assist.oncia ,indic.iaria gratu Há, quando a: via~i
ma nomear e constituir. advogado para defender-lhe o direito
é a ,justiça.
.· .
§ 2.· Quando o ministerio publico estiver impedido .de
exercilàr a sua acção, será substituído, onde não houver assistencia ,judiciaria, por pessoa~ idoneas do nomeação do 'jutz.
Art. 20. Sóment.e dopois de proferida a sentença, po,derão
ser cobrados quaesquer emolumentos, custas ·ou sellos;
'
~ i.• E~bora vencido, o operaria estará isento de quaes~
quer custas;· sollos ou emolumentos.
·
§ 2.• Serão integralmcml.il ~~obrados os emolumentos,
c~.;stas, sellos, taxa judiciaria e demais despezas, quando . n
sentença de condemnação for contra o patrão, cabendo aoministerio publico as custas rcgimeotae8 pelos actos em que te· ·
nha funccionaclo.
·· ·
_ · '.
·· ·
Art. 21. Qualquer quç' se,ia o valor da acção,· a compc. '.
t.encia, no. Distric!o Fcdl\Tal, será privativa ,dos pretores, e, no .
Territorio do Acre, dos .juizes· municipaes, salvo os casos em
que for. par! e . a .União Federal ou a Fazenda Municipal do
DisLricto Federal. . .
·
·
Art.• 22. Das senlr.nc;as proferida;; rHtsacçõ;y,; de ind.emni- ·
zação por acéidontes do t.rahalhn, o rrcurso !'ed.. 1io aggravo,
que deverá_ ser julgado de prcfr.rencia a qualquer outro' re:.
curso.
.
.
· Art. 23. Si, no correr do proces~o. bou\·er. accórdo entr'e
as part.eR, obs.r.rvadas as disposic-ões da presente lei e da lei
n, 3;72.\ •. de li> de janeiro de 1.919, será considerado findo o
mesmo, desde· que seja homologado pelo juiz. . 1 •. · •. · .•
Art .. 2!1. Antes de ser iniciado o pro!,esso judiciJll, poderá·
haver lambem :lCcórdo entre •as partes sobre o quantum da·
· indemnizaÇão, uma vez ·que a· respectiva I';Scriplnra,. no. Districto: lfeder·al,. se.in reg.ist.rada na Secretaria do Conselho Nacional .do •rrabalho e nn Tr.nilor•.io do Acre, na!! SE>cr·el.nrias ·
·
·
·· · · · •
. das int.endnncin~ mnniciyincs;
· Parngrapho unieo,, o .secretario geral do Con3elho ·Na·r.ional do Tr•ahnlho 'não r.orisenlirá no "registro .do accórdo; si
l.ivr.r rlll\'irln sobre n per'feita exccucão das disposições referi- ·
das no prri!l'nt.e arf.igo, submctteildo ·o caso, ,em fal hypothese,
á clelitiCT'll~üc' dn CnliRO\ho Nacional dn Trahlllho. Da mesma
maneira deverão pro~ede1• os secretarias rins .int.endencias municipar.s do 1'erril.or•io elo Acre. · .
·
.. ·. '
· ·. ·
·
Art. 25. A duvida proveniente da indomnizncl\o .ror accidento do. trabalho gosa, 8obre f.odo o aelivo. produccao; incln.- .
. ~ive dn explcl!'l\l;ão .em qnP se tiver dado o. accidente, da preferencia excepc·lonal aLtribuida, pelo P'aragrapho unico do ar-,
t.igo 75!1 do .Codigo Civil. nos credttos por salarios de traba.·
lhadores ngrrcolas.
·· . .
·
Àrt. 26. E' licito ao pnlrão:
1
·
a) e!fecltnar . o segm·Õ iridh·ich'ú11 ou collectivo ·de seu~
operarias em cornpanhdas de seguros devidtlmente autorlz!das ' .
a Ç>perar em accidentes do trabalho, quer para o pagamento daa
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inâemnizaoões, quer•' pilra · a preslacüo de sorcorros mr.dicos,
plharmaceuticos e hospitalares; . ..
..
. 'b) ei'i'cctuar o seguro de qu·e ira ia a ahnca autcr10r em
syndicatos profissionaes, organizados. de accôrdo côm o. decreto·
· legislativo u:L.637, de 5 de jati"iro· de: W07. . ·,. ' .
. ·.. · §· L~ Eni nenhum dessas casos poderá rf patrão desoontar :
do salario do .seus opct•arios qualquer- conl.rtbuição · desLinada '
.·no- fl'~gam~_ntó _das :ctcsp~zas pi~ovcnienles .,do seguro ou d~s
quotas. de \Idas aos ~yndwntos ,. . . ·. . · ·
.
. . . .·
· ·. ·. § 2. •. Os prttrões poderão 'ser i'ept·csenlados em juizo .ou ,
.'
fóra 'deU e pelas eompanhiaà· dli seguros. ou syndicatos pro'fis- .
· sionaes, sem quci, isso; lodavia;·)mpoJ'to. isenção de ,sua r.~spon~abilldado;
..
· . . ·. . . ·
.
·
·
· .· J 3.• .QU'ando as ci.mparthias de seguros .mi- syni!Ioaloil ·
· profJssiot:~acs :não· si!lisfizcz:em_)ntegralJAente ·. ·a;i ~: oJ>rigaçõ~s
·. esfabelecJdas· nesta ler, ·a. vJcf,Jma. do. acmdente,: por SJ,. ou por:
· intermedio dos s.ell.> Jlepresent.aptcs, J•eclamará '.ao 'represen,· !ante do ministeri.o P;Ublico,-. que' 'twoceder:í :immediatamonte,
, · afim; de ,:•:tue as )nesmas' obri!!'!lCÕes sejam cumpridas· · tll'lu
patrão.,', ·: . . . . :· ,• ',.· .- · . , , . . . ,
.
·· ' . ArL 27. As ·socied(!.des de seguros-só serão autorb:ad/).8
'· · , . a operar ·em· aocidentcs de trabalho·· si se cbrigarem ás se:. /
, guintes ·, coridioões:
, , · .: ·
·
··
. •·> . - ,
,, ' . . a) separar fJ~ .cperac;ões 'de seguros contra 'aceide~tes di;
r· tl"lbalho das de tJ:JU€$quer outros que·realizem; .
·· ·
b) comlituir- um. fundo de· garantia ·-especial, cuja im- ·
'portanoia 'Será:.' arbitrada pelo Conselho' Nacional do Tr.abalho
· ' . e fixada:· annua.lmen.te, segundo o valor dos<. seguros. reali-·
·, _, · zados; · · .' • .... ' · · '' • .. - · · . : .· .· . , ·.
:. . •
· . .. ·
·· ·
· c) submetter~;;e· tí}iseaUzacão -do.Consélbo · Naciono.J ·do, .· .
· ' · T~abalho; sem. prejuízo da· fiscaliioa.çiio da .. Inspectoria (!e Se- · .
·. gliros,· ·quanto a outros ramos ·de.·segm·os:. em·· que: operarem;
·: :
· .' .. · ·d) remetter ·ao. mesmo ·conseJ:bo,. nas épocas. convenientes, ,
'·> , . estíitutôs, ·balançOs, ~.rleatorlos, :informações .niinuciosaa sobre
1
t'a:x!!los; :catilulo· dé ·reserva de ·seguros;; contractos e suas no..:. .
. ··, .. vações e mo de.! os. de ap~lices; : ~ · .... <•.· : ·· . . ·. ·. · · · ·. ·. ..··.
' ... . , .
'Pai'agrapho uilico; Os syndicàtos profiasionaes . só serão
'
,. .. autorizados a óperar em ·accidenws. de trabalho si,, se. abri· ·.
. '~ ' " : g'arem ás' condições b,:·c e d ,de'ste 'artigo..
. . .
.
· . · . • · · · Art. 28; :·o. fl.lndo.'de g,ara·ntia· de• que trata .o-artigo ante·
. · . ·, ' ril)r; lt>ttra b, ·Sêrá, depositado n'o Thesou.ro Nacional, éfn d\nheii'o
em: apoUcas federaes 'da divida publica .
A'rt;, 29.. o patrão _devcrá.communicar. :á companhia éJe
S# .· · . ~egnros ou.~syndicatC\ .profissitfnal; dimtro do prazo de 24 ho. ·'
ras, o uccidente ·e todas as· eircumstanoias cori•elativas,: afrm
·' ': ,· . de sererit-cumpridas ns obrigações contralhídas: .•... · . ' . ·. . .
•... A.rt/30, O Poder Executivo, ouvindo ó .Conselho Nacional ·
.
db.. 'rrahnlho,•. podér'á :cassar a' nutor·izaciioóoncédidn .ás coin-.··
1
•
'' •.
panhias de. seguro;i a NYndioat.os profissionaes, desde· que não .
· cumprani as, oondii:-~es cstabelecidnB-ncsLa lei c .no--J·os_pectivo
· r·ognlamento.- •,
..
· ,
.
.
.
· ·. . .. ArL 31. As . companhias de ;eb'ui·os , e. syndicatos ·. pr,o•
· .•,
fissionacs QLHl não .c~ti\·ercm au torizaclos a fu nccionar em
accidcnf cs il(l· t r·nhn Iho, rJe accllr11o com a., pre~eripctie~ dnsta
·. · · .·
lei: 'ficam ;:n'.jeilal'· á• ri1ulta:~ rlt; um u 'cint·o, co>ntos, elcvajas, '
'.•'·
11·1 i.lobr•J rws .un.>P.! do reim•id•l'm·ia.
.

'

..

· ·

·

--- .
'

'

'i

I

,

·ou

I

I

.··

1

•

•

.•..

",'

.

·.

)

·.·

'

.. - ,

I'

'

'I''

'

'

,,1,

'

'

'

'''

'

.
I .•'
..
as. -i~ldCminiza

,.,. iN!\~\ES' DO- SEN.\00' ' ' '

424

'

'

~

:Arl. 32 •.·-Para occ'orrer ás. dcspci:aô ,com
~;ões por ·accidéntes do trabalho, é ·vedado aos; patrões reti~ .
·1·ar, ·sob qualquer pretexto c. embora com ·o.· consentimento· dos·

])roprios ope'rarios,' qualquer parle dos ·seus- salarios~ · .. ··

1 .

·· · '.'\rt. 33 :Entre· as convenções• a que·se·referc o art;.·26
.da tern .. 3.724; .de 15 de janeir,o de i919, consideranHe-nul..,

las de pleno direito as> que ·tiverem :POr ob-jecto -a cessão do
direito a indemnização; por ·qualquer meio ,feita, inclusive- '
. .
"
. procuràção em .. causa 'propria, pela victima, JiU:: seu represen•
·. ·
· tànte · : · · · · · · · ·. · · ' · · · " · · · '· . · · ·• · · ·
·-'
· ·. Art. ·34: 'Si, não obát~ilie a:·dispdsil;ãó<'do" adll!'ci ~ntc-· ·
·,' :
.· rior, se pactuarem taes·_cànven~1i~s. e' os .~o~Lrã:~entes as. e:s;e~ ·.·
eutarem · ooberã ,ao representante .do ·Mm1ster10 . Pubhco a
obrigação, P:esde que l•he seja:. dado ~!!nh~e!ril~nto do _facto,
.
1
-·
·· . de promover jmmediatamente A. acção . JUdiCial de .nulhdade, .
.;
• ·. ,Panâgrap~o. unic_o.· A accão'te~a -~. ll1~1Jhl1 in~ic~d_a ·no ·'
··. ·
. · .·. , , . . · . . . .
art .- 18 •. · .. . . . . . . · . · . ,. . · .
·.Ar L,,, 35·. P!Ü•a -os. fins: .de cstnüslica, :-os> escrivãeS são
,.
1:
obrigados a .réme.tter · á. -Secrefária, do Consêllho Nacional', do
'
Trabal:ho cópi~ das ·sentenças' judieia~scpro~er,idas .nás--nccõcs
. ··' ; , .
·sobre accidentes do trabalho. Os, patroes. ou .seus . aeguradore,s,
~· ·
· · · ·. ·. são ta~pem: ~brignd~s .•a. enviar, •annualmente, üm 1quadroAe; ·. ,.
talhado,das mdemntacoes por elles;pagns •.-. . . . . . . - ·
··. · : .Art.' .36. As. ilisposir.iões;sobre 'aJicjui'dacãii:'da indenini~- ·.
,.
I
'zac'ão, por via· administrat.iva:óu.Ju'rlicial,:referern:.sé. somente .. ' : '
"·
no .J?ist!icto_ ;Fé~~~àl. ~· ao .. Ter.ri(orio::doi.·4~r,e.: .::os· Est~cjog .· :.
·'
'
.. adoptnrao .dJspoSl!iOes. JdcntJcns :ou, quaesq~er outras que. JUl· · ·
. garem til ais convimient.es; sem.prejujiio .da,:substa.ncia '(Je .qual.. ' ' .
; -·iíuer dos .precoitosdesta -leL :. · -: ·, ·:O. :, . , · < ', ·: '-. · .
.· ··
. , · , .·.·.· Art~ 37. As·. en')prezas sujeitàs ao. regiine11 da presente Iet . .- .•· .
serão obrigadas ·a arloptar /.e. a mantel' · em seus ..estabeleci•
..
·. •·. ·mentos··as medidas , de sogurançâ. ·ll prevpnção ;contra •aé!li-·
. . ··.
· · clentes·.do·tràbalho. de accôr~o:corn-.as, condições•·e>tnbehicidà~ ,; . · · ·
•. em regulamento:.:especiál, expeaido :Pelo ·Po~er.. Execritiv'o,: no ·' i. ·
.: •''
,.,
: qual serão pl·c~cciptas ,multas -aos mfractor~s·:.. ·,· , ,. · ·.·•.. : > ·
.....
....
•:·. Art.•.38 .. .li'Icaderogado-o:ar.t. 27'dnlcln; 3.72-i;:.de-15
. ··
'· · '
.'l!()'janeii'oôc {019,,': ........ ,.. ,:· < '•:-:.·<: .'·,·:.;·.:'<:.:::·•. ·: ··,
·· ·
·.· ··. · ; . , ..· Art. · 39. Sem .pre.iuizo. das respcmsabilidái:IE!s-'oiiqinarias; • --. · ·,:: ;; :· · · ·
·serão ,passiveis de. multa,' de 100$, a·.500$, elevadas:ao dobro·' ·' ,'
<··
.· . nos casos de reiricidencia; .os·.patrões)que d_ei:X:arem dé cilm~: :' ,,·,: '
-:': ·~.
. ])rir: RS;·disposições Tegaes sObre ~eclaraiião-.dé::âeoidentes :do ' ' ..•
''
··.· t.rab!l)h,o .e •affixação,,?as. leis .e :rei;ul~lll~ntósfrelàtiyos . iiós. ) '
·. mesmos; .. nos .estabel~ctme.nt.os de ex;ploraç!ío.~:commercial; jn- · · . .:" ·.-: ('j'
.du'striale agrícola. . , .·.
· · · · · . :: ·: '..'
.. :; ."' · · · ·
.· ·.: Ati:; 40. A presente •lei entrará cm vigor llO dias após · · J . .
: ~· .
.a. sila:publicncão. .n!J'~D.iar,io .Of(iCial, devimdo :nesse 'prazo ser .·
. ·expedidO.
o: respccti.vo
rcgalamento;;.·>
,., ·.•'
..-:·. . . ', ..·• ' ~-~,'
•· · ·. ·' · · · . ·..
' .. . . ---..
,,.
' ' ·,. ··:
~::
'Art. 4L.-Rcvog-am-se· as disposições em:: contrario';' . " ', ' . ; '''·•
. ' .: .
. , 'Sala cí~ 'comniissilo' de Justiça e LBgi~Íilciío, 30 de··.iunho
.·
'·
de .i!l2L · ..:.. .4dolpho Gordo, Presidente; ..;.; ·. Eusebio, de · An:.· · .
~
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.. \! ..O Sr.• Lauro. Sodré ,7

Peço a. palavra. ·
....
O Sr; -Presidente - Tem a palavra o ·Sr.'Lauro .Sodré. ·
- . · () ·sr.).aúro soéiré ..;.., Sr. Presidente, ~ão ·,ja deriorfidos
. . riluitos ·annos;·. após á da~a: cm que. bomcns publicos de respon:. ...
. ~a-bilidnde se !lJ untnrarri 'nesta. Cap.ital,. para. o 1'im· de. se. disc1-...
plinarem em :um ..partidô .politiêo a que puzeram o nome ,de ..
l,{~aJ:tilto. Republ ica.no·. Cpn~ervn;ctof'.;. A" .lo$ La :d_csse pugillo _do
. homt>ns·.estava.o' nosso ; moly1davel companbe1ro; · que 101 :o.
·.. ,
general' Pinheiro .l\!acbado,
. :.. . . · .
. ·. . ...· · . . . . .
. : ··Das· mãos de s. Ex: passou para ás· minhas o, documento. ·
··
. ;, · .... ·
:C]UIJ ·era' O ,próg·t•ammà· .dessa·. agremiação-. poli ti cu, PI:Og'I'U!llma
·,' ·
.. l}l.t'e, ;;Lini! não Jalba.a nil'!moria, foi .J~CdJgido.... Pfll'·Um·dos. ·
·: ·
<nctUaes ~ministros ·e. sccretarios. de: Estado. . · .. ·.·.: . · . ·... · .
.·.::.·•
'·- ..
· · ' 1Jive. ensejo dê declarar' a S. ·Ex. que, nesse :par lido. , ·
· ., :
,·., '
· não havia ''logar ·para mim,•·sem quebra das 'relações que.
>· ·
'·
sempt:o·me prendemm · aQ éininente ·Senàdor · gaúcho .. i · .Nfto .
". ·· ·;
.... .. ·
.• l1ayia logar para- mim, por motivo de principio·. e por' motivo de .
:.:..
· .possoa~;.Nesse pai: Lido ljnham· dado ent-rada homens po!iLicos de
~-r',:
· ·. · ' · . todos,•:o;; credós;"scm'disLi)lc~ãq· de prhicipios:nmp. de normas.~. • .- . · •.,
·.•· . ·• Era. uma .especie •<te Arca .ae Noé, em •. _que, conforme •diz ··a
· ·'
; .. '
. l't!rida, rionberam ;todas as cspecies de ariimaes. E me parecia,
. ::_: ..·.: ),
. .•.
· Sr;' Presidente, que essa ·s~bi:ecarga humana era, :de àlgü11ia · .
, :.,
.
sorte,. bastante para que ni:\s .prev1sscmos o· sossobro..
.
···:.:c . <·
,. '·
'.
.. ·. ··. 'Aliás, ··não ·era ·iiperiás essa ·a iucompaUbilídacte que. po- · . : ·
. -:,
.. . · · .. · .oei:ia·, ter .com esse. a~rupnmento, de que·. ainda ba · algumas, · , ·•
:, .
.·. sobojiâõês,.:·alguns.::cteslro~os do. antigo Partido· cóiÍservndor.'
,.. ·.
··
'_. ' ·Tive :.oéc~síão de fnllar. então, ao 1\Iareclúll..P.residente da.
· :·
·••· . ,.. ·. : ·. Rep'úblicu, e ·aední•aJ· <L s; ·Ex.:. EÚ•.si1bia ·que esse. partido se.
' .
..
·.
. . ·. ·Y constituiu p'arã .dar. apoio. ao.. Goyéi·n~. e; .no rnesmo ..temPo,.:
.. -,.·,··.... .. ;~'.
: ·.. ,, .· .... ·conland(J, · P.nt•a cresco~ .·e .suba';;: conr. o um papo ,que e,,se gq·, .
. •: .
. J•crno lhe 'havia de dar. '· , .. · · · ·. >. · ·. ·.. .:._ · · ., · · •· ·
..,'
... •; . : · ' . ·· : Nliô era, a ,p!'ilrieirà tent.nliva'; tiln'tas .oi.1trà.s · teein ·:~!dei
... , '
,...· . : ; . -feitas· erri ·o :nosso ..!~ai( sem i·esultado; -Os, pa'totidos: politico~>
até;·; sr; 'llresidimte,' como. ~e· quizessemos-'i:Iar a:en'tender :que.•a . ·· C! · · . ···~
. . . . ' Ro,p.ublica · continihi/ de. algiJma õorte,. ·a. .obra do Inwet~io, os .
.:.'.•.,;.·_
,.. ' rotulós:.. éoni. que temos: proe'uradó cobril-:o~; são ,,precisa,. .· . . ,h
' ..
. mente como n~Jlllperio: ,"PartidÇJ Liberal. .e Pilr,tidri.Cplis.er:. · ....
.. ·._· >.·.,. ..·-:---~--·.Yndor"~.--:. _-:::.:.- __ -~ _·-::-. _ <:: :·_ -. ··:-·. :·- :: .·.-...,.-..___..... ~·· _- .. _··'" . -_.. ,.
. ....
' ·- ·'·' ,, . ;l\fas,.'ri'.gcntc'cril.tit1.Íl.jpdiiga'rsi .uão.::hti~UOlíJ, cai.Jsa:cleter.:.·· . ' .. :· . r
: :: rnÍI\UDte. :da, !neft:ic\I_Cia : .d~SS.O~ esfor,C?S _quando .. · ~OOl)era~., ..: .·. '.· ·. ' :..
: . ~ess~s. •.tentativas, d,:,.·orgam?.acoes politiCas Jwm!)ns ,. procm1-. , ··. · , · ... . o-:
• · ncntes. · Haja .·vista ·o :.saudosissirilo Rt.iy · Bárbos~ que; se · m~. ·...
.. - ·
·• · .... .
n~o:.'e_ngáno,;.Iigou .o seu riome a tenta~ivas.:tambem ~e Ot'g-1!~· . ,
· ..
. . · mlacocs.· '.de . Part1do Conservador. e de um PartJdo :. LI- ·
· .,
.. , · · _ . :· b.eral;-:·eom prqsrammas ·ria altura. de: seu : mcrecim.onto ·e· da.· ·
,: .
.. , , .· . , ~'UPól'io~i~apd,:dc seti',espiiHo. ,' . , , ....... · .
.: .
. .•.
· · . .· ... 81·.· .·PresJdente,· '.a .,causa .factL. 'é, de· -darcse, .. sabcmdo, •, ·
·.:: ,,_:;-_
·: .. eomo.;snbemoi;,.'quc ·.ós:·parlidos políticos não. rio.dem ser·feitos·
: ..
:- ' :
· por•· actos· decretorios •. porque· são phP.homenós. hist.oricosi· fa- ·
,',·:, ;.
' ct.os· ~ocieas que hão .. de.surgir:om J'azão· propria, .. hão de·. appa- · : ·
· recer,. :_não·. determinados . pelas··. circumstanaias. de momento,· .
. .. . n~a~, arra&tados por,, alguma• cousa· .Quo · vnhl· como uma· tra- ·.· ..
,: · ··.• ' ·' d1••ao
· :': .' ·.. . ·.·'·' .· ·. ' ., , ·, ·y· . · ' ·
· . ·. ·
.
v
•'
·.
' . · , Sem;. i,sl.o, P\lflllrno:;,. t.cr · agrn r!awcnt.os pcssonc~, ·como w..
....
li;os t.it!d;'(!úlllo t:cmuR,'I:bi1o; Ji:lui n~o ternos' pnrtidos poli! h-o~.
'
,•
. na:a·coepçfto.Jrirgadà fer•mo...
·· ·
·
··
1

•
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'

'
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,·.'

'

-;._

. :· A palavra ·tive-a C:U. já em um_ lloctJmenló .,f qué dei pu~'
Llicidade, com referencia a este. aesumpto, l~mbrando-me do ...
que_ . dissera ao .então Pr~s_idente da Ile._publJc_ ~~ Sr .. mai_~el)h!ll.
Hermes, .quando ·unuu_~:Jclel -que: ou ~. E_x. 11•?~1·.w. wm. dsse
. ' ', ..
partido, 1'0mpcrdo, v~::vont:ur·_a 1 c~m !UD!go~ dedtc~~los corn..
· que contava na·. occasmo, ~ou· ficaru\ com esses. ~~fJ!gos e s.e
·. emanciparia da .f.utolageru .desae parLido. 'Lembl'N..:Ioe, ~rlLãt), ·
. as palavras do cminenll> Jstadisltulalian•):. MOf?VCl'IlQ['_COID üm
í; 1-· · . pat•lidu é uma cot1sa; governaL' para -u:n par!. Ido, .~outra,~musa .
.. ·:-,·
é"·; ~. tarrJb~ll1· .l palaYra de. u!n l)l)taw:l phJio~opne. fl'IUtcez, . ·
~-··.1
que se refêrm, do.u:;m~Jcnla, a :<-lalllt·Hta e n CJ'OID\\:_ell,·dltendo
·;_·
. ... '
..
. · que todo ·o.·homem politico ha de pertencer a um pai•Li1o, . mas
( ..... ·..,_. ·,.
' · que uma cousa é ·pertencer á um pal'lirlo o :out!'tr· eousa ·é .
.,, .. ·:' ..
-é. . . . . I
· ser submisso· e 'êscl'a vo d,ess·c partido.
.
: .: ,. . ,
. · . - Eu· fàllava ha pou~o na ::outra i~ccimpatiÍiilidadé : q~e
apolltci ao general Pinheiro Machádo, q;uando recusei .a: minha· .
.·. ·:,.. ,··:
. . . · adhesão a esse :agrupamento politico,· depois -da leitura que.
fiz do programma ··que S. Ex. me entregou, •para que' eu· o . ·
, 'I·.
.. ; •lôsse.· Era. porgue cssJ partido ·fechava a· questlio. da. revislo
,.
...
. constitucional,' arredando.;a. por ._completo•. -·. Eu.~pertcnciâ ao . ·,: :· :. • gdrypo ·~dos que ti~ha)l1 já a pala-:ráa·ddáda ·~dconfeS!3a·r.;me :adeptp' ·::··
essa .1 éa. revis1omsta, annos •J .' ·. eoorr1 os;":' . : _. , :· · : ....
· . · •·.bistoricos.
·.· .·Já no ·Ha'-os
óúÚ6 àia: eú vi uma;classiÍitiacão. de reyi~ionistas · ·
-. ;
um pouco mais :que historlcos; v.~E:r.l; Sr•. ···_ ·.
··::
.· · Jlresid~nfe; ltl! d~ _saber, c~m~ multos,Srs;:s~na~or~s,; 88118!)1&!~ ... :. .
· ·.. ,~ ·
:t : . : ··~ ·.'' . ·.mente os l)tW roram c~na!IItuoles· sabem,· que· na·hora:em. que
· · ..
. assignava a· Coostif.uiciio ·de 24 de fev.ereiro'de ·:ts9t ·tr illustre · · · ·
, Sr. Dr.._ Leopoldo de ;J3ulh11cs; que tAo digna. e brilh~~ontem~nte ·.. - , _
· ·. ·. ·. representou o .seu Emado ·-·,Goyaz ...;. .nesta Casa, annunc1ava
.. . ..
.. .
•' que esse. codigo que nós :ac'abn'vamós ode assig'nar necessitaria;
' .<
u~n tro ·dem •p· ouco, 'detúma re':islio. ,áDe,,mo~o ·._qtr.flldai·cevisitoi-... ·..:::.
·.
•·' · . ..
.··' m~1!B,.. e· a1guma-. sor e;cz~n1er10res. .prom~ 1gaç..o . a: ons ., ,. .. , .
·
l: ::.;·
,FiuJcao FeideraI; Am da·.lla .·pouood; .. um, funcbc1 Ç>uario· do.·. Sepaddo. . ·. , :
..... .
,. ·
.··. edera1,;._ nte111gen1o. e· ze1oso; ava 'a. pu 11. oo, em .uma· .. as .. , '·
.. ·
;_:, _·_.·-~.- ·. ,:.· ~·. · ·. ·. ·._ -... ······· ·· •folhas'dedsta Capitabi; o1 J~rnaz ·~t~·Brilsil, u11ma·notars<!bré factoS· .• - ·.·.,,
, _.
. :. antigos. a· nossa 1s or1a ·• po 1 1oa~ ~ ne ~ se ~e erm. ;aos, es.;. . ' ··
... . . ·.· Jorcos com que. nós; homens· pohhcos; :tmhamos· ·tentapo,· jâ ·
:
,,,,. :..' · .em 1904; um agrupaDient.o; o qual, entre outros objectivós,:vl·•: • : , ·:- · ' ,:·. ·
~?~-··
·. sava.··cuidar.qa revisão da· nossa:. C~nstitulcitô ..::Nessa.··reunião. ;
~.:.:_',·.•_'. : .. ,
.npporeceram .reJlresentadJ.!te~· de •v~r r.os ' ;Esta~os. Pclo~·Parãd·. f t-:.·
'·,,
"·-•.. •, ~urovamo~ o ~1e.u pr~sa r.ssnpo e.1 1 1 us 1re·amtto·: 0r; _,e~o e11o··: .
,_·. ·.· -.::
dorrcw:· c ~uç: peálo ,P1auhy f1gutradva ... o : co nscl Be1r ~ 'CÇ~el!llp IRo.;. .
i
~ ·.
l'Jgues: ·o· 'ear :.era: reprosen a o 'pe1o 0 r;·· e1 JB!ll!IO•: nvora .
. ''\'.
' ·' . l")
:_::,r;:-..: :
. ·e o me li r.ú·l!zacUssirno amigo, J. :Penha; a. P.orahyba rta,:a o
. .':
::•.. . . ·.. Sr. 'rriar~chal Almeida Bane! o; Set•gipe' tin'ha tlimbem o~·.St1US·
reJn•csentanle~. ·Drs; João Baf·reto.· e.. Doria: Pernambutio · nra ./
, , · · -' represenludi:r polos• Srs.· J:Jsó .Marianno c MarLine··Jüniin•; .a : ·
·. _Bnhin pelo Sr: :ç~zn: Zama, o qual:elll expl'essNa·oar!a; havia:-:·
. ·; '.' '. ·I·
.·--:
tom:~do · c,ssa- .IDIOta•,Iva;: S. ·.Pauio·.era representado '.Jlo.r• oli>S~.
I.
. ·:brilhar, te. plci!irle; liUCt. era a. dlssirl.cncia. paulista de entiiu,:' o
,
P.araná. Ltnha. como l'eprescntantos, os Drs;'·Gorrêa·, ilo l"re1tns.
· ,
r. Menezes Daria; () Rio !3:randt1 do' ·Sul •: tinha ·Alfr•ed~ Ynl•ella
,..
e Pedro MoUc3'r .. ·· .. · · , . ' · · ·. · •'. < , ,: ·' . ·
··· ·
" ,.·
·. ····. . Essn t.énfnl.iva, St·...Presidente,.; NalEi ., ,pâra : t:trovar que· .
. . ' : tanÍb(lin bu inci:IJ•rr na 'p'cchn'dc en:pi·t:lgar:'eefo~ço'o sem;reaul:.· ' .
.. tados pu:· a a funda~üo do unqJar.•l;do politico· que niia chea-ou · · ·
... ·
;,
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-'
n collima·r n alvo que nós Lenc;ionavamos alcancar nos8a· Larel'a.
que nos parecia tão paLriol,ica.
·
Mas, SI'. PreSÍ(~CIII.ú, eu niio ndlei, ne~tas, primeiras pala.,
vras que acabei de prot'edr, no clsforco c:ue dispendemos .na
fundação do Pnrtid0 Conservador, sinão porque.quero mostrat:
a acção ·do Lcmpo, e m~s~var comp a idéa revisionista. amadureceu de la! modo, que Já agora se tornou o· programma, pódeS·e dizer, inteiramente acceito por Lodos. os homens publicas
c por todos os :politicas de responsabilidade ..
·
Ainda hoúlem .. eu~··Jnmmr.nl.arios publicadoR ao· Jonw! tio·
Cormttc1'cio 0 que so referem ao livro de valor do· Sr. Dr.·
Araujo· Castro, erarn tscriptas estas palavras:
·
.

qucsffio .Jas CttLÍd:lS O! camentar·ias e do vétu dar:.
. · ·. ciai "A
será a ma i:; impor·lant.e das que se Lil'erem dE' di8~

cutir .e re·solvcr
... na. flutura
·.

-

)

'

-

'.

,··,

,

.-

•.

romodei~ão
'

.

.-

'

''

I

'

cons.tiiucional."
.
.•

'

'

..

•·

I• : ,,." -

. Eu não venho, neAa hora, Sr. .Presidente, discutir a re..
viEão constitüeional. Sa.·tli apenas· um auxiliar desse trabalho, ·
levando -o meu p1ltJWmino concurso á obra que vae caber a ou-.
· tros, aos que, com mais· autoridade que· eu ·.(não. ·apoiados),. te-·
','.
rão de tomar a peito, essa tarefa,. cooperando nessa ·obra· que o.
todos' nó~· desejamos sáia, como emenda,. melhor que o soneto.'- .
O meu objectivo é toéP.I' no ponto referente ás caudas orc;aineil- .r
. farias.· E ao .me referir. a .este. ponto, q.uero dizer. que ha
·muitos annos já -a C>Jmmissão ·de .Finanças, do. Senado àbordou ·· '
·esse· as~umpto -~ em, que ,terinos fizemos· .referencias a essa· •·
magna questiío.' Membro dili ·Commissão de_•Finanças, ·coube-me.
· ser relator do orçamento da. Viação.• E nó·. parecer que elabo.· rfli a, .P.~se areamento referi-me a es~e ponto. já ·ha tão longos
:
. annos debatido, constituindo. umla. questão ·formul,ada, uma es:.
.... - .
. . pecie de veJJnta ((uestio. NesRe parecer haviã ,um'topico, cujo . •·
·.·'
-valot' !'PsuHn da upprovrcão que ·lhe: deu· naturahnerite .a Com-·
missão de Finanoas. ·
.
. .·
.. . · 1 ·
· ·. >Esse fnêi.Ó tem algum :valor historico, porque põ l
re-, .
levo a opíriifio qull.i<\ rléfendian!lls nessa época. Acbavamos:tal , .
··como agora·se aponta,. um mal .sem· remedio, a que .estamos., '·
· sujeitos, corno e:;t.iio sojeit...>s. tod11s Ol ~·aitr.s à.denntar!o~ .. ~,we- ·
sídencialistas·.uu pal'lamr.illaristas.
· i~
.· ·. • · · ·
.
·.· EnÜcl.ânto. ?l'fi~M11 e,.,.~ntiJ, J1fi.c Jiruhlin~so. opiniõe~. o- no
. . ,.
' livro. a r/ne .acabei ode me referir, o Drr;·A.Ntüjo Castro~cita, 110 .· · .. :.
· lado. das, opinipes. de Huy Barbo~a, as dos Srs:OArn~Ifo de Azeve- ·
·.. ,.
•lo, .PreRid~nl~ dfl C:nmn.rn rloH DCP'Itndo3. do Sr. M!'nislro da Fa.:.
.zenda, . elo' nctüal .Presidente da Republica; e do. Sr. EpitÍÜliO
Pessôn; todos, una vo~c. preoccupados em condêmnar ':as :oha'-· ·
· mnda~ cauclus ·.orçamentarias, em apontar os .in.convenientcs
. ·,,
desse processo, que saltam.aos olhos ·C que muitos.consicleram, ·
aqui e. em toda a parte,. inevitaveis. ·.' . · · · ·. ·... ,··· . ·
. '
· .: Pois bem, ·sr;. Presidente,. nesse parecer eu tive oocasiiio
do dizer-o seguinte (lendo):
·
·
..;.~,.:.,.-q, . , ..
. .. ,
";

em

as

..

.

, .·

.

.

..

.

.•. i·

.· ·. · "O iUustre Rola lo r do Orçamento da.lndustria, Viação· é Obras Publicas 'do Senado, cm 1899; apontou, cntre os alvitres suggeridos para se pode~ realizar a col- .
laboração cfficaz o opportunn dos dous ramos do Congresso. na confeccão ·dos· orcamentos, o que· pretende e
aconsoJha: que ~eJam. .ellminndns d~ssns Jl)!s a.s dliPtJ.~I\

'

'

'

'.

··.:-

. ,.
'.··· ·.~.
'

'.

-~

':·.'·,

..

/

•'

'.

'

. • •1•

,..

. "-'·
'•
'

'

'

/i.

,·,. '

..

'• - '

cões que não se rel~cio~um cla~·a e directamente co;n a
Heceita e a Dcspcza Publicas.
.
.São muito• para louvar os esforços com que a Ca..,.
mura tem procurado· separar, das. lois orçamentarias i:lis- ·.
.·. posicões.que. nellas núo. cabem e ·que devem consli~uir
... JH'oJt>clos espcciaes de leis .ordinar•ius. Nunca, por1ím, ·s~>
-· · IHl de lograr curar por completo esse maL · Apezar ·da
.. t>inccridude e -dos bons desejos ·m:mifei'lbs, no empenho
para corl'igir essa. pratica condemnavel e reconhecida..; ·
mente errada;,.é forca confessar que .ena perdura. · · -_
. . Como_ entre nós, -por toda parte lida-se por' emenda~
esses
erros e .abusos. dos Pai'lamcn tos nas nacões .de re..."
gímen representativo; e por· toda a parte é certo· qi.u.)
elles ·persistem. . · , "• · : .
.
· · ,
. . ,O·,Congresso Americano, ensina L; Lupriez, tem por -,;,
'
. vezes tcntado.-.escapar ao · véto· do Presiilente, . empre-: · :.
. . gando os mesmos meios de que se serv:e a Camnra dos.
..· .: .. Coinmuus, na .·Inglaterra, para forcar .. a. mão .à ·.Gamara .
. :.'·dos,J..ords, introduzindo nas leis dedespozas (apprtlpria- ·
· . tions bills) .certas disposicões, 'que nada te em de .com- ·
mum com a administração das :nnaricas. Em tal· caso, o · _
. · Presidente acha-se obt•igado ou ·a rejeitar o orcârnento
,. de um' departam'enlo ·inteiro,. ou ·a ,acceital-o-.com essas ..•.
· -~ . : . disposições ª'ssim interqaladas, esses riders, como eram·· · ·
, :ellas conhecidas;. · . . ..
: ·
.. · · :··.. .
.. , .-.· '·-,.
.' .. ._. · · ·
· . A tal ponto temido· esse abuso· que,'· em mtiitoRido~ ·
· · :Estados. americanos, :as constituições teem expressamen. ·
· ·..
,. ...
te prohibido. nos legisladores. a ,introduccão dos rider&'
nas
leis de finanças, tendo. nl1fumas delias dado aos (loo.
.vernadores• de Estado''o direito de oppor o seu· ·véto :a·
.
certas
disposições
pát•ticulares
dos
orcameritos,:sem
ficar
.
,'_ .·
· na obrigação de're,jeital~os.na integra. E era por isso; que ·
Cleveland,duranteia.sua'pró'sidencin,: em mensagem di,... ·.
· rigida .ao· Congresso1,iinsistia uma vez pela neqesstdade, . ·.
- nos seus olhos· inni:Jiavel, de .ser. emendada a Constiluicão ·
· Federal! no sentido. de. dar aoPresidcnte da,:R.epublicaa .
faculdade de. rejeitar os orcàmentos; artigo ·por-artigo,'
disposicão por disposição.- . '· ·. · . . - '-. .: :' ·· , · . , , · . I .
: •• : Em França; os artigos das Te is iulnuns. de. fihaiicás
. . -:
· · quasi sempre .ooiitcem verdadeiras medidas legislativas, ·
'·uão.
teenútada
'de
.teoipora!'io;
e.cuja
·~orca:. obriga..;
·
··que
.. ''.
'
·· · torhi se .estende indefi'nidanuinte .a todos os· exercícios
·. ·,_'
-finâncciros futuros..
·
· · - : · . . · 1 .- -'
·
Un1a
vez
estnbelc.cidn
a
confusão
entre o·orcnmerito
.' '
e as·' leis ordinárias,: o Governo julgou conveniente' intro•' ·.
·. ,
..
duzh•,:por
meio
das
leis
orcamentnrias,
to'das
as.mudnn.
.
·:· . .' ... .
.-'
cns,
.qum:"no
:rcgimcn
·d.o
impós.to,
<JUCt;
11a.ndn1ini~Lt~ação' ·.:. - · ,
... :
· financeira., ' •. '· . ,.· -.' . · . ' ·. · · ·: . ... ~ · :
·' ·
·. : · ~~E'. assim que, como affirma o autor· já citado, não,
. -- hn, nestes u!Limos annos, 'nenhum orçamento .em Franca .
- :";" ; '
,no qual .não ienhnm' sido ·promulgadas· ·duns ou:tl,'es .re-. ·
,
·rormas,tís
:v~zcs muito importantes;.'~'-•- ·•·
· · ·.··. ·, .. ·
.
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: . · E' os DepÚtados, a seu· ~u~no; .·j~lgara~~sé~ abtorizndos a .:
usar· do :Seu direito do ·omonôar, para o fim .ele ~·erormar, rc- ·
-'Yf'l': ou supprimir,.ao· sabor 'dos sue~ ·caprichos; ·e do.pi:on1ptci,.
todas ·as insLituicõcs administrativas, sem ._hesitarem em der:osa~ implic:itamenle, ·pu no· menos. .em susp.ende~
dispqsicõc~
.;
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DJi-· sET!Í:\rrino
oE:• 1924. •
·-·
I

{]e. uma' lei ordinaria, graças ao recurSO da SUSppressão. OU
.
.' .~ <ln diminuir;úo de um credito. .·
. .
··
.·.,.•,'
. .. Houve já quem no pa·rlnmonto. francez propuzesse :á .. lei
orçamentaria emenda ·suppressiva da verba· destinada. ás despezus com os cultos, ;visando po~ essa fórma a decre-Lacíio da
· ··. :/'.
medida raclical de separar o Estado das 'igrejas.·
. ·'
.. ···.'
Não são· para serem imitados os .mãos .exemplos. E em · ·
, ·:'c
Jl'ranca muHas e grandes são as autoridades que se Jevan.Lam
..... · '
conlra ·essa·. pl'aLica; tambein aqui. condemnada:. Entretanto, ··si
· · .: ·'·.
·r.ão devemos nos· cpnsolar, verificando ·que estamos deante de .
· .,
um mal,· quo é ·tão generalizado, penso que. não podemos .sinãcf . ·· · · :· ..
nos resignar á fatalidade dos nossos destinos, em· tat·caso
· .. ;
iguaes. aos de tantas nações adeantadas e livres,. nas quaes. se. .
· . ....
.jnvetet•ou. esse mau vezo de .crear ou supprimir servicos, mo-·
; . · .'·
dii'icar ou derogar ·leis~· ordinarias . por fllCio de leis orc!L· .·:
rilentarias · ··
· . .· .· •· · · ·... ·. · · ·
·· · .
.. ·
•·
.'?:
. ' ' . (casos' :h~, c poryentura. :sempre ha do. ha~er,. em que,
urgidos ..por·· cire umstancias hu.periosas de momento, governos
.: .•:.'
. e -parlamentos ver-:;;e"hão. na. dura· nec(lssidado de pôr nas
. :;..{
·.leis orcamentar.ias o que elias não deviam.. encerrar, ·porque . - .
são leis f!Sp'edae;;., E, apezar do. que . ffia.nr.lam· oi; regimentos • · . ·, · . ,:.;:;~:
· do C()ngrcsso. o uso prohibido não· está sanado, como se qui- . : · ·. · j;.':
. 'zm•mnps éonfi~mar as palavr.as .do Sr:. BoiLteau-.''Não é á lei .
-·" ·
; '. · >:;.:
. que cabo. regular e di~:igir. os parlamentos·; é. antes. aos co.s.. · t.urncs ·que cabe guiai-às e dirigil.,os ri essa tarefa;~ • · · ·. ·
:; ,•:<
· ·· · .. E', conio V; Ex:. vê, Sr. Presidente, a prova. de;que, do
'<:i.':
. lo!Jga d~ta, esdsa · materiacagora, postà; em evidencia.jão <rui-.
. ~. ·,·_.,· .·.'·:.·
. dosa, fm abor ada pela ommissão· de .Finanças.· . · .•
.
··
,/. ',
· Nós já cuidavnmos desso ·assumpto· ha mais de vinte
anuo~. preoecupados com. cs~a .pi·atica, pa.ra· a. qual ágora não · ·· . , .. ·.. \.~
· se aponta· senão um· remedia :._·a. revisão da. Cí:mstituiç,iio ,de . .
. . .•.
24 de .fevereiro;.
: ·· . . · · .. · . · · .. ·
. · : · .
..: :;
· ·..•. Não· toquei no Pàrtldo .Rconbiicnno Conservador 'Pára lhe ..
illJOlltar Ciisa JlOl'ttt fec!hnda: rJa . J'I~VÍ~ÜO .' CúUStilUCiOrÍal· sinão . ' · ' -."';
pm·a mostrar, como 'j(! disse palnvr·us afráz, a Íte1;ão do teinpo.
( '->
. De. feito, Sr., Presidente,· volveram annos, e mi. oracão · . ' .··.·.'. .·'-l. .
Jicta·.pelo ·Sr .. Dr. ··Arthur Bernardes no banquete· ·em que a
sua candidatura foi festeJada 'c consagrada, S. Ex. se referiu
. á. .,.revisão
constitucional,
•dnndo-·a
;co.Íllo uma questão abe.rta
•.
'
. '
.-._.
'..
. . . . .· . ·.
.
· · .Tenho.. entre
müos
êsso
discurso: · ·. · ·
.. '
. .
.

·'··{.

'

'

.,,

,'

. •.
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··' · ~- «Nao ·me.· apresento, senhores; ao eleitorado· com •
ideas ·de revisão da Constituição .. Executada com sin'.·
••
c·ceridade.
e patriotismo dentro de Iargo'S moicle~ libe1
. ".. raes, .ella é capaz,· a meu vêr, elo' assegurar o constante.· .
· -·. ·.. progresso_ do .:paiz, desde. que os seus execut.adorcs,. os .
·homens que occupam o sccnario• politico, pela força da
acção e .do -exemplo, · exalcem nosso meio á <~ltura das
. instituições que 0 regem. · · · : . . ·
: . .. · . ·
1 ·'
.
Si, entretanto,. o. unico podar. politico 'competente,
~que· é o Congresso; :en.ten~e~~se ·do pr?mover a revisão.
.
na' fórma.· de suas attr1bmcoes exclus1vas e nos termos . .
do art. 90, da proy· ria ConstituiÇão·, ou IJi'iO interporia o .· ·
elemento. artificia 'e estranho de minha autoridade ·
· ~ · presidencial na êOlUcão !!O):'~~ I 9e ~üo gelicado pr.ople•.' I
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aos ;;.uJ'I'mgios úa

·fUi api·csentuclo

,,..,

.-· ·,
..
,,
.·
..
~-

o hislorico .do

JH'Og1'amma da Convenção, com qu~
Na~ão, niip me con: sente, realmente, aLtitude hostil a um movimento re··
. . ·visionista, quaesquer qúu sejam minhas ·conv-icções so.. bre a . maLeria;. Si,. coin ·el'feito, ·os ·t·cdactores do mau i, . Ses to. havi·arn:· inclruido nellc .a deolarácão. de ser inop. · portum• · ou ir~conveni.éu~e 11 revisão constitucional, e,
si tal declaracao se •eilmmou, sem protesto algum, para
attcndet· a rcclarnacões d~ · varioti oonvencionacti lrail- .
camcnte revi sionistas que o •subscreveram, claro .está·
, .• que, pat;a os compromissos· políticos .M quatricimio, a .
1
,. . -questão da revisão é uma questão ahcrta." · ·.:

.-.;'

','

;

.

.

:· . 'PdrÚ1:1lo,: Si·; llresiilonle, pare. -~ nosso emitlcnlÓ 'com!iar
tr·ic:ió, u queui .c~tão 'entregues, nestú. ho_ra, os.. destinos :da Re-,
·publica, nessa .~ata; ·a revisão era uma questão àberta. S. Ex., .·
porém, ·deu. um l·ars·o_ passo;, c na .mlensag·em :endereçada ao ..
:. Çongre~so 'J!'ederal, ·e.s•~: ,anuo;· :de a,guliJa .so~'L~, remat!JU q a:s.;
';.' .. ·. · · · ·• ·· ·sumjJlo, fcrmulando um programma de. revtsao · constJLucwnal .
·:.
· que, provavelmente,- ha de ser eulregue 'e dado como a ultima ·
:',_•'; ·
'palavra- ao Congresso. Nacional. ·
· ·· · ·· . . · ·
í. ·
·
Longe e~tou, Sr. l'residente, de. acompanhar .os• que teem
~~ ;_
formulado contra S. Ex. a criti~ de achai-o precipitado nesse
andat·, apoutamlo cotilo falto de 1ogica na conàucta e de alguma.
sor.te dàndo passos· muit.l? rapidos nessa Lt·ansformncão·_ por. que
Lerm passado .o seu espmto .. ·.. · · . · . . .· ...· . .· :. . . . .
'-, ..
. . Sou·:tambem,: Sr. Presidente, dos que/em uma phase ·de·
sua vida po!Wca, se pronunciaram contra esse prurido de ·t·evisão' constitucional,. achando que• llavia nisso alguns inconve-..
. ._nienLes; que··não .careciamos. Jazer .com- que na Republica se
· . imitasse o. enfermo -que; graças á mudança de travesseil;o,
- cuida que -!anca· mão de procc.sso therapeu tico ri ara a· :aura
.de ·s·eus: maJes. -Mas :tambem soffri essa· tmnsformacão <l a· con- .
-. -,.
.....
' ,· ....
ff!_ssei:.ep!. palavras qu'e.tive .o·acasião dé pub!icár. De sorte .que· ·. ·
:·. :.
nuo
serta. e11 quem formulasse qualquer· censura contra. a con- . ·
--- ..
: .-~·:·. ;'' . ;
dllcta do Sr. Presidente da Republica, nêsse ponto. . ·
· · ··
,-- .. :(',
_• . · Ás..rninhas palavr~s ro1;a~, ~stas, ha ann~s es~riptas
/ :- ·.' '.'

·- -:·- .
.-

'

,',_

'

-~

'

I
'

',

~.

t . .

'.

·a

meu

·.. .· . "Medida e'le~ta ·roi .marcha de
espirtio nes~e
.
•
ru~o~ que. o l~vo~ a: ter; hoje, como bandeira. politi~a; a
:,-, .. ' .
. · a'evtsao .constJtumonal. .Nem .-eu a- qitêro .smão como
~- :::: _.·,_-_. ...:'
·
·
·
· ·.qneni quer a. emenda de erroti;. só pelo _andar· do tempo, .. ·
_..:-;·~-..: ·/~. _-:· .
·•,·
.
·
· postos ,em -evidencia, e os quaes' a gerat&o 'no vá de h o:.
·
:--., '-... ..
' ....
\niens'publico~;· à que éu pertencia ein· i889, não seria
:.. ;:- : . .
· .capaz -de . prever, .'nessa·. passagem do .abstracto· ·para· o
._.·1 -···.· •
-. , , . .
,
.. concreto; difficil cm todas as. sciencias, inais diffici!· em
·· ., ' -' · ·-·
' politica' do que .em. mathematica, dada a-·.complexidáde
:;: ':~ ·. >-: ' ·
· ·.· · ·.dos phenomenos. siJciaes, que torna ràra a' previsão,, tão
.:-..: .. ".
· .• ·communs os desacertos." ...· , -~ .. · ··
· · ·
·~~:·,·.< .
·.:-:_.', _,,/ .· <...... :.__ . :.. :·, . . . . ·_ .: n·.:,,.·· .·:: , . . . . -··_,,
:::~.·-!:. '
· ··p' ?ara que Rnão bin~(lrresse. em. c en~ura_ o p~occ derb' do Sr.'. · ••·
- ·. restdente da epu 1 ICa, meus sen 110res, .bastal'la, em rar en-.
:'i\.· :. .·.tão as, palavras do grande .orador romano, ditas ·em· úma de.·. ·
-~~ :
. ,.suas,famosas cartas a Atticus: ' · · . -~. , · · · .· ...
-.: -
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· ·.· · · ·. «Nemo doctus unquam mutciti~nem . concilii 'in•
' constatiam ·-di:J:it
esse.,' . . '
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cNunca' houve. um homem .cult~ que tive~se por Ievia~~
dade-·. a· mudança·
de opiniüo
.» ·
· ··
•
·
,
.
I
"
.' . Nessas. condicões,.não valem, .de modo algum, por censura
GS minhas palavras.. Apenas quiz pôr em .evidencia a conducta . ·
··.dos. homens politicos de bontcm e a dos. de hoje, para deixar
claro o caminho que rapidamente seguiu ·essa idéa, hoje vi~
·. ctoriosa,, da revisão· constitucional. (Muito. bem; muito bem;) ·
· ·• .· ~. 'Sr. Presidente ' _. Continúa .· a . hore . d~ expeiDenio·.
'

......

(Pausa~)'

· ,. · · ·

.

.

'

. ·

·

,

· .

:: ... :..':·

... ,.: "'·r:

..·

·· ·... Si riã~ ha mais quem queira usar da .palavra, ·passo á 'ôr.dem do dta . .,(Pausa; l . · •· .. · . ,
. .. · . '
•

<;

~;:?:1

.. ·. :··,,;' .~.),::(,

~~dr~q~~~~~ciiiiJe~o31 ~~~n~lf ~séAzhf~~~&~~.08rer~~~~Y1~~

~::·J:;\;~

•· .• ·
· . '. :i
· ·. de .. Moraes, .Affo:nso: de Camargo e. Carlos .·Cavalcante ·. (8 ), • .
· · · ·• :. .~ \':,;
"
. · · ,· .. ·,Deixam 'de. 'co~arecer, com. causa .·jus~ificada, os . SJ·s. ,
· · !\.;;·~}
' · ... Mendonça Martms, -P1res <Rebello, Barbosa ·Ltma, Justo 0. hcr."::. ·
· -~-~
· '·· ·
: ·. mont, .Josií Euzebio; :Antonino ·Freire,· Thomaz· Rodrtgucs,.
·. :·,;q,
· · . João Thomé, Benjamin Barroso, João Lyra, Eloy de Sóuza, · · • .~.::•. :]:
,
· . . · · Antonio Massa,. Carneiro da ..Cunha, -Manoel Borba,· Moniz So~ .
.: .· ,,;;;:
. ·-' .. · .. dré, Manoel, Mon,iardim, Bernardino · •Monteiro, · Jeronym(.l · · .•.
· -: ·~'r•l''
.. '·
·. Monteiro, ·Miguel' de Carvalho, · Mendes Tavares; J>aulo : de.
.". · /::,:::
·
· · · :Front.inl .Bueno ·de Paiva, Lacerda·. b'ranco, Alfredo EII is; Eu- ,
. :." . .'. •~ii
· · · ,genio · .Jardim, .Ramos ' Caiado, L&uro Müller, Vida! ·Ramos; .
:. :. · <.;.·J
.· ·
.Vespucio de· Abreu, Soares dos Santos .e carlos Barbosa (31) •.
J ·•• ''.; ·.:_:' ~ ·._'. y;_{:~·
'.
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. 1\EVOOAÇÁO D'A .TAXA DE, SORT&ADO '
.

-

'

· ' : · ·. . ..
• -2•. discu!são' da. proposicAo da Camara dos .'Deputadôs, ·
;•. · ~ .. ·n,. 5J,. de 1924,· que revoga o. deereto n. 4.370, de 1921, que
.. .: ·
. .... f1xou· a taxa prevista .no n. ,56, ·do art ;· ·.1•, do decreto nu. ·,:' ·, · ..-<mero· ~4;230, d!3 i92p;. exigivel 'para ·os.· s,orteados ·não _oha., ·
. . . .. . · : mados ao· serv-100 m1htar. .· : ·· . : ·: . . · : .· . · .
. •:: , · .: · ·.•· · , . Eiieerr'ada e . adiada a. , vqtao~o:
·
' .• ,. .

' .·· ' ' ' •

:.,: __ ....

. •

~

-

"'• •• " :

'<: .'

'

.

..I

'

··-~;>

.. •::

. . .• . .

'

•

'

'

'

'

•

.

.

.

.•

·: .

..' . ' .

'

: , ' ' \ : . . ..:: :.
. ··~ : !'.EBTA.:'DA CREANOA
:_ ... : .• :'•. ," . -: . . ·~· ... -;".i;: . _·. ~- ......._.· .... · .... ·, .... •..:.1.- ......-. ·. . . . . . . :
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_·._··,

·,

2•' discusslio da proposiclio da Camara dos Depu l!ldos~ ·
·.; : · . . · ::. · n. 184, ,de J923, que.. mstitue· a Festa. da •Creanca, ·no d1a '12. ·
·. >. · >:,'' · ·· ·· · de......·outubro,
em.. : todo.
O·. territorlo . nacional.
· · . · ·· · . , ·,
.· . . '
. ..
. . .
.·
.:
·:·, . :. :~ .·
· Encerrada e adiada ·a· votação.. ·.
.,
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' . . PROl>HYLAXIA
RtlRAL Dlll BERGIP&
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'

•· , , 2• · discussão da proposiçlio da Ca~ai:a ·dos Deputa4os;·
· n..u, de 1924, que autoriza 'abrir,. pelo Mtntsterio. da. Just1oa,
·um credito .na. importa~oia de.200:000$ para o.serv!oode: sa.. neamento. e prophyla:x:ta· rural no Estado de Sergipe. · ,
'
· ·
· · Eôc~rrn~n e adiadá a :vQtàcão.
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qtie ·.,·

:. · . 3~ discussão do· projecto do ·senado,
54, do. 1923,
I)Quipat•a, para t.o.dos. os efi'eitos, os diplomas~ conferidos. pel~· ..
: '·.' · · ..... Phomiz CaiXI!it·nl .P.arae!lse.~. aos . expedidos ;pela .llc:ademja.· ~!c
,
.~,,:_·
. Comn1ercio',do Rio 'de. Janeiro, e, dá outras·prpvldencia·s·•... · · · ··-. ·
, . ·.EnCCI't'Uda e··acÚada votacão ... ·::· .,:· '':• , ' , i .. '
:~·~\!-·
..,·· ..... ·.·
:.':,_ . . .
-~·~·.·.:.··.
·:"'···.·' · . . _::·~.: . . ·... ·,· ','·.-'.'
:;:· ··
. ··. : , 01 Sr.. PI·esidel_lte: ,....,., Nnd~, lllais ,ha~·en~l) :.a . tra:t~r;: designo. :~'
-~r-,:
para. ordem do dia .. da· sessao de. amanha :o·:segumte: ,··.,. •; ..·
r:·. ·1...· . . ·.. :: :-.vof.aa:iio;. ém 2•. nisóus'são,. da· i>roposicãi:i da catriara ·(Jo's. <:' .
..
~;/ · : ·. D'0'plltados, ni<;51;. de 1!!24, .. <ru~ revoga·:(): decreto ,n. 4,370, ·· ·.·
··
·-:!: .. !:·· .. 'Je.1!l21, que fixou,:a.:taxa·prcv~s!.a.no•IP.·.56,.do-ar.L-i•;:go.:,,
....
~; ·•
· .decreto n. 4.~230, ~c .1!l2_0t: exigrvel·· par.a ·os :·-sorteados ·,nao · ·.
;
.-., ;-:--· · :. ·chamados· ao.· ser.viço: nuhtar ·(com, pa1•ecer. favoravel:· da., .. ·
,
-_,. · •·· .·: · .:·:• Cum·m,issries
.de:
Jlm'inha
..
:.
e.·
'Gucr1:a,
e·
de-"Finanças,
·n-,::·187,·
.
...
"
···
1
:~Y· <.~.:·'.;·.·_: .... ~...<.'t?. d~:. 1.924) ;:·. '.:-' ·::·' ···:~ :··>··:·.. ·:· . _:' ~· ... :~ :..·~.: ;>.: '. ~-·. ",_:_.: -~::.:-.>·~' :.·... ':·:· , :-. ', :. >. ::·:·. . .,.: .:~·.· . . _~· :~ ·:~. ·.~_·_:. :.::·~:i\:~ ':1·_\:.:\ :·· ~: ·:· I' '.
;,:,,.:::::: . , )" . :. NotaÇão,, eú)l, 2'~ ·oistmssão,· d~·: pr:ôposição'·~dri:. Camlú'li~ dp~ .· 0 , , .. / •
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SESSÃO l~M

30

DE SETEMBRO !.>E

1924

ACTA DA REUNIÃO EM 30 DE SETEMBRO DE 1924 .
'PRES!DENCÜ DO SR. ESTÀCIO COIMBRA, PRESIDENTE

...

.

I

'.

A's 13 1/2 horas acham-se presentes os Srs. DioniSio
. Beril.es, Thomaz llodrigues, Eerrcira C!1avcs, Pedro Lago, An' tonio Moniz, Bct·nar·diJlO Monteiro, J.oaquim Moreira, Mende~
.Ta)(are~,
Sampaio porrêa, Felippe ·Schmidt e Vespucio .de
Abreu .(11) . .
· .
.
' '
. Deixam de comparucer·, com causa ,justificada, os Srs .. A.
Azeredo, Mendon~;n !Vlilrl.ins, Silve1'io Ncry, Pires· Hebello, Pereira Lo!Jo, Aristides Rocha, Barbosa Lima, Laura Sodré, Justo
Chermont, Cosla·Rodrigwis, Cunha Machado, José Eusebio, Euripedes de Aguiat•, Anl.t~ni no .Freire, J orto Tbomó,. Benjamin
Barrosor João Lyra, Eloy de i::iouza, Antonio. Massa, Vcnancio
Neiva, Rosa e i::iilva, Cameiro da Uunlm, Manoel Borba, Eusebio de Andrade, Lopes Gonçalves, GoiJ.calo Rollemberg, Moniz
Sodré, Manoel Mon.iardim, Jeronymo. Monteiro, ·Miguel de
Carvalho, .Modesto Leal; Paulo de. Prunl.in, Bueno Brandão,
. Bueno de Paiva, Lacerda Franco, Adolpho ·Gordo, . Alfredo
Ellis, José Murtinho, Jouiz Adolpbo, .Eugenio Jardim, Ramos
. :Caiado, Hcrmcnegilclo de Moraes, Affonso de Camargo, Carlos
CavalcanLi,· Generoso Marques, ·Laura Müllcr, Vida!· Ramos,
Soares· dos Santos c Carlos. Barbosa ( 49).
.
•
O Sr. Presiílente - Estão prosentcs apenas 11 Srs. Senadores. Não ha, assim, numero para ser aberta a sessão. Convido o Sr. Senador Tlwmaz .llodrig·ues ~ occupar a c.adeira de
2•· Secretario.
. . · ·· ·
.
O Sr. Sampaio Corrêa (supplente, servindo de 1• Secre• tario). declara ·que não, ha . expediente.
. . O Sr.· .Thomaz Rodrigues (servindo de 2• Secretario) procede·· á leitura do seguinte
'· ..

...

\
PÀRECER.

N. 191 -

.1924

. ·.. A proposição da Gamara dos Deputados submettida ao es~
·tudo .desl.n Commis$ãO é intcrprel.uliva rio ,ar.t.. 2"; §§ 1• c 2",
da. lei n:~ .'1. 569, de 25 de agosto ele 1922.
.
·
·
Essa lei, que no seu art. 1" augmenlou os vencimentos da
.magistratura federal, rJetct·minou no art. 2" o seguinte: · ·
. "Art. 2... O augmclito de .vcncimento13 concedido PO!' esta
Ohl por qualquer outra lei, a contar de 1922, ·inclusive, não será
computado para elevaciío. de pensão, nem da. contribui cão· rel'el'ente ao contribuinte. inscriplo até 31· de dezembro de 1913;
. · § 1." Na disposição deste artigo não se comprebendem as
· pensões de montepio que com o mesmo· augmento não vierem
a exceder de 300$ mensaes.
·
· ·
§ 2.• Continüa ém intcit·o vigol' a disposição do út. 83
·da lei n. 2."842,·dc 31 rle Janeiro df.l 1914."
s.- Vol. v·
· .,
2s·-

.'

.........

'"' ..

'"

.

Verifica-se da extensa e b'em dedu2ida ju'sLiÍJcaÇãó ·do prolei n. 4. 569 de!J Jogar a. duvidas na ·
2•, entendendo ~I.gun~ que as ~~spo. SJçoes deste. se refer1am. a todos os funccwnartos da. Umao, e .
• outros que, tratando-se de uma lei especial;' só diziam respeito
aos magistrados 1'ederaes.
.
• · · Na .primeira cort·enl.e figurou o ·Miriistel'io ''dâ Guétút, 'ele. c:Jarando ·em aviso íJe 27 de setembro do mesmo anrto que a Ie1.
t~e referia ·a todos os fonccionarios, Na sligünda, o Müü§üiriCJ ·
da .b'azenda, sob consulta que lhe foi dirigida pela· Dêl'&ga'cia
doThesouro em Londres, c em J'ace de pareceres da Directoria
da· Desp·eza, e cl'o Consultor da. Fazenda, ,deu decisão cont.t•arla,
. declat;ando ta'! dispo'sieúo applicavcl sómente· aos .vencimentob
·do~ magistrados.
·' ·
.
· ··. . ..
· Sem entrar na apt;ecíaoiío\ de saber si os tÜsposÜiv'ós citados são claros e :si exprimem exactamente os· Ji1tui.tos. que ct·etertninaraír. ii avresentaçãü iia emenda ao: projecto de 192:!, q'ue
.altet•ou os vencimentos da magistratura federal, . .o i'aéto ii que
o proprio Poder,Exncul.ivo não os· tem entendido de uma· só ,
·. · · .
.·
.· ·
. '. .
maneira.
Da,hi a necessidade da IeL.interpr~tátivà:,
·
·
.
A invocnção do § 2?, que manda continuai' ein in~êird. vigor
u disposição do art. 83 da lei u. 2.842; de 31 de jartêiri:i de
1.914, justifica a interpretação authentica; que o pràjectti bt'fe· ·
rece..
·
··
O art. 83·cla lei~. 2.842 clispõe .
. .· "A· disposicão db art. ,37· e seu paragraphó: do decreto i
n. 942 A, de 31 de outubro de 1890, comprehendc'não só o caso .
de pensões cumuladas, como de üma unica pensãó, e instihiê o
. iimite maximo para o monte pio, qu'alque1• que h aia .~ido ou seja
o ordenado 'do contribuinte."
·
Por sua vez, dispunha d ai·l: :37•{1o . decreÚ:rn:.· !1~2' A:
. "Os pensionisl.as.,. podem receber. mais de umã: pC'nsão,
comtanfo· que a imporlnncia de lodus não excecltt de 3 :60o'$!YOO
annuaes."
·
·· .-. .
, .
,
.
',
. I
.
. .. - , .,
,.
Havendo .o.Supren]o Tribunal Federal, .na interpretação ·da
lei n. 2.842, de 1!114, declararia' ~·m varia!i.decisões que o dispositivo desta não se applicaya a ponsões jd institllidas, mas só~ .
mente, aos·:augmenlos ele· vencimo'ntos;. que;· .concedidos pcstel'iorment.e, dc.ssem. Iog11r a··trma pensão' superiQr. a 3:600$, o~
'funcciona:rios' puhlicos civis ficaram' assim divididos,. em ·rela•.
·cão ao morücpio: a) os insm:iplos d.esdc .a creaÇiio do Jl'Jantep'iii
até 3f .rle rlezernb't\o rle !'913, que deixam:' uma:· pensão (Jquiva·lente ;í metade.. do seu. orrlenndp, llCI'cebido até o· 'r! ia 25 de
agosto de HJ22 (data da· lei. interpretanda).; .b) os nomea'd.os. e
, inscriplos· dó I de janeiro de 1914 até 3.1 de :dezembro de 1~11:1,
que deixam a• pr.nsão maxima dl.l 300$,· qualqu~r que. SI;Ja: ..o
sou ordenaria;. cJ .ns nomr.a:rioA rlr•pois r!.e 1· de janeiro de)916,,
· que não contt'ihuem:· nem· deixam pensões,: pot.' terem si rio suspensas· as· resJ,wcti vas)nscriflcões;
· .
.
.·
· · 0uanto aos· milHares;· .ponderou· a-:'illustre Comn1is'>iio de
Marinha e Guet'ra.que; mn ntirlas as reslricçõos·. da· lei n'. 2. 290,
.de f3 do· dezembt•o' de 1910; relativas· ás' pensões; l{lrãn: o~· .J11esmos, em compensacão: inaltcraveis,··rle: 1922 em ·citante,. as
!'espeoti vas contrtbl.Jiljõcs .'
'
~ecto, que ~ execução da
· •ll,ll~l'pretacao do seu ,art.

' ..

)

. i

.

''

: ,' .

! .

·,'.

I

. I:
·'

"I: •• :•

"•'
'

.
\

, A8sim, é a Commissão de Justica e Legislacão do parecer
qqo seja anprovado o. projecto da. Gamara dos DeputadiJ~.. .
Salà rlas Commissões, 15 de setembro de 19211, - Adnlp/r.o
Dordo, Presidente. - Cunha· llfachado, Rel~tor. "'- Eus11bio de
Andrade. - A1'i,1tide.~ Rocha.
·
·
'

I(

'

PME,C)i:R:IJA.COMMTSSÃO DE· M;\RINfÜ I~ GUERRA N.
A QUE SE REFERE. O PARECER.:,SUPRA ',··

136,

DE

1924,

Ai Commissão de' Marillha o Gne~·ra cabe, nes~e momento,
dizer sobi:!l. a proposição,.IJ;: 37, de 1924, da.Cama,ra.dos Depul.a@s, fiX!ll)do a.. int,elligçMia. do· dispositivo. cont,ido . :no ·art.: 2•,'
~§ 1• e, 2", do dcCJ•do. logi~lativo n. L 5ü.9,• de· 1922. · .
Como se sabe, esse dispositivo, cuja interpretação .authentica procura-se dar, provém do ' emenda apresentada pelo
Dep,utl!do Colla_res. Moreira a() pro.ject.o melhorando. os· venci''!l.Ciito~ .d~~o,,mag:1st1 ratura federal, hoje, l.rausfor.mado .no decreto·
legislat.ivn acima referido e l.onrln por escüpo acautelar os interesses do TI:Jesouro Nacional. no tocante ao augmento das ·
responsabilidades deli e, pelo accrescimo an tomatico das pensõe,s,,d!l ·monJ,epio, nem. só da ·referida magistratura; mas tám. b~m;,gell(waliz!lndo, de. todos .os conl.ribnint.es inscriptos ~té 31
~!l,.dezon]bro. d.o Hl13,: em fulle(lão da majora~ de venCimentoS:, por . aquolle modo .. reali~ado. · .·
·
·
. _•AJi.ás .o art.. 2" do decrel.o ~rn quesf.ão, decl.arando com pr·e. c1sao que o augmento de vencn11rmtos conced1do por essa ou
por,. outra, quaf,,qu.er le'i, da h i· om deante, não seria .computado
pa~a,, eleyação j:la. pensão,. nem da contribuição. do. mo'!ltepio
-,-·par.ece que não devcl'in· dar Jogar a . nenhuma espeCio · de
controversia. Enli·otanto, ..decisão do .Ministe'r·io ela.. Fazenda~
proferida.mediiuit.o consult.a. ela. Delegacia do Thesotiro. em·
Londres, voiu restringir o alcance da ciLada disp·osição, manda,ndo, .appliQal~a unicamente aos ·magistrados, a. despeito/ da
g~nru·.a.tJçla,d{l.evidente. que.resuu.a .de. seus termoti. Dan1, arne-.
cess.idade. rla·.ado,pção rlo urna. nova lr.i interpretativa rio ·de~.
cretQ n,, 4, 509, acima:,cit.ado,. por Jórnm a;impedir que pre. \'alpço, .a _dqutiin!l- odiosa gut: ma!lda appJicar ,sórnente , á .c!a.Kse
dos magistrados as ·restrwçoos que a Joi de facto estencteU•l a:,
todos· os funcrJionatios da Republica. Em Lermo~- maiF> precisos: a rev.ivescencia ·do .pensarncnt.o do .legislador. no' preceito .cujn 'alcánce júridico se,pret.ende 'accentuar, não. ha negar,:
estnncárl).' a ,sollrecarS\1-,Cresconlo do.:J'hesouro. decorrente· da~.
pens.õos.:de montepio, augmentando sempre. ror.effeito de. Pie-·
vação,. ,de vencimentos . em'·.nossas, ..ta!Jcllas, como succedia·"ao,s :
ruriécionarios civis· insnripf.os, ilesde.a creaoão des$e instituto
até dr.!lemhl'.O. drl l913. '\ . ·
·
·.
Qu11.nto .aqs m.ilitll.l'fi!S, ,Ulll,ULidas as .. restricções .. da·, lei .nu.· mei'!) .2 ;;2~0,. de. f3 ·cte. dez_embro de 1910;:· .·sob~~· as !lensões;..
·. t.e1ão ~.os mesmo~, .. eJl1 ·comp_en~.al(_ão, .inalteraveJs, de. 1922 ·em
deante, as respeqt1vas. contr~buiçoes. · ·
· A'" vista -pois destas .ponderàções, ·a Commissão· de Mari.nha e. GU'errn é de parJcer qú.e· seja,· upprovada ·pelo ·Senado ·
a p~OPÇJSiç~o da,,Carnal,'fl .. do~ .. Dcp•,Ifado; acima m~ncionada ..
. ·sal.a ·da::~ .Commis~ões:. 1 :rll1 agosto, de , 1112'4-. · -.Ji'elippe.=
Sc!Hnici,Ç;, President()_.. - 7 Ca·r;Lo:~·. Cavalcanti, Relator:· - .. Soare~·.
l;lQ,f;.,$cmtos, .~ .Bewarr.un ·;L!b.IJ.r.!J.I,Q Bq.rnoso.
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