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SESSÃO EM 20 DE OUTUBRO DE 1891 69

8FGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA

Continúa em 2~ discussão o art. l° da
proposição da Camara dos Deputados n. 43,
organisando o <1istricto federal.

Art. 82 No districto federal as causas
podem ser intentadas tanto na parochia do
domicilio do autor como na do réo, sempre
que as partes litigantes residirem dentro do
mesmo eli3tricto.

Art. 83. No mesmo districto, os inventa
rios amigaveis, as insinuações de doações,
as justificações graciosas, os simples protes
tos e outros actos ele jurisdição voluntaria,
qne não forem regulados por leis especiaes,
serão processadas perante qualquer juiz.
guardadas apenas as regras da competencia
e das alçltdas. Em 20 de outubro de 1891.
Gil Goulart.

8ão lidas, apoiadas e postas conjunctamen
te em discus~ão, a qual fica adiada pela
horlt .

Emendas additi'Vas

Art. 81. E' permittido as partes, nas
causas que iniciarem, indicar ao distribuidor
o escrivão que preferem para funccionar no
feito, sempre que houver mais de um escri
vão, sem que haja compensação na mesma
distribuição.

em que se achavam os cidadãos por ventura
presos no tempo da monarchia.

Acha o orador que o decreto do nobre se
nador está de perfeito accordo com a Consti
tuição, a qual no art. 79 definindo as garan
tias individuaes, estabelece varias casos em
que o cidadão não póde ser preso declarando
ainda que lhe fica garantido o recurso do
habeas-corpus.

A mesma constituição diz no art. 61, que,
as decisões dos juizes ou tribunaes dos est:t
dos, nas materias de sua competencia, porão
termo aos processos e ás questões, salvo
quanto a habeas-corpus.

Vê-se, portanto, que se bem que a justiça
dos estados possam conhecer da materia, em
todo o caso não conhecem definitivamente.

Do art. 60, poder-se-ha inferir o argu
mento que tirou o nobre senador, de que pelo
facto de dar-se recurso para o 8upremo Tri
bunal Federal das decisões da justiça estadoal,
não podem outras autoridades conhecer do
habeas--corptts originariamente sinão a jus
tiça, estadoal. Mas esse argumento se com
bate com a propria Constituição no seu art. 7°
§ 30. Deste artigo conclue-se que toda a vez O Sr. Quintino Bocayuva
que o cidadão for detido com violação das menos resignado ou menos prudente do que o
leis da União os juizes federaes, são compe- seu honrado amigo senador pelo Paraná, não
tentes para resguardarem o direito desses se submettera a votar pela proposição, vinda
cidadãos em face destas leis. da Camara dos 81'S, Deputados, reconhecendo,

O orador fazendo ainda muitas outras con- assim como o illustre senador pelo Paraná,
siderações sobre a questão do habeas corpus, que esse projecto de constituição para o mu
combate outros pontos do projecto e diz que nicipio da Capital Fededal é radicalmente de
approveita a occasião para dizer ao nobre se- feituoso.
nadar por 8. Pa,ulo, com relação ao pro- Rende homenagem ao espirito democratico,
curador da Republica e seus ajudantes, que si adeantado, pretendia mesmo dizer aventu
porv(lntura todas as cobranças executivas, raso, dos illustres autores do projecto, que
todas as causas do juizo de.ausentes, passam passou na Camara dos 81'S. lJeputados; rende
á 'municipalidade, não vê rasão para que se homenagem apropria illustrada Camara,
dê ao procurador seccional mais de um aju- que, na opinião do orador, adoptou esse pro
(I ante . . jecto, sob a pressão altamente patriotica e

Neste C,1,SO a grande somma de questões a louvavel das mais legitimas preoccupações,
cargo deste funccionario' ira para a muni- despertadas pela observação quotidiana das
cipalidade em tão grande quantidade que o irregularidades, dos defeitos e dos vicios da
orador suppõe não ser sufficiente perante ella actual lntendencia Municipal, que é, efl'ecti
um só procurador, e até seria razoavel que o vamente, um ramo estiolado da dictadura
nobre senador desde já determinasse que que terminou, e cuja composição não offerece,
ticava reduzido a um o substituto, do pro- nem a população desta cidade, nem aos
curador seccional, sendo nomeados perante a poderes federaes, a g'arantia de exito para as
municip:Llidade dous procuradores nscaes. medidas urgentemente reclamadas pelo bem

Termina mandando a mesa algumas emen- estar da população desta capital.
das. Mas, entre o risco de continuar a supportar

os detreitos tIa commissão administrativa, que
actualmente gere os negocios do municipio e
o risco de dar-lhe definitivamente, por uma
medida legislativa, uma organisação que,
uma vez feita, o orador reputa ser, não só
mente de alta inconveniencia para o regimen
administrativo desta cidade, mas dira até
uma verdadeira calamidade nacional, que in
teressa, particularmente, ao proprio poder
federal; não póde resignar-se como o seu















































































lOS ANN ãES DO SENADO

Aos I1S. 5 a S do art. 2° e aos arts. ~}J

e 4°.
Separem-se par,.L serem redigidos em pro

jecto soparaclo.
Sala das sessões, 24 rle outubro lle lti91.-

Tavares Bastos.-Ameríco Lobo. --

O SR, Jo.lo NEIVA (pela ordem) reqcjer ur
gencia para a cliscUS3ão da redacç:'ic,

Consultado, o Senado concede a urgencia.
E' POSt'L em di,~cussão e sem debate appro

vacla a referida rellacção.
O SR . .ToSE BERNARDO (pela ordem.) com

mUllica que o Sr. sena"lor Amaro Caval
canti deixou <te comparecer à sessão .de
110ntem, e ainch não COIl1DareCe a de hO.Je,
por aclnr-se al1ojc\'do pelo fdllecimento ele
seu pae.

Fica o Senado inteindo e desanoje-se o
Sr. senador.

PARECER

Redacçlío

replica apresentaria ao goveruo pelo mesmo
arrenclatario.-A' ql1em fez a reql1isição, de
volvendo ele pois a sGcretarh do Senado.

Do l° secreLwio elo congresso representa
tivo do estado de Sgnta CatiuLl'illa, dB 17 do
corrente mez, l'em8tten(]0 dous eX0mplare.'3
impressos da constitl1ição política desse es
taclo.-Ao archivo.

Do desemb:lrgador JOS'3 Roberto Viann,L
Guilhou, prsidente do supremo tribunal ele
justiça do estado de Santa CatlJarína, de 1 do
corrente mez, communicando qL1e, nessa datil,
com as formalidades leQ'a.e~ foi installado
aquelle trilJunal-Iotein~do.

Requerimento llo JO tenente reform-lclo deL
armad~I" José de A~meieh:t Bessa, pedindo que
lhe seJa paga a aJude'. de custo, que lhe foi
negada, ele 200$ que lhe concede o decreto
n. 890 de 1890, por tG1' s:J.hido desta carital,
em consequencia de haver sido nomeado ca
pimo do porto do esüldo do PiauhY-A's com
missões reunielas de marinha e guerra e lle
finanças.

O Sr. 2° secretario lê e vae '1 im]lrimir
para eu t1'<1-1' na ordem elos traba] hos- o se
guinte

Emendas do Senado rí propostçao da Camm"a
dos Deputados, que fixa. a força naval para
o anno fi'~anceiro de 1892.

o Sr. A:merico Looo-Sr. p['e
:iÍclente, vou apreseot<tr uma indicação 501)['13
factos importa11tissimos; mas serei b['eve,
porque compl'ellendo que o tempo 110S é de
tal sorte precioso que podemos llizel' com os
inglezes: Time is money.

José üe Alencar comparou a imprensa com
a toalha com qüe D. civilisaçãe, enxug,wa o
rosto todas as manhãs. Suppollho supel'ticial
esb imagem, porque a im prellSJ n03 é indi~
pensav31 como o pl'upio ar qLte l'eSpirltlll0~,

eU a se compõe elo oxigeneo do p:1triotlsmo, e
do acido carbonico do interesse privüdo, so
mente cabe-nos Llesejar que a combinação
rios dous sentimentos procluz[t bem. A liber
dade da imprensa é uma g'arantia constItu
cional; entretanto os telegrammas dizem
que ° congresso estado",l de Alag'ôas con
summou um attGnLldo contra D. imprensa da
(jueIle estndo e que D. policia D.me'1ç'L pren.der
os distribuidores dos jornaes. Sendo [l, nn
prensa uma g'LrD.ntict da liI)enlade, 1110 deseJO
vel-a rota e por isso a pl'Ímeira parte da mi
n!u indicD.ção é: que o governo informe SI o
conzresso estMloal e a policia clo Rio Gr<\nde
elo Norte restringiram ali a plena liberd",de
da imprensa e por que actos ou decretos.

Amda echoa tristemente em nossos cora
ções o episod\o que aqui se deu, quasi revo

Ao art. 1° n. 4. Sl1bstitua-se pelo se- lucional'io, dil SGp'lração de um membro desta
guinte: corporação, o qual tambem renunciou o seu

4°, de 300 foguistas, nacionaes ou estran- logar de g-overnador. Essa noticia pl'oduziu
geiros, contrataclos de conformirLlele com o pertur'bação da ordem publica em seu estado;
regulamento jil promulg<Lrlo P[\l';), os foguistas cI'eio que até fez victimas incautas, creança;i,
extranumerarios, emquB.nt() o corpo de l1lari- senhoras e pessoas que apenas' revelavam
nheiros nadonae,; não pud8r f,lZ8r hce a seu pmzer ; foram espingardeadas ou ferid'Ls,
todas as eXlgencÍcls do serviço n[J,V,Ll. e até se teve de abrir na terl'D. mais de uma

Ao art. 2" n . .3 AeCl'eScdute-se depOIS elas cova p'Ll'a sopultar o., mortos.
l)alavra~-restabelGcer-o seguinte: após a Graves são os boatos que correm: d.iz-se
promulgação da presente lei-o mais como Ique o governador do estado sahiu da capital e
está.. que o delegado de policia fugiu para o Recife.

A commissiío dejustiç,1, e legislação, a quem
foi presente o projecto n. 69 LL. Camara dos
Srs. Deputados, considerctndo que a su[t ma
teria, attende a umainconte:3íavel neces3ielacle,
é de parecer que seja sl1bmettida it llis
cllssão.

. Sala das commissões, 24 de outubro de
1891.- Gomens07-o- J. L. Coelho Campos
- Campos Salles.

O mesmo Si'. secretario lé e v,le a impri
mir no Diw'io do Conqresso pam entrar na
ordem dos tntball10s D. seguinte
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Outra emenda é em relaçii:o aos :wsenaes de
Pernambuco e ela Bahia. Passou no, Carne,fc1
a extincção destes dous o,rsenaes, mo,s atiual
foram elIes resbbelecidos, esqueceDLlo-se,
porém, a Camal'~ de fixar os vencimentos elo
inspector e dos ajudantes respectIvos. Ooraclor
teve, portanto, de fazer umo, emenda a esto,
rubrica.

Sobre a rubrica-ô-cümmissariado geral
entendeu tambem a commissão de orçamento
dever extinguir esta repartiç[o. .

O orador historia os longos servIços por
eUa prestados, c, continuando, diz, que si,. ha
queixas pela demora de forneCImento, IstO
não é vicio do regulmnento, ha de llavcr al
guma razão para isso. Essa repartição é ne
cessaria e indispensavel.

Referindo-se ainda a ella, observa que um
illustre deputado, combatendo ne, Camarrt rt
necessidade c!estrt repartição, disse que foram
tantas as reclamações que ouviu de diversos
officiaes, commandantes e chefes, que, na oc
casião tle publicar o seu discurso a~dicionarhL

ás cartas em resposta do que haVIa pergun
tado,l1lns ° oradol' não tem a satisfaçKo,de vêr
estas cartas e por isso não sabe quaes foram
os que upinaram a favor e quaes contra. O
Que é certo é qua esta circumstancia, é impor
tante, porque tão considenweis talvez fossem
as reclamações que influissem po,rrt vota.r a
fa '1'01' da extincção.

A rubrica 13, é sobra crtpitania dos portos;
nalla fez algumas alterações aproveitando a
proposição da Camara, e ao mesmo ~empo uma
proposição que vem annexu a fixaçao de for
ças e com a qual esti inteiramente de ac
cordo: extinguindo os capitães de portos de
cartas capitaes, onde não ha arsenaes, do que
resul tara economia ..

Inclue nesta sua emenda um pessoal de em
barcação que não existe e ainda hoje figura
no orçamento da marinha em uma praticagem
do Pari, porque alli já existe a praticagem
regida por uma associação particular.

Na verba -l'epartições da costa marítima
do Brazil- ha um engano da commissão de01'
çamento,crêq ne de 3:000$ ou 4: OOO$;porquan
to, tendo havillo fusão de 3 repartições, sem
augmento de despeza, como prüpoz a com
missão de fixação de forças de mar, deVIam
se reunir as 3 verbas consignadas para cada
uma das repartições. O que attribue o, erro
de somma.

Quanto á verba -armamento- tambom o,
reduziu, porque, como ministro, télve occasião
de augmental.a para attender as necessi
dades.

Tratara agora dos additivos.
Quanto ao primeiro que vê figurar na

proposta da commissão de marinha e guerra,
opina pel'1 sua eliminação por. inexequ~vel.

Não sabe mesmo como escapou IstO aoS lllus-
SEl'iADI) "15 - v. v

tres sign;, tarios, sendo um delles .um gene
ral 11ist.intissimo, seu particulu amIgo.

O o,';,dor demora-se neste assumpto e, pro
seg'uinüo, diz que o official embarcado tem
hoje menos venciment.os do que os officiaes
que estão em terra, de modo que ha um des
8.nimo geral. Um official, sem a menor re
sponsabilidade, sem correr risco algum, po
ciendo gosar a sua vido, num dolce (ar niente,
como 8 o emprego de terra. não expondo-se
absolutamente aos perigos da vida do mar, a
qual é mais dispendiosa, porque, si. o officio,l,
em terra, llispende como um, a bordo des
pende corno dous, porque tem de dividir a
sua despeza. O que entende que se devera
f',1zer com toda justiça, mf1S a occasi.ão não
é propl'in, por ser tardia, era autorisar ao m~

nistro da marinha a rever as ta bellas. Nao
ousa apresentar agora emenda nesta sen!ido,
visto como os trabalhos legislativos estao a
terminar, e pensa que os officiaes poderão
esper,lr mais um pouco para o proximo anno
legislativo cogitar-se desta medida.

Relat.ivemente á concessão de diversos
phüróes pam alguns estados, accrescentou
nas emenüas simplesmente que o PodeI' Ex
ecutivo attendesso aestes melhoramentos,com
os quaes esta de ,lccàrdo, mas dentro da re
slJectiva rubrica.

Accresce que ha pharolezes ou pharóes,cuja
necessidade é adiavel; por exemplo, o p11arel
que se propõe para o Rio Doce. E' uma barra
pouco frequentada, isto mesmo por pequenos
navios, barra de ingresso difficil de dia,.quanto
mais de neite.

Vae agora responder ao aparte do nobre
senadOl' pelo Espirito Santo, o Sr. Domingos
Vicente.

E' veso coUocar sempre uma luz no Ioga.r
em que naufraga um navio; e contara um
caso.

Na PedracloSal,ao norte da Amarração, por
que um commandante de navio navegou mal,e
em consequencia da cerração deu uma sopada
na terra, entendeu-se que se devb co11ocar
um plJ.arol e deixou-se de collocal-o na barra
principal qne é a da Amarração, de modo
que o pIlarol pouco serve no logo,r em que se
acha, ao passo que muito poderia servir si
fosse collocado na outra barra.

Sobre o facto citado do Imperial1vlarinheiro,
pergunta o orador: porque o Imperial Mari
nheiro deu alli uma topada deve collocar-so
nesse logar um pl1arol ~ A razão dessa topadrt
foi porque o pontal se estende muito pelo
mar afóra. Em todo caso, é uma bana pouco
frequentada, frequen tado a penas por um ou
outro navio, que vae do Espirito Santo ao Rio
DOI'e, e por pequenas embarcações.

E' o,diavel esta necessidade. Entretanto ac
crescentou ao adclitivo que se construam esses


























































































































































































































































































