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SESSÕES PREPARATORIAS DE 28 DE ABRIL A2DE MAIO DE 1893

Acta:

Da eleição senatorial a que se procedeu nos
Esta:.dos de Pernambuco e Piauhy. (Lidas na
sessao prepitratorl" de 30 de "bril.) P"g. 5.

Almeida Barreto (O Sr.) - Discurso:
Fazendo uma communicação. (Sessão de 28

de abril.) Pago 3.

Antonio Baena (O SI' .30 secretario)- Dis
curso:

Fazendo uma communicação. (Sessão de 30
de abril.) Pago 5.

Braz Carneiro (O Sr. )-Discurso:
Fazendo uma communicaçiio. (Sessão de 3D

de abril.) Pago 5.

Elyseu l\lartins (O SI'. )-Discursos:
Sobre a installação da la sessão prepara

toria. (Sessão de 28 de abál.) Pag, i.
Fazendo uma communicação. (Sessão de 28

de abril.) Pago 3.

Mensagens;
Do fPrefeito do Districto Federal, submet

tendo, na fôrma do art. 20 da lei n. 85 de 20
de setembro de 1892, ao conhecimento do Se
nado as razões pelas quaes oppoz veto a di
versas resoluções do Conselho Municipal.
(Sessão de 29 de abril,) Pago 4.

ofticlos:
Do .Sr. senador Prudente de Moraes, vice-pre

SIdente do Senado, datado de Piracicaba, em
25 do corrente, communicando que não lhe
é possi v.el assistir ás primeiras s!lssões pre
paratonas, mas que se apresentara no dia. 2
deLmaio. proximo futuro.

Do Sr. senador Gil Goulart, datado de Minas
Geraes, em 26 do corrente, declarando qne
Se acha prompto para tomar parte nos traba
lhos do Senado durante a presente sessão.

Do Sr. senador Cltristiano Ottoni. dat"do de
Petropolis, em 25 do corrente', communi
cando achar-se prompto para a abertura da
sessão.

Do Sr. ex-senador Rangel Pestana, datado de
4 de fevereiro ultimo, communicando que,
tendo acceitado a nomeação do Governo Fe
deral para o cargo de vice-presidente do
Banco da Republica do Brazil, perdeu a s"a
cadeira de senador pelo Estado de S. Pitulo, e
dando os motivos de assim haver procedido.

Do Ministerio da Marinha, datado de 11 de no
vembro do anno passado, deyolvendo, com
petentemente sancciollfl.do, um dos autogra
phos da resolução do Congresso Nacional,
relatÍ1'o a pagamento das despezas realizadas
com as occurr~ncias llavidas em Matto Grosso
e com o desastre do encouraçado Solimões.

Do Millisterio do Interior, datado de 12 de no
vembro do anno passado, transrilittindo. em
satisfação da requisição de 25 de outubro
findo, cópias da. portarias dirigidas por
aquelle ministerio á lntendencia Municipal
do Dist.ricto Federal, relativamente ao abas
tecimento da carne verde e do contracto ul
timamente celebrado com Antonio Mendes
Barreto e Antonio Rodrigues de Barros e
prestando outras informações.

Do mesmo M.i.nistel'io, datado de 14 do refe
rido mez de novembro, restituindo, devida-

• menta sa nccionado, um dos autographos do
decreto do Congresso Nacional, relativo á
abertura do preciso credito para conservação
dos lazaretos existentes e creação e installa
ção de novos em diversos Estados.
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Do mesmo iYIinisberio, de i4 de janeiro ultimo,
remettendo, para ser tomado na devida con
sideração, o oflicio do governador do Estado
da Par"byba, relabivo á ordem de habeas"
co·rpu, concedida pelo juiz seccional a f,t
vor do Dr. Engecüo Toscano de Brito e ou
tros.

Do Ministerio da Fazenda. datado de 2i de no
vembro do anlW passado, devolvendo, devi
damente sancclOnado, um de cada <Im dos
antographos dos decretos dú ConO'resso Na
cional, r~lativos á abertura de cl'e~li t05 espe
ciaes aos ~st"dos da Parahyba, Goyaz e
Plauhy, e 3. regulamentação da navegação
de cabotagem.

Do mesmo Ministerio, de 30 do referido mez de
novembro, l'emettendo as informacões solic;
ta.das em 22 de setembro do anno -lindo, re\a
tivamente á pretenção em que o Dr. Fl'an
cisco Augusto de Almeida requer qne o ven·
cimento que lhe c:Lbe como lançador aposen
tado da Recebedoria do Rio de Janeiro seja
augmentado com a porcentagem quo lhe
cabia segundo a lotação em vigor, na da ta
de sua aposentadoria,

Do mesmo Minigtel'io, de 3 de dezembro ilndo
devolvendo, s:Jnccionado, um dos aUbogra~
phos do decreto do Congresso Nacional, que
fixa a despeza geral d<i RepuLJlica para o
exercicio de i893 ,

Do Sr, SerzedeIlo Corrêa, de 19 de dezembro
ultimo, communicando que foi nomeado paril.
o cargo de minisbro de Estado dos Negocios
da Fazenda, que já exercia interinamente.

Do Ministerio da Agricultura, de 3 do refel'ido
mez de ~ezembro, prestando, em resposta á
requlslÇao de 10 de sebembrn ultimo, infor
mações sobre o requerimento em que Charles
Maine, Luiz dos Santos Afllictos e João Be
zerra pedem concessão par:J. constl'ucção, uso
e gozo de uma estrada de ferro entl'e Sapo.
pcéillba e o centro da Capibal Fedel'al.

Do mesmo Ministerio, d~ 9 do dito mez, devol
vendo sanccionado llm dos autographos da
resolnção do CongressC' ~acional, relativa á
modilicação dos contL'actos existentes com a
S, Paulo Raiway COIJlpany, limited.

Do Sl'. A. P. Limpo de Abreu, de 19 do refe
rido mez de dezembro, communicanelo que
:l,ssumw naql\ella data o exercicio rIo cal'O·o de
mini~tro de Estado dus :'\egocios da Indu~tria,
Vlaçao e Obras Publicas, para que foi no
meado.

Do Nlin.isterio da Industria, Viação e Obras
Pubhcas, de 3 de março ultimo, devolvendo
sanccionado um de cad:t um dos antographos
dos decrebos do Congresso Nacional relativos
á approvação do accordo celebrado entre o
gOl'erLlO e a Sociedade Anons ma do Gaz e á
abertura de llln credito Rupplementar para a
conclusão das obras do prolon'iamento da
Estrada de Ferro do Sobral a Ipú, no Ceará.

Do Ministerio (lo Exterior, de i6 de marco~ul
timo, devolvendo sanccionado um dos "auto
graphos do decreto do CongréSSO Nacional
qt\~ approvou o ~ratado de arbitramento con.
CIUlclo em \Vashlllgton entre o Brazil e varios

Estados americanos, (Sessão preparatori<l. de
28 de abrtl.) Pags. i e 2.

DoSr. A. F. Paula SOUZ<l., datado de 19 de
dezemiJro elo a:lno passado, communicando
qlle nesb" data tomou posse do cargo de mi
nistro de ~stado das Relações Exteriores.

Do Sr. Felisbello Freire. de 21 do corrente,
commúnicando que nesta daü tomou posse

. do cal'go de ministro de Estado das Relações
l!;xterioL'es.

Do SI'. Antonio Enéas Gustavo Galvão, com
municanclo. de ordem do SI' Vice-Presidente
da Repnblica. qu" ficou encarregado do ex
pediente do Mmisterio da Guen.:t, durante a.
ausencia do Sr. general de brigada Francisco
Antonio de Moura,

Do YIinisterio da FazendJ, de 27 do COl'rente
mez, communicando, em resposta ao do iO se
cretario do Senado, de 3 de j<in~iro ultimo,
q\le aquelle mi:1Ísterio não duvidará acquies
cer ao gll~ propõe a M~sa do Senado quanto
á nomeaÇao e exoneraçao elos revisores e con·
ferentes dos sens debates, ficando elles, po
rem, sujeitos á autoridade adminisLl'ativa da
Imprensa Nacional.

Do senador Antonio da. Si! 'la Para.!1hos, datado
de Goyaz de i2 do cOt'rente mez, commu
nicando achar-se prompto para os trabalhos
legi31ati vü.,.

Do Sr. Codolano de Carvalho e Silva, de 29
de out'lbro nltimo, communicando que na
quella daba reassumin o exercicio elo cargo
de governador do Estado do Piauhy,

Do goverilador dI) Estado do Piauh)', de i4 de
novembro ultimo, otrerecendo um e::remplar
impresso do decreto organisal1Llo a junta
dr.quelle Estado.

Tres do governador do Estado do Ceará, datado
de i7 e 2J de [lOvembro e 10 de dezembro ul
tim03, oiIerecendo exemplares impressos da
lei que regula a reJrganisação d03 ll111uici
pioo daquelle Es\ado ; d" compilação das leis
e decrews p,'olllulgados por divel'sOS governa
dores do mesmo B;stado. a contar de 2 de de·
zembro de 1839 a 12 dá julho ultimo, tendo
como !>nnexo a Constituição em vigor ; e
do regulamento relativo ó.s terras e minas
pertencentes áquelle Estado, na fürma do art.
61 da Constit'lição Federal.

Tres do governador do Estado de Pernambuco,
datados de 26 e 28 de dezembro ullimo, re
metbendo, para serem presentes ao Senado,
cópias dos oflicios do conselho l1lunLipal de
Gamelleira e do peesidente do de Jaboatão,
relativos ao serviços do alistamento eleitoral
nos mesmos municipios; cópia da petição do
bacharel Estevão Carneiro Cavalcanti de Al
buquerque Lacerda, relati vamente ao pro
CessO eleit.wral do municip'o de Grav:ctá e da.
repL'esentação dos eleitores do municipio de
Panellas, sobee a irregulari~ade da or~ani
sação das mesas para a elelçao que teve lOgar
a i8 do referido mez de dezembro.

Quatorze do prefeito municipal, datados
de 14, 17, 22 e 24 de maeço e 5, 7, 8,
18 e i9 de abril corrente, Bubmettendo, n<\
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fórma do art 20 d;1, lei n. 85, de 20 de se
tembro de 1892, ao conhecimento elo Senaelo
as razões pelas quaes oppoz veto ás resolu
ções do Conselho Municipal, relativas á lH',,
rogação do prazo até 20 de junho elo recebi
men to de foros-á construcção de predios sem
precisa licença do prefeito; á construccão de
cocheiras e estabulos; á nomeação de em
pregados elas repartições municipaes : ao cal
çamento a parallelipipedos de um trecllO da
rua. do Riach uelo ; li despeza com a limpeza
e embeUezamento elas ruas do Jardim Bota
nico e Humaytáj ao calçamento da rua de
S. Luiz Gonzag".; ao c;1,lçamen to da rua
Muratori ; an calçamento ele parte da rua de
Todos os Santos, em Botafogo: á venda de
a.ves. leg'lmes. é cereaes, indepetLdente ele
hcença, em dIversos pontos do Districto
Federal; á licençà p;1,ra casas de commercio
antigas, independentes das posturas de 31 de
dezembro de 1881 e de 15 de se te mbro de
1892 : de um boeiro na r<1a ele D. Marin em
Inhaú.ma; e á concessão de privilegio ao' en
genheIro !ehx Antolllo Pereira Lima, para
construcçao de uma estrada de fet'ro. (Sessão
preparatoria ele 29 de abril.) Pags. 3 e 4.

Do 10 'iecretario da Camara dos Deputados,
de 28 do corre:lte, communicando que. com
OfliClO do MWlsterio da Fazenda de 21 de
novembro findo, foram devolvielos áqueUa
Cam~ra, sanccio.nados, os autographos das
segUIn.es resoluçoes:

Autorisando o governo a indemuizar o Estado
do )\'lar,;nhão da quantia de 439:496$532, re
latlva as obras do Furo, ou canal do Ara
papahy;

Regula?do a; concessão de aposentadoria aos
funCClOuarlOS publicas ;

Augmentaudo com 40 % os actuaes vencimentos
e sa~ar~os do l?essoal da Imprensa Nacional
e Dwrw officlU.l, e bem assim um dos auto
graphos d~. decreto que orça. a rcceita geral
da Repubuca rara o exerClcio de 189:3 de
volvido CaIr. oflicio do mesmo min isteri'o de
3 de dezembro ultimo.

O<1tro, do mesmo Sr. 10 secretario e de ig<1al
da.ta, commulllcando ql1e, com o officio do
JY1lIllstel'lO da Justiça de 14 de novembro
~timo, foi devolvido áCl <1eUa Camara, sanc
clOn,~do, um elos autographos do decrp.to que
proVldenCl~ so bre a penalidade e processo de
Cl"lmes de iUl'to de productos da lavoura e in-
dustria. .

Outro, do mesmo Sr. 10 secretario e de igual
d~ta, .communicanclo que, com oflicio do Mi
nlsterlO da Industria, Viação e Obras Pu-

blicas de 3 de março finelo, foi devolvido
áquella Camal'a um dos autographos do de
creto autorisando o govel'no a despender até
a q uan tia de 400:000.'; pat'a a lii(acão da es
trada de ferro nos Estados da Bahia, entre
as estradas Ce~'tral eS. Francisco e S. Fran
cisco a Jacú ; e que com otficio do Min~ste
rio da Marinha de 1 de dezembro ultImo,
foi i~ualmente devolvido, sanccionado, um
dos ~uiograpnos do dec;eto que i~stitue mon
tepio para os operarlOs effectlvOs ou do
quadro extranumerario e serventes effectivos
do Arsenal de Marinba da Capital Federal.
(Sessão de 30 de abril.) Pago 4.

Do Sr. senador Aristides Lobo, datado de hoje,
concebido nos seguintes termos:

Vim ao Senado para lavrar o parecer da eleição
sena~ori,d d, Pernam buco, apezar de sen
tir-me incommoc1ado, mas aqui chegando,
esses aggravaram-se, pelo que fui forçado a
retirar-me.

Do Sr. A. Coelho RodL'iglles, datado de 28 do
mex lindo, reme ttendo inclusos o telegramma
em que a junta apuradora da eleição sena
torial, a que se proc~Jell ultimamen~e no Es
tado do Piauh v. communicon-Ihe otlicial
mente o result:ldo da apuração e a acta
geral desta, publicada na folha official do
governo e do Conselho :Municipal d" capital
do mesmo Estado.

Da junta apuradora d:J. eleição senatorial a
que se procedeu no Estado do Piauhy, em
31 de janeiro ultimo, dataelo de Theresina
em 6 de março findo, remettendo a acta da
apuração geral dos vaias daquella eleição.
(Sessões preparatorias de 1 e 2 de maio.)
Pag.6.

]Presidente (O Sr. Saldconha Jl.larimho), no
meando membros para uma com missão. (Ses.
são prepar,l,toria de 28 de abril de 1893.)
Pag,3.

(O S,'. Prudente de :MorMs) marcando a a.ber
tllril do Congresso. (Sessão de 2 de maio.)
Pag, 6.

Telegl"aDlma:
Do Sr. senador Pinheiro Machado, de Uru

guayanll, datado de hoje e assim concebido:
"Presidente do Senado - Rio.- Lutando
com armas ua mão contra perversos inva.
sares ela patl'ia, inimigos da Republica,
deixo de comparecer ás seSSÕes do Senado,
sollcitando licença á vós, i11 ustre e patriotico
chefe e mestre.- Saudo cordialmente.
Pinheiro klachado.- (Sessão de 30 de abril.)
Pag.4.
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SESSÕES DE 4 DE MAIO A15 DE JU NHO DE 1893

Abnelda Barreto (O Sr.) - Discursos:
Sobre o parecer n. 4 de 1893. (Sessã:o de 10

de maio.) Pago 53.
Sobre o pl'ojecto n. 2 de 1893. (Sessão de 12

de maio.) Pago 64.
Sobre o projecto n. 42 de 1892. lSessão de 17

de maio.) Pago 87.
Apresentando um requerimento. (Sessão de

17 de maio.) Pago 90.
Sobre a proposição n. 63 ele 1892. (Sessão de

18 de maio.) Pag. 95.
Sobre o projecto do Senado n. 21 de 1891.

(Sessão ele 31 de maio.) Pago 239.

AInaro CavaleanU (O Sr.) - Discursos:
Sobre a proposição n. 91 de 1892. (Se;sJo de

8 de maio.) Pago 39.

So bre o projecto n. 56 de 1892 e n. 2 de
1893. (Sessão de 12 ele maio.) P,'g. 63.

Apresentand,) um projecto de lei. (2e3são da
15 de maio.) Pago 69.

Sobre a proposição n. 98 de 1892. (Sessão de
16 de malo.) Pago 82.

Sobre a proposição n. 102 de 1892. (Sessão de
18 de maio.) Pago 94.

Sobre a nomeação do prefeito do Districto
Federal. (Sessão secreta de 22 de maio.)
Pag.123.

Apresentando um requerimento. (Sessão de
23 de maio.) Pago 139.

Sobre a proposição n. 131 de 1892. (Sessão
ele 25 de maio.) Pag. 158.

Sobre o pro,1ecto n. 48 de 189.2. (Sessão de
25 de maio.) Pago 160.

Fazendo um pedido á iHesa. (Sessão de 26 de
maio.) Pago 165.

Sobre o parecer lI. 24 de 1893. (Sessão ele 31
de maio.) Pago 238.

Sobre o parecer n. 35 ele 1893. (Sessão de 3
de jutlho.) Pago 261.

Sobre a proposição n. 2 de t893. (Sessão de
5 ele Junho.) Pago 269.

Sobre o projeeton. 3 de 1893. (Sessão de 6
dejunho.) Pago 277. f

Apresentando um requerimento. (-Sessão ele 8
de junho.) Pag.337.

Sobr.; a proposição n. 129 de 1893. (Sessão de
8 de junho.) Pago 342.

Sobre um req nerimento do SI'. Gatunda.
(Sessão ele 15 ele junho.) Pago 413.

So bre a pl'oposição n. 5 de 1893. (Sessão de
15 ele ,]unha.) Pag. 421.

AUlerico Lobo (O SI'.) - Discursos:
Sobre o r~querimento qne apresenton o Sr.

Amaro Cavalcanti á proposição n. 91 ele 1892.
(Sessão de 8 ele maio.) Pag. 39.

Fazendo uma conslllta. (Sessão de 9 ele maio.)
Pag.45.

Sobre um req uerimen to do Sr. Theodoreto
SOlltO. (Sessão de 10 ele maio.) Pago 56.

Sobre o projecto n. 40 ele 1892. (Sessão ele
12 de maio.) Pags. 65 e 67.

Sobre a redacçã~ do projecto n. 40 de 1892.
(Sessão de 18 ele maio.) Pag. 93.

Sobre o projecto n. 48 de 1892. (Sessão de 25
de maio.) Pago 158.

Sobre o projecto n. 48 de 1892. (Sessões de 26
de maio e 3 de junho.) Pags. 166 e 262.
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Sobre a pro poslçao n. 34. (Sessão de 27 de
maio.) Pago 184.

Sobre a proposição n. 34 de 1892. (Sessões
de 30 de maio e 9 de junho.) Pag's. 226 e
361.

,Sobre o parecer n. 33 de 1893. (Sessão de 2
dejunho.) Pago 253.

Sobre a proposição n. 2 de 1893. (Se~são de
5 de junho.) Pago 267.

Sobre a proposição 11 131 de 1892. (Sessão de 13
de junho.) Pag. 385.

Sobre o projedo n. 49 de 1892. (Sessão de
13 de junho.) Pag. 388.

So bre a proposição n. 5 de 1893. (Sessão de
14 de junho.) Pago 401.

Sobre a proposição·n. 91 de 1892. (Sessão de
14 de Junho.) Pag. 404.

Sobre o veto do prefeito mlluicipaJ relativo
a fóros. (Sessão de 14 dejunho.) Pago 406.

Sobre o projecto do Senado n. 5 de 1893.
(Sessão de 15 ele junho.) Pago 422.

Antonio lBaena (O Sr.) 30 secretario - Dis.
cursos:

Fazendo uma communicação. (Sessão de 4
de maio.) Pago 14.

Pedindo para qua seja introduzido no recinto
pa ra prestar compromi sSo um senado!'. (Ses
são de 8 de maio.) Pago 36.

Sobre a proposição n. 115 de 18\J2. (Sessão
de 15 de maio.) Pago 77.

Apresentando um requerimento. (Sessão de
16 de maio.) Pago 79.

Sobre a proposição n. 102 de 1892. (Sessão
de 18 de maio.) Pago 94.

Fazendo uma communicação. (Sessão de 26
de maio.) Pago 165.

Sobre a proposição n. 34 de 1892. (Sessão de
29 de maio.) Pago 201.

Fazendo uma comm~lllicação. (Sessão de i de
junho.) Pag. 245.

Fazendo uma comm unicacão. (Sessão de 12
dejunho.) Pago 369. .

Pedindo dispensa de intel'stício. (Sessão de
15 dejunho.) Pago 422.

Arietides Lobo (O Sr.)-Discursos:

Sobra o p'lrecer n. '1 de 1393. (Sessão de 6 de
maio.) Pag. 27.

Sobre um requel'imeuto do Sr. Theodoreto
Souto. (Sessão de -[O de maio.) Pago 50.

Sobre o pal"eCer n. 4 de 1893. (Sessão de 10
demaio.) Pago 52.

Sobre um r2q"el"imeato do SI'. Ruy Barbosa·
(Sessão de 27 de maio.) Pago 177.

Sobre o projecto n. 3 de 1893. (Sessão de 7
de junho.) Pag. 32i.

Sobre a proposição n. '129 de 1892. (Sessão
de 8 de junho.) Pags. 335 e 34i.

Sobre um requerimento do Sr. Elyseu Mar
tins. (Sessão de 8 de junho.) Pag. 337.

Sobre a proposição n. 5 de 1893. (Sessão de
14 de junho.) Pago 403.

Sobre o veto do prefeito municipal relativo a
fÓros. (Sessão de 14 de junho.) Pago 406.

SObl"e a proposição n. 5 de 1893. (Sessão de
15 de junho.) Pag. 416.

Mraz Carneiro (O Sr.) - Discursos:
Pedindo dispensa de intersticio. (Sessão de 12

de junho.) Pag. 370.
Sobre a proposição n. 5 de 1892. (Sessão de 14

de junho.) Pag, 402.
Fazendo uma communicação. (Sessão de 15 d~

junho.) Pago 412.
Sobre a proposição n. 5 de 1893. (Sessão de 15

de jtlnho.) Pago 414.

Chri§tiuno Ottoni (O Sr.) - Discursos:
Sobre a prop'Jsição n. 131 de 1892. (Sessão de

25 de maio.) Pago 155.
Sobre uma emenda á proposição n. 96 de 1892.

(Sessão de 2 de junho.)
Sob"e a proposição n. 131 ele 1892. (Sessão de

12 de junho.) Pags. 370 e 381.

Coelho e Call1pO!!\ (O Sr.) - Discnrsos:
Sobre a nomeação do prefeito do Districto Fe

deral. (Sessão secreta de 22 de maio.) Pago
125.

Sobre o parecer n. 33 de 1893. (Sessão de 2 de
junho,) Pag.253.

Sobre o projecto n. 3 de 1893. (Sessão de 6 de •
junho.) PJg. 294.

Sobre o pHecer n. 31 de 1893. (Sessão de 6 de
jnnho.) Pago 344.

Coelho Rodrigues (O Sr.) - Discursos:
Sobre um requerimento do Sr. Theodoreto Sonto.

Sessão de 10 de maio.) Pago 52. _
Apresen tando um requerimento. (Sessão de 12

de maio.) Pago 60.
Sobre a proposição da Camara dos Deputados

n. 115 de 1892. (Sessão de 15 de maio.l Pag.
76.

Sobre a proposição n. 124 de 1892. (Ses~ão de
16 de maio.) Pago 8i.

Sobre o parecer n. 15 de 1893. (Sessão de 20
de maio.) Pags. 101 e 116.

Sobre a nomeação do prefeito do Distl'icto Fede·
ral. (Sessão secreta de 22 de maio.) Pag. 130.

Apresentando um l·equerimento. (Sessão de 24
de maio.) Pago 141.

Fazendo uma etinsuIta á Mesa. (Sessão de 26
de maio.) Pag. 166.

Sobre o projecto n. 48 de 1892. (Sessão de 26 de
maio.) Pags. 1 e 73.

Sobre a proposição n. 34 de 1892. (Sessões de
30 de maio e 3 e 8 de junho.) Pags. 225,
235 e 349.
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Retirando uma emenela que apresentou á pl'O
posição n. 3·4, (Sessões ele 3l de maio e ~ de
junho.) Pags. 238 e 365.

Sobre um requerimen~o do Sr. Coelho Rodri
gues. (Sessão de 2 de junho.) P:lg. 250.

Apresentando um requerimento. (Sessão ele 14
de junho.) Pago 393.

Respondendo ao Sr. Joaquim Pernambuco.
(Sessão de 14 de junho.) Pago 3\)3. .

Cruz (O Sr.) - Discursos :
Pedindo licença para retirar-se do recinto.

(Sessão de 23 ele maio) Pago 138.
Apresentando um t.eleg-ramma que recebeu do

Estado do Piauhy. (Sessão de 25 ele maio.)
Pago 149.

Respondendo ao Sr. Elyseu Martins. (Sessão
de 30 de maio.) Pago 213.

Sobre o parecer n. 24 de 1893. (Sessão de 31
de maio.) Pago 238.

COUlprolUissos :
Prestado pelo Sr. senador Joaquim Pernam

buco, ao tornar assento na sessão ele 8 ele
maio. Pago 37.

Prestado pelo Sr. Antonio Coelbo RodriguM,
ao tomar assento. (Sessão de 9 de maio.)
Pago 44.

Prestado pelo Sr. Gaspar Drummond, sena
dor reconh~ciclo pelo Estado de Pernam
buco, ao tomar assento. (Ses~ão secreta de
22 de maio.) Pago 121,

Prestaelo pelo Sr. senador Rodrigues Alves,
na sessão de 11 de maio. Pag. 56.

Decl?rações de volto :
Declaro que votei con tra o pl'Ojecto n. 6 elo

corrente anno.
Sala das sessões, 24 de maio de 1893. - João

Ba)·balho. Pago 146.
Vo~ei contra o projecto, porque, na hypo~hese,

não me parece admissivel ontl'a intervenção
que não seja a que re,mltaria do uso da fa
culdade omorgada pelo art. 20 das disposi
ções transitorias da Constituição Federr.l.
Elyseu j}ú11'tins. ,Sessão de 7 de junho.) Pago
329.

Eleição:
Da Mesa do Senado e das commissões pal'ma

nentes. (Sessões de 4 e 5 de maio.) Pag's. 17
e 20.

Elyseu Martins (O Sr.) - Discursos:
Sobre ~m requerimen~o do Sr. Q. Bocayuva,

(Sessao de 23 de malo.) Pag. 137.
Sobre o projecto n. 43 de 1893. (Sessão de 24

de malO.) Pago 145.

Sobre o projec~o n. 48 de 1892. (Sessão de 26
de maio.)Pag. 168.

Fazendo uma consulta à Mesa (Sessão de 29
de maio.) Pago 200.

Respondendo a um discurso pronunciado em
Ullla d" s ultimas sessões pelo Sr. senador
Cruz. (Sessão de 30 de maio.) Pag. 212.

Apre.;entando um requerimento.(Sessão de 31 de
maio.) Pag.233.

Apresentando um projecto. (Sessão de 6 deju
nho.) Pago 276.

Requerendo a ]lublicação de uma representa
ção. (Sessão de 8 de junho.) Pa,g. 335.

Apres~ntando 11m requerimento. (Sessão de 8
de junho.) Pag, 337.

Pedindo que llma representação que apresen
tou seja remettida á commissão de estatistica
e colonisação. (Sessão d2 12 de junho.) Pago
370.

EDlendas:

A o pt'ojecto n. 48 de 1892:

Depois da palavra-annual-diga-se : de 4:800$
na Capital Federal a cada um, etc.

Sala das sessões, 5 de maio d'l 1893. - Este1Jes
Junto,-. (Sessão de 5 de maio.) Pago 22.

Ao projecto n. 40 de 1892 :
Ao art. 10 em vez de-t'egulamento approvado

pelo decreto n. 107.5 de 22 de novembro de
1890, diga-se: - Regulamento approvado
pelo decreto n. 1194 de 28 de dezembro de
1892.

Sala das sessõ~s. 12 de maio de 1893. - Ame
rico Lobo. (Sessão de 12 de maio.) Pago 66.

Ao projecto n 43 ele 1892:
Sem prejllÍzo elos emolumentos estabelecidos

elU lei.
S. R - Sala das sessõeq • 24 de maio de~·1893.

- GOll1ellSOl·O. Pag·. 144. •
Ao projecto n. 43 de 1892:
Qlle se supprima a conjnncção - e -logo após

as palavras - districto federal. - Elyset'
Martins. (Sessão de 24 de maio.) Pago 145.

A' proposição n. 131 ne 1893:
Artigo aclelitivo - Qualquer obra ele elragagem

reclamada pela formação de algum banco ou
diminuição de fundo resultante das obt'as
execilt:1das, correrá pot' conta do proponente,
sob fiscalisação do governo.

Sala das sessões. 25 de maio de 1893. - João
Neivc,. Pago 158.

Ao sabstitutivo do projocto n. 48 de 1892 :
Accrescente.se o seguinle paragrapho ao

art. 1°:
Nem com Es~ai\os da União pôde trib utar de

qualquer fórma os titulos da divida publica,
os bens, as r_das ou os serviços de outro
Estado federado.

Ao art. 2°. Snpprimam-se as seguintes pala
vras: Q1tando a fazenda nacional fo,' inter
essada;, ..

E accrescenlem-se as seguintes ao final: ou as
d.~sposições desta; lei.
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Sala das sessões, 25 de maio de 1893. - Ame
rico Lobo. Pago 159.

Ao projecto n. 48 de 1892;
Supprimam-se no art. 10 do Slli)slltutivo as pa

lavras - da União ou ...
Sala das sessões, 25 de maio de 1893. - Ro

drigtics Alves. Pag. 160.
Ao projecto n. 48 de 1892 ;
Substitlta-Se o art. 20 pela primeira emenda do

Sr. Americo Lobo. - U. do Amaral. (Sessão
de 26 de março.) Pago 174.

A' proposição n. 34 de 1892 :
Ao art. 10;

Em vez das palavras - abrindo o necessal'io
credito para occorrer ás despezas de instal
lação e outras necessarias - diga-se; cor
rendo por conta dos respectivos Estados as
despezas de construcção dos edificios e de ins
tallação das mesmas alfande: as.

Sala das 3essÕeo. 30 de maio de 18\13. - A.
Coelho Rod,-igues. Pag. 225.

Ao art. 4° da proposição n. 34 de 1892 :
Substitua-se; - Serão extinctas as delegacias
fiscaes existen tes nos mesmos Estados, por
estas pala"ras: «Será e:s:tincta a delegacia
fiscal e:s:istente no Estado de S. Paulo."

Sala das sessões, 31 de maio de 1893. - .-:I 111e-
,-ico Lobo. Pago 238.

Ao projecto n. 48 de 1892 :
Accrescente-se :
Art. 3.0 Ao procurador gemI da Republica

cabe propor ante o Supremo Tribunal Federal
a acção para declaração de insubsisteIlcia de
qualquer lei estadual ou municipal que in
fringir qualquer disposição desta lei ou qual
quer dos arts. 7°,9°, 10 e 11 da ConstiLUição
Federal.

Sala das sessões, 3 de j unho de 1893. - Ame.
rico Lobo. Pago 263.

A' proposição n. 34 de 1892 :
Supprimam-se as seguintes palaVl'as finaes do

art. 2°: - nem antes que seja incluida no or
çamento da União a despe:;a ele seu pesso"l.

Supprima-se o art. 4°. - .imerico Lob~. (Sessão
de 8 de junho.) Pago 349.

A' proposição !l. 34 de 1893 :
Ao ari. 3° do substitutivo accrescente-se: e

aproveitará os empregados addidos ás repar
tições de fazenda.

Sala das sessões, 9 de jllnho de 1393. -An-
tonio Baenc,. .

Substituam-se as p<:.!avras finaes do art. 2°
do substitutivo, que começa; - nem antes
que, etc., por es ,as : - ficando o IjOt>C"110 fe
deral atttorisaelo Ci fe,:;«r' ,t despe"a elos ven
cimentos ele seu pessoal no primeiro anno da
install ação.

Sala das sessões, ade jllUho de 1893. - .'1mel-ico
Lobo. Pag.355.

A' proposição n. 131 de 1893:
Si passar o projecto, accrescen ~e-se

Al'tig-o adclilivo. Em nenhum caso o governo I

assignará ?o~tracto com o concessionario,
nem assnmll'<\ compromisso algum para as
obras descriptas nesta lei, sem ouvir;

O Ministerio da Fazenda ~ sens auxiliares,
sobre as necessidades do commercio maritimo
e melhor meio de satisfazel-as ;

O i\Iinisterio da Agricultura, a respeito das con
cessões já fAltas e que possam entrar em
contlicto com a aclua! ;

O Ministerio da Marinha, quanto ás exigencias
da conservação do porto.

Sala das Gommissões. 12 de jlmho do 1893.
C.R. Ottoni.-Souza CoellIo.-Braz Carneiro.

Ao art. lo accrescente-se, ou onde melhol'
convier:

f) O proponente ou empreza que organisar
obriga-se a fornecer todo o carvão de que
precisar a esquadra nacional com abatimento
sobre o preço minimo do mercado, correndo
por sua conta o serviço da en trega do carvão
aos navios da mesma esquadra que atracarem
ás suas pontes.

g) O proponente ou empreza que organisar
compromette-se a estabelecer e manter por
sua con~a, um serviço de illuminação em
todas as pontes, armazeus e cáes; assim
tambem pharoletes e boias illuminantes nos
ponlos mais convenientes, a juizo do governo.

h) O proponente ou empreza que organisar
manterá á sua custa uma secção de bom
beiros com o conveniente maLerial, para os
casos de incendio qaer nas pontes e arma
zens, quer nos proprios navios. Este pessoal
se1':' subordinado ao commandante do Corpo
de Bom beiros nas occasiões do trabalho de
incendio.

t) O proponente ou empreza que organisar
estabelecerá um enc::tnamento de ferro para o
fornecimento de agua potavel aos empregados.
ser <iço de limpeza e aceio dos armazens é
alimentação das bombas a vapore tluctuante;
pagando, porém, a agua que consumir na
razão de36$ annuaes, pot· cada penna de 1.200
litros"

j) Si o governo resolver, para commodidade do
commel"cio do interior, e melhor fiscalisação
das rendas aduaneiras. levar a Estrada de
Ferro Central até â ilha das Enxadas, o
proponente obriga-se a concorrer com a 4a
par~e da despeza, ou 25 %.

ArL O proponente obriga-se, por si ou com·
panhia que organisar. a en trar para o 'rhe
souro Nacional com certa quota nunca menor
de 5 u/o. salvo o excesso de 12 0/0' de sm\
renda liquida, desde que esta attingir aquella
porcentagem; cessará, porém, a contribuição
após 20 annos.

Art. O propl\nente entrará semestralmente
para o Thesouro Nacional com a quota que
[01' arbitrada pelo governo para pagamen to
dos engenh;'iros fiscaes do serviço technico.
S. R.- Joâo Neiva.

(Para o caso de ser approvado o projec~o)

Ao arL 10 _ Accrescente-se depois delS pala
vras i\Ielville Hora, as seg'llil\leS: óu a lj,tlem
mais vantagens offel'eéer.
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Sala das sessõés, 12 de j unho de 1893.- Ame,-ico
Louo. Pags. 379 e 38i.

A' proposição n. 131:
..• e que se requisite do governo uma relação

de todas as concessões dadas a particulares
para o fim de se utilisar a bahia do Rio de
Janeiro, com especificação dos prazos e da
época da caducidade.

Sala das sessões, 13 de junho de 1893.
Americo Lobo. Pago 385.

Ao projecto n. 49 de 1892:
Ao art. 1°, accresc~nte-se: ou si en~re a vaga

e a eleição ordinaria para a legisla~ura não
mediar interval!o maior de cinco mezes.

Sala das sessões, 13 dejnnho de 1893.-Antonio
Baena.- Amaro Cavalcanti. Pago 388.

Ao projecto n. 49 de 1892:
Em vez de :-P,-esidente d(~ Rep1tblica, diga-se:

- p,-esidente d(~ respectiva cantara.
Addicione-se o artigo seguinte:
Art. O governador ou presidente de Estado que

deixar de cumprir o disposto no art. 10,
fica sujeito á pena do art. 111 do Codigo
Penal.

Paragrapho unico. São applicaveis ao processo
e ao julgamento do governador ou presidentes
de Es lado as disposições do art. 54 da lei n. 35
de 26 de. janeiro de 1892, cabendo, porém,
a denuncia ao procurador gel'al da Repllblica,
á requisição da resp~ctiva Camara e a for
mação da culpa e o Julgamento ao Supremo
'l'ribunal Federal.

Sala das sessões, 13 de junho de 1893.-111anoel
Victorino.- ..lme,·ioo Lobo. Pago 388.

Ao pl'ojecto n. 49 de 1892:
Accrescentem-se depois das palavras - no art.

1°_ as seguintes:- 011 que obstar de qual
quer fórm,!, a eleição marcada pelo presidente
da respectIva camara ....
E, em vez do art. 111, diga-se: - art. 135.

Sala das sessões do Senado, 14 dejunho de 1893.
-;\Irmoel Victorino.-Ame,-ioo Lobo.PagAO!.

A' proposição n. 5 de 1893:
Accrescente-se ao art. 10 (principio) as seguin

tes palavras- Minas-Geraes-na especifica
ção dos Estados alli feita.

Supprima-se o § 4°.
Sala das sessões, 14 de junho de 1893.-Ame

rico Lobo.
lJivisão dos distl-ictos eleitoraes da Capital Federal

10 distl'icto-Gavea, Lagôa, Gloria, Jacarepa
guá, Guaratiba, S. José, Irajá e Santo Anto
nio.

20 districto-Santa Rita, Candelaria, Sacra
mento, Paquetá, Ilha do Governador, Campo
Grande e San~·Anna.

30 districto-Engenbo Novo, Engenho Velho,
S. Christovão, Inhauma, Santa Cruz e Espi
rito Santo.

Sala das sessões, 14 de junho de 1893.-Ame,-ico
Lobo.

Ao ar~. 10 :
No principio do artigo supprimam-se as pa

lavras - S. Paulo.
Accrescente-se o seguinte :
Paragrapho. O Estado de S. Paulo fica dividi

do em sete districtos eleitoraes de accordo com
a organisação proposta pelo Poder Executivo
com as modificações seglünles :- O municipio
da Limeira fará par~e do 6° districto e não do
5°, o municipio de Mog-y-Mirim fará parte do
50 districto e não do 70 •

S. R. - Sala das sessões, 14 de junho de 1893.
- Gil Goula,-t. - Rodrigues Alves.

Substitua-se o § 3° do art. 1° pelo seguinte:
§ 3° O Estado do Rio de Janeiro se comporá de

ci nco distric\os eleitoraes::
1°, o 1° districto terá por séde a cidade de

Nitheroy e comprehenderá os municipios de
Nitheroy, Itaborahy, S. Gonçalo, Maricá, Sa
quarema, Araruama, S. Pedro da Alde.ia,
Cabo Frio, Barra de S. João, Rio BOnIto,
Sant' Anna de Macacú, Capivary, Mage,
'l'heresopolis e Macahé;

2°, o 2° diskicto terá por séde a cidade de
Campos e comprehenderá os municipios de
Campos, S. João da Barra, Itaperuna e São
Fidelis;

3°, o 3° districto terá por sede a cidade de
Cantagallo e com prehenderá. os municipios de
Can tagallo, Santo Antonio de Padua, Monte
verde, S. Sebastião do Alto, Itaocar'l, São
Francisco de Paula, San~a Maria Magdalena,
Bom Jardim, Duas Banas, Carmo, Sumidou
ro e Nova Friburgo;

4°, o 4° districto terá por séde a cidade de
Petropolis e comprehenderá os municipios de
Petropolis, Sapllcaia, Parahy ba do Sul,
Iguassú, Valença e Santa Thereza de Va
lenga;

5°. o 50 dis ~ricto terá por séde a cidade de
Barra Mansa e comprebenderá os municipios
de Barra Mallsa, Barra do Parahyha, S. João
Marcos, Rio Claro, Rezende, Mangaratiba,
Itaguahy, Angra dos Reis e Paraty.

S. R.- Sala das sessões, 14 de junho de 1893.
-U. do Ama,-al.-Gil Goulart. Pago 402.
Ao projecto do Senado n. 5, de 1893 :

Art. i. ° Addicione-se o seguinte paragrapho
depuis do § 2° :

Dá-se o recurso extraordinario de que trata o
paragrapho precedente, quando se tratar de
in ~erpret"r a Constituição OU a lei federal.

Addicione-se o seguinte paragrapho immediata
mente depois do § 60 :

Compete ao Supremo Tribunal Federal a for
mação da culpa e o julgamento dos governa
dores ou dos presidentes dos Estados que

'ncorrerem nas penas dos crimes politicos, a
que. se refere o paragrapho pl'ecedente, obser
vadas, porém, as regras especiaes dÇJ processo
de crimes de responsabilidade.

Accrescen te-se ao § 70: - e de crime de moeda
falsa, definido pelo Codigo Penrtl no livro 2°,
tilulo 60 , capitulo 10.
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de João lPedll"o(O Sr. 10 secretario)- Discurso:
Fazendo uma communicação. ( Sessão de 31 de

maio.) Pago 233.

§ 10. Substituam-se as palavras que .começam
quando o constral~qimonto no l° periodo, e
desde que se t"ato no 2°, pelas seguintes
ex-officio, ou a requerimento da parte ou de
qualquer cidaclão.- Amol'ico Lobo. (SesRão
ele 15 de junho.) Pag. 425.
Ao projecto n. 5, de 1893:

No art. 1°, § 3°, supprimam-se as p:1Javras
finaes - cujas disposições são extensivas, etc"
etc., por ter melhor cabimento em lei espe
cial, como marca o ar't. 81 e seus paragraphos
da Constituição.

Sala das sessões, 15 de junho de 1893.- João
Neiva. Pago 427.

Esteves Junior (O Sr.)-Discurso:
Sobre o projecto n. 43, de 1892. (Sessão de 5

de maio.) Pago 21.

Gaspar Drulllmond (O Sr. )-Discurso :
Sobre um reqllerimento do Sr. Coelho Ro

drigues. (Sessões de 14 e 15 ele junho.) Pags.
396 e 409.

Gil Gonlart (O Sr. 2° secretario)-Discursos:
Ojferecendo um requerimento. ( Sessão se

creta de 22 ele maio.) Pag. 121.
Respondendo a um discurso do Sr. Q. Bo

cayuva. (Sessão de 23 de maio.) Pago 135.
Pedindo a prorogação da hora do expediente.

(Sessão de23 de maio.)Pag. 138.
Sobre o parecer n. 33 de 1893. (Sessão de 3

de junho.) Pago 259.
Sobre a proposição n. 5 de 18\13. ( Sessão

15 de junho.) Pago 418.

Gomensoro (O S~.) - Discursos:
Sobre o projecto n. 43 de 1892. (Sessão de 5

de maio.) Pags. 22 e 24.
Sobre a proposição n. 103 de 1892. (Sessão de

8 de maio.) Pago 42.
Fazendo uma communicação. ( SesRão de 9

de maio.) Pago 44.
Sobre o projecto n. 43 de 1893. (Sessão de 17

de maio.) Pag. 91.
Sobre a nomeação do prefeito do districto fe

deral. (Sessão secreta de 22 de maio.) Pago
129.

Sobre o projecto do Senado n. 43 de 1892. (Ses
são de 24 de maio.) Pag. 144.

Sobre a proposição n. 91 de 1892. (Sessão de
14 de junho.) Pago 404.

João Barbalho (O Sr.)-Discurso,:
Sobre um requerimento do Sr. Coelho Rodri

gues. ( Sessão de 12 de maio.) Pag. 61.
Sobre a proposição n. 63 de 1892. (Sessão de

18 de maio). Pag. 96.
Sobre o parecer n. 15 de 1893. (Sessão de 20

de maio.) Pago 106.
Fazendo uma communicação. (Sessão secreta

de 22 de maio.) Pag. 121.

Sobre um requerimento do Sr. Coelho Ro
drigues. (Sessão de 24 de maio.) Pago 143.

J~ão Nehro ( O Sr.) - Discursos:

Sobre a proposição n. 88 de 1892. (Sessão de
8 de maio.) Pago 41.

Sobre o projecto n. 40 de 1892. (Sessão de 12
de maio.) Pag·. 66.

Apresentando um projecto. (Sessão de 17 de
maio.) Paf5. 85.

Sobre o projecto n. 42 de 1892. ( Sessão de 17
de maio.) Pags. 89 e 90.

Fazendo um pedido. ( Sessão de 18 maio.)
Pago 92.

Sobre a redacção do projecto n. 40 de 1892.
(Sessão de 18 de maio.) Pago 93. ,

Sobre a proposição n. 102 de 1892. (Sessão de
23 de maio.) Pago 139.

So bre o parecer n. 21 de 1893. (Sessão de
25 de maio.) Pago 145.

Sobre a proposição n. 131 de 1892. Sessão de
de 25 de maio e -12 e 13 de junho.) Pags. 151,
157, 379, 383, 385 e 386.

Sobre a proposição n. 34 de 1892. ( Sessão de
30 de maio.) Pag. 231.

Apresentando um requerimento. ( Sessão de
13 dejunho.) Pago 384.

_ sobre o projecto do Senado n. 5 de 1893.
(Sessão de 15 de Junho.) Pago. 425.

Joakim eatnada (O Sr.) - Discursos:
Sobre um requerimento do Sr. Coelho Rodri

gues. ( Sessão de 24 ele maio.) Pag. 144.
Sob~e um requerimento do Sr. Salclanha Ma

rinho. (Sessão ele 2 de junbo.) Pago 249.
Sobre um requerimento do Sr. Coelho Rodri

gues. (Sessão de 14 de junho.) Pago 395.
Apresentando um requerimento. ( Sessão de 15

de junho.) Pags. 412 e 413.

Joaquim l'Mlurtinho (O Sr.) - Discurso:
Sobre a p~oposição n. 131 de-1892. ( Sessão de

13 de junho.) Pago 386.

Joaquim Pernambuco ( O Sr.)- Dis
CUl'SO:

Sobre um req,uerimento do Sr. Coelho Rodri
gues. ( Sessao de 14 de junho.) Pago 393.

Làper (O Sr,) -Discursos;
Requerendo o adiamento da di~cussão do

jecto do Senado, n. 3 de 1893. (Sessão de
junho.) Pago 272.

Sobre o parecer n. 31 de 1893. (Sessão de 8 da
junho.) Pago 343.

"1



INDICE 33

Luiiz Delfluo (O Sr.) -Discurso:
Sobre a pro posição n. 88 de 1892. (Sessão de 8

de maio.) Pago 42.

ltlanoel Victorino (O Sr.) - Discursos

Sobre o projecto n. 48 de 1892. (Sessão de 26 de
Maio.) Pags. 1.69 e 173.

So bre a proposição n. 34 de 1892. (Sessão de 30
de maio.) Pag. 225.

Requerendo o adiamento da discussão do pro
jecto n. 3 de 1893. (Sessão de 2 de junho.)
Pago 252.

Sobre o parecer n. 33 de 1893. (Sessão de 2 de
junho.) Pago 254.

Sobre um requerimento apresentado na sessão
de 2 de junho pelo Sr. Saldanha Marinho.
(Sessão d\l 3 de junho.) Pago 256.

Sobre o projecto n. 3 de 1893. (Sessão de 7 de
junho.) Pago 326.

Sobre a proposição n. 129 de 1892. (Sessão de
8 de junho.) Pago 341.

Apresentando um requerimento. (Sessão de 9
de junho.) Pag. 353.

Sobre o projecto n. 49 de 1892. (Sessão de 14 de
junho.) Pago 400.

Mensagens:
Dirigido ao Congresso na sessão de abertura

(3 de maio). Pago 7.
Do prefeito do Districto Federal, datada de 10

do corrente mez, submettendo ao conheci
mento do Senado Federal as razões pelas
quaes oppoz veto á. lei do conselho municipal
de 27 de ahril proximo findo, que regula o
serviço de hygiene é assistencia publica mu
nicipéll. (Sessão de 12 de maio.) Pago 60.

Dirigida ao Senado, pelo Sr. Vice-Presidente da
Republica na sessão de 16 de maio sobre no
meações de membros para o corpo diploma
tico. Pago 78.

OfBciofil :
Do governador do Estado de Santa Catharina,

datado de 28 do mez findo, communicando
que, achaado-se aquelle Estado em imminente
perigo, resolveu, nos termos da constituição
estadoal, erear um esquadrão de cavaUaria,
para garantir a paz e a autonomia do Estado.

Do presidente do Estado de Minas Geraes, da
tado de 1. cto corrente mez, otrerecendo um
exemplar da mensagem que dirigiu ao Cen
gre3so daquelle Estado, por occasião da ins
tallação da 3a sessão ordinaria da 1a legisla
tura. (Sessão de 3 de maio.) Pago 13.

Do Sr. ~enador Silva Canedo, datado de hoje,
eommunicando uão poder comparecer aos tra
balhos do Senado por incommodos de saude.

Do Sr. Felippe Firmino R. Chaves, datado de
4 do corrent~, c0!I!municando que, por decre_to
de 30 de abrIl ultImo, foi nomeado ministro
de Estado dos Negocias da Marinha. (Se~são
de 5 de maio.) Pago 20.

saNADO VOLt 1

Dos Srs. senadores Manoel Vktorino e Fran
cisco Machado, communicando terem deixado
ele comparecerem ás sessões por m )tivo de
molestia. (Sessão de 6 de maio.) P:'\g. 25.

Do Sr. senador Ruy Barbosa, datado de hoje
communicando não poder comparecer á sessão
por incommodo de saude.

Do Ministerio da Justiça e Negocias In;e1'iores,
datado de 6 do corrente, agradecendo, de or
dem do Sr. Vice-Presidente da Republica, a
communicação comtaate da menBag~m que
acompanhou o offieio do Senado de 4 do cor
rente, relativamente á eleição da Mesa que
tem de dirigir os seus trabalhos.

Outro do mesmo ministerio e de ig'uai data,
remettendo 30 exemplares do pl'ojecto de ar-.
çamento das respectivas despezas ordinarias
para o exercicio de 1894.

De governador do Estado do Rio de Janeiro,
datado de 5 do corrente, agradecendo o tele
gramma em que a Mesa do Senado commu
nicon a abertura ela 3a sessão do Congresso
Federal, e congratulando-se com eUa por tão
faustuoso acontecimento, que vem poderosa
mente in1luir para o bom andamento dos pu
blicas negocias e para a ordem e progresso
da Republica Brazileira.

Do secretario dos Negocias do Interior, do Es
tado de S. Paulo, datado de 5 do corrente,
otrerecendo um exemplar da collecção de leis
e decretos daquelle Estado, promulgados du
rante o anno passado. (Sessão de 8 de maio.)
Pago 36.

Do iYIinisterio da Jus~iça e Negocias Interiores.
datado de 6 do corrente mez, transmi\tindo,
afim de ser presente ao Senado, a mensagem
na qnal o Sr. Vice-Presidente da Republica
submette á approvação desta camar"- o acto
pelo qual foi nomeado p,'efeito do Dbtricto
Federal, o Dl'. Candido Barata F:.ibeiro.
(Sessão de 9 de maio.) Pago 44.

Do Sr. senador Generoso Marques, datado
de Curytiba, Estado do Paraná, em 9 do cor
rente, pedindo licença para deixar ele com
parecer aos trabalhos da actual sessão, em
quanto perdurarem os seus motivos de mo
lestia.

Do Sr. governador do Estado do Piauhy, da
tado de 1l de abril ultimo, remettendo um
exemplar impresso dos apontamentos para a
propagcónda da oolonisclçéio naquelle Estado,
organisado pelo agronomo Ricardo Zmesto
Ferreira de Carvalho. (Sessão de 15 d6 maio.)
Pago 68.

Do 10 secretario do Centro Republic::IlJ.o de
Santa Rita, datado de 7 do corrent9 mez,
remettendo um exempla,r da lei organica.
àaquelle centro. (Sessão de 10 de maio.)
Pago 49.

Do Sr. senador Aristides Lobo, datado de
hoje, communicando ter deixado de compa.
recer ás s~sBões por se achar doente.

Do Ministerio das Relações Exteriores, datado
de 15 do corrente, enviando a seguinte
mensagem:

Submetto (\ vossa approvação, n9. fôrma do
3
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art. 48 § 12 da Constituição, as designações
de José Maria da Silva Paranhos (Barão do
Rio Branco), consul geral em Liverpool, e
Jose Gurgel do Amaral Valente, enviado
extraordinario e ministro plenipotenciario em
Vienna, e a nomeação do almirante José da
Costa Azevedo (Barão de Ladario); estes
para conjunctamente desempenharem uma
missão especial na China, e aquelle para,
na qualidade de enviado extraordinario e
ministro plenipotenciario, substituir O finado
Francisco Xavier da Costa Aguiar de An
drade (Barão de Aguiar de Anrlrade) n:l
missão acreditada em Washington para
defender os direitos do Brazil na sua questão
de limites com a Republica Argentina. Ca
pital Federal, 12 de maio de 18\)3. - Flo
riano Peixoto. (Sessão de 16 de maio.)
Pago 78.

Do Sr. senador Theodoreto Santo, datado de
hoje, communicando não poder comparecer
á sessão por motivo de molestia. (Sessão de
17 de maio.) Pago 83.

Do 10 secretario da Camara dos Deputados,
datado de 17 do corrente, communicando
que, em sessões de 15 e 17, a mesma Ca
mara elegeu a respectiva Mesa, que ficou
com posta dos Srs. João Lopes Fel'l'eira
Filho, presidente; Antonio Azeredo, 10 secre
tario; Antonlo Borges de Atahyde Junior,
20 secrrtario; Thomaz Delfino dos Santos,
3° secretario; João Antonio de Avellar, 4°
secretario.

Do Ministerio da Industria, Viação e Obras
Publicas, datado de 17 do corrente, accu
sando e agradecendo o recebimento dos An
naes do Senado e do Manual do Senador.

Do Ministerio dos Negocios da Guerra, da
tado de 16 do corrente, accusando o recebi·
mento dos Annaes do Sen"do, e do lvlanual
do Senador.

Do presidente do Tribunal de Contas, da
tado de 17 do corre.nte, accusando o recebi
mento dos Annaes do Senado, e do !1fa1l1lai
do Senadol' ; e bem assim pedi ndo a remessa,
para a bibli..theca daqueUe tribunal, elas
anteriores publicações do Senado.

Do presidente do Estado de Salltn, Ca tha
rina, datado de 10 do corrente, oJ]'erecer:do
dous exemplares da meilsr,;:;em qlle ap\"e
~~ü~o" á A~" '.liblea Legi~btiva d"qud!',
Estado em sua sessão extraordinari~. (Sessão
de 18 de maio.) Pago 92.

Do Min;sterio das Relaçõ~s Exteriore'l. rJ~t~.clo
de 18 do corrente mez. agradecendo ,. e011 \c
ção dos Annaes do Senad·, e biJil. assim o
exemplar do "il ...naal do Senador. (Ses~ão de
19 de maio.) Pago 98,

Do Sr. senador Rosa Junior, datado c10 h-lj,",
commn nicc"'cio que tem deixado e'e ~')mlW'
r;~C8t· âs SeS,3<1e~ por .3e achar er.fer:"l. ( ,

DO,IIioisterio d, Guerra, di tado de iC' '>:. eO"
I'en'e mez, d~volvendo sanccioi'ladc, de 01'·

dem do SI'. Vice-Presidente da R&IJUbli"".
um dos autog'<'aphos d" R"solução elo COl]
gresso Nacional, autorisando o [:"vern) a
equip'lrar os lo~ e 200 pl;\trões do Lrsu.:nl ele

Guerra da Capital Federal aos machinistas
do mesmo arsenal, a elevar os palrões arvo
rados á categoria de 30s patrões, e a equi
parar os vencimentos dos machinistas das
lanchas do dito arsenal aos de mac1Jin;,;tas
de lanchas de igual categoria do Arsenal de
Marinha desta capital. (Sessão de 20 de maio.)
Pago 100.

Do Minis\erio da Guerra, datado de 20 do cor
rente mez. devolvendo, de ordem do Sr. Vice
Presidente da. Republica, um dos autographos
sanccionados da resolução do COllgl'es.<o Na
cional, alltorisando o governo a co.nceder ,Ii
cenea ao alferes do 120 batalhão de lllfantarla,
Joaquim Pereira de Macedo Couto S~brinho,
para matricular-se na Escola M~h tal' de
Por~o Alegre. (Sessão de 23 de maiO,) Pago
132.

Do presidente do Tribllllal de Contas, datado
de 22 uo corrente, agradecendo a remessa de
um exemplar dos Annaes do Senado, corres
pondente á Constituinte e á la sessão da pre
sente legislatura. (Sessão de 24 de malD.)
Pago 141.

Do Sr. senador Joaquim de Sou~a, datado de
hoje, communicando que tem denado de com·
parecer ás sessões por achar-se enfermo.

Do Ministerio da Marinha, datado de 22 do
corrente mez devolvendo devidamente sanc
cionaclo, um ~los autograp'hos ela H.esolução do
Congresso Nacional, abonando para todos os
effeitos as faltas dadas pelo lente da Escola
Naval capitão de fragata João Nep0p1,uceno
Baptista, desde 11 de abril de 1892, ale a dat.a
em que apresentou-se á mesma escola, depols
de posto em liberdade, eII! virtude de amo
nistia. (Sessão de 26 de maiO.) Pag. 163.

Do Ministerio das Relações Exteriores, data~o
de 26 do corrente mez. accusando a ;ecepçao
da mensaO'em do Senado, eommunlcando a
sua approv"ação na sessão secreta das nomea·
ções de diJrerentes diplomatas.

Do ministro da Legação da Hespanha, datado
de Pe.tropoJis em 26 do corI'ente m, z, agro.
decendo a collecção dos Annaes do Sd'riado,
de um exemplar do 111anual do Sd'ltador e da
Constituição da Republica. (Sessão de 27 de
maio.) Pago. 175.

Do Ministerio da Industria, Viação e Obras
Publicas, datados ue 27 d~ cor~eIlt::, lll~Z, d?
volve!ldo, d'J ordem do ~l'. VIce.-. ,eol,l~;ne
ia Rep.'blica, d~vidamellte sanccl')Qado, ~m
de cada um dOR autographoB. das .Re.~(Jl,.IÇl~)
..lo Cono'resso Nacional, relativas a ~·mcnc'·''ü
de privilégio {t Empreza Indllstád ::P. jo,j,.
lhoramentos no Bra.zil, para uso e g'~zo de
um ramal no traçado de SIHl conce3~a". de
S. FnIlci~co X.i vier; iL conceRsiio de bce Jl;a
ao fise3.l de la cla~se, e~genlJeiro_ E;l~.ardo
Macedo de AzambuJa, e a c"~cessao,_2. _,om··
punh'8 Estl':ld'l. dA F3rrn MlOas A ".J~r,1
liymo d:l. pr,)pogG~ào do Pl':.J.zo pa[~i ~cn;-,il' nl~
duas pstradas de ferro d~ que ri n,e..~nHt e
concesfóionaria. (Sessão de 29 de maio.)
P8 g. 196.

DI) :Ministerio da Justiça e Negocies Int, r~'i'&~,
datado de 29 do corrente meí., CDDJJllllll~
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cando que fica á disposição do i\Iinistel'io da ~
Fazenda o credito de 130:00U$, consignado
na verba - Secretaria do Senado- do actual
exercicio, para impressões, publicações e
redacção dos debates e para o serviço
tachygraphico. (Sessão de 30 de maio.)
Pago 209.

Do Sr. senador Aristides da Silveira Lobo, da
tado de hoje, comrnunicando que tem deixado
de comparecer aos trabalhos por doente, e
que ainda subsiste o seu incommodo. (Lido
no dia 1 de junho.) Pag. 245.

Do presidente do Estado de Santa Catharina,
datado de 27 do mez findo, declarando que re
cebe.., pedido do inspector da a1fand~ga, afim
de expedir ordens no sentido de nao se la
vraram escriptu"as em notas, nem termo na
secção do Contencioso do Thesouro, relativa
lllenle á venda de terras devoluta. naquelle
Estado, sem que o comprador houvesse reco·
lhido á mesma alfandega a importancia do
preço contractado, conforme foi determinado
áque;le funccionario pelo Ministerio da Fa
zenda, em circular n. 27, de 9 do mez findo,
e que respondeu-lhe não poder conformar-se
com aquella circnlar por consideral-a atten
tatoria dos arts. 63 e 64 da Constituição Fe
deral. E expondo, afinal, os motivos em que
se baseou para assim proceder, pede que seja
o exposto submettido á couHideração da re
pecti va cOO1missilo do Senado para interpor
o sell pat·ccer ~

Do secretario de estado dos negocios do interior
do E~tado de S. Paulo, datado de 29 do mez
findo. acceitando e agradecendo, em nome do
Dl'. presidente do Estado, a remessa da col
lecção dos Annaes do Senado e do exemplar
do ]\lanoel do Sendor, e remettendo um
exemplar da Constituição daquelle Estado, e
outre da collecção de leis promulgadas du
rante o anno proximo findo. (Sessão de 2 de
junho.) Pago 246.

Do Min \sterio da Industria, Viação e Obras Pu
blica:), datado de 2 do corrente mez, remet
tendo, de ordem do Sr. Vice-presidente ela
Republica, devidamente sanccionado, um dos
autographos da ResoluçãO do Congresso Nacio
nal, l.utorisando o governo a prorogar os pra
zos c1ncedidos á. comp~nhia. de Viação Ferrea
e Flt,vial de Tocantms e Araguaya para ex-'
plorr.r e estabelecer a navegação no pl'lmeu'o
destes rios e seus affluentes.

Do pre&idente do Estado de Minas Geraes,datado
de 3') de maio ultimo, accusando e agrade
cendo a ,:ollecção dos Annaes do SenadJ e um
ex~rr"llar do jv[a.'H,c,1 do Senador e bem aS'lim
remettendo dous exemplar~s da memagem
que dirigiu ao congresso daquelle Estado,
dous exemplares da Constituiçã.o mineira, I'e
latorlOs dos secretarios de estado e di fel'sas
leis a regulamentos ultimamente confeccio
nados e que se acham em yigor. (Sessão de 5
de junho.) Pago 264.

Do l' governador do Estado do Paraná, datado
de 2 do corrente mez, agl'adecendo a remessa
da collecção dos Annaes do Senado e o exem
plar do .Manual do Senador, e bem assim
remettendo dous exemplares da Constit,uição

politica, leis e regulamentos daquelle Estado,
promulgados no anno passado.

Do ministerio da marinha, da.tado de 3 do cor
rente mez, accusando a <remessa da collecção
dos Annaes do Senado e de um exemplar do
Manual dJ Senador. (Sessilo de 7 dejunho.)
Pago 317.

Do 10 secretario da Camal'a dos Deputados,
datado de 7 do corrente mez, cOJUlOunicando
qne foi adaptado por aquella camara o pro
jecto do Senado que crêa um externato OU gy
mnasio nacional na cidade da Campanha, no
Estado de Minas Geraes, e bem assim que o
mesmo pl'ojecto foi en viado á sancção presi
dencial.

Do o-overnador do Estado elo Espirito Santo,
ditado de 31 do mez proximo findo, agrade
cendo a collecção dos Annaes do Senado, que
lhe foi remettida, e bem assim remettendo
dous e:s:emplares da Constituição politica da
quelle Estado. (Sessão de 8 de junho.) Pago
330.

Do 10 secretario da Camara dos Deplltados,
datado de 8 do corrente, comrnunicando que
em vidude da reforma por que passou o regi
mento interno daquella Camara, em sessão de
7 do corrente, foi eleita a segUinte Mesa. .que
"tem de dirigir os seus trabalhos legisla.tlvos
na presente sessão: presidente, João Lopes
Ferreira Filho,' Antonio Azeredo, 10 secre
tario; Antonio Borges de Athayde Junior,
20 secretario; Thomaz Dúfino dos Santos,
30 secretario e João Antonio de Avellar, 40 se
cretario. (Sessão de 9 de junho.) Pago 352.

Do Sr. senador Q. Bocayuva, datado de hoje,
communicando que molestia grave em pessoa.
de SUdo familia obriga-o a partir inopinada
mente pal'a a cidade de Valença, e, como pre
sume que a sua ausencia será por mais de tres
dias, pede que sejam consideradas justi
ficadas as faltas que der.

Do governador do Estado de Pernambuco, da
ta.do de 3 do corl'ente mez, agradecendo <lo cal
lecção dos Annaes do Senado do anno pro.
ximo passado e o exemplar do Mc,nual do
Se'tULdo)', que lhe foi enviado; e, outrosim.
remettendo dons <>xemplares da Constituição
daquelIe Estado e das leis promulgadas no
anuo findo.

Do governador do Estado ele Santa Catharina,
datado de 5 do corrente mez, accusando o
recebimento de uma collecção dos Annaes do
Senado do anno passado e de um volumA do
lY1.anuv,1 do Senador: e bem assim remettendo
dous exemplares da 'Constituição daquelle Es
tado. lSes~ão de 12dejunho.)Pags. 367 e
368.

Do presidente do Estado do Rio de Janeiro,
datado de 12 do corrente mez, communicando
que, por impedimento seu para'o governo
claquelle, na fôrma do art. 41 da constitúição,
passou o .Gxercicio do Poder Executivo ao
1° vice-pl'lsidente Manoel Martins Torres.
(Sessão de 13 de jllOho.) Pago 384.

Do Sr. senador João Pedro Belfort Vieira, da~
ta.do de hoje, communicando que, por motivo
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de molestia, deixa de comparecer por alguns
dias ás sessões do Senado.

Do Sr. senador lvIessias de Gusmão, de igual
dat~, communicando que, por motivo de mo
lestla em pesSoa de sua família, tem deíxado
de comparecer ás sessões, (Sessão de 14 de
junho.) Pago 390.

Do 10 vice-presidente do Estado do Rio de Ja
neiro, datado de 12 do corrente mez, commu
nicando que nesta data assumiu o governo
daquel1e Estado, no impedimento do presi
dente, Dl'. José Thomaz da Porciuncula.
(Sessão de 14 de junho.) Pago 39i.

Do governador do Estado das Alagóas, datado
de 7 de do corren te m_z. agradecendo a col
lecção dos Annaes do Senado do anno pro
ximo findo e um exemplar do Manua! do
Senador; e bem assim l'emeHendo dous ex
emplares da Constituição, uma collecção das
leis promulgadas pelo conllresso daquelle
Estado, e regulamentos expedidos pelo gover·
no estadoal. (Sessão de 14 de junho.) Pago 391.

Do Ministerio da Justiça e Negocios Interiores,
datado de 13 do corren te mez, assim conce
bido:

Ao Sr. presidente do Senado -" Satisfazendo a
requisição do Senado, constante do oflicio de
25 de maio findo. o Sr. Vice-Presidente da
Republica tem a informar o seguinte:

O Dl'. Ambrosio Machado da Cunha Caval
canti, vice-governador do Estado de Pernam
buco, por telegramma de 6 do referido mez,
pediu auxilio ao Governo Federal para ser
mantido na administração do dito Estado, a
que fôra chamado pelo respectivo Senado,
em virtude de ter sido decretada a suspensão
do governador Dl'. Abxandre José Barbosa
Lima, o qual, apezar disto, conservara-se no
exercicio (lo cargo.

A este telegramma respondeu-se declarando
que o Governo Federal não podia intervir não
SÓ por fal tar-lhe compet~nciapara decidir uma
questão que estava aflecta ao poder judiciario,
mas tambem porque no momento não adua
vam causas que justificassem a intervenção
constitucional.

Postel.'iormente o mesmo vice-governador reno
vou o pedido de apoio, sob o fundamento de
que (J Supremo Tribunal Federal deixara de
tomar conhecimento do recurso, que para eUe
fôra interposto, de actos relativos ao gover·
nador.

Verifica-se, porém, que esse recurso não versa
va sobre a suspensão alludida, e que fôra in
terposto pelo conselho municipal, prefeito e
sub-prefeito do municipio do Recife, afim de
que fosse declarada a inconstitucionalidade
da lei em virtude da qua! o Congresso Legis
lativo de Pernambuco decretou que o gover
nador, no prazo de 48 horas, a datar da pu
blicação da mesma lei, restabelecesse os con
selhos municipaes, prefeitos" sub-prefeitos
dissolvidos por força do decreto governa
mental de 15 de agosto de 1892.

Outrosim, vê-se que o Supremo Tribunal Fede
ral não deCidiu de meritis e reJeitou o recurso,

por competir-lhe pronunciar a inconstitucio
nalidade de uma lei, sómente quando allega
da em jnlgamento de callsa litigiosa, devida
men te discutida.

Esta sentença, portanto, em nada alterava o
estado da questão.

Entretanto, tendo chegado ao conhecimento do
GOI'erno Federal o texto do accordão do Supre.
mo Tribunal de Justiça do Estado de Per~am
buco, para o qual o govarnador recorrera do
acto do Congresso estadual, declarou-se ao
vice-governador que nenhum facto modificára
a a.ttitude do Governo Federal em relação ao
governador eleito, manifestada na primeira
resposta, porquanto o referido tribunal, dando
provimento ao recarso alludido e julgando-se
competente, ex-vi do disposto no art. 83 da
lei n. 15, de 14 de novembro de 1891, r~co
nhecera a illegalidade da suspensão, por
ter sido decretada em virtude de lei que vio
la va a Constituição do Es tado.

Saude e fraternidade. - Fernando Lobo.
(Sessão de 15 de junho,) Pago 409.

Paranho8 (O Sr.) - Discurso:

Pedindo que sejam publicados no Diario do
Congresso diversos documentos. (Sessão de
5 de junho.) Pago 266.

Pareceres:
N. 1, da commissão de constituição e poderes,

reconhecendo senador pelo Estado do Piauhy
o Dl'. Antonio Coelho Rodrigues.

N. 2, da commissão de constituição e poderes
reconhecendo senadores pelo Estado de Per
nambuco os Srs. Joaquim Pernambuco, João
Barbalho e Gaspar Drummond. (Sessão de
4 de maio.) Pago 14.

N. 3, da commissão de constituição e poderes,
reconhecendo o Sr. Rodrigues Alves senador
pelo Estado de S. Paulo. (Foi lido e a im
primir na sessão de 6 de maio.) Pago 35.

N. 4, da commissão de constituição e podet'éS,
concedendo licença ao Sr. senador Pinheiro
Machado. (Foi lido e a imprimir na sessão
de 8 de maio.) Pago 36.

N. 5, da commissio de finança,s, rejeitando ó
projecto n. 44 que revoga o decreto n. 804 de
4 de outubro de 1890. (Sessão de 10 de maio.)
Pag.49.

N. 6, da commissão de redacção, sobre as
emendas do Senado á proposição n. 119 de
1892. (Sessão de 12 de maio.) Pago 67.

N. 7, da commissão de justiça e legislação, so
bre uma representação do governador da
Parahyba.

N. 8, da commissão de justiça e legislação, so
bre o regulamento que baixou com o decreto
n. 1034 de 1 de setembro de 1892, rela\ivo ao
serviço policial. (Sessão de 16 de maio.)
Pago 79.

N. 9, da commissiio de redacção, sobre o pro'
jecto que crêa na cidade da Campanha um
externato ou gymnasio Nacional. (Sessão de
17 de maio'> Pago 83.
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N. 10, da commissão de finanças, sobre o alfan
degamento das Mesas de rendas de Itajahy e
Laguna, no Estado da Sarlta Catharina, a de
Antonina no do Paraná e a de l[apemirim no
Estado do Espirito Santo. (Sessão de 17 de
maio.) Pago 84.

N. 11, da commissão de obras publicas, sobre
a pretenção da Empreza Progresso Industrial
do Estado do Espírito Santo. (Sessão de 16 de
maio.) Pag. 84.

N. 12, da commissào de obras publicas, sobre
a pretenção de Charles Maine. (Sessão de 17
de maio.) Pago 84.

N. 13, da commissão de marinha e guerra, sobre
o projecto do Senado n. 26 de 1892. (Sessão
de 18 de maio.) Pago 96.

N. U, da commissão de marinha e guerra,
sobre a petição de D. Mathilde Carolina de
Sampaio Tavares. (Sessão de 18 de maio.)
Pag.97.

N. 15, da commissão de constituição e poderes,
sobre um telegramma expedido do Recife em
data de 8 de maio. (Sessiio de 18 de maio.)
Pago 97.

N. 16, da commissão de constituição e poderes,
concedendo dOlls mezes de licença ao Sr. se
nador Generoso Marques. (Sessão de 19 de
maio.) Pago 98.

N. 17, da commissão de constituição e poderes,
concedendo um mez de licença ao senador
Cunha Jllnior. (Sessão de 20 de maio.)
Pago 98.

N. 18, das commissões reunidas de constituição
e poderes e de finanças, sobre a proposição
n. 118, de 1892. (Sessão de 20 de maio.)
Pag.99.

N. 19, dacommissão de finanças, sobre o pro
jecto n. 68, de 1892. (Sessão de 20 de maio.)
Pag.l00.

N. 10, da commissão de obras publicas, sobre
o projecto Melville Hora. (Sessão de 20 de
maio.) Pago 100.

N. 21, da cO!ll;nissão de marinha e guerra,
sobre a pet1çao do ex-commissario da armada
Jo~é de Paula Nabuco Cirne. (Sessão de 20

de maio.) Pag.10L
N. 22, da commissão de redacção, sobre os

vencimentos dos eSC\'iviies do juizo seccional.
(Sessão de 23 de maio.) Pago 132.

N. 23, da com missão de marinha e guerra, so
bre os papeis relativo~ ao 10 tenente refor
mado da armada Camlllo de Lellis e Silva.
(Sessão de 23 de maio.) Pag.132.

N. 24, do c~mmissão de finanças, sobre a re
presentaçao do corpo commercial da Parna.
hyba, no Estado do Piauhy. (Sessão de 24 de
maio.) Pag.141.

N. 25, da commissão de justiça e legislação,
sobre as emendas offerecidas pela Camara
dos Deputados á proposição n. 21, de 1891.
(Sessão de 25 de maio.) Pag.149.

N. 26, da commissão de justiça e legislação,
sobre o proJeclo n. 4. (Sessão de 25 de maio.)
Pago 149.

N. :n, da commissi'io de marinha. e guerra,
s~bre a petição do alfere.s honorario do 2xer
Cito Antonio Paes de Sa Barreto. (Sessao de
26 de maio.) Pago 163.

N. 28, da commissão de obras publicas, sobre
a construcção das obras do porto de Jaraguá,
no Estado das Alagõas. (Sessão de 26 de
maio.) Pago 165.

N. 29, da commissã" de finanças, sob\'e a pro
posição n. 129. Ge 1892. (Sessão de 26 de
maio.) Pago 165.

N. 30, da commissão de finanças, rejeitando a
proposição n. 3. de 1893. (Sessão de 26 de
maio.) Pag. 164.

N. 31, da commissão de justiça e legislação,
sobre a petição de alguns cidadãos residentes
no districto de S. João da Parahyba, no mu
nicipio de Cantag"lIo, Estado do Rio de Ja
neiro, pedindo a ~~nn~llação do _alistamento
eleitoral do seu dlstrlcto. (Sessao de 29 de
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rejeIcando o veto do prefeito do j)istricto
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sao ou se lnclllam os eleitores clandestina
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S. R. - Sala das sess0es, 17 de maio de
1893. - Almeida Barreto. Pago 90.

Requeiro que o projecto em discussão volte ás
commissões para toma,rem em consideração
os documentos apresentados ultimamente
pelo peticionario.

Sala das sessões, 18 de maio de 1893.- AI.
meída Barreto. Pago 96.

De Manoel Luiz de Mesquita e outro, solici
tando a concessão de uma loteria extraor
dinaria sob a denomição de - Federal - em
favor de um monumento que projectam eri
gir aos fundadores da, Republica - general
Deodoro e Benjamin Constant. (Sessão de
19 de maio.) Pago 98.

Requeiro que se solicitem ao governo infor
mações dos motivos pelos quaes reconheceu a
legitImidade di) exercicio do governador de
Pernam buco, depois de julgada procedente
pelo Senado a sua accusação decretada pela
Camara dos Deput3.dos daquelle Estado;
ficando adiada a discussão do parecer até
que venham as mesmas informações.

Sala das sessões, 20 de maio de 1893.- Anto
nio Coelho Rodrigues. Pago 106.

Requeiro que se dê pubhcidade official ás de
liberações do Senado na sessão secreta que
hontem se realisou.

Sala das sessões. 23 de rr.aio de 1893. - Quín
• tino Bocayuva. Pago 135.
Requeiro que na publicação solicitada pelo

S-r. senador Quintino Bocayuva se inclua o
que offereci por escripto por occasião da dis
cussão sobre a incompatibilidade do prefeito
Barata.- Amaro Cavalcanti.

Requeiro que se publiquem as actas de todas
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as sessões secretas realisadas até hontem,
depois de approvadas.- Gil G01,Zart. (SeSSão
de 23 de maio.) Pago 13ü.

Regueiro que a proposição da Caroara dos
Deputados, definindo o que seja seIlo federal,
proporcional e fixo, volte ó. commissão de fi
nanças para que, revendo o regulamento de
11 de fevereiro ultimo, expedido pelo governo
sobre o assumpto, verifique si elle se acha
de acco rdo com as disposições e in tui tos da
lei n. 126 A, de 21 de novembro de 1892,
art 2" n. 4, e dê parecer a esse respeito pltra
deliberação ulterior do Senado.

Sala das sessões, 23 de maio de 1893.
Amaro Cavalcanti. Pag. 139.

Requeiro que se peça ao governo que informe
si o vice-governador de Pernambuco pediu-lhe
a.uxilio para mantel-o no governo daquelle
Estado a que foi chamado pelo respectivo Se
nado, e, no caso affirmativo, que delibe
ração tomou sobre o pedida.

S. R.- Sala. das sessões, 24 de maio de 1893.
-A. Coelho Rod,-igues. Pago 143.

Requeiro que a commiBsão de justiça e legi9
laçã.o ao tomar conhecimento e dar parecer
80bre 08 projectos ns. 5 e 7 do Senado
unifique-os em um só - como convem á na
tureza da materia de ambos.

Sala das sessões do Senado, 24 de maio de
1893.- Amaro Cavalcanti. Pago 146.

Requeiro que se peçam informações ao governo
sobre os motivos em que se fundou para so
licita.r da Republica A.rgentina a intp.rnação
do almirante Wandeukolk.- R1"Y Barbosa..
(Sessão de 27 de maio.) Pago 176.

Requeiro que a proposição da Camara dos Srs.
. Deputados, )1. 34, ele 189.2, volte á commi3são

de finanças para dizer sobre a representação
do Senado de Minas Geraes.

Sala das sessões. 29 de maio de 1893.- AlI
tonioB•.ena. Pago 202.

Requeiro que por intermedio da Mesn. do Senado
se peça ao Vice-presidente da Republica
cópia dos seguintes actos:

1°, cópia do requerimento de Antonio José de
Sampaio, pedllldo reconsideração do acto do
governo que rescindiu o contracto de arren·
damento das fazend.as nacionaes situadas no
Estado do Piauhy feito ao mesmo Sampaio
- e do despacho do então ministro da fazeuda
Sr. senado" RoclriG'les Alves;

2·, cópia da replica do Sr. S&.mpaio e do des
pacho prof~rido pelo ministro Sr. Serzedel1o,
pelo q'tal foi annulLldo o despacho anterior;

3°, cópia dos documentos que por ventura tenha
o Sr. Sampaio juntado á S11a petição ultima.

Sala das sessões, 31 de maio de 1893.- Elysc1'
Ma.rtíns. Pago 234.

Requeiro que o substitutivo do senadot· Coelho
Rodrigues vá á commissão de finanças, para
interpor parecer.

S. R.- Sala das se6sões.-Manoe/ Victorino.
(Sessão de 31 de ma io.) Pag. 237.

Requeiro que seja retirado da ordem do dia o
proJecto relati vo á reorganisação do Supr"mo
Tríbunal Militllr. apresenLado em discussão
unica, para votação das emendas substituti-

vas da Camara, até que sobre as refOrmas
dos gene "aes. alguns denes membros daqueIle
tnb'mal, se pronuncie o Supremo 'fribunal
Federal.

S. R.- Almeida Barreto. (Sessão de 31 de
maio.) Pag. 241.

Requeiro que se solicitem do Poder Executivo
informações sobre os seguintes pontos:

1°, si por intermedio da legação da Republica
junto ao Vaticano foi opportunamente infor
mado da nova di visão ecc!esiastica do terri
torio da Republica ;

2°, si igualmente teve communicação da nomea
ção dos novos funccionarios ecclesiasticos
prepostos á administração das differentes
dioceses;

3·, si foi com annuencia ou sciencia sua que se
retirou da diocese desta capital o veneravel
sacerdote qua a re~ia com aprazimento geral
da população desde districto.

Sala das Sessões, 2 de junho de 1893.- Sal
danha 1l1arinho. Pago 248.

De Maria Carolina Neves dos Santos, viuva
do alferes Carlos Pereira dos Santos, pedindo
augmento da pensão que recebe. (Sessão de 5
deJunho.) Pago 264.

De José dos Santos Colonia, pedindo melho
ria de aposentadoria. ( Sessão de 6 de junho.)
Pag.273.

Do agrimensor Alexandre Gomes da Silva
Chaves, sub-secretario da Escola Polyte
chnica, pedindo dispensa da exigencia do
art. 123 do codigo das disposições communs
ás instituições de ensino superior, approvado
pelo decre to n. 1159 de 3 de dezembro de
1892, para o fim de ter direito ao accesso de
que trata o art. 124, e bem assim que lhe
sejam extensivas as vantagens do art. 295 do
mesmo codig-o.

De D. Jesuina de Souza Lisbôa Meira, viuva
do ex-senador Jo>;o Florentino Meira de Vas
concellos, ~edindo uma pensã.o.

Requerimento de Pedro Ignacio de Miranda
Jtmior, pedindo melhoria da aposentação que
gosa. (Sessão de 7 de junho.) Pago 317.

Requeiro que fique adiada a discussão desse
projecto até que sejam enviados ao Senado,
pel<t Camara dos Srs. Deputados, os projectos
de lei de orçamento geral, afim de que possa
o Senado deliberar, com conhecimento de
causa, si deve ou não conceder o credito pe
dido.

Sala das sessões, 8 de junbo de 1893.- Elyscu
],{a,-tins.

Requeiro 'lue a discussiio fique S\lspensa, até que
sejam ootidos do Poder Executivo dados com
pletos que justifiquem a recessidadeda somma
pedida, e já adoptada pela Cama1.'a dos De
putados.- Amaro Ca~clcanti. (Sessão de 8

, de junho.) Pago 337.
Requeiro que seja remettida á' commissão de

finanças a circular n. 28 do Ministerio dos
Negocias da Fazenda, de 25 da maio de 1893,
para que ella tome na devida consideração.

S. R.- Senado, 9 de junho de i893.- Manoel
Victorino. Pago 354.
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Telegranuna8 :

Expedido de Aracajú, Estado de Sergipe, 22
de abril de 1893, assim concebido: Secretario

Requeiro que se solicite do governo, por ,in
termedio do Sr. ministro da marinha, copia
de todas as informações ministradas pela
Capitania do Porto, sobre oprojecto Melville
Hora ainda mesmv. as que escriptas pela
lettr~ propria, estejam sem a~signatura.
adiando-se entretanto, a dlscussao até que
sejam rece bidas taea informações. _

Sala das sessões, 13 de Junho de 1893.-Joao
Neiva. Pago 384.

Requeiro que se peçam ao chefe do Poder Ex
ecutivo as informações que lhe for possivel
prestar sobra a suspensão da Gazeta d~
Tarde do Recife, imposta pelas autoridades
10caes.

S, R.- Sala das sessões, i4 de junho de 1893.
- A. Coelho Rodriguas. Pago 393.

Requeiro que se solicite do Exm. Sr. Vice
Presidente da Republica a lista dos cidadãos
nomeados para o Tribunal de Contas, afim da
qua o Senado resolva a respeito.

S. R.- Sala das sessões, 15 de junho de 1893.
-J. Oatunda. Pago 412.

Rodrllrues Alves (O Sr.) -Discursos:
Sobre o projecto n. 48, de 1892. (Sessão de 25 de

maio.) Pags. 159 e 168.
Sobre a proposição n. 34, de 11192. (Ses8ões de

30 de maio e 9 de junho.) Pag8. 217, 230 e
355.

Sobre um requerimento do Sr. Elyseu Martins.
(Sessão de 31 de maio.) Pag. 234.

Sobre um requerimento do Sr. Manoel Victo_
ctorino. (Sessão de 31 de maio.) Pag.-237.

Ruy Barbosa {O Sr.} - Discursos:
Sobre o parecer n. 1. de 1893. (Sessão de 6 de

maio.) Pags. 23 e 30.
Sobre o parecer n. 2, de 1893. (Sessão de 6 de

maio.) Pago 30.

Sobre a nomeação do prefeito do Districto
Federal. (Sessão secreta de 22 de maio.)
Pago 127.

Fazendo um requerimento. (Sessão de 27 de
maio.) Pago 175.

Pedindo prorogação da hora do expediente.
(Sessões de 27 e 29 de maio.) Pags. 181 e 197.

Fazendo uma perglInta á Mesa. (Sessão de 29
de maio.) Pago 200.

.aldanba 1I1arlnbo (O Sr.) - Di9cursos:
Apresentando um requerimento pedindo in

formações ao Poder Eyecutivo sobre a nova
divisão ecclesiastica feita no territorio da
Republica. (Sessão de 2 de junho.) Pago 248.

Respondendo ao Sr. Catunda. (Sessão de 2 de
junho.) Pago 250.

Remettendo á rrresa uma representação da So
ciedade União dos Proprletarios e Arrenda-
tarios. (Sessão de 5 dejunho.) Pago 267. -

Sessões secretas I

Em 22 de maio:

Nesta sessão foi lido o parecer da commissão
de constituição, poderes e diplomacia, appro-

vando as nomeações do Sr. José Maria da
Silva Paranh IS, para uma missão diploma
tica em \V'-'shing~on. e dos Sl·~. José Gurgel
do Amaral Valente e José da Costa Azevedo,
para Pekim.

Foi lido tambem o parecer das commissõe, de
justiça e legislação e de constituição e {J0
deres, rejeitando a nomeação do Dl'. Candldo
Barata Ribeiro para o cargo de prefeito do
Districto Federal.

A este parecer os Srs. Gomensoro e J. L. Coelho
e Campos, membros, offereceram um voto em
separado. confirmando a nomeação. Pags.
i21 e 122.

@Iessiio solelnne de abertura da 3~ sessão 01.'
dinaria da l' legislatura do Congresso Na
cional. (3 de maio.) Pag. 7.

Souza Coelho (O Sr.) - Discursos:
Sobre a pl'Oposição n. 96, de 1892. (Sessão de 10

de maio.) Pago 54.
Pedindo dispensa de membro da commissão de

finanças. (Sessão de 12 de maio.) Pago 61.
Sobre a proposÍ<;.ão n. 115, de 1892. (Sessão de

15 de maio.) Pago 77.
Pedindo o adiamento da discussão da propo

sição n. 131, de 1892. (Sessão de 24 de maio.)
Pago 146.

Subliltltutlvos :
Ao projec~o n. 43, de 1892: .
Artigo unico. Os escrivães do juizo seccional

perceberão o vencimento annuaI de 2:000$
no Districto Federal e nos Estados do Rio de
Janeiro, S. Paulo. Minas Geraes, Rio Grande
do Sul, Bahia, Pel'nambuco e Pará, e de
1; 000$ nos demais 8stados.

S. R. - Sala das sessões, 17 de maio de 1893.
- U. do Amaral. Pago 91.

A' proposição n. 34, de 1892 :
Art. 1.0 O governo estabelecerá uma alfandega

na capital do Estado de S. Paulo e outra; na.
cidade de Juiz de Fóra, no Estado de Mmas
Geraes.

Art. 2.0 O provimento dos empregos dessas
alfandegas não será feito antes que o governo
do respectivo Estado o/l'ereça ao federal um
ed;lic;o com a capacidade, a mobilia, 05 ma
chinismos e 05 utensilios necessarios á ins
ta11ação do serviço aduaneiro, nem antes
que seja incluida no orçamen~o da União a
despeza dos vencimentos do seu pessoal.

AI·t. 3. 0 Na execução desta lei O governo trans
ferirá para a alfandega de S. Paulo todo o
pessoal da de Santos que não for indispen
savel á continuação do seu serviço.

Art. 4.° Creadas as alfandegas de que trata o
art. 10, serão extinctas as delegacias iiscaes
dos respecti vos Estados.

Sala das sessõ~s, 31 de maio de 1893. - .4 •.
Coelho Rodrigues. Pago 236.
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do Senado-Ria-Sigo tomar parte nos tra
balhos legisla tivos .-Coelho Campos. (Sessão
de 4 ele maio.) Pago 13.

Expedido do Recife, Estado de Pernambuco,
assim concebido :

Presidente do Senado-Rio.
O di.rectorio elo partido republic[l.no com
mUUlca a V. Ex. que o Dr. Albino Meira
segue no primeiro vapor com diploma das
authenticas da eleição de Pernambuco que
!eve.l0~ar em duplicata por ter o governador
mfrlllgldo o § 30 do art. 40 da lei eleitoral,
roga a V. Ex. communicar o facto li com
missão de poderes, ali m de ser acli[l.da a
discussão bem esclarecida do Seuado-Mar
tins Junior, presideute do direclorio. (Sessão
de 5 de maio.) Pago 20.

Do Sr. senador José Bernardo, exp~dido de
Natal, capit"l do Estado do Rio Grande do
Norte a 5 do corrente mez, assim concebido;

10 Secretario Senado Federal - Rio - Faça
chegar conhecimento Senado que sigo viagem
p""" tomar parte trabalhos.

- Outro expedido de S. Paulo a 5 elo corrente
mez, assim concebido;

Exm. Sr. Dr. Prudente de Moraes-Senado.
Rio-Acceitae nossas felicitações vossa elei.
ção e saudae o Senado Federal em nosso
nome.-O presidente do Est"do, Bernardino
de Campos-José A, de Cerqueira CezL"', vice
presidente. (Sessão de 6 de maio.) Pago 26.

Expedido do Recife, Estado de Pernambuco,
datado de 6 do corrente mez, assim con.
cebido:

Presidente do Senado-Rio-Communico V. Ex.
que nes~a. data o Senado j'l1gou, de confor.
midade com a Constitlüção do Estado, pro
cedente a accusa.ç5.o decretada pela. Camara
dos Deputados contra governador pejo que
em face da lei que reguld. a materia foi elle
intimado a deix:a r o exercicio cargo e con
vidado a assumil·o o vice-governador Dr.
Ambrozio Machado da Cunha Cavalcanti.
Dr. Albino, presiden te do Senado. (Sessão de
9 de maio.) Pago 44.

Expedido do Recife, Estado de Pernambuco, a
9 do corrente mez, assim concebido:

Senado-RiO.
Çamara dos Deputa~o,~ votou hoje moção
aeputado Martl.?s JunlOr pedindo communi.
car-vos sl!uaçao anomala Pernambuco su~
jeito franca dictadura governo Barbosa Lima
que tem s,ido processado crimes previstos lei
responsa;blhdade e processo obstina-se manter
cargo 50 apolado força m~terial procurando
provocar luta.. Data suspensão 6, vice·gover
nador assumIU exercicio virtude mesma lei
após convite Mesa Senado, Dous g'ovel'na
dores, um dictador, outro 1eo-a1. Estado em
face da situação impossiyel. o Pessimo pre
cedente ~egimen federativo, prerogativa.s
poder leglslatlvo estados-Saudações.-Jllo
reira Alves, p;esidente da camara deputados.
-~du~rdo. Tcwares, do secretario.-Do
mtngos Leite, 2° secretario. (Sessão de 10 de
maio.) Pago 49.

Expedido da capital de S. Paulo, em 13 do cor
rente, assim concebido;

Senado Federal - Rio - Cordiaes saudações.
Bernardino de Cam,p0s, presidente.- Inteira
do. (Sessão de 15 de maio.) Pag. 68.

Expedido de Porto Alegre, Estado do Rio Gran
de do Sul, em 15 do corrente, assim con
cebido:

Sr. 10 secretario - Senado - Rio.
Rogo o favor de submetter á approvação do

Senado meu pedido de um mez de licença
contado do dia 3 deste. Saudações.- Cunha
Junior, senador.

Expedido de lI1ontevidéo, em 16 do corrente,
assim concebido:

Presidente do Senado - Rio.
Pinheiro Machado envia-vos o seguinte tele

gramma:
Livrameuto, 15. Rebeldes depois da derrota

lnhanduhy fugiram espavoridos. em àirecção
da fronteira, pelo Cabral. SegUlmos sempre
em perseguição. Estamos em ltacoatlara.
Hontem l'elles alcançou atacando e segue
perseguindo. Nossa~ tropas P?rtam-se com
heroismo e abnegaçao como dignos soldados
da Republica. Firmamos.- Pinhâro Ma
chado. Saudo-vos.- Vieira. (Sessâo de 16
de maio., Pag. 78.

Theresina, 23 de maio de 1893.- Senador
Cruz. Governador Coriolano recrutando ami
gos nossos. Altaneira, força armada invadin
do e arrombando casa. Providencias.- João
da C'"1'Z.- Dr. Marcos de Araujo. Pago 163.

Expedido de Bagé, Estado do Rio Grande do
Sul, em 6 do corrente mez, assim concebido:

Revolução terminada. Hontem o general Ta
vares emigrou e depoz as armas perante o
chefe político Uruguay. Viva a Republica !
Saudo-vos.- Pinheiro Machado. - Ferna.ndo
Abbott. (Sessão de 8 de junho.)Pag. 330.

Expedido de Bagé, Estado do Rio Grande do
Sul, em data de 10 do corrente mez, assim
concebido:

Senador 10 secretario - Senado - Rio - Peço
que Bubmettaes á approvação do Senado o
pedido que faço de mais um mez de licença,
contado do dia 3 deste mez. Saudo-vos.
Cunha Junior.

Expecliclo de Santa Catharina, em 10 do cor
rente mez, assim concebido:

Senado - Rio - Tenente Nepomuceno Costa,
deputado assembléa Estado acaba ser violen·
tamente preso com ordem de embarque sem
pretex:to algnm contra disposição lei Congresdo
Federal no arts. 26 e31 de dezembro de 1891;
em nome estado appellamos vosso patriotismo
afim de ser cessado estado anarchia e respei.
tada lei. Teuente Salles Braúl, presidente
assembléa.

Expedido de Theresina, capital do E~tado do
Píauhy, em 10 do corrente mez, aSSim con
cebido:

Sr. 10 secretario - Senado - Rio - Commu-
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nico-vos que instalIou-se hontem cama:a le
gislativa Estado - Saudo-vos - Cortolamo
de Carvalho, governador. ( Sessão de 12 de
junho.) Pag.368.

Theodoreto Souto (O Sr.) - Discul'sOS :

Apresentando um projecto. (Sessão de 9 de
maio.) Pago 44.

Apl'esentando um requerimento. (Sessão de 10
de maio.) Pago 50.

Sobre um l'equerimento que apresentou. (Sessão
de 11 de maio.) Pag'o 58.

Sobre o pl'ojecto n. 3, de 1893. (Sessões de 2 e 5
da junho.) Pags. 251,272 e 320.

Sobre um requerimento apresentado pelo Sr. Sal
danha Marinho na sessão de 2 de junho.
(Sessão de 3 dejunho.) Pago 255.

Desistindo de fanar. (Sessão de 6 de junho.)
Pag.277.

u. do Amaral (O Sr.)-Discursos:

Sobre o projecto n. 43, de 1892. (Sessão de 5 de
maio.) Pag. 23.

Sobre o parecer 11. 1, de 1893. (Sessão de 6 de
maio.) Pago 27.

Fazendo uma reclamação. (Sessão de 8 de maio.)
Pago 37.

Sobre a proposição n. 91, de 1892. (Sessão da 8
demaio.) Pago 37.

Sobre a proposição n. 88, de 1892. (Sessão de 8
de maio.) Pago 40.

Sobre a proposição n. 115, de 1892. (Sessão de
15 de maio.) Pag. 76.

Apresentando um pl'ojecto. (Sessão de 16 de
maio.) Pago 80.

Apresentaudo um projecto. (Sessão de 17 de
maio.) Pago 8~.

Sobre o projecto n. 48, de 189.2. (Sessão de 26 de
maio.) Pago 171.

Sobre a proposição n. 34, de 189.2. (Sessões de 29
e 30 de maio.) Pags. 202 e 221.

Sobre a proposição n. 2, de 1893. (Sessão de 5 de
junho.) Pago 270.

Sobre a proposição n. 34, de 1893. (Sessões de 8
e 9 de Junho.) Pags. 345 e 357.

Pedindo dispensa das commissões de que faz
parte. (Sessão de 12 de junho.) Pago 369.

Sobre a proposição n. 5, de 1893. (Sessão de 14
de junho.) Pago 403.

Sobre o veto do prefeito municipal relativo aos
fóros. (Sessão de 14 de junho.) Pago 404.
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SESSÕES PREPARATORIAS 
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· I· s:ss1o preD1ra·oria em 28 de abril da 1893 

,;-: • PresidCI1Ci,l do 81•, S:tldanha Ma1·inlto 
. , 

· :AO meio-dia, achando-se reunidos no salü:o 
.do ecliflcio elo· Senado 21 Srs. senadores, a 

·saber: Nina Ribeiro, Cunha Junior, Elysou 
Martin·s, Catundi1, Theo(loreto Souto, O li veil·a 
o·alvão, Amaro Cavalci1nti. Almeida Barreto, 
Firminu da Silveira, Rosa Juniot•, Ruy BJ.t'· 
bosa, Manoel Victorino, Qaintino BJcayuva, 
La per, Braz C:trneiro,At•istidee J,obo,Saldanha 
Marinho, Joaqurm Murtinho, Pinheiro Gue-
des, Ubaldin'o do Amaral e Luiz Deltlno, o Sr, 

•. J ' . 
.. :~: 

sente nenhum dos membros da mesa, ton1ei a '· . -: 
liberclado de acclam:~.r o no mo do Y. Ex. .: 

·,\o 

0 SR. SALD,\.NI!A MARINIIO- Os meus. colle•. · .. 
gas iil.çam o que quizerom; submotto·me a ... 
sua vontade. (11fuito bem.) . . 

Em seguida S. Ex. assume a. prosidencia e~ . ' 
c.onvida os Sl'il. Elyseu Mat•tins, Manóel Yic·'< 
torino, Braz Carneiro o Theodoreto Souto · 
para occuparom os lagares ele 1•,. 2•, 3' e 4 •. 
secretarias, : 

O SR. I. n SECRETARIO dá. conta do seguinte.· · 
·.-. 

EXPEDIENTE 

Elyseu Mat•tina pro fora as seguintes pal:wras: Officios : 
_Devemos cel~brar .hoje a primeira ses· 

. . . -~---

sao prepa:ratorw., -na forma da proscripção D~ Sr. senadot• Pr•udente do Moraes, vi~e·.:.: ;. 
regimental; mas não se achando presentes pres1dento do Senado, datado de Piracicuba .. :.! 
o~ m~_mbros da meea, temos por· conseq uen- em 25 do corrente, communicando que não .. '<~:E 
Cla, ameia de accordo c:un o I'egimento, do lhe ó possviel assistir ás primeiras sessões · · .· :: 
acclamar quem occupe a pt•esiclencia e no- proparatoriM, mas quo sottprosentarü. no dia : '} 
meie secretarias. que constituam a mcs1 2 do maio pro:cimo l'uturo.-Intelmdo. ' .:.,;; 
até que se apresentem oa titulare3, ' Do St•. sonadot• Gil Goulart, datado de Mi· .·~~ 

Tomo, pJia, a liberd:~.do do apresentar ao nas Geraes, em· 26 do corrente, declarando .-;:: 
consenso dus meus collegas o nome d·J Sr. que se acha pt•ompto para tomat• parte nos . \ 
Saldanha ,Mttrinho para dil•igit• oa nossDs t:·a· tralJalltos do Senado dttrante a presonte ses· ·y 
balhos ato que se apresente algum dos mem· são.-Jnteimr!o. · . • ;".,::':· 
bras da mesa. (Apoiados gcraes.) Do St•. senador Christiano Ottoni, datado de ·:·.;-

Não havendo contestação.,. Petropolis 0111 25 do corrente, communicando :·:: 
O Sn. SALD.~NUA. MARINno _ Escrupulis~ achar-se prompto para a abertura da sessão. 

em acceitar a indicloto do mou nome. e3• -Inteira(lo. . •·' 

tu.mos em um1 situação em que dovemos Do St•. ex-senaclor Rangel Pestana, datado 
prececler com muito geito e me parece qno 0 do 4 do 1~vereiro ultim~, communican1o que, 
regi monto dá os meios de cJnstituirmo3 0 tendo acottn.do a no.mettçtto do Governo l•ederal .. 
nossos poderes s para o carg·o do vtco·presldento do B!l.nco da. · ,, 

' · llepuulic[l do Drazil,JJerdeu a su[l cadoira de ·· · 
O SR. ELYSE~ MARTINS -.9 meio é os to i ó j sen[\dor pelo estado. o S. P~~oulo, o dando os 

mesmo do regunonto i por nao eo achat']Jl'C· motivos de [ls~imlmvor procedido.-Intoirado, 
IB~ADO 1 -V • I ~ 
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. ' Do l\linlsterío da Marinha, do.tado de Jl do 
novembro do ltllllO passado, devolvendo, com· 

I: 
! .. 

I -

' -

l 

JlOtcntemonte s"ncc.ionado um dosa.utogmpltos 
(la rosoluçüo do Congresso Nuciona.l,relD.ti va a. 
11agamon to das dcspezrts rea.lisadas- cum a.s 
occm•t•encia~ h:wit!as cm t>Ilttto Gt•osso c com 
o desastre do cncoumçado So/i,nüas.- At·clti· 
ve-se o u.utographo c communique·se iL outm 
C11\lllLl'lL, 

Do Ministcrio elo Intm•ior, datado do 12 do 
-noycmbro do lti111D passado, transmiU;int!o, 
cm satisllLçüo dtt requlsiç·iLo de 25 d0 oucttlH·n 
1lndo. cópltLs dtts port.ttl'in.s dit•igidtiB pot• 
:~q uello mlnistorio ú. lntendoncitt lllunicipal 
do Distt•icto Fedem!, rcliLtivltmento :w abas· 

• tecimentu d" c;n·no verde, c du contr:wto nl· 
í . '- ' tilll111llOiÜO cetoiJt•rtdo com Antonio l\Icnclo!J 
1 :": • Bllrt•er.o c Antonio Rodrigues de llll,J•ros o pre· 

)-~;. sta.ndo out.t•ll,s inliwmltç•iios· - A q ucm 1\lz 1\ 

- ~~· rec1 uisiçüo devolvendo clepoi•l ú. Sect•ctaritt du 
. :;~- SClwlo. 

. 
:·,::;~,·-·_..,_- ·-'tiDo mesmo

1 
ministc~·io,d"tat<\Ot c~c 

1
r,1_d

1
o r,od•lb· 

l'L O lllOZ ( C llOVOIUul'O, rcs ,[ 'UU1C O, C CVJ tl,· 
• · .. ,- -monte st\ncc.ionado, um <los MltogJ'<tpllos do 

. ~- ·,, decreto do Congresso Nacional reltttivo ti. 
. : :1bortum do preciso credito ·pttt'tt consenaçfio 

dos lttzrtt•ctos existentes o ct·c"çíio c installa· 
çü:o de novos 0111 diversos estll,dos.-At•chivc
se o a.utog-t'<tplto e communiquc-so ú. outm 
()(l.lllll.l'll. 

-I 

- ' 
Do mesmo ministcrio, de 14 de j;mciro nl· 

timo, romcttontlo, par11 ser tomo.do na devilh 
consitlem~üo, o otUcio do governador do es
t11do d11 Ptwaltyb;l, rc!ltti YO tL ordcrn de 
lLabaas oo:·pus concedid" pelo juiz scccicnml :.1 

,. ~~- f;wor do Dt•. Eugenio Toscano de Br·Ho c ou· 
· tros.-A' commissüo dejnst.iç" clogislaçüo. 

Do ~Hnistcr•io da Fazentl", dtl,t:ulo de 21 ele 
· - novembJ'O do anuo passado, devolvendo, de

'-. viclamcn/;c sa.ncciomtdo, um de cada. nm dos 
',.' autogt•n,phos dos decretos do Cung't'CSSO Ntt· 

· ' - - clonl\1 rela ti vos tL abet•tm·a ele ct•cditos es
/ ' pecitl,'cs aos esta.dos cltL P<Wil,hylxt, Go)'ttz o 

·:;_:·· .. · Pia.uhy,· o ú.l'Og'llln,JncnbtçtLo tht n~vcgn.çito 
· - àe cahotn,gom.-Archivcm-so os antogrttplws 

C .COnlllltlllÍfJUO·SO tL Olltl'a ClLllllLl'tL.!. 
Do mesmo ministorin, t!c 30 do t•clct'itlo moz 

_, '- de JlO\'OJiliJl'O, 1'01\lCti.OIH!O lLq ÍU[iJl'llt:LÇÜ8S 
_ ,, solieil;;tthL> em 22 t!e sotcmbt•o do ttnno Jindu, 

.:>'( l'Citttiv;tlllCllCO ;I protcnçl\D cm r[UC O Dl', 
,,,-_ Jrt•;tneiéCO. Ang-nsto do AlmoicltL rc:tuor C( \lO o 

! 

- -,, vonclmont,o que lho cabo como ltlll('lltlm· fLJ1ü· 
scntttdll dtL Reccbcdnl'itl cb H.LJ tio .J;LUCit•o 
sejtt tLitg'morJI;;tdo com n purcent;tgom quo .lhe 
cO:~ht segundo n. lotaç~ãu om vigot\ 1m da!;u. 
de slt;t tLjlO->cntaduritL.-A' commi:Büo de Jl. 
nanc;as. 

Do mc>mo mitlifJtl•rio, tle 3 do dczc:mlwo 
fin>lo, tlov~.tl I'CililO sttncclomtdo um t!ll~ auto· 
gt'ttVllOs tlu dcct•oto tio Congt·c~>o, Nttcional 
que t1x•1 ti desllCZ:I gct•al tltL Ropubitctl pal'tL o 

L 

•I. 

exercício de 1893.-Archivo-se o autogrn.pho 
o communiq ue-se i1 _ou tm camartt, 

Do St•. Serzedello Corrê;J,, do 10 de dezembro 
uHimo, communicando q 11e loi nometL<lo pam 
o cttrgo de ministro de Estado dos negocies 
cht liLzenda, que j{L exercitt interinamente.
Inteirauo. 

Do l\Iinistcl'io d11 Ag-ricultum, de 3 do 
relerido mez cio dezembro, l1t'CStttndo, cm re
sposta ú. requisição de 10 tle setembro ultimo, 
intbrmaçDc•s sobre o J'CC[ucrimento em qne 
Clml'lcs Mainc, Luiz dos Sa-ntos Afilie to' o .João 
Jlc@t'l'tt 11cdcm conccs>rro pttt•n, construcçüo, , 
uso o goso de umtt esl;t•atla do fm'J'O entro 
Sa.]lOpemba c o centro da C;tpital Fct!oral.-A.' 
commi~siLo de obras publicas c emprozas pre
viloghtdas. 

Do incsmo ministerio, de O do dito mcz, dc
I'Ol vclltlo sanccionat!o um tlns a,,togt•tt,phos do. 
ro~oln-;fio do Cong·rcsso Nacionttl rolativ;t _á 
morlilicaç•ÜO dos contt•a.clos existentes com a 
8. Pmrlo Railtca!J Compct-•!J, limite 1,-Arcllive· 
soo autygl'apho e commmüque-so ú. outro. 
CU.I11[H'tt. 

no Sl'. A. P~ Limpo do Abt•cu, do JD do 
t•clbrirlo mcz do dezomll!'o,. communicttntlo que. 
"ssumin naqucHtt data o oxct•cicio do carg-o de 
ministro de Estado dos negocias, <b industria, 
vhtr;IT.o e obt•a.s publicas, para que foi no
metHlo, -Intcirudo. 

Do ::.Iinisterio dtt Industria., VinçiLo o Obras 
Publicas, elo 3 de ma.rço ultimo, devo! vendo 
s"nccicnado um de cadn. um elos nutogt·rLphos 
d0s decretos do Congt·esso Naciona.l relo. ti vos 
iL :tpprovaçüo do accordo celebmdo entre o 
g-ovm·no e o. Sociedade Anonymtt t!o Gltz e ti. 
abertura. dei um credito supplem nt:Ll' p:wn, u. 
contJln,ito das obras do prolongamento du. 
Estt•ado. t!e. Fel'J'O do Sobt•al n, l!JÚ, no Ceará. 
-At'eliivcm-se os tttltogt·aphos e communl~ 
CJ l!O·SC iL OUtt•a. CD.Illfll'i1, . 

Do C>Iinisterio do Extodot•, do IG tio março 
ultimo, devolvendo Sltnceionatlo um dos auto· 
:;-mpl1os do tlecrcto do: Cottg't'csso Nncional 
que npprovou o tra.clndo ele arliitmmento con
eluido cm \Yashing-ton outro o Hmzil e mrios 
esüt<los mncricanos. - Archl vc-su o auto
g-raplio c communiquc-se 'tL outm cttmll,m, 

0 S!l, ELYSEL1 ~L\R1•r:-:s (pela m·daill, SOl'• 
\'in!lutlo l' sccrotttl'io) di1. que tL commissüo 
de con•>l,il;ni,;iLo, jiutlcll'os o diplonmcitt nüo so 
;LtJ!t;t, tlcvitl;LillCilLO l'C)JI'03CllL:td;t !Ht~ GOilSÕOS 
pt'ClXLI'iiLul'las. lJc~rJ momlJt·u• <[llO" cumpüom, 
tL[JOntvs colll[li.Ll'Ccou o St•, At•isticles LulJo. 
Uc>lllll lt;t,itt Lt'ttb<tlltt1S de nr·gencilt rptc tlovem 
sct• e'tudtLtlos pol;L eomn1 issüo, petle ao St•, 
[H'osi>lont;o quo nomeio slllJsLitntos aos dons 
tiiOlitlm>s C[llC cstiLUMlSOilLos, pa.m r{lw esses 
Lmli;LliiOS JltLO UO t!OUlOl'Cill Oll não SO iJICCl'· 
t•OIIlpttlll, 

' . 

"' 

• 
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SESSÃO E.M 29 DE AllRIL DE 1893 

.o SR. PRESIDENTE-Nónwio os Srs .• Quin-
·tino Boc11yuva e Braz C1trneiro. . 

O SR. Ar,MEIDA BARRETO (pela m·dem)-0 
Sr. João Neiva encarregou-me de p:wticipll.l' 
que níl.o poclia. comparece!' ó.s sessões pJ•opa
mtoritts pot• incommodo de sua saude, mas, 
logo que o possa Jazer, apresentar-sc·ha aos 
nos soo t!'ab11lhos. 

O Slt .. PR!lSIDENTE-Ficl1 o Senado inteirado. 
o Slt ELYSI!UMARTIXS (servindo do 1° secre

tario, pela ordem) communica que o Sr. se
nador Gomonsoro aclm-se lH'Olllpto J.l:.tl'<t os 
trab:.tlhos legisla ti vos. 
. 0 SR. PRESIDENTE-Fica O Senado inteirado. 

'Acham-se sobro a mes~:~ os diplom~:~s dos 
~rs. Drs .. Jo~:~rtuim .José do Almeidtt Pern~:~m· 
buco e .João Bm·lmlho Ucltutt Cttvl1!cmlti, ee
lladores eleitos 11elo estado de Pernambtwo. 

0 SR. PRES!DE:-ITE-Os dip!O!lli:IS vão ser 
l'omettidos á comnüssão de constituição c po
·deres. 

Nfto luwendo mais nttdtt 11 tratttr-se, o Sr. 
presidente convid~:~ os St•s. sen11dores 11 re
unir-se ~:~m~:~nhã, em sessão prcpm•utoritt, 
e pede ú com missão de constituiçfto c poderes 
que adeante seus tmbnlilos pat•tt, si fui' pos
sível, sm·em prcencilidtts ~:~s v~:~g:.ts existentes 
no Senudo antes dtt 11bin•tm•a d~:~ sessão legis
.Iativ<t. 

Levttnt:.t-se <t sessão ás 12 e ,10 minutos da 
. to.rde. 

. 2" SlSSiJ nre[lmtoria em 29 de abril de 1893 

.p1·esidencict do S;·, Git.Goulart (2' secl'clm·io) 

SUl\Jl\IAHTO- Chn.mndn.- !Joitm•n o nppl·nvn~ji:() tln 
nctn.-l~XI'JWU:N'l'!·!- OIJSOI'\'n.r.~~o du S1•, pt•esidenLo 

Ao meio-eli:t comparecem 20 Srs. scnadol'Gs, 
l1. s~:~ber : Gil Gonl:trt, Antonio Bacnn, Cunha. 
Junior, Soma Coollw. .Jo:1quim Sat•mcnlo, 
GomcnsOI'O, C~:~tnntla, Thcodot•cto Souto, Oli· 
veim G~:~l vão, Elrscu Martit;s, Almeida B<tl'· 
l'eto, Rosn .. luniot•, Ruy Httrbos<t, Mttnool Yi· 
ctorino, Q. Bocaynvtt, Ht•az Carneil'O, Aris· 
tirles Lobo, S~:~ldanlm M<tt•inho, .Joaquim Mm·· 
tinllo o Luiz Dclfino. 

Abre-se 11 scssi'ío. 
E' !idt\, post~:~ O!Jl discussão, c, nuo h~vonelo 

reêlamn.çiíPs, Llà-so POI' ttpprovacla tt act:t da 
sessão anterior, 

., O. SR. 3° Sii:CR!lTAJl.IO (sC1'Vil1dO de i") dá 
conta. elo seguinte 

EXPEDIENTE 

ou~~·= ·, 
Do Sr. A. S. P:.tuh Souz~:~, dt\üülo do 19 de 

dezembro do anno passado, comnnmicttndo 
que nest~:~ dat11 tornou J.losse do c~trgo tle mi
nistro do Estrtdo das relaçucs extcriorcs,
IntcJir·ado. 

Do Sr. FelislJel\o Freire, ele 21 do corrente, 
commnnic:.tndo que nest~:~ dattt tomou posse 
do cn;·go do ministJ•o de Estado das rcla.ções 
cxteriore~.- Inteirado . 

Di> Sr•. Antonio Emi:.ts Gustavo G~:~lvlio, com- '· 
mmlimndo. do onlem do Sr. Vice·Presídente ., 
dtt Rcjmblic<t, C[ttC (icou enc:.tr'reg~:~do do expe-. , 
r!iento do Mi11istcr·io da Guerm, durante a_:.:, 
.r.usenci~:~ do Sr. general ele brig~:~da Fra.ncisco ·.S 
/H!Wili'; c!c :v!?tU'tt. . . ~;. 

Do ?dnustcrw dtt Fuzond:.t, do 27 elo corrente·• ·.; 
mez, communicando, em resposta ao do 1" se- ,,
cretario do Senado, de 3 de .i<tneiro, ultimo, 
que aq Ltcllo ministerio não duvidará acq uies: ;_ 
r.er·ao pue propõe a mesa do Senado quanto ·:., 
it nomcaçi'ío e exoner~:~ç,ií.o dos revisores e con- · 
!m·entes dos seus delJ:.ttes,licando elles, porém,· 
sujeitos it ~:~utoridade administmtiva. tltt Im
pr'ensn. Nt\cional.-A' mesa. 

Do scn~:~dor Antonio d~:~ Si! v~:~ Paranhos, . 
datado do Goraz de 12 do correntemez,o com
mnnicanclo achar-se pi'Ompto par~:~ os tra.
b::tlhos legisl~:~ti vos.-In teirado. . . 

Do Sr. Coriolttno de C<trvalllo o Silv~:~, elo 29 
do outubro ultimo,communicando que naquel·. ·"'; 
l:.t data re~:~ssu'IJitl o exercício do C11l'g'O ele go-. ;:;. 
vm·nttclor do cst~:~c!o do Pi:.tully.- Inteirudo.- ·:· 

Do g·overnador ~o est~:~do doP.iauhy, de'?'·~ 
14 ele novembro ultuno, offerecendo 1Up ·ex~·:··, 
emlar• impresso do decreto organieando ~a(··-~ 
j unttt daqucllc es Gado. -Ao at•chivo. · . . . ·"· /.-:, .. 

Tros do gorct'llador do cstttdo do·. Ceará,. ;•';;· 
dtÜt\elo ele 17 o 21 de n.rvemln~o e IOde dezem:,.::i,~: 
bt•o ultil~lOG, offot•cccndo oxcmplttrcs impres:-,~<f: 
sns cl:t le1 que reg-ulattroorganisaçiin dosmn:~: . .S
nicipios d:tqncllo cstn.Llo ; c!tt compilação das'··.~' 
leis c decretos promulgados por divet•sos go- ::: 
vct•na.dorcs do me~ mo o~tado, <t conttw tlc 2 do" t.' 
dezembro do ISSO <t 12 elo jnllto uUinw, tendo· · · 
como nnncxo a Constil:uit;lio cm vigor ; e do \': 
l'C'g'Ullttnento relM.i vo its tcrr:t·J o minas pm'· · ·"1:. 
toncontce úrJ twlle ostttdn, mt iuJ'll1tl. do t.wt .. 64 · > 
dn r.onstitniçiío Fodel'al. -Ao m•chivo. 

Tt•os do governado!' do estado do Pornam· 
buco, rl:tl::tdos de :?G o 28 do rlezcmbt•o uk 
timo, romottondo, pam sot·om presentes o.o· ~!'. 
Senado, cÚ]Jitts dos olllcios cln conselho mu·'>•; 
nicipn.l do Gtti11C'lloit•a o do JH'osidento do· :,; 
do .Jni.JontiT.o, relativos t.tO sot'Yi\'O do ~:~lista-·· '· ' 
monto oloitol'll.l nos mosmnll lllllllinipios; ·,' 
cópin. Lllt potir,üo do lJ::telmrcl E~toYfio Car·. 
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· !: . neiro Cavalcanti de Albuquerque Lacerda, 
· I relativamente ao processo eleitoral do mu

, li. nici11io do Gravató. e da representação dos 
ij" .eleitores do município de Panellas, sobre a 

:,· !
1
-:-:- irregularidade da organisação das mesas 

. --~ _,. ·.para . a eleição que teve Jogar a 18 do ro
. T~ fei•ido mez de dezembro.- A' commissão de 

E'. lida, posta. cm discussão e, não havendo .. 
recl~mações! da-se por approvada a o.cta da ,: 
sessao· anter10r. · 

O SR.. 3' SECRErAruo (servindo ele i') dâ conta·· 
do seguiu te · · · 

EXPEDIENTE 
- .. . constituição e poderes •. 
. · ::··.'· .. :'.Quatorze mensagens do prefeito municipal, Officios : 
- \ , 'da.tadas de 14, 17,-22 e 24 de março e 5, 7, 8, Do 1• secretario da Camara dos Depttbdos, 
,~- . 18 e 19 de abrU cor1•ente, submettendo, na de 28 do corrente, communicando que, com 
!'-.'· ·, fórma do art. 20 da lei n. 85 de 20 de se- officio do Ministerio da Fazenda de 21 de no• · 

·-~' ... teinln•o de 1892, ao conhecimento do Senado vembro findo, f'oram devolvidos úquella 
· ' · as-razões pelas quaes oppoz voto as resoluções camara, s mccionado3, os autographos das . __ ·.? . ·do conselho municipal, relativas a pro rogação seguintes resclluções: 
. - ·. ·do prllZo até 20 de junllo o recebimento de Autorieando o governo a índemnisa1• o es-

fóros-a construcção de predios sem precisa tado do Maranhão da quantia de439,:496$532, 
· licença do prefeito; ú. construcção de cocheiras relativa ús obras do Furo, ou canal do Ara

] -.·e est!Lbulos; a nomeação 'de empregados das papaily ; 
.,, . · ·repartições municipaes; ao calcamento a pa- Hegulando a concessão de . aposentadoria 
: _ , .rallelepipedos de um trecho da rua do Ria- aos 1'unccionarios publicas; 
.:: ~;': ··chuelo; a despeza com a l_impeza e ~mbelleza- Augmentando com 40· •f,. os actuaes venci- · 
:: ·. · menta das ruas do Jard1m Botameo e Hu· mentes e salarios do pessoal da Imprensa Na.-. 
i : .. ' mayatá; ao calçamento da rua de S. Luiz cional o Dim·io Of!icial, e bem assim um dos 
; · Gonzaga; ao calçamento da rua Muratori ; ao autograpllos do decreto que orça a l'eceita 
· ·· . Cll;]çamento de parte da rua de Todos os San- geral da Republica paro o exercício de 1893",. 
· . · tos,.om Botalbgo ; a venda de aves, legumes e ·devo! vi do com officio 'do mesmo nüristerio de 

::- cereaes, independente ,·e licenç.a,em diversos 3- de dezembro ultimo.-Inteirado. 
·:· pontos do Districto Federal; a licença para Outro,do mesmo Sr. 1 • secretario e do iguar 

casas de commercio antigos independentes data, communicando que, com o officio· do 
...... elas posturas de 31 de dezembro de 1881 e Ministerio da Justiça (le 14 de novembro ui
.. de 15 de setembro de 1892; de um boeiro mt timo, fui devolvido úquella camara, sanccio" 

- : .. rua do O. Maria, em Inhaúma ; e a concessão nado, um dos autographos do decreto que 
• · de privilegio ao engenheiro Felix Antonio Pe· providencia sobre a penalidtt'de o processo de · 

· ·, :: 'i'eil'l1 Lima, ~:tra construcção de uma esLrada crimes de flll'to de productos da lavoura e 
· .. : .de.ferro •. -A s commissões reunidas de consti- industria.-Inteirado. 
· · '.. tuição e poderes e de justiça e legislação. Outro,do mesmo S1•. 1 • secretttrio e de igual 
. ·''>". 0SR.. PRESIDENTE diz que·,. não havendo nada dr~ta, communicr~ndo que, com officio do Mi.:: 
:.:- ·.· mais a tratar-se, convida os srs. senadores a nisterio da Industria,Viacão e Obras Puu!icas 
.:r reunir.se amanhã, ao meio-dia, em sessão de 3 de março findo, foi devolvido áquella 

· preparatoria,. visto não !lo. ver ainda numero camara um dos autographos do decreto auto
·lcgal}Jam a abertura do Congresso Nacional. risando o governo a despender até a quantia 

de 400:000$ para a ligação da estrada de 
.. • I:.evttnta-se a sessão as 12 horas e 35 minu· fet•rJ nos estados da Bahta, entre as estradas 

:' . · tos· da tarde. central e S. Francisco e S. Francisco a Jacú ; 
e que com officiodoMinisterio da Marinha de 

.3~ s!sJao praoaratoril em 30 de abril de 1893 . . 
- .. Prasiden~iCl do S1·. Gil Gottlal·t (2 secrclario) 

I· tle dezembro ultimo, fui igualmente devol'
viuo, sanccionado, um dos autographos do 
decreto que institue montepio po.ra oa opera.· 
rios effecti vos ou do quadro extranumevario 
c serve11tes· eirectivos do Arsenal de Mal!inlire. 
da. CU;pital Federal.-Inteiratlo. · SU/\HI.\!UO-Chnmn~n-J.oltu••n o npprovno,ilo ~" nctn T 1 d S 1 p· 1 · M - E:<i•Rum~·r"- CorrliiiUUICOQÜOS ~,. SJ•s. Antonio e egramma o. r. sena( or Jll-ICJrO- a. 

llnonn o Brn• Cornoit•o - Ousot•vnoiius do SI', prosl· · .. cllado,de Uruguayan;t, datado de hoje e assim: 
'i · <luute,, · concebido :· . · 
1,: «Presidente do Senado-Rio.-Lutanuo com. 

'·Ao meio-dia comparecem li Sra •. senadores,, at•mas na mão contra perversos invasores-da. 
a saber:. Gil Goulart, Ant·mio Baena, Souza· po.trilt, inimigos da Republica, deixo de com,. 

i Coelho, Gomensoro, Catunda,, Juão- Cordeiro, parecer its sessões do Senad·o, solicitando li· 
\.· · Vil'gilio Damasio,. Q •. Bocayu:va, BJ•az CtW· · cença ávôs, illustre c patrioticocllolb e mestre. 
1: neil:o,, Saltlanha Marinho e Luiz. Delfina. Sttudo cordialmente.- Pinheiro Machado;» 
' A.brc-se a. sessão.. .-A' commissão de constltui~ão e-poderes. 



',.i 

;f 
. ! 
J 

'' ., ! 

I' ~~ 
t 

1'1 

,"l • 
1 ' ' ' 

I . 

~' ~, I •: ' :- , ;._. '," 

( ' 
.. ·'• ·~ : ~.' .·,:(~~·~ ... 

',\, 
. ') .-. ~: 

·"~ .. 

SE.SSÃO EM 1 DE MAIO DE 1803 ;_,.;__ ___ ..;.._ _______ ...;._. ________ ... 
' . O SR. PRESIDENTE declara que e o acham 
. sobre a mesa e serü:o opportunamonto remet. 
tidas ú com missão de Constituição o poderes 
235 autllontica~ da eleição senatorial a que se 

. procedeu, no estado do Pernambuco, nas 2•, 
_6n, 7", 811 , gl, 12•t, 1611 , 19 1, 22n, 23a, 2·1a, 2511,2011 , 

31•, 32", 35'', 3ô" e 37" secções da capital ; 
nas 1•, 2', 3•, 5", 8" o 9• de Goyana; nas 1•, 
2~, 3", 4• e Ü" de Olinda-; na 2" de JaboatU:o 
o S. Lourenço ; nas 2" o 3·• do Rio Formoso ; 
nas 1", 2·•, 3·• o 411 • do Barreiros; nas 1", 3• c 
4" de P11lmaros ; nas 2" e 311 de Gra v11tá ; Jlt'IS 
1•, 2", 3·•, 4", 5", G", 7", 8•, 9', 10", li" e !2• 
de Agu11 Pret11 ; na.s '2:., ·1". 5" e G' de Ipojuc11; 
n11 4" de Amara.gy ; na.s 1 "• 2• o 4" de 
Gamcl!cir11 ; 11112 1". 2", 3·• o '1" do Timb11úba ; 
n11s l •, 2",4" c 5" de Pao d'Aillo; n11s 1 ", 2", 3·• o 

, 4" da Gloria de Goitít ; _nas I "• 3", 4" e 5• da 
. Victoria; nas 1", 2", 3·• e 4• ·secções de Bezer
ros ; nas. 1", 2·•, 3", 4• e 5" de Bonito ; nas 3·• 
o 411 de Guipapá ; n· s I", 2• e 3° Canhotinho; 

'.n11s I• c 3·• do Garanhuns ;. nas 1", 2• o 
3• do Pancllas ; nas I", 2", 3" e 4• do 
S .. Bento ; mts I" , 2". 3" o 4• de Alti

. nho , alem das cluplicatas dessas quatt•o 
secções; nas 1", 2·', 3'• o 8" de Carnarú, alem 
das duplicatas das sccçõcsns.l, 2, 3,4 e 5; nas 
1 •, 2", 3·•, 4" o 5• sccçücs do Brejo; nas 1 n, 2•, 3·• 
e 4" do Liq10eiro; nas I", 2•, 3", 4• e 5" de Bom 
J11rdim; nas 111 , 2·•, 3• e ,1·•· do T.;quaritinga; 

·nas !•, 2", 3•, 4" e 5• de Buique; mts Jn, 2", 
·3• e 4" de Aguas BcllM; nas I", 2", 3", '1", 5", 
6•, 7·• o 8' do Cimbre~; nas I a, 2" e 311 da Con
ceição da Pedra; nas I n, 211 , 3> e 4" de Alag-ôas 
de Baixo; nas I", 2", 3" o 4" de Ingazeira; na 
1• d[t Floresta; nas I", 2', 3" o ·1" de Flores; 
nas 1", 2", 3• c '1" de Villa Be1!11; na 2" de Bel· 
monte; nns I •, 2", 311 e 411 de Cabrobó; nas 3• e 

. ·1• de Ex1i ; nas I", 2", 3'1 o 4" de Granito; nas 
·1", 2•, 3" e '1" de Pctrolina; nas 111 , 2", 3·• e '1" 
.de Salgueit•o; nas 111 o 2" de Tacaratú ; nns 111 

c 2rlo d(~ Hn,marn.cú; lUtE: 111 , za, 3a, ·1n, sa e Q:l 

. de Nazl\l'eth, além das duplictltas das ·111 o 5• 
secções; nas 111 , 2", · 3", 4·1 n 511 do Viconéb, 
e mais as duplicatao das 3" o 4'' secções ; 
nas 111

, 2', 3" o 5' da Escadtt ; nas I" e 
311 de Tmcunhaem, que não mencionttm o 
nome dos votttdos ; nao I 11 o 2" secções 

. de Muril.Jcca; nas I" ·e 2• do Serinlmem; nlls 

'1" de Regeneração; nas 1 n e 4" de Jeromenhá;:.,, 
nas 1", 2", 31 o 4" de Piracuruca; nas 1", 2•;) 
311 e .tn de Jaicós; nas 1", 2", 3", 4•, 5', 6•··e' 
7·' do Oeiras; nas 1•, 2", 3", 4• o5" de·v:a-·; 
!onça; nas 1•, 2", 3" e 411 da Parnnhyba; nas 
I", 2•, 3n, 4" e 5• de Amarante ; nas 1 >, : 2';.:.e ". 
4" de S. Raymundo Nonato; nns 111 , 2n, 3•,4•.;;; 
e 5' de Picos; nns 1•, 2", 3• e4" dePatrociniq;:): 
nus I•, 211 , 311 e 4" de S. João; nas Jn, 2", 3•.~'.7 
4" da União; nas !•, 2•,3" c 4• de Alto Longã{i: 
nas 1", 2", 3' e 4• de Paulistl1; nus I"; 2", 3"..1f~·: 
4~ de G.urguéia; nas I" e 2' d11 Bat.allia ; ·. na~ " 
1•, 2", 311 e 4• da Apparecida; uns I" e 2" de,:~, 
Burity dos Lopes; nns !• e 2' dn. Santa Phi·:.:: 
lomena e nas 1", 2•, 3·•, 4" e 5" de Correntes.···. 
. 0 Sr~. ANTOI\'10 BAENA (sm·vindo. de 1• se- •. 
cr·ctcwio)-Communico a V. Ex. e ao .Senado. ·. 
que o Sr.senador EstevesJunior 11cl!a~se prom-. · . 
pto Pill'::t os trabalhos legislativos e tenr dei· . 
xado dê comparecer ú.s sessães prepa1~11torias . 
po,r motivo de força maior. · .. : ,, .· .. 

0 SR. PRESIDENTE-Fica O Senado inteir~ao: .. i! 
., ,,·. ·.," .. :'•' 

. 0 Sn.BRAZ CARNEIRO (pelà ordem)--Commu• . :, 
mco a V. Ex. que o Sr. senador E!ysou J\.!:11'·. · .': 
tins encarregou-me de participar ao Sonacio · . 
que deixava do comp11recer· ú. ses2ão de hoje: · 
por achar-se enfornro. . ... 

O Sn. PnESIDENTE-Fictt o Senado inteirado.· .o.: 

Em vist::t da communicação que acal1~ aé/~; 
sct• !'cita por parte do Sr. senador Estev:es :'~ 
Jumor, de achar-se prompto para oa tmba~' .. 
lhos, verifica-se a oxistencia do senadores em< ;i 
numero de metade o mais üm, na C<tpitai-\ 
Fccloral, o na 1'órm11 do art •. 3" do regimento. ; .. 
vac-so !ltzer a devida communicnçüo no Si• • .. ) 
Prcsidont& d::t Republica. e á outra canmm; . : · ·. 

Havendo om mãos das commiasGos tm- · : .. 
bnllws urgentes, .convido. os .Srs. senadoJ;'es·· ·'·,i 
para comparecerem- anvnhã, á mesma 1lor11, 
porque ó possível que so apres·ente alg-[un pa- : . .
rccor. , ·· ·=: 

Levanta-se a sessão ás 12 horas c ,10 mi~>·:' 
nu tos da tttrde. "· 

!L .. : :;. 
• l.:;· .. ~ ~ :. 

4 n sessão Drepuratoria em Ide maio de 1893 I •, 2" o 411 do Correntes ; ntts I", 2", 
3• o '1" dtt Boa Vista; nas I 11 ,' 2", 3" o 4" da 
Leopoldina; na 311 do Egypto o !1[tS 111 e 2" tio 
Parit dtt Pedra.; 0 113 autllenticas da eloi~ilo Pl·csirloncia do S1•, Gil Goulctl't (2° scc1·ctm•io) _:: 
sc.natorial a quo se procr•deu, no est r do do 
Ptauhy, nns 1 "• 2•, 3", 4'', 511 e Ü" secções de su:.nnmo -cl'"mnun-Loitm·n o npp1•ovnçiLo r!n nct~ 
Therezinn. ; nns 1 a, 2n, ga o •111· do Poripcry; - gXl'B,lllli~'.m- Obsot•vnr:Jos do t'l'. pl'tJS!donto, . _; ,} 

~1as I", 2", 3" o 4" do Mamtahoan ; na:J l", 2": Ao moi o dia compa1•ecom 19 Srs. senndoros, '.;': 
3" o 4" do Ctt~tello; nus 1", 2", 3" o '1' do rt sttlJcn•: Gil Goulart, Antonio Baona, Gomen
Campo-1\laior ; rms socçGcs unicas do N:1bt!, sor·o, Bmz C:tr•neit'"• Nilltt !Ul.Joir•o, Sttluaulln. 
A_m11rraçíio o Porto Alegre; nas 2" o ·1" soe· M:J.t•inlto, C:ttundn., Cnnlm .Junior, Souza , 
çucs tlc; Itttmuraty ; ntt I" ~ec,;ilo tlo 1\l:tttüo~; C1Wlho, 1~osa .Tuniur. Qttintino Bocn.yuv11, 
mts 1", 2", 3" o 'l'' da Colonia; mts 1", 2", 3' o UIJalL!ino do Amtwttl, João Cordeiro, Almoidl1 , 

(
.; 

·;,. 
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,c• ·, ]3arroto, RnJ' Bltrhosa, Thoodoreto Souto, Pi- r Joüo Corrloiro, Oliveira Galvüo, Almeida Bar · 
f; : · : ,.nhoiro Guedes, Fi r mino da Silveira o Olivcim !'~'to, Joüo Neiva, Firmino dtt Silveira, Rosa. 
!c . , : Go.Iviío. Juniot·, Virgílio Dn.masio, lv!ont.eirodeBarros, 

· ~,.. Abre-se ;t ses silo. . Q. Bocaynvn, I3J'ttz Carneiro, Aristides .Lobo, 
;; Sa!d:111ha Marinho, Acp.lilino do Amaral, Pi· 

· ~· E'lidtt, po~t;t cm discussüo, o não lmvenclo nhoiro Guedes, U. do Amaral o Luiz Delfino. 
.. -- , · · reohtmuçõr.~ clii-se por 11pprovttd11 u. n.ctu. dn. , 

~ 
, · .aessíio 11ntorior. Abro-se 11 sessão. 

- ' -o Sa. 3? SecrmTARIO (servindo de 1•) dit E' lidn., posta em discussão, e não havendo· 
- - ::.- conta do seguinte reclamações, dil-so por 11ppt·ovu.d11 11 11ct11 da 

·-~·- • sessão anterior. 
. .<:: O SR. 2' SIICRETARÍO (saJ·vindo ela 1") dá. 
· '!? EXPEDIENTE oont11 do seguinte 

' 
1_ ,, •• ·" 

OJTicios : 
,:' . Do St•. scnauOI' Aristides Lobo, dat11clo do 

ho,jo, concouido nos seguintes termos: 
· Vim no Smmdo po.ri1 111vmr o parecer da 
eleiçiío somtori11l do Pern11mbuco, npezar de 
sentir-me incommodnclo, 11111s 11qui chegando, 

~·; 3 · esses aggr:waram-se; pelo que i'ui forçado 11 
, i! . retiml'-11Je.-Jnteirado. 
'' ~. ' Do Sr. A. ·Coelho Rodl'ignes, datado de 28 

:J · · ·do mez findo, remottondo inclusos o tele· 
· ií' . · gro.mm11 cm que 11junta 11pumdora da eleição 
·' ~< -._; senatol'ial, n. quo se procedeu ultimi1monte no 
· ~~\ · estado do Piauhy, communicou-llto ·ofllcil11· 
: ~: .-. ·.mente o J'e~ultado d11 ~Jltll'i1Ç1io. c a act11 gcr11l 

:; r: . :desta, pulJllcadtL na Jolltl1 oJllcutl do govor·no 
.. ~ ·· .· c·e do conselho municip11l da cttpital do mesmo 
,· ~.:.- · .:~est11do.-A' com missão de constituição. 

:r 
I 

:~\l··. 
'[· . .. 
'.·) . ' . . . . 

\1 

0 SR. PRESIDENTE diz q no, não lta vendo 
nad11 mais a trattw-se, convidtt os Srs. senil
dores tt reunir-se, ttlll~Lnllü, 110 meio-dil1, 
em sessão proparatori11. 

Lev~tnttt-se a sessão ás 121/2 horas d11 to.rdc. 

5n fl~sslo oreparatoria em 2 de maio oa 1893 

P1·asirlanc:'a do 81·. Pl'urlante de Jllomas 
(vicc-pl•asid anta) 

SU'Ml\r1\lUO-Chnmttrln-1.~l'it,lll':t o appt'lWnr:fio rln. nctn 
'-EXI•I~Tilll~'I'I~-Ohl'OI'\"tlQifOS rl n ~I', prosltlmlto-OIIlcio 

- il:t Çn.lllnt'lt tlos Doputndos- OUsorvnr:rJeH do St•, ru•o .. 
Rioonla. 

·r. 
li -" Ao moio-di11 comparecem2'1 Srs. sonadot•es, 
li · · a sabet·: Prudente ele MoJ•;Les, Gil Guulart, 'I· , • 

-1 . Antonio Bnona, Souzn Coelho, Joaqu11n Sttr-
'1 rnento, Gomonsoro, ElJ•sou M11rtins, CtLtundl1, 

I 
.I 
I; 

EXPEDIENTE 

o meio da junta 11]mradm'i1 dtt oleiçü? sena· 
tori11l 11 queso lll'Ocetlen no estl\do do Pmuhy,. 
cm 31 do janeiro u !timo, d11t11do de Thet·esina 
em 13 ele março findo, remettenrlo 11 acti1 da 
i1puração gemi dos votos d11quel111 eleiçüo.-· 
A' commiseiío de constituição e pocleres. 

0 SR. 3° SECRETARÍO (seni,!dO ele 2') de• ·. 
cl11m flUO não Jm p11receres. 

0 SR. PRESiDENTE-Sendo o di11 de amanhã· 
o m:1rcudo pttl'tl 11 u.bertur11 do Coúgresso e 
podendo verific11r-se hoje n11 out!'i1 cns.i1 1 do . 
p11rlmnento 11 presença de numero snr~mente · 
de deputados, fic11 suspens11 a sessuo por· 
meia Jwm, jli1l'i1 esperar-se qualflllOl' commu· 
nic11~:üo neste sentido. 

Suspende-se i1 sessüo 11s 12 homs e 30 mi: 
untos di1 t;ude. 

A I 11om d11 tarde contim111 11 scssiío. 
O SR. 2' SmcRETARÍO (se1·~íntlo de 1") lã um• 

officio do J" secrotu.rio d11 Cam11r11 dos Depu· · 
tl\dos, datado do hojo, communicttndo h<~ver . 
n11que!lit cas11 do pal'lumento numero sufll· 
.ciente de Srs. deput11dos para tt 11bertm•11 do'·· 
Congresso Nacion11I. 

O SR. PnmsíoENTE declm•a. que, em vista. 
d11 communicação quo aca·h11 de ser lid11, a. 
sessão solcmno de n.bortur11 do Congresso Na. 
cimml torá Ioga r• 11111anhü, ti. I hor11 dtt tm•de • 
1111 sn 111 do Senado; o que se vai communicar 
110 Sr. Presidente d11 Ropublic11 e á outra. 
Cl1111i1!'11. 

Em se.,.uidtt convidtt os Srs. S011i1dores a. 
com]lareccr 111111111hã jlttl'i1 assistirem t'L .sossiio 
do instnllaçfto o dá J?ttl'tt a Ol'dem do dm 4 do · 
corl'ontc: eloiçüo d11 mesa e d11s commissües 
llOl'nHtllCJJtes. 

r.evn.nttt-so a sossiio lt I hom:e 10 ·minutos . 
d11 tarclo. 

I 
I 
' ' 
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Sessão de abertura da s~ sessão ordinaria da 1" legislatura do Congrez~o ~:>:· 
Nacional da Republica · dos Estado.s Unidos do- Era:z:il . · · · ":r-

A' I hora d11 t:.wde do c!i11 3 de m11io de I 803, 
reunidos no recinto do Smmdo os Srs. sena,
dores o deputa,dos, tomam 11ssento n11 rries11 
os Srs.Prudente .rase tle Momes e Ba,rros,vicc
presidonte do Sona,do, .Toilo Pedro Bell'ort_ 
Vieira o Gil Diniz Goul11rt, I • e 2• secreto.rios 
do Senado, Antonio Azoreclo, I o secretario d11 

· {):.tmarn. dos Deputados, e Frederico Augusto 
Borges, serv ln elo de '1" secrcta,rio d:.t me~nm 
e11m11ra. 

O S1•. Pre!S!h!ente - Est:.i. a,1Jcrtl111 
3" sessão ordinaria d11 I" legisl::ltum do Con
gresso Nacional. 

Annunciada a chegada do emissal'io do Sr. 
Vlce-PJ•csidontc d:.t Republica,, portatlot• da 
mensagem dirigido. ao CongJ•csso Nacional, à 
Sr. presidente convido. o Sr. 2nsecretario do 
Senado o 4•• da Cnm:.wa dos Depnt11dos a 
introduzil-o no recinto. 

· .Recebid:.t a mensagem, o Sr. presidente 
declara que se vao-ln·oceder :.\ leitura. 
_ O Sr. lo secretario do Senado procedo :.\ 
leitum da seguinte 

tenam e se li""ttlll harmonicamente na conver· · ,-. 
gencia para /l1n'ogress~ o dosenvolv~monto d~ · , :e
Estados Unidos do Braztl. Nem ser111 plttUSl· , 
vol cspemr que, dada, a in~titui•;úo do novo >. .. , 
regimen, o mecanismo soçml entrasse desde.. ..,::' 
]O"'O a lnncr ionar sem attr1tos nem obstaculos, ·.-' ;.,, 
alliLs dccurrentes do ca,usn.e superiores :.\ VOU• '''',.:?;<: 
tade e previoi1o hun1mJas. · . · -, ~ ';:à:i\ 

Felizmente o povo lJrazileiro esta convenCl·,;'/:;:!r 
do, e disso tem dado repetidas 1~:-ovas, de ql)&_;' )Ç_ 
11 Republica e a condiçúo ou 1orma propr1a. ---;:'~} 
d:.t coüstituiQilO de sua n11cionalid11do, e pofs-, T•;;;;.) 
necess11l'i11 ])ara o equilibrio e ~rescimeüto d!Ji )··,<> 
sociedade, poJa su11 adaptaç.ão a naturo~a; e a :''):::!: 
indole das nações do contmente amerlc~tno. . -·:·: 

Em fttce da situaçilo actual, cuja gravidade- . -.!· 
exige toda :.t prudenci:.J: ,e cri~erio d11 pttrto · · 
cltt autoridade, é par11 1111m mottVo de g:·andGl . , 
satisfação a rcuniüo do Congresso Nacwual, - .: 
do cuja sabedoria e pt1triotismo esperp va,lioso . ' -~ 
nuxilio e coopernçilo para c~ntinum~ :.t exercer ... -,; 
as honrosas funcções que me fornm conlladl1s. . ··· 

Apôs os acontecimentos lloliticos de· que·,· :i 
tivestes conhecimento, posteriores 11 23 de·'-·· ·c 
novembro de 1801, os cetados federados pro- - ,, 

MEN's.•.aE~I se"uirttlll no tt•abalho do sua. org::tnisaçúo, _, -:'\ 
rc~onstituindo seus corpos deliberantes e ·· 

sr:s. membros do Congresso Nacion11l- promulg11ndo nõvus constituições, :.\ excepçilo -,·-~ .. :.-,· 
Sa,udando-\•os como representantes do Poder dos do Pará, Pcrnt\mbuco, Alaguas, Bahia, _ 
Legisl[\tivo Fedem!, cumpro o dever que me S. Pn.ulo, Minas Gcraes o 1vi11tto Grosso, que · · , 
impõe o 11rt. 48 § o•• dn Constituiçilo, expondo m11ntivoram 11D primitivas. . --:, 
'll situnçiio actual do paiz e as providencias o · Em qnasi todos os estados acham-se rc:;u-. 
refm•ma.s quo me parecem oppol'tunas c ade- h\J•isndo:l os serviços rospcctivo.s, ltave!ld~
qun.das ti IJOtt m~~.rch:.t dos negocies publicas.· lhes sido já entregues os que pel:.t C•nst1tUI· . ;;:-:: 

A roconstitui(-ilo p:~litica do nossa patri:.t çúo Federal lhes pertencem_; o que . se _ve·· ~--,':'.:;: 
ainda se acha, como sabeis, em sua plmse or- rillca i"lmlmente em relnçao ao Dt~trJcto :.<i'; 
~anicn.; c, tendo do sncceder à centr:.~lisa~ilo Fctlcral~ menos qua,nto a,os sm•viços do illumi· . ,, ;, 
ao antigo rog-imen, st'J a pouco c pouco óque naçüo e esgoto, cujtts companhias protestaram · 
se individnalisttm o se dUferonchtm os elo- contm :.ti·espectiva transJ'orcncia, dependm~do · 
mentes JlOliticos que constituem a Rcpultlica do Con"'t•csso Nttcionnl resolver a questao, 
Fodcmtiva Br:.tziloirn.i o semollmnternontc os o nind:.t "'qunnto n.o do n.bastccimonto 'do. ::tgua.· 
apparolhos administt•ativos, tanto dt~ União, A despeito do nos acharmos em CJrcum-
como dos cst:.tdos o llo> municipios, so conca· stmwhw das nmls Jnolindl'OSI1s p11ra a. vida .. , :·,· ,, 

;;i 
tj·: 

'\. · I ~;i 
' , I .1 L 
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socit~l, ú,s qut~cs t~cabo de referi!•-mo, justo é clcitort~l; systcmatisnção das leis sobre no. tu· 
reconhecer que o aspepto gorai di1 União é mlisaçiío; reguli:unenta~i:io·do t~rt. 71 § 2' let· 
animador e cheio de promessas do mt~is pro- trt~ I; e§ 3" o t~rt. 72 § 20 da Constituiçfto, ro· 
sporo futuro. l11tivos i perd11 o l'Cacquisiçfto dos direitos· 

Como nott~s dissonantes, cumpro infeliz- politicos;desappropriaç-:io por utilidade publica 
monto registrar t~s pcrturbi1('ücs, mais ou Jedcral; registro civil de nascimentos oobitos; 
monos gmvcs dll ordem publicll, occorridas interpretação cl:tra e formai do texto consti
nos estlldos do llio de Janeiro, Amazonas, tucional r1ue tmta ele accumulaçõos remune· 
Maranhlío, S. P1tnlo e Rio Grando tio Sul. radas de func;õcs publicas ; c indicaçlío do 

modo ]lelo qu1tl devo tornar-se etrcctiva a 
- Nos primeiros, domm-so tentativas do scdi- concessão de subsidias nos ostados; assumptos 
ção, logo reprimitlas, tl1·mando-sc nov[l.mcnte estes que ll[\ pratic[\ tecm sido causa de diffi· 
11 ordem e a scguran~a publicas· culdades que convem remover. 

No ultimo daquellcs cst:ltlos continÜ[l, 1t agi- Tambcm se mo aflgumm ncccss[l,rias as 
· · tllçüo rcvolllcionnri[\ qucta.nto affiige o nosso sen-uintes reforma~ nu. logisl11.çilo: revogaç-;:i,o 

Jlat;riotismo c it qual o Governo Fe.lcralnlío cloodecréto n. 1371 de 14 de fevereiro do 1891; 
tem ccssa.do rle procurar pilr o termo por que · · t· f 1 1 
ancei[Lll1 todos os lJons cidndiíos. Hctvendo sido sujeitar-se ti ,]U~ lÇa . et era ,o processo e 

jul••amonto do cr1me rle mocd;t Ja!sa; erear-se 
nlli inv:adidu o territorio brazilciro, o Governo nestrt C[l,pit[\1 segundo logttr do procurador 
Feder:tl, cm obscrvancia do art. 6" da Consti- seccional ou darem-se auxiliares ao actual ; 

-tuiçüo, tem prestatlo :to resp~cti vo presidente rever-se 0 regimento d:ts custas judiciarias ; 
o auxilio qao· rentúsitou, sendo o sou con- intcrpret[\l'·SC 0 art. 47 do decreto n. 848 de 

·stante desejo a p:tcificnçlío dnquollo estado, !4 de outubro do 1800; molhoraJ•-so a orga
. reslttbclec~ndo-se a concordi1t entro seus lmbi· nisnçfto judiciaria federal e a deste districto; 
i[l,ntcs. . . e, flimlmonte, prover sob1•c o pordlío e com-

. ' Relev:t notar que, dumnto o antigo regi- mutação das penas impostas pelas justiças dos 
·.··, f::. ' "Jnon, por alguns agora prcconis1do como de estado> cujlls constituiçüea nlío tenham eogi

.. ]ll.Z e florescimento, mu!to lJl[\is gpv_9s J?rm!l tatlo daquol!tt lmma.nitaritt providencia . 
. _ . ' ·os ab~los quo, pol' oir01to de altortlçues mst1- comrtmtnto aszás lison:,roil'O o est1tdo sani· 

1'-'· ·· tucionacs mono~ Jll'ol'trnt!as o monos impor- tario na capito.l dtt Republica, cote assumpto 
,.- ·- . t[l,ntcs, soift•ou nossa patria nos tempos quo oxi::;o vosso especial cuid[\do. Promulgada a 
, 1- · so seguiram immediatamcnto a indcpondcn- lei 'do or~ani:>açüo do Dietricto Fctloral, foram • 'I · oia, llll ópoc:t do <td vento t!o consti tu dona- transJbridos para a Mnnicipalid[\de os serviços j1 . lismo, no período vulcanico da rogcncitt c, concornrntes it sande pulJ!ica e hygicne tor· 

'
':. -1.:_.-·.: · · ]Dstcriormento, nas ngitnçõos provocadas restl'e, salvo algnnsexpl'CSS[\monte reservados 

]Cltt re:tcç[io consorvntlom do 1841. Bllst:t p1tr11 0, atlministmçlto Jedoral, nos termos da 
·· alluclir aos movimentos politicas, sanguino- lei n. 85 do 20 de sotomb1•o do 1892. 
•_=j · · lentos cm smt q Ullsi totalitlatlo, do I 82·1 cm Torna-se do g'l'D.ndo interesse o do urgoncia 

:·._:

1

.. Pcrnunbuce, do 183.1 nesta capilttl o que n rlccroto.ção da roformn., que ponde do vossa . 
. · , =- repercutiu om iodo o Brazil, de 1833 11il Btlli ill 11pp1·o\·açüo, dtts repn.r·tiçõcs sanitarias mar i· 

· ·_ 1 -· e no P;trit, de 18·1~ cm Minas Goraos o Silo ti mas, c a interpretaçfio do art. 72 § 24 no 
i·. 1 Pn.tllo, do 1848 cm Pcl'llamlmco, o com CS]JC· que diz re:~peito ao exercício da medicina e 
': .. ··- cio.litht•le o do 1835" 18·1•1 no lH'oprio estado rlil pharmacitt, visto Jtn.ycl' sido entendido em 
, ao Rio Grande do Sul, o cujos inimitos, aliús ;clg·uns estados no sc1lt1do do quo nenhuma 
,:-: - tão nob1·os o generosos, ;;ti tw IIm do dez t~nnos haiJllit:tçlí~ lcg:tl deva ser exigido. pum o eles· 
· .. [ puderam sc1· dominado" pelo impcri;üismo. om11enllo das respectivt~s i'uncçlies pl'Ollssio· 
.'' Por actos succc~sivos,.Jbi ·posta cm ox- 1mos. 
· li ecu~üo a lei n. :!3de 30 do outubro de 1801, Algumas providencias legislativas soi•iam 
·'.-!. · que reorgttnisou m sr.'l'viço.> thl ndministt•açi'io nteis qu1tnto ao sane(tmonto desta capital, 
;{ · f(l(lOl·al, oxpetlint!n-se o> competente., l'rguln- prestando a Uniii:o o sou apoio [\O governo ; ~r= mcntos pttm as rlivct•sas secrct:wias rio Es- municipal, a quem cabo a iniciatil•n. n[\ os· 

, _il;~ tado e t•cpartic;:ics do ützcnt!a .. Entrct[lnto, pecio. 
':'IIi.· devo invocrtl' :1 vo:s><a cseliwccitb attonçfto Aind11 com rofcroncill a este ramo do ser· 

'' p1tl'a a nrecssid:tdo de ser cont'occionadJt n JrJi viç> publico, devo informnr-vos quo l'oi do· 
: · !1: o1•g'anim1 do Trilmrml do Cu11tas, iJditui,·:1o mmcia.d:t tt Convenção Sanitat'i[\ Intomacio· 

.. J \',' q1w, lnstltl!:tdlt lmpouco trmpo, tem origi· ml com ;w Republicas Argentina o Oriental 
i. ·[ ll~lllo rccl:.tmu.çõcs vetos ('lJlb:tl·nr.,os tl'llzitlo.; ú. rio Ul'ugu:ty, lt qual doixarú do suhsistir cm 
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mtu·c]Ht da arlminist.raç·ii:o pulJlic:t, cm l'it?.ii:u 3 do ngosl.o do cm•J•onto anno; bem assim quo 
do modo por quo lbi eorlfltitnida. "gowruo tem diligonci:tdo no sentido do ser 

Alú1n tio uutras l'ülbl'nlns, do quo :ulianto ut.ilisatltt a ttntori~nr,üo logisln.tiva coneor-
mo occup:troi o.;Jli'Cialmcntr, st~i:t-rno li.eil.o 'nontoao OfJtniJolecimcnl;o do luznroto.> om va
salicut.u· ti conrenicneia dtl l'CI'io:iü tltt loi rios !IOntos d:1 llt'llltb!ica. 

' 
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SESSÃO EM 3 DE l\!ATO DE·l893 
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Coopomndo, como de. sou dever, pn.rn.o dos· locido um dos respectivos envin.dos, ·foi im
onvolvimento d:1 instrucç1Lo pu!Jlicn., o go· metli:1tn.mento nomcn.do o seu successor. ·,.·:. 
verno protnulgou, pelo docrcto n. 1159 do 3 Aquollo triste acJntocimcnto nüo cJ.usou em- · ... ,. 
de dezembro do :1nno findo, o ·codigo das dis· bttraços ii. dofesn. dos intorossos brn.zileíros, 

• . posições cammans ás instituições de ensino p~is que aind:1 então não tinhn. chog:1do n. seu ' ·.:,1 .... SUllOrior d<>llendentcs do l\Iinistorio da Jnstiç:1 dos tino o enviado n.rgentino. 
e Negocies Interiores; o como complomcnt•J Em execução d t la i n. 07 do 5 do outubro ; .. 
ela!Jor .m-so actnalmcnto oa estatutos cspo- ultimo, p11rtiram po.ra ::t Chinn. dous onvio.elos . · ·· · 
cio.cs do ctttll1 1hculdnde. . oxtt•n.ordinn.rios o ministl'Os plenipotencia-· · ) 

P11m verificar o> J'03ultados csporo.dos dl\ ri:Js acreelit:tdos om missii:o cspeoi,l. Termi- · ·.~: 
. 'l .reformo. do Gymnasio Nl\cion:tl, estabelecida nl\da cst11, al!i ficará um dolles em inis-

no decreto n. I 10-1 de 28 do dezmnht•o ultime, são ordinl\rio.. E' de osporJ.r q uo desse .· ;.:. 
removendo as difficnldadcs que ttprment::tVa acto, dostinl\dO 11 ostreitl\r noõs:ts rolo.çõos · ·;: 
o regulamento anterior qtutnb t\.s exi:~cncbs com 11 China, advenh:tm !Joneficos L'OSUl·· 
po.m n.dmissii:o o 1i•eqnoncin do curso, entcn· br.los ao desenvolvimento do nosso pn.iz. 
deu o governo nii:o utiliso.r·so da antorisa~ão Quanto a..:> J.1.pi\o, o g.?vorno adiou o seu 
.confericL>. pela lei n. J2Q A do 21 de novemlll'O \WOWtlimcnto, porque osso imporio exige 
de JSD!, hnto mo.is qnl\nto, ii. vista do nume· ignl\ldado do tl'atl\mcnto. · , .. 
rosas rocl11maçJcs qnc lho !bt'.>lll cndercçl\das, O oxorcito, quejit é credor clt1. grt1.tidii:o na.· · :. ,-
julga; do necc$laida.do qno contlnuc tt em1Bistil1 cional pelos impoet:tntes scl'viços quo tem :·~· 
a ::tntiga organisaçüo do Gymnasio om intet'· Jll'CStRdo á caus~ da ordem o dn. tranquílli· ·::,·· 
nato o cxtermto. rl:ulc so~i11!, nwrcce todt1. l\ solicitude dos po-

Cat•cco o governo, p:wa estl\ mcdidt1. de IJc- dores publicos no que qoncorne á su:1 instruc
noficos eJTritos, d~ ser !t.:tbilihdo com os moio3 ç~o e melll'JL'l\lllontm que o hl\bilitcm purn. o 
'indisponsl\vois para occot·ror ti, manutenção c:tbnl deoempenho de sul\ missü1. · 
dos doUS estabelecimentos. m• llL'JOllte :i tlecpcta•)ãO do COeligo de ,justiça 

,,,_. 

. ::.; 

O Instituto Profissional,crcado pelo decreto militttr, cuj11 pr•ojedo depontle de vosst1. ll.pre· 
n, 722 do 30 ele ja nciL·o de 1892, tiio nccess::t- ci:tr;[o. ' ·' • ·· 
rio ::t: desenvolvimento d:t intlustr•ia, :1int!r1. Convirio. collocar• L\ ft1.brica. elo polvórn. de . . . 
não foi insta.l!::t•.lo llOl' falto. dos precisos ro· Coxip6, no estado do M::ttto Grosso, em conel\ ·;:. · : · •. 
cursos orço.monttwios. çi)es r1.na!ogas· tis r.l::t fttbric::t d::t Estrell::t, v o~".. 

Pelo mesmo motivo nii:o pô do ainda o go· tnndo -se o credito nccosso.rio pn.m a ::tcquisi- . · :·, .:, 
'vorno lll'over ti. c·.i'e:tçüo do Institut::r Com- çã? dos appar(ll!ns o machinl\s indispenso.' ·. t:í 
moreia!, que ::t expll.nsii:o coonornic11 do paiz ro· vow. :::; 
cli1I,Ul. inadin.vclmento. Do todo. utilidade scri~ n,utorisn.r-sc n. des- · ·.· 

O novo sm•viço da cstatisticn. do ensino pri· pr,zo. com a constt•ncção dn.linha telegr.\phicn. ··.·i 
·mario, sccund:1l'io c normal til\ Ropublio<l., do Ubcr:\bl\ t1. Cot•umuti.: metlidi esta não· · .. : 
commottido ti. UniiLo, não p.;tlo ignalmonto sómente estr•ategictl., como ainda urget1te~ . •.:~ 
tmcluúl'·SC cm roalitln.rlo, por lhlto. do ct•eclito; monto roebnmdtt pelos propt•ios interesses do. .... 
como tl\mbom nii:n i'oi pos,ivcl iniciar-eo t1. administl'l\~ii:o pnblicll.. · • ·. · ·,:_; 
constl'uoçiío do pl'ojcctado cdillcio dt1. !lecoltt O gOI'crno já providenciou, pelos meios n. seu . , .'.:j 
Nacional do Bc!las Artes, nem lançM·>o ,., · tt!c:Lnce, sobro o crJ uipamcnto o arm:J,mento · ..... 

· bases pil.ra a ot•ganisaçlio do Tlwo.tro Nacional. do nosso· exercito. E' urgente q uc esse sup;· . . .0'::~ 
· Com ci1wcro cm ponho eontinúo a ca1brçll.t'· pl'imento ·do ll.rtigos IJellicos sejt1. razo::tvel· .. ' 
me 11:wa quo se conscl'l'em c l\)JOL'tom as rc· monto augmontl\do, tanto quanto o exigem: '.\ 
lt1.çõcs de amisado quo no> ligam a todas a> ns nccossidttde: o.ctuaes. . ' ·:.·:J 
naçõ

1
cs,. 

1 
Não 

1
,;!J.>tll.nte tor sido t1.Ugmo!Jntadt1. de dous .::.·.·,~.· 

S:t JCJs, pc l\ mcnsng-cm que tive a hol1l'l\ do v:J,sos c o guerm, aos quacs revcmonto se .' 
diL•igir-vos em 12 do umio do anno p:1.ssado, :o•!tlicional'iio ll1l\is dous, a g!orios:1. nuwinho. · :; 
que, do accordo com o governo dl\ llopu!J!ic:t tlo guct•rt1. bt•,tzileiL·a ll.intltt ficarit longe do , ~ 
Ai•gontiun., o nn conl\mnidade do tl'aLtodo do 1 que eleve 8er ]ll\Wt bem dosomponh:tr o: '·\'' 
do setembro do 1880, o Gol"erno Federal podiu clovadtt missão que lho impilo L\ oxtonsissima· . ;1 
ll.O Presidente do.~ Estatlo:J Unidos dl\ Amct•icl\ lin!J11. dl\ cnstl\ do paiz o t1. posiç::to deste na . · · 
do Ncll'to que acccit 1sso o onco.t•go de :tl'iJitro Amm·iet\ Mol'it!ionl\l. Ut•go, pois, dotttl·a do ····';: 
nn. questão do limites p~ndouto entro o Brt1.zil nutiOL' numot•o do Jll:l.clliMs do gum•t•tt, con·. 
o nq uoll<L rcpu!Jlicn. stt'ILÍihs do a eco relo com os ultimoJ pt'Og'I'Ossos 
· O ]ll'~mpto o llwomvel acolhiment'J quo trchnicos. 
osso pccl!•lo cncotltl·ou, lmlJilit.ou o govct•no a outt·11. ncccssidlu!e, tle cl\rtwtm• inadhvel, · , 
prost'!;'llll' .m' cxccur:fío d.> dito tt•,ttado. üt- por iss > quo cMI:1. depondo princip:.tlmonto o ·· .~~ 
zcndo scgllll' ]lLtL':L \V:1sllington, onde chegou potlcr .tio n:JsStt I.IL'Ill:M!:i., ó :t instt•u,,ç,io pro- .. ·; 
pouco l.nlll]lO t!opui•J, :1. misciLo especial ctwut·· llssion:L!tlo sou pc>soal, quo c:wccJ tlo cscolll.s ·' 
rogada. elo tlelentlet· nos:J.HJ t\il'oitJoJ, Tü!dJ llLl· l>L'atica~ convonicntouwnto lll<mtmhw. 

. 
'' 
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A crcaçiLo, que dcm·ctn.stcs, do novas escolas pa.rn. o,inlg·amcnto c escol 1m dos prollliCtos que 
do aprlnH.lizc~ HÍ:winlwil·os nfio p.':do sot• le- deviam ser oxhibidos na Exposíçü.o Univcrsill 
vadu. u. oi!cito pot• lhlta de meios. Goltlmbiamt, cm Chic<1go; sontlo que muitos 

O governo, nutoris<trlo dcvidn.ment(\, esta- outt·os pmdnctos, por .lltlttt do tempo, 1iJt'i1m 
boleceu a divisão do !itLoral dtt Ro[lub!ica. rc111oWdos diroctamcnto dos estados ao lo'ci11 • 

No intuito do instruir o scn pcssottl, ostevo lltt oxposiçiio. · 
nossa csrtwtdm em constante moviJnento, Os membros di1 commís.siLo bmzilei:rttjlt se 
evoluções e vingons do instJ•ncçiio, aclJaln naquella cidade, p:tra ·onde Jbr<1m 

Dando princi[liO do oxccuí,flo ;'t uW rosolu- t:tmbom enviados os ob,joctns mttis dignos de. 
ção do legisln.rloJ• consl;itninto quo m:mtlou figm·m· no cortamen imlustl·ittl, · 
a.1i1sbtt' n séde do r~ovm·uu do um centro po· rreito!'anclo o pedido constante ela mensa· 
}mloso o comnwrcial como a cidade do Rio gcm de agosto de 1892, ti.cerca ela decretação. 
de JttJJOiro, scguit1 p:triL o phtnalto centt•<>l do de lei qne regule a importação de vicleiras 
paiz a commb~ão dcmttrcatlom tli1 itrc:~ d:t e outrtts planti).S ou vegctl).es procedentes do 

.1'utum C:tpH:tl Fotleral. Ultimatlo.s r•> tmlm- eo:tmngeiro, afim do evitar-se a introducção 
l110s elo campo, nccutm-so acümlmontc a com- simull;:tJ.Jea do Plt.yllorcel'a va<tatl·ix,conl'lo que 
missfi.o nos de escl'iptoJ·io, qtio vão udi:tnt:tclos. provereis de mo· lo a proteg-er-se nesse sen-

Sendo nattu·nlmonte llemomelos es~es tJoa- tido a industria agrícola di1 Republica. 
ballws PJ'elimimues pn.rtt a mwlançtt ·defini- Espero igualmente que vos pJ•onunciareís 
tivo. tln. c<tpitttl, t:üvez conviesse tmncl'ol'il-n sobra 11 i1Ssignatum c trocu. das rnt.itlcações. 
~e~tlc já c provisorittmcnto .uar:c alguma loca- dos pr•otocollos da conJér·encia cJT,·ctuatla em: 
lldn.do du int01•ior. · . Madr·icl aobre a pro)?riedade indust.l'ial e que 

A rotle tel~>gr<tpl)iea dn. União o sou tmfego !'oram submettidas tt YOSSI). i1Jlpl'ovação. 
continuam a dcsOJll'ol ver-se cxi;raordinaria.-
mente, a ponto ele cxigil• complemento e Cont.in11i1 a ser feito com n. desejrwel regu-· 
supplemcnto de linhas novas. Pttl'tt concluit·- laridn.cle o serviço dos eorreios, que carece 

lle ser reor!!:rmi~ado e au.,n·mcntado. se a c:>nst!'ncção d<t liull:t de Belilm a Manaos, -
ilerm11eira capital que ftütrt.p:ua ligm·em-se Cuidou o governo em deRCnvoJ ver• o ser-
pelo tclrgrr.tpho o> estados uns aos outros 0 viço de immigt•o.ç.lio e. colonisação no Norte 
todos~~ c:~pitttl <ln União, fttz·sc do mitJteJ• que da Republica., creando t.t•es commissü~s. sob 
concctltws 0 ct·eJitu di1 importancin J'l•stautc :t pt·esitleneia· dos govet•nu1lores do Par•ti. e 
do orçamento t•espectivo, o.>tantlo a csgot:tt·-sc Alu.güns c do Jll'Csidento do Ceará, encarre-
o que rui decJ·otatlo em 1890 . gadas dto propa:4ancla e are<1ção do tres nu

Funccion:t mais um cabo subm:wino entre 0 cleos <le :1ttracçiío. Infelizmente, á vista da 
J3razil 0 a Em·opi1, com apartamento no nccife exi)luidude d:1 verba· votadi1 pa!'i1 seme!IUJ.llte 
e 110 Senog:tl. seJ•viço, :tindtt se não obtiveram os resui-

' Pen<l.e. tio vossa nppl'Ovação a rclbrma da tados que silo de CSller:tr. 
~e11art\~ao dos Tolegmphos. Merece a :üton- PMa melhor rcgultwisat• o serviço da i ntro
çu.o do CongTGJSO )lOla ul':;e.ncb <lc cOl't'o~p011• ducçãu ele immigl'i1!1tos, e, (Lttondenclo a que 
der com Ol' 0 '{),nisação novl\ t\O desenvolvimento a Cnmp:tnhht l\Ietropolitamt em cessiona!'ia 
dos serviço"s, do diveJ·sus contr<1ctos pam aquello fim, re-

Attcntlendo aos cltuuoros que levanüt a .sol\'CU o govorn~ l'usional-os, colobmndo em· 
:Popula~[o nas époctts do succ<t, julgou 0 go- 2 do ap;ns~ol~l·~xuno p:ts~ac!.o ,um noYo i1CC01'llO · 
verno ele lJOlll alvitre não dcrnom1• a con- cm substttUJÇtto dos prun.tttvos. Por esse ~C· 
strucção, que ost:'t prestes :1 concluir-se, de co~·do, CJUO começou a !'Lg-ora~· cm l .doJa-. 
terceim linh:. tlc tubos p11m ab!Lstecimontn neu:o do 1803, a compal~lll!l olJJ'Jg'<t~so .i11!1tro
do ·!lgua a c,; t:~ cidade, cujo su pprimcnto fic:~rà ~lllzt:• nns portos lJl'ttzllen·os u 111 nulhao de 
assun not:~volmentc au"'mcutado cmbo1·a se llllllllg'l'i11ltes no prttzo do dez annos; tendo 
tt•atassc tlc serviço que~ po 1• su:luaLut·cza, sitio tw:.ttltoli1llos os intores~os do Esli~lo ~· 
tenha de SOl' lJl'OXilllttlllOiltO Ü\LllSl\'ll•ido it COllSOg'lliUtLB vantagens rol:ttLYttlllCnto ImO 80. 
1\Iunicipalidnclc. it qualicl:tclo elos immigrantos, peltt cxclusi1o 

CJwocom os pot•l;oõ do nosso mtoml do me- dos_iudi viduo~ solteiros, cnmo .tamlJ_om :i limi
lhor:Lll}O!ltos que o~ :trlapto111 u snti;;lttçi'ío <l<ts ~ttça11 d? m~txuno do Cttdtt n~wlmmltdttdo. Por 
llCccssJ<iades d11 cnmmct•ciu · tlifllcul<iacles msumcwucm da verlm consJgnttcltt, nxou-se a .. 
econoJn.icas, porém, teom o!J8t;tdo a q110 06 intl'o~lt~cçfto do lmnügt•tmt~s no cot•r•ento anno 
rcspecLtros coneo;;siou:tl'iOD Jeyo 111 a c!lbito as no mumuo elo contr:~cto, 1sto é; em 50.000. 
olJras qn~ so lli'OpllZOI':tm oil'ocl.uaJ• o Jl:tl'tt a~ Dut•twte o <1nno do 1802 cntrtLI'tLIII noste 
quucs ohtt vnram /ltrllJ'es tl11s podor·os pn bli- porto o no do Snntos 86, 2!3 im migrantes. 
cos .. A esto J'Cspnil;n teem sido ttcloptatl:ts M Os c~tadus de S. Paulo o Espil'ito Sants jú, 
provHlPuei:ts ao alcance do Pudot• ExecJJtivo. l;onHtmm :t si o serviço do colonisaçü.o, cor· 

. Ro:tli~ou-so nesi;:~ c:tpit.al com Jclir. i·csul- t•ondo as tlo•poza.s 1101' conta dos respectivos, 
tntlo uma expooiç[o proptu·atoria como lJaso coli•es. 
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Grande incremrnto lw. tido a viação fcrrea 
fiscalisad:t pela Uniiío, em relaçlio ao tra· 
fego, construc~ão o estudos. . 

A rogu lttrisa~ão do. rêcle ferrea federo.! 
acha-se sujcittt i1 commissiio que para. tal llm 
nomeaste.~ 'na SPssão transacta, como ct,,nse
quencia. do decreto legislativo n. 109 de 1-:! 
de outubro de · 1892. 

Retbrmndn. a Repartkão deFiscali~nçfio pelo 
decreto n. I. J G<! tio O de dezembro llndo, 
passou esta a denominar-se InspectOJ•itl Get•ttl 
de ·Estr11clas de ferro, sendo approvadn.s 
instrucç(íes para o serviço de tomada ele 
contas !'ts companhias que gosum de g:wanti:i 
de ,iuros ou subvenção da União. Fomm 
cassadas algumas conc~ssües de estru.tlas de 
ferro qUe incorreram em pena ele cttduci· 
dade. 

Com excepçfio da Estrada de Ferro de Porto 
Alegre 11 Urngunyaria, cu,io funcciorwmcnto 
regulàr tem sido perturbado pela invasão no 
estudo, nas outras seguem mn.rcha not•m<J.l 
os serviços que lhes são attinentes. 

Adoptadas vu.riu.s providencias d11 n.l~ada 
do governo e com o auxilio do novo mater·ial 
que vae sendo recebido, o movimento da 
Estrada. Central do Brazil, si niio corresponde 
ainda :is exigencias elo t1•ansportc, melhorou 
sensivelmente e e dttdo ospernr que dentro em 
breve liq ue a mesmtt estradtt om cnndiçües de 
Sl1tislhzcr completanen te aos reclamos do 
commm'cio. 

··no conformidade com o disposto· 1111 lei 
n. 126 B do 21 de novembro ultimo, ttrt. ü" 
n. !9, aguardam-se informações, q 110 foram 
exigidas om lô de dezembro subsequente. pn.1•a 
que se possn tJrnar etrectiv11 a revislío das 
tabellas de vencimentos do pessoal duqucl!tt 
ostrndtt. 

Não é possível aintlo. indicar o resultado 
das operaçüos dtt receita o dospezl1 nos se· 
mestres do exercício rle 1892, por flt!f;a dos 
!Ja!anços do nlgumas !'ep:tl'tiçõos nos e~t·tdos e 
da dclegacitt do TIJcsom•o Fedornl em Lomlrcs. 

A rondtt desse exercício tbi orçado. na. 
lei n. 25 ele 30 de dozombro· elo 1891 cm 
207.992: 120$; os ca.Jeulos do Thcsouro, tlr· 
mudos orn pl'obahilidttdt!s, domonstmm que 
cl!11ascender•(t tt 225. 000: 000.~ . n pproximo.ila· 
mente, npezar de nfi.o terem sido cohrn.dos 
desde o começo do exercício o· augmcnto nos 
impostos nduancil'o.q,ns tttxnssohre o consumo 
do rumo e outrn.s cr·cndas pot• aquelht lo i. 

Fixucht em 205.948:264$128 pcl:t loin. 213 
de igual dat.~t, a. r!espr~.tt dn. União já escri.ptu
l'Uda sohe a201.159.000~; !hltam, por·ém,como 
disse, elementos pam ·• a stut apreciar,·iLo ex
acta •. 

Devem, por isso, provtt!ccer como molltot• 
base os cnlculos o.presentudos no reltttol'io do 
Minisl:ot•io da Fazenda de 1892, com as altera
ções jit conhccidns. 

Assim, o.ugmenttlndo-se {t impnrtanciu de·· 
205.948:204$128,. flxad11 ntt lei, as de: 
:37.286:734$080, dos creditas extmordinttrios e 
snpplementares nbertos pn<>l1 despezas impre
vista~ ou p11ra custeo.r serviços que, clevendo · 
ser translel'idos pttra o:; estados ou Districto 
Feder~tl, continuamm . provisorii1mente a; . 
cargo du União; 1.'153:010;/;, dispendida com· 
o pessoal e materi,,l dn. Rcc.ebedoria Federal e . 
collectorias não extinCtns ; 9.001:830$972, de 
dividas de exercícios findos, em virtude da; 
tttltorisação conleritlu. pela lei n. 30 de 26 de 
ja.neirode 1892, art.J<> n. 3; e 11.7.10:02,1$683 
de difl'cr,mçns de camLio, alóm da som mo. de· 
l 0.000:000$ votadtt na lei ; ter-se-lJU a. despezo. 
total do 260.000: 403.SSG9, que, compu.radu U. 
rendo. de 225.000:000$, mostmrícum deficit de 
•J I. 000 : 4ü3$8GfJ, . 

Este deficit descerú. a 22.028:058$72•1, le· 
vando-se em conta o lirruido elos depositas na . 
som ma de 18.971:805$145; e p11ra. 1ilzor·lhe · 
face são b~\slantes.as sommas recolhidas aos 
bo.ncos em conta. corrente por ordem do go
verno transacto e rtnoelles se obrigat'alll, por . 
contracto, a restituir ao Thesouro· em prazo 
determinado. . · · 

Quanto ao exercício corrente, a. regular 
pela arrecadação jít conhecida do llrimeíro ·· 
trimestt·e, é da.do presmnir-se que a. renda. 
será superior á do-1892. · . 

Surgiram não· Jloucas diillculdades nu ex· 
ccnção da lei n. !2ti A do 21 de novembro elo 
1802 e que redundnrmn em diminuição do· 
producto elos impastos crondos ou aggrn-
vados pela mesma lei. · 

Iguacs embaraços apresentou a lei n. 126 B · 
dtU[UOI!a dttttt, cm raziío de terem sido muitos 
serviços insutflciontemente dotados e outros 
llcarem intogmlmento a descoberto, consti
tuindo vet•dttdeil•us lacunas, o que obrigou o 
Podet• Executivo a a ln• ir ct•editos extrnol'di· · 
narios, na totttlidado de 10.997:1<1<1$458, assim· 
distribuídos por ministcrios: . 

.Justiça e Negocias Interiores. 
Relaçoes Exteriores .•....• , .• 
1\'Ia.rinbn ..... . .- .•.......•..•. 
Gtlel't'i.l •. ••••...••..•..•...• 
lndnstrirt, Viaglío o Obras Pu-

blicas .................... . 
Fazenda ................... . 

2.522:748$750 ' 
350:000$000. 
32: J;í0$000 . 

4.200: 149.$45S · 

2. 903:70 I ~~150 . 
899:000$000-

como melhor oxp!ictwiío os rolatot'ios clus re- · 
partiçües competentes. 

Cumpre notr1!', porem, que nest!t impor•. · 
tnnci!t e;;tá incluicltt a que so relere aos se
guintes serviços, su provisoriamente custea
dos pela União, a qual sorti. devidamente in-· 
t!emnisuda mais tardo : 
Prcsitlio elo Fernando do No-

ronlm (si niLo ficar per· 
tcncemlo t\ União) ....... 122:493$750 : 
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Illuminação publica ...... . 
Esrroto. o •• o o o o o o o. o • o • o. o. 

In;pcctoria Gcml das Obras 
Pttblicn.s .. o •••••••• o ••• o • 

285:000$000 
1.274: 15G$~50 

1.418:3<15$000 
-------
3.099:995$000 

o CJUC reduz aquc!le algarismo a Q.007:7-10.~'l58, 
inclusiYo cm·c<t do 4.500:000$000, do caracter 
ínteirámontc cxtraordinarlo, por sua na
tureza. 

Por decreto do 17 do dozembt•o de 1802 foi 
autoristct!tt a l'ttsão dos Bancos elo Bmzil e dtt 
Ropublic" do> Estados Unidos do Dmzil. No 
relato rio do mini:Jtet•io respectivo oncontrltl'cis 
larg"mcnto oX]Jo~to3 os moth:os C[UO lemr~m 
o governo a tlocretar _a relo~m_a bancar1tt, 
q uorazücs ponderosas nu.o p~rnuctn·m~:_ ao Co!l· 

· grosso J'Cttlisar om smc uHtmtt t•cunmo. Nuo 
em possi1•cl adiar llOl' mais tempo a promul
gação cks>a meclida instantemente reclamada 
pet• toclos o~ orgãos da opinião. naciom~l ; c 
vereis estudando em suas mmudencnc:l o 
t•o!britlo decreto, que ibram consulttcdas tttnto 
qu:into 1inssiy~1 tts altas conyonioncias pt~
blicas o conctlt:tdos tétdoo os tJltet•osses lcgJ
timos. Par" csuo acto peço a vossa appt·o
vação. 

.cabe-mo dizer-vos quo, por intermedio do 
nossos ~tgonttJs financeiros, Jill rcalisr.do ao 

· typo do 1!0 o jnro de 5"/, o omprestimo do 
·S.: 3. 700.000 à Compa!lhi<C Estl'ttda de Ferro 
Oeste de :.nnas cum n, :;twanti" do Thesour,, 
expouiJlL!d·so o usual dem:oto que, nps em
prostimos do Estado, autOl:tS::t o ncgoettttlor a 
.assigmtt' o c:mtt•acto e ma1s dowmontos, 

Do rclttCorio, a qno lia pouco n.lludi, con
stltm em dctallw os cscbrecimontos indis
pens:woic pat•.t, que poss:tos 1brmnl:1l' vosso 

.. juizo s:olJi'O e8>a oporaçfto, quo reputo do 
· incontcstttvoiu vn,ntagons. 

Em cnmprimonto do proccib constitu
ciomü o do ;l,L't •1" dtt lei n. 120 B de 21 de 
novoüün·o citacln,, tom a Uniito c"ntiunado n. 
arrccatlnt' nos estados que o tcemreq uot·it!o os 
impostos rruo 11Jos JiJram transltwidos,_ lll'?CO
dendiHiO do igtmlmodo quanb aD D1strteto 
Fctlcll'al, pc!tt.s rop"rtiçuos dcst.;1, cn,pittcl. 

Rocilll'Ocamcntc, cm .Yil'tmlo do. accot•do 
COlll OS "'llVCl'll:IS rC~JlCCtlYOS, tcO!ll OlllO at'l'O· 

. c::tdtt1hJ~ renrlas da União pcltts reptwti•.;lícs 
cst:tcl.o:wJ do JUo Ort1,ndc do Norte, Pm·ahyiJ", 

. Pol'llttJnlmeo, i'ict'g-ipo, Wn;1,s Gomos, S:urt" 
•. Catlt:trin:t, n Goya.~; OS[lCl'll,llLlo-no cclobt•t1l' 
. i"'mtl :tecot•tlo e:Jm os oJüt·m, oxcopto o do 
, Al:t'"tla;t rtno ji1 docl:wou niio ttcccittcl-o nos 

o ' • l' . l t.ct•mos r li\ lJIIO c•81.:t t'Ct Jg'tt o,. _ 
Atl.ril.>uindo aus C:·:t:Mlos :1 dJt•cc~no tlo cm·tos 

sct·v·ii·OJ quo n~;;L:tntlll a e;u·:::,-.~ tlo GoYC'PllO 
Fcilr•J:tl.l, "cd:ünl.•.> p:>litico tk :!-!~lo l'cYcJ•C'iJ'O 
ilO JSllJ i.l'/l!lJ!l'J•i'lt-lJ!CS l;;l,llli.>Clll tlt\'Ol'Btl,S l'Cll· 

das que deviam ser-lhes privativas, conforme 
a indole elo system11 federativo. 

Vedou-lhes, porem; a imposição de ta.xas 
sobre n,s mercadorias jit tributadas pela Umão, 
st\ lhes permittinclo no art .. 0' § 3" gra.var 
a impartação do mercatlorlas cstrange1ras 
quando destinadas ao consumo em seu pro
prio territorio. Fóra destCI ultimo ca~o, os 
im postoa por ellos cobmdos reverterao á 
ronda geral. 

Entretanto, pela circumstancia de terem 
continuado a vin-orar em muitos estados, por 
umlaro·o pcl'iodo c~e tempo, as leis orçr11nen· 
tat•ias "antm•iores que consignavam aque!]e 
imposto, m<tntivo~am alies a sua arr~caclaçu.o 
como renda propr1a ; e em alguns fot mo~mo 
incluido entro as iilllJOsições das respecttvas 
leis orçamentarias. 

Tiio arraigado esta o interesse em conser
var tal renda, que algm~s g-ove!'na~loros. clte
"'twam a duvidar da mconstttucwnnlldade 
" que a envolvo. 

Pot• varias vezos o ministorio competente 
tom expedido instrucçues a seus ~clogad~s 
nos estados para que neste ponto .s~.1a rospet
tado o preceito constitucional ; o paro. esse 
fim estou certo, prestareis vosso concurso: 

1\o coricluit•, Srs. do Congresso Nacional, 
sPja-mo pcrmittido lb.zer um appello ao vosso 
[J:t.triotismo. 

A Republica, não !ta neg-ar, tem forç~ bas
tante P"ra rcag-it• contra toda..s as rest~t~r;
ciao q üo poss:.tm ser oppost;1,s :1 sua estll,btll· 
dtcdo c ;1,0 seu dosonvolvimonto; no meio das 
:tn·itar·üos quo nos cerc11,m, apezar do todas as 
dltllctild"dco da occ:1siüo, sente-se que a alma 
nacional se agita o se exp:1ndo em todao as 
cspltcr"s da actiV'idado lmmana, e se accen
tü:t :t. nacimmlidado br::t~ileira entro as que 
constituem n. Amarica do Sul. 

A noYa instituição não nos veiu co_m a 
llit•ma abstmct:t do bem, m:1.s como mmo de 
alcanç,rtl-o. E para esl.o objectivo ti_ preciso 
l'ttzor sttct•iOcio do totlos os resentunentos, 
lnsplmt· tt. ttctividtcde nos impu_lsos. mais ge
nerosos, auto o quo !ta .de mats elevado: a 
imagem sagr::tdu. da patr1a. 

capital Fet!~l'al, 3 de maio de_ 1803, 

J?J,ORIANO PEIX01'0, 

c!J) §a· !P'•·elí'lüdenlt<!'l- O C:mgrosso 
Nt~ciomtl • tOJmwit. na devida consit.loraciío a 
exp,JsiQão. const<tnto, da l)lOJlWJ g-elll do Sr • 
Vlce-Pt'CSltlento da I,opubl!cct. 

Em so•''llitllt levn,ntou-so a soasão solomne 
do ttbol't~Jm ilo Cong-rc~so Naciomt!.-Pn!
rlculc .TosJ de Jll<wac.< c lim'l'os.-.Tuao Pecl1·o 
Ut'i/'ol't Vicim. -Gil D:n i:; Goulr.o·t, -tlntonio 
,J::wcdo, -Jt'o·cdci·ico .'\ttgttslo Bo1·ucs. · 
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Pra>idcnc•'a dó Sl'. Pr·uden/a da Mor•aas 
(vica-pr·csidcnle) 

SUMi\!ARJO- Ch•mn<ln - J,olturn o npprovn~ão •lns 
nctns- EXI>Rmt~:i'rl~ -Pnrocorcs-<.:omuiuuienç.üos dos 
Srs, A. Bncnn. a Urn.z Cnl·n ... il•a-Onug:'lt no T>J.\.....;.EJd· 
çiio dn. mes:\ O' commis'süus-Ordum do dia ~ 

· Ao meio-dil1 conip11recem 37. Srs .. senadores, · 
11 s11ber: 

Prudente de· Mornes·, João Pedro,. GiL Gou-

os Sl's. Elyseu M11rtins, Coelho o· Campos;. 
P:11'11nltos, lt11u1ino Horn o Pinheiro Ma-clmdo;. 

Abt•e-se 11 sessão. 
SiLo Sllccessi ·mmente lidas, postas em dis

cussü:o e, nü:o Jw.vendo reclamações, diLo-se· 
pot• approvadas 11 11ct11 da sessü:o ext.rl1ordi~
naria. nocturna de 11: de novembro do anno· 
passado e a. da ultimw sessão prep11raloria. de·. 
2 do corrente. · 

0 SR. I~ SECRETARIO dá; cont11 do seguinte: 

EXPEDIENTE 
111-ct, Antonio Ba.en11,. Francisco Mach11do, . . . · 
Souza Coelho, Jo11quim Sa.rmento,. Nina lU-~ Telegr11mma expedido de Ar11c11jú, estado 
beiro, Gomensoro,. Cruz,. Cu.tundn., João Cot'· de Sergipe, ern 22' de abril' ultimo,. assim. 
·deh!o·,. Theodoreto Souto,. Oliveira· Gaivão; concebido·:: 
A~JLrO· 911V!J-lca.nti, .. Al.meida· Bat•ret_o, Jo~o Secretario do Senado -Rio- Sigo. tomar 
N.e~vJL, Fu•mt~IO da Sil vemt,. Rosa. Jull!or •. V1~- p11rte nos trabJLlhos legislativos. -· Co~tlto e· . 
g11i~ DJLmasw, .. Ru.y Barbosa., ~an?el V1-- Campos. --Inteirado .. 
ctor!llo, Montruro de Bar~os, Q~m!-tmo Bo- Ofllcio do govern11do1• do estado- do S11nta 
ca.yuvn., La.pe~, Br11z cn:m.etro,.Artst.tdes Lo~o, ca.thJLrina, dJLtado de 28· do mez. findo,. com• 
Sa.lda.nhlliMIJ:rmllo, Glll'lstmnopttom,Amertco municn.ndo que,. a.chando-se· aquellc est11do' 
Lobo;._Joaqmm. de Souz.n., A~mlmo· doAmara.l, em. imminente perigo,. resolveu,. nos tet•mos' 
J~a.qutm Murtmho, Pmllmr.o Gued.es, Ubal-- dn. constituição• esta.doal, cretW um esquadrãO•· 
dmo do· Amarn.l, Esteves,JunJOr e-Lutz Deltlno. de 011 vnUn.rio., pa.ra.. garantir a paz. e· 11 auto-

Deixam de comp11recer· sem cMlSJL pn.t•tici- 'nomia do estado.- Inteiro.do.. . 
pada os Srs. Thomaz Cruz, Mano e I' Ba.mta, Outro do presidente do eBtndo de Mino;s G'e· 
cunho. Junior; José Bernardo, Messias de raes, datttli'O de r d·o corrente moz, oJferecendo· 
Gusmiío., Eduardo 'Wilndenlcolk, .Joa.quim Fc-1 um exompiJLrda mensagem que dirigiu 11:0 con· 
lici'o; CJLmpos So;Iles, Silva. CanOlln, Santos gnosso dttquelle estado, por occasiii.O·d.a mstah · 
Andrade, Generoso· Marques, Ramiro Bn.r-

1

laçiio da 3-' sessão ordina.ria.da. 111 Iegtsln.turlli~ 
· coUos e Julio· Ft•ota ; c com causo. pm•ticipada. . -Agra.deçn-se e arclli v e-se •. 
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ORDEM DO DIA

ELEIÇÃO D.\. 1IIESA E DAS COllIlIIISSÕES PERlIL\.·
NENTES

o Sr. JJO §ecreta)l~io (se1'lJinilo de
pJ'esidente) - Está eleito vice-presidente do
Senado o Sr. Prudente de Momes, por ter ob·
tido maioria absolut" de votos, a quem con
vido a vir occupar a sua cD.deira.

(O Sr. PrHclente de Nomes deixa a cadeira
da'presidencia, que li occupacla pelo Si'. 1° se
cretario, )

Corrido Oescl'utinio para. a eleição do cargo
ele vice-presidente, recolhem-se 37 cedulas,
das quaes sete em branco e que,apUl'adas, dã.o
o seguinte resultado:

o Sr. Presidente (Com grande com
m0çrW. Profundo silencio )-Reassumind.o est.a
cadeira, obedeço, como a uma ordem, a dell
beração que acaba de tomar o Senado.

Neste posto tão elevado, onde fui colloc~do
pela expontaneidade do Senado da_Republica
Brazileira, desde a primeira sessao ordi:la
ria, expontaneidade a mais comIJleta, v~sto
que a eleil:ã.o foi feita em ausenCia do el81to,
que ni10 s~ achava n3sta capital, tenho-me
esforçado por cumprir o meu dever, tenho-me
esforçado por manter os t'rabalhos do Senado
na alLura devida, tenho procurado s~r neste
logar o interprete fiel do nosso regimento.
(Apoiados.) " _

Agradeço ainda uma vez a dlstlncçao hon
rosa que ti10 espontaneamente acaba o Se
nado de conferÍl'-me,e posso assegurar-lhe que
hoje, como hontem, a minha norma de con
ducta será sempre a mesma, procuraret sa~
tisfilzeI' is aspirações de SCl1a.G.o, prJcu)'(l"rel
ser o fiel interprete de seu pensamento, pro
curarei manter a ordem nos nossos tl'"balhos,
de moelo a serem dignos ela Republica.

Ni10 tenho outra ambiç5.o ou, por outm,
ni10 tenho neste p"iz senã.o uma unica am
bici1o.

Republicano dos tempos ele1. pi'opagand" ..•
OSR. S.-\.LDA;'<HA i\IARINI:IO-.-\poiado.
O SR. PRESlDENTE ., .dos tempos em que

neste paiz era cl'ime dizer·se l'elmblico>no
('lpJiarlo,'), lIaqueUa epocha a minlm ,gl'anc1e
amhição, o meu g-randG sonho ele patl'lota era
ver pl'oclamaela a Republica~" minha patr,ia;
vi o meu sonho realisaclo, Vi a mlllha mawr
amhiçito satisfeita, r.las, c1igo-o com ma.goa,
tenho ainda. hoje uma ambição maior do qUG
aquella, e é ver o regimen republican?, tra
çado pela Constituição ele 24 de feyerell'O de
1891, praticamentG re:llisado (apoiadas; muito
bem), é ver a Republica estabelecida conforme
suas bases (apoiados), é ver a Repubhca ele
var-se pelo l'estabelecimento ela paz, da ordem,
da, garantia de t JUOS oS interesses sociaes e de
todos os direitos do cidadi1o. (Muito bem,)

Esta é a minha m"ior ambição na actllali
dade, e cUl'Var-me-llei ue"nte dos brazileiros
pati'iotas que se incumbirem da realisaçi10
desse meu sonho, dessa minha ambição,
que se inCUlllbil'em dE) tornar uma realidade,
mas realidade J'eal (permitta-se-me a exprWJ
são) a Republica Federativa no BraZlI.
(Múito bem; muito bem.)

Para mim nada mais quel'o: quero ver a
minha patria feliz sob o regimen decret"do
em 2. t de feyereiro de 1891.

(O SI'. Prudente de Moraes levanta-se da
bancada, em ql~e halJia tomado assento, e reas~
sume (t cadeint da presidencia, estando de pe
todos os Srs. senadores,)

votos
»
»

26
3
1

Prudente de 1Ioraes .•. ·
Saldanha Marinho, ....
C. Ottoni ......•...•...

intermedio do então ministro do interior, lhe
fez o da guena, baseada na necessidade que
havia de ficar pertencendo ao quartel do
mesmo batalhão o predio outr'Ol'a destinado a
abrigar os canos dos Srs. senadores.

Por essa proposta cJmpromettia-se o Minis
terio da Guena a mandar:

1'" pl'olongar o muro di visorio entre o
Senado e oquutel, ate á rua do Areal;

2" constntir um portão que permitta a en
tl'ada de canos pela mesma rua;

3", demolii' as construcções d@ caracter
provisorio feitas em tenenos pertencentes
ao Senado e desoccupar as salas do pavimento
teneo ;

4", finalmente, construir uma casa destinada
a cocheira, em substituição da que reclamava
o Senado

A mesa, reco:1hecendo que a proposta con
ciliava perfeitamente os interesses do Se
nado e do r.'1inisterio da Guerra, de boa VOlI
tade assentiu a ella'e neste sentido officiou-se
ao MilIistel'io da Jmtiça e Negocios Interiores
em 13 de outubro de 1891.

Os trabalhos, por conta do Ministerio da
GUAT'1'~, 1111'~,m pniOpt,arlos P,1n prineipio de feve
reiro deste anno e estão em via de conclllsão,
constando tambem i mesa que foram
já dcl,de~S as necessarbs ordens para serem
restituidas ao Senado as salas a que acinm se
allude,

São estas, Sl'S, senadores, as informações
que me occoneu pl'estar-vos em nome da mesa
e em c Imprimento do meu dever.

Senado Federal, 29 de abril de 1893. -PrH
dente Jose de JIoJ'aes Barros, vice-presidente do
Senado.

SE~ADO 3-v. I
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.desta c da outra camara, a pareceres do com
l,lliss<'í~a. indicar;ões, rcprosenta~•iies e requeri
mentos como a decreto.> ou resoluçues nito 
si1nccio;1ados pelo Poder Executivo e que ao 
.Senado lbram enviados ora como inicittdor, 
ora com.1 revisor do tttes netos legisla
tivos. 
. Por forr;[t da lei e peht nnturezt\ dos as

:sumptos submettidos tt seu exame e delibe
raç.ão, o Senad" celebrou sessõeo secretns nos 
dias 2~1 de m11io o 2 tlej unho, pat•a cunlwcer 
·de nomca~úcs feitas pelo Poder Executivo 
de momll!'o;; do Supremo Tribunal Federal e 
do corpo diplomntico. 

Encontmreis no annexo B os decretos c 
.resolw,•ücs do Congresso promulgados no 
ultimo n.Hno, dos quaes 25 foram de iniciativa 
do Senado. 

No decurso c)[t sessão tomaram assento por 
terem sitio reconhecidos senadores os Srs.: 

Rangel Pestnna, por S. P;tulo, em 20 de 
maio; 

Al'istitle;: LolJo, pelo Districto Federal, cm 
27 de junho; 

Nintt Ribeiro, pelo Parti, em 25 ·tio junho; 
Messias de Gusmão, por Alaguas, em 15 do 

. julho'; 
' .Toii,u Cordeiro,pelo Ceará, cm lG do junho; 

Ubaldino do Amam!, relo Pamnit, idem ; 
Mnnocl Victorino, pela B11ll ia, om 25 ele 

ll/'OSto; 
"n,ny Bnrbom, P0la Bahia, idem ; 

• Cltt•istiano ottoni, po1• Minas GCl'aes, cm 
5 de se tem bt;o ; 

Quintino Bocayuva, pelo Rio do Janeiro, 
em 8 de setembro. 

PordemtiJ o mandato os Srs. : 
Floria no Peixoto,por Alagtius,em virtude de 

dclibora.<;iio do Senado, tonmda em sessií.o de 
20 dn maio e conNrmuda em sessão do 30 elo 
mesmo mez, por ter acceitado o cat•go do 
Vice-Presitlento da Rcpublictt; 

Tttv:wcs Bastos. tambem por Alag<ias, c 
de!iiJOt'a<;ão tomarüt em G do outubro, visto 
ter acceit:tdo a nome:tcllo do membro do Tri
bunnl Civil n CPiminn.l; 
· Raugoll'estana, por S. Pn.ulo, pot• acto d;;. 
mcs•J, em conf'orell'Ütt tio 8 de fevereiro do 
corren to n.nno, n[t confol'nlidude do disposto 
no ttt•t, 59 !'l2' d:t lei n. 35 de 2G do .ittneiro 
de !Rn:z, viRI;o to1• acceitado o cargo de vico
llresidento do Banco dtt Republictt. 

Sobt·o este assumpto mnis comploltt inJbr
mar;üo vos ó dadtt na tnbelltt n. 1 do an
ncxo A, onde siTo monciona.do~ os senadores 
om, oxot•ctcio, com dotorminar;uo do tempo 
do dttl'::t<;ito do malllhtto, e dos qno perdo
ram-o pot' incc.mptltibi!idado, rennncia ou 
fn!lccimento, desde a installttciio elo Senado 
ntó it lH'Cscnto data. 

S~CI'Cico·ia 

Apeznr de ter ficado por algum tempo redu
ziclo o pessoal d11 secret.m·ia, por motiYo . de 
licen~n.s concoLlitlas tt a.lguns empregados, foi 
o set'l'i<;O em gol'al leito com tt rcgLtlaridade 
do co•tume; entretanto, pot• causu, das obras 
emprellendidas no cdilicio do Senado; as 
CJ uues, p_:ll'a ~carem promptas no inteJ:valio 
das se,sues, t1 vet•am de ser executadas stmul
tancamento cm toJo;~ OS COI11Jll1l'Gimentos, nuo 
putlt!rum ser [t[ndtt r·cvistos tt hiuliotheca. e 
o arclti vo, como é preciso, atlm ele se lhes dar 
org-nnisar;üo mais mcthotlica e qull melhor; 
o.ttentla ::ts exigcncias do serviço. Conto, po
rém, que este tmlmlho serit executado Jogo 
que se encerre a pt•esentc s.cs;tLO legislativa. 

Com llC~ar levo ao conhccunento do Senado 
que em 10 de dezcmht·odo anno Jindoli.üleceu 
nest11 capital o oJ!icial ela secretaria Oscar do 
Rugo lllacedo. . 

Opportunamente o Senado terit rle rcsol ver . 
solll'e o pt•ccncllimento tlo.lsa vüga, de conl'ol'
mitltttle com o respectivo regulamento. . . 

Stenogmphia e 1·edacçao dos cleb"tcs 

Continüa este scrvir:o a cargo do cicladi:Lo 
Antonio Luiz Caetano dtl. Si! va, com quem foi 
ello contractutlo; mas tt mosn, procumnclo· 
attondor qua,nto possível ás l'eclttm~ú,õcs que, 
jti, particularmente, .i:'t da tribuntt lheibt·am 
tlirigidus sobro o modo imperfeito pot• que 
eram e.xccutatlos os tr<tlmllt:~,;. tu,nto da !'e· 
dacnilo como tltt revisão, exigiu do contt•a
ctmi te vrovidcncias no sentido de mellwrnr o 
serviço sob sua dircc,iio. 

Como medidtt complementar, que ;'t mesa 
Jlat'cccu inrliSJJenstwcl, Jlftl'.L consog-uir-so o 
dcs~jado intento, propoz ell~L tw me.~mo con
tracttmtc cnc;u•t•egat·-se ttlmbom, o sem lU· 
gmcnto do despeza, da revisão, om aiTocttt it 
lmpl'ous~t l'\aciomtf. · . 

"lcceittL pt•omptttll10tllo a propost:t, com a 
condi•;ii.o do set' ~t nomcu.~'iio do pessoal lei ta 
po1· intlicttr;ilo deli c contructunte; cun tln uamlo, · 
ent!'ct:1nto, o respectivo paganwnto pela iblha 
d;tqnell:L l'OlXtl'ti\•ito, oJildou tt mesa em 3 de 
Jcvoroiro deste· anno ~LO St·. ministro Lia f<t
zcndu, so!icitn.ntlons ll!'ovidcneias nesse sen· 
tido, visto trllttw-so do servi<;o que corre JlOl' 
a.qu~lle mini,terio. · 

Nilo lbi :Lind~t respondido este oillcio; entro· 
tanto, pttr.ceo quo nenlnt m ohsl:aculo se tlcvert~ 
oppot· :'t ro:distt\•:1n dosstt mctlltl:.t p:tm me· 
Jhor[l.r tt llltblicar;iLO tlo;J tloln1tes tio Sonatlo. 

Si Cm• atloptatltt tt providencia solicitnd.a, 
sot•:'L Jiwil v e !'i lllm' a l'e~ponsabilid:nlo pelos 
0l't'os e 1\tltas constttlltomonto nol:.\llo~ na pu~ 
blicn•;·iío tios nossos rlel.Jiüo.l; twtllalmcul.o il0111 
isso so cons~g-uo,porque a rcd:tcr;fio desculp:t-se 
com a rcvisüo o osttt tlosculpu-se com aqnolla. 

., 
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Publicaçü:s 

Como valioso o.uxiliar ao nosso estudo, 
entendeu a mesa conveniente mo.nun.r m•ga
nisar no. secretaria uma co!locçiio das Jeis o 
regul::tmentos que mais frequentemente temos 
necessillacle de cousultll.r, dando-lhe formato 
pequeno e portatil. Este livrinho, sJb o titulo 
de Jlfanual do senarla1·, contém o regimento 
ultimamente revisto pelo Senado, precedido 
de um indice a.lphabetico pam !Militar t1. 
consulttt ele suas disposições. 

Em occasilio opportuna se.r-vos-!Jiio distri
buídos niio só este livrinho como a «Synopse 
dos trabalhos pendentes do clelibera~iio do 
Seriado», o presente rclatorio c os ultimos 
volumes clos,inaaes do o.nno proximo paseaclo. . . 

O ocliflcio elo Sen::tclo nü.o tem ::~s condições 
precis::ts pttrtt ahi funccionar regularmente 
uma assombléa como esta, e, muito menos, 
p:wa ::thi reunirem-se ns duns caaas do Con· 
g-resso Nacion::~l, nos ca~os om que a lei fun-
damental prescreve a fusão. . 

O del\~ito apontado, que infelizmente existe· 
t::~mbem no eclitlcio da Cam::trndos Deput1tdos, 
lm do trazer nec~ssnrinmente embttr11ços ao 
C·lllgresso, qu::~ndo tive!' ele reunir-se p11ra. 
l'unccl'ion::tr durante o tem110 necossal'iO para 
rcsol ver sobre assumptog importantes, que 
lhes são commetticlos pela Constituição. 

Não e um11 novidade o. opinião que aqui 
emitto sob1'e a. impropried::tde do edifício para 
o fim a que J'oi destinado. Jti. no relatorio 
ttpresent:.~do em 18i2 pela mesa do antigo Se
nndo,entlio presidida pelo venerando Visconde 
deAbaeM,Iê-se o s0guinte topico, o. proposito 

Obras M cdificio do Senado do obras mandadas executar: 
« E'llira de duvida que as obras o. que se 

O eclitlcio elo Senaclo, ft•:mqueado a.; .. ós :1 nllude não 1\u-ão o milagre de converter o 
proclnmaçií.o dtt Repulllica lJn.ra. nolle J'unccio- acttllll paço do Senado em um ediflcio com as 
narent -succossiv11mento a RelJartiçü.o Geral cnndiçües indispensaveis para nelle se ceie
de E8tatistica, o Tribunal do Jury c o. com- i)l•arem as . sessues do Senado e se reuuirem 
missão elo rcvistío dos documentos cncontm- em assembltio. geral as duns camaro.s legisla
dos no autigo pnlacio do S. Christoviio, toye tivns, mas apenas poderão tornai-o commodo,. 
do passar por alguns ligeiros rcp:1ros que o cl_ccente e adequado paro. outro qualquer des
ado.ptassem ao• trabalhos d:.~s sessões prepa- tmo que o governo poss:J. vir a dar-lhe, 
ratarias do Son::tdo,que prcccdmam :is dJ Con- quo.nclo elo enfeite que é na re:>pectiva cal-
grosso Coustituinto. lecçãn, como algumas outras, vier o. ser u!IIa _ · 
. Po:· essa occasiiio o enge!lheil'O onca.rrogado ren.!idade praticamente util a lei n. 490 de· 

desse serviço verificou que o editlcio rccla- 27 de setembro de 1847, a qual, entre outras • 
mava obras muito mo.is importantes, que uutoris:Jçi•es, conferiu ao governo a de man-, 
diziam respeito à estabilidt1.cle de um11 parte dar levanta,r a plant::t de .um novo paço do 

· do. coberturo., bastaute cleteriomda; c, por Senado. · 
solicitar;ão do clirector dtt secrettwia, procc- O Iev11n t.::t.mento da planta para levar-se a 
deu ello ao or~o.monto cla3 obras indispens:t- etreito a oura., concedendo-se para isso ao go
veis e m·::~is urgentes. verno um credito extraordinario, é uma ne-
. Presente ú. mesa esse or~amento, pro ma- cessiu::tde tle simples intuiçtLO, e que a mesa 

vcu ella o. consignação cLt verbo. competente con.li er:1 tiio urgente· que pretende opportu
no. lei da despeza. geral votada. pam o exer- nnmente occupar-se deste nssumpto em um 
cicio do 1892, mas o curto intervallo que pnt·ecm• especio.l, que formulará depois de ter 
medeiou entre o. sessão extrt1.0rdino.ria encer- colligiuo os documentos de que precioa para 
rada em 22 de ,in.neiro desse anno e a ardina- j ustiftral-o. » 
ria que se abriu om.maio, nlio pet•mittiu a Tal é o,iuizodaantigamesa, que, sisetras-
execuç•ilo das obras. la.d11 pat•a a.qui, ó tilo sómente p::t.ra justificar 

Renovado o }Jedido de verbo. pam o cort•entc o di>pondio 11ra feito e os que ainda possam 
exercicio o habilitaclll n. mestt para o.ttender ser reclamados, attandendo-se o. que a obra. 
a tão urgente serviç•o, oll!ciou-se ao Minis- ora emprehendida é pardal e subordinada aos 
teria daJusti~a o Negocias Interiores ntlm do limites d:t verba e do tempo. A construcção de 
serem taos obPa.s realisll.clas sob a direc~iio um eclitlcio apropriado e digno das duas casas 
do engenho iro its suas ordens, ele accordo com do Congresso é necessidade que deve ssr sa
as instt·ucç•ües dachtD no di t•ector da secretaJ•ia. tisleita opportunamente. 

_As obras projectadas, apczar ela limitaçlio Devo tambem levar o.o vosso conhecimento 
elo tempo, estão quasi tcrminndns, tendo-se que, cm virtude de reclamaçlio da mes:t pro· 
.tido prmcipu.lmente em visto. a sogura.nça do visot•ia que dirigiu os nossos primeiros 
editlcio. trabalhos cm 1890, relativamento a o.lgumas 

·Além do nsseio geral, to.nto interno como dependencios do cditlcio do Senado, j1i nessa 
externo, fez-se 1tlgumo. couso. qU11.nto it orna· epoca. occupadt~spelo 23' batalhão de inli1n· 
mcntaçiio elas snlas, que já desllc muito l'O· t11ria, recebeu a mesa efl'ectiva, que poste-
clamavam indispcnsnveis reparos. rim•mmüo elegestes, umo. proposta que, por- · 
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(O Sr. Pruclente de Moraes Z~uanta·sa da . ·· · 
bancada, em que hauia tomado assento, e reas
,çume a cadeira da presidencia, estando de .'R.d 
todos os Srs. sCiladot:es.) . . .. : 

· 1ntermedio do então ministro do interior, lhe 
i'ez o da guerra, baseada na necessidade que 
havia de ficar per•tencendo ao quartel do 

'mesmo batallliLo. o predio outr'ora destinado a 
abrigar• os carros elos Srs. senadores. 

Por essa proposta c3mpromettia-se o Minís·: o Sr. Presidente (Com g1•anàc com· 
terio da Guerra a mandar: ' moç<!o. P1•o(undo sitencio)-Reassumindo esta . 

1", prolongar• o muro divisorio entre o cadeim, obedeço, como a uma ordem, á deli· 
Senado e oquar~el,ate it rua do Areal; , beraçi:ío que acaba de tomar o Senado . 
. ·2', construir um portão que permitta a en' ~este posto tli:o elevado, onde fui coiioc~do 
trada de ca1•ros pela mesma r na; pela expontaneidade do Senaelo da Repubbca 

30, .demoli!' as construcçües dQ caracter Brazileira, desde a primeira sessi:ío ordina
provisorio feitas em ter•renos perte~centes ria, expontaneidade a· mais completo., visto 
o.o Senado e desoccupar as salas do pavrmento que a eleiçiío foi feita em ausencia do eleito, 
terreo ; . . . . que não se achavo. nesta capital, tenho-me 

4", ll.nalmente, constnm• umn.caso. destmada esforçado por cumprir o meu cfev:er, tenho-me 
a cocheira, em substítui~'li:o da que reclamava esforQo.do por mo.nter os trabalhos do Senado 
o Senaelo. na alturo. devida, tenho procurado sm• neste 

. . "~ mesa, re~o~ hecendo q~e a proposto. con·· togar o interprete fiel do nosso regimento. 
crllava perfett::Lmente os mteresses do Se· (AJlOiado •• ) · . 

,'. ·~ 

nn.clo e do ~Iinisterio da Guerrn. •. de bo~ von- Agradeço ainda uma vez 11 distincçü.o hon·-
. tade assent1 u 11 e !la e neste sentJdo oillmou-se rosa que tiio espontaneamente acaba o Se· 
ao Ministerio da Justiça e Negocio~ Intel'iore~ ua.do de conferir·me,e posso assegurar-lhe que 
em 13 de outubro de JSD!. . . . hoje, como hoil.tem, a minha normo. ele ~on· 

Os trabalhos, por conta do. l'Y~u:tsterJ~ da ducta sert\. sempre a mesma, procurarei sa: 
G1)Cl'J'l1 fomm cncetad~s em pr~nmp!O de fe;:e· tisfctzer ás aspimções do Senado, procm•aret 
reu•o deste anuo e ostao em v1a de conclusao, ser o fiel interprete ele seu pensamento, pro· 
·Constando to.mbom ti meso. que foram curarei manter a ordem nos nossos trabalhos, · 
jit clttdtts as necessarias ordens para ~erem ele modo a serem dignos d11 Republica. · 
restHuicln.s ao Senado as salas a que acunn. se Nli:o tenho outra ambiQlí.O ou, por outra, 
allude. · nü.o tenho neste paiz senão uma unica am· 

Sfto estcts, Sra. senadores, as infor•mações biçiio. . · 
que me occo_rreu pr•esto.r-vos em nome ela mesa Republicano dos tempos do. propagando. ..• 
e Clll cnmpl'llllonto elo meu dever, O SR, SALDANHA JlrL\U.INIIO-Apoiado, . 

SC!litdo: Fer;er~l, ~9 d? abril. d~ !SO~.-PI·tt· O .Stt. PRESIDE:<TE ..• dos tempos em: que 
~cntu Jose ele ;llo1 o.te> Bm r os, VJce presHlente do neste paiz cro. cl'imo dizer-se repullltcano 
.cnaclo. (apoiados), naquella epoclm a minha grande 

ttmbiçiLo, o meu grande sonho elo patrioto. era 
ver proclamn.do. a Republica na minha patria; 
vi o meu sonho realisaelo, vi o. minha maior 

ORDEM DO DIA 

·ELEIÇÃO DA ~lESA E DAS COM~USSÜES PERMA· 11JllbiçiLo satisJeittt. Mas, digO·O CO!ll magoo., 
tenho ttincltt hoje uma o.mbi~i:ío maiol' elo que NENTES 

(O SJ•. P1•uclente ele ~Ioraes deixa a caclci?•a 
dct presidancia, que d occupacla pelo Si'. 1• sc
CI'Otal·io,) 

Corrido o esct•ntínio p[tra 11 eleiçli:o do cargo 
do vice-presidente, recolhem-se 37 cedulas, 
das quaos sete em branco o que,apmadas, diLo 
o seguinte l'esultndo: 

Prudente t!e. Momes ••• • 
Sttlclttnlln Mar• inho .•... 
Q. Ottoni . .......... , .. . 

26 votos 
3 » 
1 » 

O S1·. l" Sec••ctario ( se?'l)iJulo ela 
pi'Csirlcntc ) - Estt\. eleito vico·prosiclonto do 
Senado o Sr•. Pt•udento elo Mot•ttes, po1• te1• ob· 
tido nuüoritt ahsolttta elo votos, a qnom con· 
vldo n. vir occnp11r tt su(t cttdeiJ•[t, 

SE:-,'.\00 3 -v, 1 

o.qnella, e li ver o regimen repu)llico.no, tra-. 
Gl1do pela Constituição de 2•1 do 1evereil•o ele 
ISO!, praticamente ren.liso.do (apoiadas; muito 
bem), é vm• o. Ropublictt estttholecidtt conforme 
suns bases (apoiados), ó ver 11 Republico. ele· . 
vtw-se pelo restabelecimento da paz, do. ordem, 
dtt gamntia do todos os interesses sociaos o (]e 
todos os direitos do cidttdiLo. (Jliuito bem.) 

Esta e o. minlm nutior n.mbiçilo nn. actun.ll· 
dado, o cm'Yal'·mo-hci dcnnto dos br11ziloiros 
patriottts que so incumbirem do. roalisttçoüo 
desse meu sollho, desso. minha o.mbii'ÚO, 
que so incumbirem dQ torn11r umn. roa !idade, 
mas rcalilhtdo l'eaZ (pet•mitttt·so-mo a oxpres
sü:o) a Republico. Fedorativtt no Brazil •. 
(Jllrlilo bem; mrrilo bem,) 

Pam mim n11rh1 mais rtnoro: quero vot• o. 
minha p~"trüt folir. solJ o rogimon clccrotttdo 
cm 2'1 do Jbnt•oir•o elo ISO!. 

'-.:' 
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Traballli1rei para conseguir este resultado 
esteja na mais alta ou na mais baixa posição 

•visto eomo, senhores, rio labutar pela l'elici
dade da patria nilo ha posições grandes nem 

. pequenas (apoiados}, altas ou baixas: em 
qualquer posiçilo, levarei minha pedrinha 
pa1•a a obra gt•andiosa e patriotica da conso
lidação da Republica em meu [Jaiz. 

Reiterando meus o.gt•aílecimontos, es11ero e 
conto, hoje, como llontem, com o concutoso de 
meus distinctos collegas, parn. collabot'arem 
nessn. obrn. gr•andiosa. (Apoiados gemes.) 

Espero, conto e confio que o Senado Brazi· 
leiro c"ntribtüt•il. muito eíllcazmente, pelo seu 
exemplo e peln. sua orientação, pn.ra que se 

·consolido o. Repuulica, [Jarn. que se torne um 
brilhn.nte liLcto aquillo que estil. ti'io bem 
delineado na Constituição de 24 de 1'evcreiro. 
(Muito bem; muito bem.) 

Corrido o escrutínio parn. a eleição do cn.rgo 
· .de 1" sect•etl1rio, recolhem-se 37 cecl u!tts, das 

.quaes nete em brn.nco e, n.puradn.s, dilo o Se· 
guinte resultado: 

Joã.o Pedro . ....•........ 
Nina Ribeiro ........ , ...• 
João· Neiva. .......•....... 

28 votos 
1 )) 
1 l> 

O Sr:. Pr:EsroE:'ITE proclama I' secrel.'trio, 
visto te!' obticlo nmiori:t n.bsoluttt, o Sr. se
nador ,J oüo Pedro. 

, Cm•ritlo o osc!'utinio pm•n. :1 eleição do cargo 
· de 2" secl'ettuio, rccolhem·se 34 cedulas, das 

q unes seiti em branco e, a purad:ts, di'io o se. 
guinto resultado: 

Gll Goulnrt ............. . 
Antonio Ba.ena .... •• , .. , .. 

27 votos 
1 » 

:. O Srt. PRESIDE'ITE pt•oclama 2"' socretal'io, 
nor · ter obtido maioria n.bsolutt>, o Sr. se. 
il:t\lor Gil Goulart. 
· · Cort•ltlo o esct•t\tinb ptlra :1 eleiç~o ele 3' e 
4" ~~crettwios recolllem-so 3•1 cedultts, senclo 
tres em branco e~ apuradas, dií.o o seguinte 
resultado:· 

Corrido o escrutínio p:l.l'a a eleiç,[o da com .. 
missilo de constituição, poderes e diplomacia,. 
recolhem-se 34 cedulas, das qun.~s duas em. 
branco; e, apuradas, dilo o seguinte resultado:; 

Quintino Bocayuvn,... .... .. . 23 
Aristides Lobo....... . .. . . . . . 22 
Fr:tncisco Machado.. . . . . . . . . 20 
Elyseu Martins ........... ; • . 8 
Monoel Victorino........... '8· . 
Firmino d:t Silveira,;........ s· 
Sn.ldanha Marinho........... 2· 
Amarico Lobo... . .. . . . . . . . .. 1 
Joaquim Felicio ...... :..... I 
UbtLldino do Amaral.. .. .. .. 1 
Ruy Barbosa ... ;,.. . . . . . . . . . . I 
S.ouza Coelho .............. , .. 1 

0 SR. PRESIDENTE pl'OCln.mn. membros dn.. 
commissão de constituiçi'io, poderes e diplo· · 
macia os Srs. Quintino Bocayuva, Aristides-' 
Lobo e Francisco Machado . 

Corrido o escrutínio pn.rn. n. eleíçilo dn. com-· 
missão de finanças, recolhem-se 35 cedulas' 
quo, apurad:ts, di'io o seguinte resultado: 

Saldanha 1\iarinho • . • . • • • • • 34' 
Amaro Ca valcanti . • • . • • . • • · 34 
Manoo1 Victorino • • . • . • • . • . 33 
R11miro Barcellos.......... 23 
Ubn.ldino do Amaral .. :... . . 22 
Domingos Vicente...... . . • . 21 
-Quintino Bocayuvtt........ 21 
Souza Coelho................ 21 
lvionteiro de B:trros......... 20· 
Ruy B11rbosr~, • . . . • . . . • • ..• • 17 
.Toü.o Neiva ...• ,........... 13 
Elyscu Mtwtins .• :. . . . . . • . • 12. 
Braz Cnmeiro. .. .. . • .. .. . • 12 
'l'heocloreto Souto.. . • . . • . . • 11 
Aquilino do Amaral........ 11 
Christitu1o Ottoni. . . . . . . . . . 3 
Esteves Junior............. 2: 
.Toaq uim Murtinho... . . . • . • 1 
Pinheit•o Guedes........... 1 
Coelho e Campos.. • . • • . • . • • 1 
Lu.per ..........•.....•.... 1 
Aristides Lobo ..•......• , • • • 1 

Anionio Bo.ena •..•..•••.. 
Thomaz Cl'Uz .•..••....•. 
Jt,fto Noi vn. ............. . · 
Cnnhn, Junior .•...••.•.• 
Crttnndtt ....•. •...•••.•.• 
Luiz Dolilno .....•..•..•• 
Pinheit•o Guccles ....•.•.• 

25 votos 
J(3 » 
1! » 
3 » 
3 » 
2 
I 

)~ 

» 

O SR. PREsiDENTE: pt•oclama membt•os dn.. 
commi~sito de finanças os St•s. Salllttnlla Ma-· 
rinho, Amat•o Cn.valcanti, Mttnoel Victorino, 
Ramiro Barcellos, Uba1dino elo Amaral~ DO• 
mingos Vicente, Quintino Bocayuva, Souzn. 
Coelho e Monteiro de Bal'!'os. 

O Sa. Prtli:SIOE:'I·Tm proclama 3' secretario G 
St•. Antonio BtLetm;•l' secret:trio, o Sr. Thomtl.z 
Qt•uz o supplontes Oo St•s •. João Neiva, Cunha 
.Tunior, I.Jtünndtt, Luiz Dolfino o Pinltoiro 
Guedes. 

Corritlo o escrutínio pa1•a n. eleiç,lío da com
missilo de justiça e legislaç,ií.o, recolltet~J.Se 
32 cedulas, que, apuradas, cliio o segumte. 
resultttdo : 

Gontensot,o .... ....... , .. , • 22 
Coelho e Co.mpos .. ...•... ~ . 22 
Nina .Ribeil•o ......... ,.... 20 ' ,, 
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Amaro C a valcan ti. . • • • • • • • li 
Rny Barbosa. . . . . . . . . . . . . . 8 

- Tlleodoreto Souto.......... 7 
Joaquim Felicio... . . . . . . . . . 2 
Americo, Lobo ... , ...•. .'... 2 
Catundu, • , •••..• , •••.••••• 

O SR. PRESIDENTE proclama membros da 
commissito de justiça. e legisla.çã.o os Srs. Go· 
mensoro, Nina Ribeiro e Coelho e Ca~pos. 

Corrido o e>crutinio pa.rn a eleição da 
· commissão de marinha e guerra, recolhem-se 
33 cedulas que, apuradas, dilo o seguinte re· 
sultndo: · 

Jotío Neiva................. 27 
Rosa .Tunior·............ ... 25 
.Julio Frota.... . . . . . . . . . . . . . 23 
Cunha Junior.......... ... 23 
Joaquim Sarmento......... 22 
Almeidn Barreto.. .. • .. .. .. I O 
Oliveira Gal vtio ..••.••. •. . • lO' 
E. Wandenlwlk. . . . . . . • • • • !t 
Pinheiro Guedes........... 6 
Souza Coelho.. .. . . • .. • .. .. 5 
Fit•mino da Silveirri... • . • . • • 3 
Crttz ..•..... , .•....•....•. 
Silvo. Cttnedo ............. . 

1 
1 

O SR. PRE>IDENTE proclama. membros da 
commissilo de marinha e guerra os Srs. Jorro 
Neiva, Rosa. Junior, Julio Frota, Cunha .lu· 
nior e Joaquim Sarmento. 

Cot~rido o escrutínio pm•a a eleição da com
missão de commercio. agricultura, industria 
e artes, recolhem-se 32 cedulto.s, dr.s q•Jaes uma 
em lJranco, e, apumdas, ililo o seguinte re&Ul· 
tudo: 

-

Esteves Junlor . .. , . . . • . . . . . 2g. 
~Tosé Bernardo. ~ . . . . . . . . . . . . 28 
:Messias de Gustnüo........ 2:?. 
Lo.pcn• . . , •...•.....•.•. ,. • . • G 
Rauliiw Hol'll........ •• • • • • . 1 
Manocl Victorino ......... , 1 
Joaquim Murtinho... •• .. .. l 
Virgílio Damnsio... • • . • • . • • 1 
Amerjco Lobo.... .. . . ... . . 1 

. Nina Ribeiro............... I 
Luiz Delfina ............ ;.. 1 
Theodoreto Souto.......... I 

0 SR, PRESIDENTE pl'OC!ama membt•os da 
commissii,o do commercio, agricultura, indus
dria. e m•tes os Srs. Esteves Junior, José Ber
na!•do e Messias do Gusmüo. 

Corrido o oscrut,inio para a eleiçiT.o da CQm· 
missão ele obms publ!ctts e emprezas pri.vile· 
giadns, vorillca-se não haver mais Jllt casa 
n'umeroleg!ll ; polo que, na 1ilrma do regi· 

mento, procede-se i1 chamada dos Srs. senado· · · 
res que compareceram ti. sessito, afim de veri· .·· , . 
ficar-se quaes os que se ausentnram, e deixam •.·. ~.;,~ 
de responder os St•s. Catunda, Theodoreto <5; 
Souto, Almeida Barreto, Ruy BarlJOsa, Salda• ·· ·.·:• 
nha. Marinho e Ubaldino do Amaral. ' '1 

0 SR; PRESJDENT!i1 declara àdiada. 11 eleiçã.o . ··.· 1 

das demais commissües, a designa a ordem 
do dia5 • 

Levt\nta-se a sessão tis 2 3/4 horas da tarde, ' ; 

2• sessão em 5 de maio de 1893 

Presidencia do SJ•, PJ·udente de Moraes 
( 'llice-pl'esidentc) 

SlHIMARJO- Chnmnun- J,oitnrt>o nv~rlvnçilo <lB 
nctn- EXI11WII~~TB- Onng:'lt no J>t,\- Continunr;iio. 
dn. oloiQiio das commissües- Podido do dispensa. dQ 
81•, 1~Itpa1'- 2a discnssiio elo projocto do Sonn.do 
n • .ta, do i8a2- DiRCIIL'RD o omcndn. do Sx·. · Estevos 
.Tuniol'- Disenrso do Sr. Gomensot•o- Discurso e 
l'tH]UOrimonto do S1•. Ul1n.ldino do Amnrn.l- Discurso 
do Sr. GomonsoJ'O- EncOI'l':'tmonto dn. dlscussii.o do 
J•oqnorilnonto -.'.'.ChnmncJn- Encc,•rn.monto dn. dis .. 
cussãa do projccto.n. oi3- Adin.mcnto dn votnoíio. . 

' Ao 'meio-dia comparecem 27 Srs •. senadores, 
a áabe1•: Prudente de Moraes,. Joiío Pedro, 
GiHloulart, Antonio B11ena, Souza Coelho,. 
Joaquim Sa1•mento, Gomensoro, Joã.ci Cordeiro, 
Olivllil'!t Gal vão, ·Amaro Cavalcanti, João 
Neiva. I<'irmino da Silveira, Rosa.Junior, Vir· . 
gilio Damasio, Ruy Barbosa, MontCliro de 
Barros, Quintino Bocayuva, Braz Cameiro, 
Aristides Lobo, S:1ldanha Marinho, Amarico 
LolJo, Aquilino do Amarn.l, Joaquim Mur•tinho, 
Pinheiro Guedes, Ubalclino do Amaral, Es· 
te vos Junior e Luiz Doltlno. · 

Abre-se a sos~ão. 

.. , 

., •. ,. 

' ·. ~. 

: ·.>~ 
.;-.,.,:, 

..• ·=_ 

E' lidtt, posta cm cliscussão, e, não havendo. 
t•oclamaçues, di1-se por approvada _a acta da
sessão anterior • 

i 

Comptwecem depois de aborta a sessão os 
Srs. Cruz, Catunda, Theotloroto Souto, Al· 
moida Barreto, I.aper, Cln·istiano Ottoni e 
Joaquim do Souza. 

Deixam de compa1•ecel' conl c:1uaa partici· 
pnda os Srs. Elys(m Mtlrtins, Coelho o Cllm· 
pos, Silva Cttnodo, Pamnhos, Raulino J-Iorn e 
Pinheiro Machl1(!o ; o sem cttustt pn.rtwipnda 
os Srs. Thonmz Cruz, Manool Bamttt; Nimt 
Ribeiro, Cllll!l!i. Jmüot•, José Bernardo, Ge· 
noroso Mtwq\Jos, J!'l'tl.ncisco 11Iaclmdo, MessiQ.a 

• 
'·~ .. 

' 5{·:~ 
,. ,i' . ...... . . , .•. 

., 
' 

.. :·~ ... 
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de Gusmão, Manoel Victorino, Domingos Vi· 
·cento, Eduat•do Wandenkolk, Joaquim Felicio, 
Carnpoe Salles, Santos Andrade, Ramiro Bar· 
cellos e Julio Frota. 

.Joüo. Neivltt................ 6 
Santos Andrade... . . . • . . . • • 4 
Francisco Machado......... 2 
Pinheiro Guedes........... 1 

O Sn. !0 SECRETARIO dá conta do seguinte La per . •....••....... • . . . . . . I 
Nina .Ribeiro. • • . . . . . . . . . . . I 

EXPEDIENTE 

Oillcio do Sr. senador Silva Canedo, datado 
-de hoje, communicando não poder comparecer 
aos trabalhos do Senallo por incommodos de 
saude.- Inteirado. 

Telegr(lmma expedido do Recife, estado de 
Per11ambuco, em 3 do corrente, assim conce
bido: 

Presidente do Senallo - Rio. 
« O directoria do partido republicano com· 

munica a V .. Ex. que o Dr. Albino Moira 
segue no primeiro :vapor com diplomo. das 
authenticas da eleição de Pel'nam buco que 
-teve legar em duplicata por ter o l(overnador 
il1Jringido no § 3" do art. ,10 da lei eleitoral, e 
roga a V. Ex. communicar o facto ít com· 
missão de poderes, afim de ser adiada a dis· 
cussão bem esclarecida do Senado.- lllm·tins 
JttllÍDI', presidente do directoria.- A' com· 
missão de constituição e podares. 

Ofllcio do Sr. Felippe Frrmino R. Chaves, 
datado de '1 do corrente, communicando que, 
}JOr decreto de 30 de abril ultimo, foi no· 
meado ministro de Estado dos negocias da 
nmrinha.- Inteirado. · 

nequerimento da Companhia Industrial e 
de Construcções Hydraulicas, cessionaria llO 
privilegio pa.ra melhoramentos do porto de 
.ramguil, no estado d!ts Alaguas, ofi'erecendo 
ú apreciação do Senado algumas ponderações 
sobre a proposição da Camara dos Deputados, 
11. 96 llo !tnno passado, pendente de 3• dis-

. cussão.- A's·commissõesde obras publicas e 
e1nprezas privilegiadas e de finanças. 

O Srt. 2'-SECUETARIO declara que não !la 
llttreceres. 

ORDEM DO DIA 

Co11tinuo.ção dtt eleição das commissões per· 
m~:~neJltes. 

• Corrido o esct•tltinio para a elei~•ão da com
missão de obras publicas e empt•ezas p!•ivi· 
legill.das, recolhem-se 33 ce:lulas, das quaes 
quatro cm branco, e, apuradas, dão o seguinte 
l'CS\lltO.dO: 

Yoto~ 

Brnz Cnrnoiro ............. 28 
c. Ottoni........ ... ...... 2::J 
Souza Coell1o .. ......... ,. .. 20 

Americo Lobo. . . . .. .. • . .. . 1 

O Srt. PRESIDENTE proclama membros da 
commissiio de obras publicas o emprezas pri· 
viligiadas os Sr. Braz Ca1•neiro, c. Ottoni e 
Souza Coelho. 

Corrido o escrutinio para a eleição da com
mfssão de instrucção publica, recolhem-se 33 
cedulas, das quaes uma em branco, e, ap.u· 
radas dão o seguinte resultado: 

Votos 

Joac1uim Murti~ho... . . • • • • 21 
Virgílio Damas10. . • . • . • • . . 21 
1\Ianoel Victorino. • . . . . • . • 20 
Catunda . . . . . ..• . • . .. . . ... .. 11 
Aquilino do Amaral.. . • . . . 8 
Luiz Delfina.............. 8 
· Firmino elo Silveira.... . . . • 3 
Aristides Lobr... • .. . .. .. .. 1 
Americo Lobo .......... ~.. 1 
Pinheiro Guedes........... I 
Quintino Bocayuva........ I 

o Su. ·PRESIDE:-!Tlll pt•oclama membros da 
com missão de instrucção publica os Srs. Joa
quim Murtinho, Vil'gilio Damasio e Manoel 
Victorino. . 

Corrido o escrutínio para a_ eleição da com
missão de saude publica, estatistlca e coloni
sação, recolhem-se 32 cedulas, que, apuradas, 
dão o seguinte resultado: . 

Votos 

Ln.pe1l...... ............. .. 29 
.João Cordeiro............. 19 
.Toaquim de Souza ..• ,..... 18 
Pinheiro Guedes. .. .. .. .. .. 11 
Manoel Victorino.. .. .. . .. • I O 
Lulz Delfina ..... -.......... 4 
Yirgilio Damasio. .. .. . .. .. 2 
Crttz • . • . . . . . . . . . . • . . . • . . . I 
Jo:~quim Mm·tinho....... •• 1 

O St•. PRESIDENTE proclamu. membros da 
commissão do sa.ude llUblica, estatística e co
lonisução os Srs. Lapor, João Corueiro e Joa
quim de Souza. 

O Sn. LA.rER (pela Ol'dam}-St•, lll'esidente, 
agradecendo ao Sonll.do et honrosa dis tincçiio 
quo acaba do Jhzm•-me, venho pollir dispensa 
da com missão para quo !'ui eleito, pot• motivo 
de minha setmlc debilitada. 

E' so.lJirlo pOl' amigos meus c collegets aqui 
do Senado que, ao terminal' a sessão do anuo' 

. ' 
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passado, achou-se minha saude em condições seccionnes tlesta carlital, porque S. Ex. pede 
deplora veis, a ponto do receber conselho me- para os oscrivães do ,iuizo seccional dos esta- · · :;, 
dico para ausentar-me immediatamente desta dos do Rio de Janeiro, Mino.s Ger11es, S. Pau- · ,.~. 
capit11l e procur11r melhor11s em clim11s de lo, Rio Gro.nde do Sul, Bo.1li11, Pernambuco,· .:~_·_· .. ;_.,: 
serra acim11. Ml1l'anhão, Parú. e Amazonas o. ordenado de 

A sessão .do 11nno p11ss11do foi muito demo- 2:400$ e o de 1 :200$ p111•a os dos demais 
rada; e, pela longo. permanencia que aqui estados. · · 
tive, encontrei-me seriamente doente no ter- Nilo se acham, pois, contemplados os escri- · · · 
mo da mesm11 sessão. vães da Capit11I Federal. 

Ora, · p11ra incumbir-me com assiduidade o Senado sabe que apenas em Per•nambuco, 
dps trabalhos que devem pertencer ú. com- B11Jlia, Mo.ranhão, etc. os escrivães de que se 
missão de saude publica, estatística e coloni· trata percebiam 600$ de orden11do, 110 passo 
sação, poderei achar-me em embl1l'aços por que no Rio de Janeiro um delles recebi11 
esse motivo, e assim não me ser possível I: 000$ e depois os daq uelles est11dos passaram 
satisfazer ú. indicação que fez o Senado do 11 recober 2:400$, isto é, quatro vezes 60 '$;de 
meu nome. . maneir11 que os do Rio de Janeiro, que gi1-

Encarecidl1mente, pois, pediria. ao Senado nh11vam 1 :600$, fica1•am com os mesmos van-
que me houvesse de dispensar dos tr11balhos cimentos. · 
da refericla commissão. . . E deve-se notar que isto deu-se com um 

Consu1t11do, 0 senado não concede a dis· delles e o outro ficou sem orclenado algum, 
pensa pedida. porque elles,tin!Jo.m a cobrança do imposto de 

Continúa a eleiçilo. t1•ansmissão de propried11de, do predial,· da 
di vida activa, a j ustificaçlio do meio-soldo 
do ofilciaes militares, etc Só a cobrança da 
divido. 11ctiv11 no 11nno de 1888 foi de 570:000$ 

Cort•ido o escrutínio p11ra o. elei~ão cl..'t com· 
missão de red11ção das leis, recolhem-se 32 
cedulo.s, que, apuradas, dã0 o seguinte reaul· 
tado: . 

Ubaldino do Amaral. .•..•.. 
Americo Lobo ........... .. 
Manoel Bo.r11ta., ••.•••.. ,. 
Ruy Barbosa ............. . 
Elyseu Martins . .•......... 
Generoso Ma1•ques ......... . 

Votos 

20 
20 
20 
10 
8 
7 
3 Joaquim Felicio ......... .. 

'Quintino Boe11yuva........ 2 
Luiz Delflno... . . . . . . . . . . . . 2 
Amo.ro Co.valcantí......... 1 
Gil Goultu•t.. . . . . . . . . . . . . . . 1 
Aquilino do Am11ral........ 1 
Coelho e C:1mpos.. .. .. • .. • . . 1 

e elle tinha a porcentagem de 1 1/2 o lo dessa 
cob1•ança, de modo que naquelle anuo per- · 
cebeu s :000$ só de porcentagens, não con- . 
tando 11s custas. 

Em 1892, elle 11l'recadou 48:000$, tendo 
apenas SOO$ de po1•centagem. Anteriormente, 
elle fazia. mais, e em 11nnos 11nteriores chegou 
a perceuer 16:000$ só de porcentagens e 
custas. 

Mas, como o Senado S!l.IJe, os impostos a que 
o orado1• se refere passaram po.ra a intendeu
cio. e p11rn o est11do do Rio de Janeiro, ficando 
apenas o de proflssües; Porconsequencia, essas 
vantagens aesapparecer11m- completamente, 
ficando apenas 600$ e mais alguns emolumen
tos, que lhe dão pouco · m11is; de . modo que, 
com o ordenado elle póde Jazer 6:000$, mas 
tendo despezas de 4: DOO$ mais ou mênos, com 

O Sr. PREiiiDEiSTE proclo.ma membros do. expediente, po.gamento do escrevente, do fiel, 
commissão de redac~•ão das leis os Srs. Ubal- papel, impressües, etc. . 
dino do Amo.ml, Amorico Lobo e Manoel Em vista disto, entendeu o orador devet• 
B11rato.. npresentl11' umà emenda pedindo 4:800$ para 

Te1•minado. a elei~lio d11s commis~ões pel'· esses escrivlies .. P11ra os outros pedem-se no 
m11nentes, po.ssa-se ás outras materi11s d11 projecto 2:400$, Jsto é, qu11tro vezes 600$000. 
o1•dem do dm. Percebendo os escrivlies do juizo seccional do 

Districto Federal! :600$, pro,Piie que apenas 
elles venh11m a perceber o tl'tplo do que pe1•· 
cebi11m. E, tir11das as despezas, elles ficariio 
com menos, segundo os calculos que fez e as 

Entr11 em 2" diacusslío, com o p11recm• do.s 
commissües de justiça e leg-islação e de fin11n· 
ças, o 11rt. 1 • do prqjecto do Senado n. 43, de 
1892, mo.!'CI1ndo ordenado aos escrivães do 
. iuizo scccion111. 

O S1•. JEstevelil .Junio•• diz que
nlío viu o vat•ece1•, mas tem presente o pro· 
.iecto e nello vG que o illust1•e senador pelo 
Maranhão, seu tt u tor, involun tari11men te, 
aetri duvida, deixou do incluir os e~cl'ivües 

notas que lhe foi passivei obter. · . 
Lembra, ainda, que os ,iuizes que faziam 

11 mesma cousa q\le os oscrivães, póde-so 
dizer, passamm 11 perceber 14: 000$. Ora, é 
uma despropor~•lío que existe entt·e o au
gmento que houve nos vencimentos do juiz 
seccional o o que se cleu relativamente nos 
escrivães; e nesttt époc~ do ex11ggerl1doa Ultl· 
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22 A:t\NAES DO SENADO 

gueis de casa, de alimentação caríssima, etc., 
é impossível que esses J'unccionarios vivam 
com índependencia, reduzidos a tiio pequenos 
ordemtdos. 

Assim, apresenta uma emenda, para C[Ue o 
Senado a tome na consillera~·ão que mere
cer. 

Emenda 

Depois da palavra-annual- diga-se: do 
4:800$ na Co.pital Federal o. cadtt um, etc. 

Sala das aessües, 5 de m11io de 1893.- Este
'lles J1mior. 

não a impOl•tancia i!lusoria das cust<~.s c por
centa:::ens ;t receber •. 

O SR. EsTEVES JuNron-V. Ex. sabe quanto 
recebeu o fiel e o escrivão? Cada um 40:;; men
sues. 

O SR. Go)!ENsono-Tive occasiiío de traler 
uma estatística de dezoito mezes de tal ser
viço no estado do Rio de .Janeiro, e entendo 
para orientação do Senado, em resumo, de 
novo expor. .· 

Sttbe o Senado que os escrivães seccionaes 
percebem pelo decreto n. SJ8 as cust:1s, emo
lumentos e sa!ttrios t;txados no regimento ele 
custas n. 57:37 de 2 de .setembro de 1874 
(;trt. 350 do decreto n .. 8,18) e as custas, emo-

E' lida, apoiada e posta conjunetamente em Iumen tos e salarios estalJelecülos no regimento 
discussão. em vigor (at•t. 357) e as porcentngens fixa

O Sr. Gom.enso•·o-Sr. pl'esídentc, 
si niio fora decorrido tempo bastan to para 
poder o Senado, não digo ignorar, m;ts dos
lembrar o qae- expuz na occasiiio em que 
tive a honra de oJferecer-lhe o projecto que 
se discuto , · c si núo 1ilra tambem ter sido 
chamado neste momento it discussão delle 
pelo nobre representante do estado de SanJ;a 
Cath11rina, eu não viria ;'t tribüna. 

Quando em outubro do anno passado oiTe
reci ú. sabedoria do Senatlo o meu projecto, 
parece-me que dei uma explicação circum
staneiad;t do modo por que entendia dever 
apresent;tl-o, as razoes dtt suo. opportunidade, 
bem como Jtrmei a sua indiscutível. impor
tancia. 

das para a cobt•ança das dividas fiscaes 
(art. :358) e como contador do juizo as custas 
de contador (art. :300). 

Como jit tive ensejo de declarar, as causas 
que cabe it .Justiç:1 Fedem! processar <l julgar 
se acham expressamente determinadas nos 
arts. 9 e 15 do decreto n. 848, o 59 e 00 da 
Constituição de 24 de fevereiro de 1891. 

Convem lembrar que as causas que em 
maiOL' numero existem são, posso assegurar 
ao Senado, as que intet'CSS[Lm ao fisco, isto ê, · 
e, it di vidtL acti'va; ellns avultam nos C(ll'· 
to rios. 

Tomanclo co~o exemplo, segundo as infoi•
maçües que possuo, no cnrtol'io do .Juizo Fe
deral do estttdo do Rio de J;tneiro, sei que só 
se tem proceRsado até hoje cluas qué$tües que 
não são rchttivas ;\,cobrança da divida activa, 

O SR· SALDANHA MARINHO- Apoiado ; eu ao passo que estas chegam ao numero do sete 
mo lembro. mil. 

O SR. GoMENsoao- Pedi <t nttenção do Daqui,ve o Senndo que ao escrivão do juizo 
Senado pam as disposições do decreto n. 8<18 só cabem as custas da cobt•an~a elas di vielas 
do 11 ele outubt•o ele 1800, qcw estabeleceu a activas, porque são estas as que realmente 
justiça f'ecleral, e onde se institue umtt serie existem. pois que raras são as outrns causas. 
enorme do ·set•viços p11ra o juizo seccionn.l. ·Sendo taes custus provenientes de processos 

Tive tamboma honra de chttmal' aponde- executivos, asseguro ainda ao Senado que na 
raç•üo elo Seuado pam o seguinte ftteto : que sem maxima part• suo elles instamaclos con
em visttt dos VtLt·iatlos misteres desse juizo, tt•a inclivicluos que jti. Jh.llecer;;tm som dei- · 
pocler-sc-ltii.L dizer sarem os proventos dos es- x;tr herdeiros e, portanto, sem bens a ponho
cl'iviics rc;pe~&ivos avultados, dispensttndo ro.t•, e contra devedores residentes cmlog!tt'es 
qualquer auxilio, como ordenado ; rntLS que incertos e não sabidos, que naquelle estado 
nuwiloBto r>ng;tuo havia em tal apreciação ; não ncotlemnem por etlittte> ao cilam:~mento 
o demonstrei ser imlisponsavel a Jlxuçi\o ele juclicittl, j;\, vil o Senado que sómente restam 
ortletmclo. uo eserivão as custas dos executivos cm que os 

Vo.li-me cntito de informaçües que Íll'e- deveclorcs pttgam clc1pois do intim:tdos, ou 
speito üo set·viç'o do ;ruizo Seccional me Jbt•am dttquelles que teem bens a penhorar, que 
prestadas por alguns magistrados, entre os constituem uma terça parte. 
quaes conto o muito distincto e illustt•atlo juiz Seg-undo os dndos que possuo, dou como 
seccionttl elo estado tlo !Uo de .Janeiro, que in- vet•clatleit•tt a tal exposiçilo, porq uo.nto ho. 
deJilsso no trn.I.J;dlto, tem superudo ttS clifllcul· longo tempo decort'ido entt•e n. epocu. em que 
dados que encontm no cumprimento elos do- Jhmm contmhidt\S as clivitlns e a sutt cobrtll1Ç11, 
veres üu seu c<ll'g'O, t'eeonlteetmtlo ser impos- ptll'i\ que jti. tenham Jlülecido muitos elos ele· 
sivel obter-se li consm•vtwão do esct•ivii.es nu veclores: busta d~clarar uo Sonmlo que ex is
juizo ~(Jlll renntnem~'ão do SfJl.l t!•aiJu,Jho, que tom em cat•torio mnndados ele mttis ele 30 
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SESSÃO EM 5 DE MAIO DE 1893. 

a.nnos.· Além disso, Sr. presidente, é conho· 
cido. o. proverbio.! morosido.de no.s execuçüe~, 
o que é motivo 'paro. se· dizer quo.si illusorio. n. 
percepcão d11s custo.s ; sendo tudo isto, t•epito, 
bo.se segtn•n. po.rn. firmar o meu intuito de que 
se faz necessn,rio. o. decretação de ordenado o. 
taes i'unccional'ios. 

Não foram só mente, Sr. presidente, estas 
ns considerações que agiram no meu animo, e 
que trouxa então ao Senado, · 

Trouxe outra. que cumpre não seja.m es· 
quecitlas. Lembrei-mo qlle o augmonto de 
(1esp~za com esses ordenados daria em re· 
.sultado entrada de importancias cobt•ado.s re
gulo.rmente pelo.s di vidas flsco.cs, isso decor· 
l'ente do. 1•ogu!a1' marclltt no trabalho do Juizo 
.Secciono.!', que pcrign.rú, si não houver quem 
·queira servir no~ cartorios. . 

Pelo meu pt•ojecto, o augmento de <lespeza 
se1•t1 de 34:800$, o.o passo que tomumlo um o. 
mMia de 15$ para c·tda <livido. a cobrar no 
total de sete mil mo.ndo.dos, que sei existirem 
no cartorio do estado visfnho, como jit in
lbmei o.o Seno.do, teremos o. quantia de 
.105:000$, e 1hzemlo·se o. declucção de dous 
terços po.rtt d1;1vedoros Jh,llecielos sem her
deiros, do.quclles sem bens o. executn r e elos 
. residentes cm lagar incerto o não sabido, ter-. 
se-1m a importo.ncio. de 35:000$; dando o.os 
escrivães secciono.es dos estados do Rio de Ja
neiro, S. Po.ulo, Minas, Rio Gro.nde <lo Sul, 
Bahio., Pcrno.mbuco, Mttranllão, Amo.zonas e 
Parit o Ol'(Lenado do 200$ mcnsaes, e aos 
·dos outros estados 100$, serit a despezo. de 
33:600$000. 

Não desejo Jb.tigar o Seno.do com outros o.r
gumentos que a suo. sabedorio. virá stiggerit•, 
lembrando tü.o sómente que, po.ro. não po.ssur 

·como exo.ggerado, fiz o meu calculo sobro uma 
cobranço. minimo. e mostJ•ei. que núo estou 

· fóra do. verdade dizemlo que muito lucro.t•it 
este serviço com o. adopção do meu pro
jecto. 

Não exce<lom o.s cusb1.s pcrcebi<ltts pelo es
<:rivi'ío no estttdo elo Rio (Le Jo.neiro, em dcz
·oito mezes, de 120::\ c de porcr.ntagem 26$ : 
~uize o Scno.do do"que terão recebido os dos 
outros esta<los. . 

Com tn.es rccm•sos ninguem quo1•erit servir 
nesses cartorios, e comq uanto o clecreto n. 
8118 dê como substitutos a esses funcciono.rios 
·os olllciaes de justiça, deixo o.o criterio tlo 
Sennclo n.vnlinr tt efficacia do remedia dtt sub· 

. :stituiçüo, 
Sei que muitos duquelles funccionarios con

tinuo.m nos seus Cttrtorios a instancia dos 
juizes, e com espcro.nça do serem um clio. 
1l.CJ11inlwo.dos com or<lenado fixo, vendo que os 
actuo.es cscrivúes dos delegados ele policia na 
CO.llito.l Fedcro.l, c1•eo.dos pela lei n. 713 de 113 
tle o.gosto de 1892. 11: rcebcm ordenado men
'!>lÜ do 300$ ttfóra ns cust11s ; mo.s pergunto 110 

Senndo, esttí. no. o.ltura. do. posição do um mo.- · : 
gistrado ter como auxilio.r um l\mccionario . · 
que serve por favór? El' seria um funccio- · 
no.rio tro.bnlllo.r v'isamlo a reo.lização do uma 
esperança ? ·.; ~~-

Ou s~pprima-se (serviço do ju\zo seccional, 
ou. ~Jüuo dil-~e·lho_ .uma erto. vida ce seguro.. · · 

No.o.esquo<ll, o.o apresentar o meu p1•ojecto, 
como P!lreceu ao meu nobre collegtt, repre- · 
sento.nte do Estado de Santa Co.tho.rina, os 
escrivães do Districto Federal ; não os con
signei no meu projecto, porque, sendo o. co-· 
bro.nço. 'da divido. o.ctivo. mo. is avultada o.qui, 
os seus proventos serio.m bastantes pam clis· · 
pensar ordenado, mas ti. visto. do.s pondel'llções 
do nobre seno.dor, declaro que ncceito o. sua 
emenda. Faço-o, Sr. presidente, de bom grado, 
pois o meu pensamento com este projecto, 
ftco'u bem claro : desejo remuneracão do ser
viço ao servidor;o que traró. lucro certo ao 
Tllesouro, dundo o contro.rio a desorganiza·· . , 
ção do s·~t·viço do Juizo Federal. 

Acceito to(lo.s o.s correcções o.o meu projecto, 
isso declarei·o, quando dei·lhe os fnnclttmentos, 
merecendo então reparos por parte de ttlguns 
collegns do iileno.do, entro outros o nobre se
no.dor pelo estado do. Parahybo.,que o.coimou
me de pouco generoso p11ra com o sou esto.do • 

Eis chegado. tt · opportunidado de ·serem 
repo.radas todos as lttcuno.s do meu tmbo.lho, 
e po.ra isso peço e espero a. collo.boro.ção de todos 
osmeus nobres collep;as. · 

E' o que entendi dever dizer. (3Iuito bcn~.) , 

O Sr. Ubnldino do Atnnrnl 
diz que suo. primeiro. po.lo.vro. 11:111resente 
sessão sorti om dcl'cso. dos corres publicos,ctne 
ho,ie, mo.is do que nunco., preciso.m ter em 
c11do. represcntmlte do. no.ção umo. scntineuo.· •. 
(Apoiados,) · . 

Si não lhe for posaivel impedi!• o. po.sso.gom · · 
do projecto e do. cmonda como se aclutm, es~ . 
pero. o.o menos obter do Senado os trcs dias do 
en!'orc do, isto é, espero. obter que esttt mate- ·., 
ria, já um tanto esq uecidn. pelo interregno . 
parlamenttll', volto tis commissõcs, po.m que 
digo.m do novo algumn. couso., especialmente 
sobro a emendtt que o.cttba do ser apresontttda 
pelo nobre senador por So.nto. C11t!tnrino.. 
(Jipoiarlos,) · · 

E' cspeciu.lmonto esttt emenda que exil:l'o 
11tten~ão e ·exo.mc, visto que o regímen (lO 
juizo seccional neste districtu ó curio:~u : feito. 
a tro.nslbrmo.ç,ão do systemo.judiciario, outen, · 
deu o juiz seccional que ora do. smt competen
cia o. nomea~ão de esm•i vües, o ccim eJToito. 
nomeou dous cidndi'íos JlO.ro. exercct•om estes 
cnrgos, sem attcndOl' 1'1 existencio. de dous 
J'nncciono.ricis <lcsignados como csct•ivüoe dos· 
leitos dtt razonda naciono.l. · 

Havia JlOl' esse tClllJlO um ministro doeem
baraço.do, q uc som mo.is nem monos o po1· suo. 
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2·1 ANNAES DO SENADO 

alh recreação, mandou manter os dous escl'i
viies que pela lei tinham pel'tlido os seus car
gos ; e então deu-se esta anomalia : dous 
escrivães, que eram cscrivães do juiz, e dous 
que o eram do ministro, aliás ministro que 
nem se quer era o da pasta a que estão a1fe
ctos os negocias da justiça. 

Dahi resultou , depois de muitos incidentes 
e contlictos, que chegou-se á perfeição de ter 
dous escrivãos seccionaes, um dos quaes tem 
ordenado e outro não o tem. 

Seria conveniente que se examinasse essa 
ma teria, e sobretudo que se verificassem as 

· estatísticas aprcsentndas, das quaes, sem ir
rogar in.iurht aos seus honrados collegas e 
aos seus informantes, o omdor desconfia por 
via de J•egm. 

Recorda-se perfeitamente de que durante 
o impe1·io, quando se tratou de crear mais 
um lagar de escrivão dos Jeitos da fazenda 

. nncional, provou-se ao parlamento que 
aquelle cnrgo não dava rendimento, ou que 
esses rendimentos quando muito dariam para 
mante1• um funccionario; o do mesmo modo, 
quando se trn,tou de dividir o cartorio da 
provedoria,que, sabidàmente era um dos car
gos mais l'endosos do imperio, tambem com 
as to.cs estntisticas officiosas demontrou-se 
'que, quer o juiz, quer o esct•ivito respectivos, 
viviam em completa penuria! (Riso.) 

Receia bem que·n arte da estatística não se 
tenha modificado muito com a mudn,nça de 
fórma de governo, e que estejam todos bem 
arriscados a se enganar, attendendo ás ci
frns apresenfadas nesta discussão . 

E' conveniente que o Senado pondere 
quanto é perigoso abrir a porta ás despezo.s 
publicas. (Apoiar/os,) 

O orador não põe em duvidn a necessidade 
de se pagar em alguns estados o serviço do es
crivão do juiz seccional; mo.s desde que a idea 
é apresentada por um estado, não ffca um só 
que não se julgue nas mesmas conclições, e 
até no direito de exigir mais do que póde 
perfeitamente bastar, 

O SR. EsTEvEs JumoR - Mns ngoro. com
lll'ellende-se todos. 

' 0 SR. UDALDlNO DO AMARAr,, respondendo 
ao aparte, diz quo é contra isso que estit 1ltl· 
lnndo. Si em estados pequenos, onde os os
ct•ivãos nito toem custas ou as teem muito 
poucas, sorti de convenioncia dnr-lltes um pe
q nono ordenado, não é isso razão para q uo 
estados onde as custas se avolumam-, como 
se chi. nà. Cnpital Federnl-nüo sómonte se 
creom ordenados, mas !i.indn se tlupliquem ou 
quadt•upliquom, con!brme a proposta que ostit 
em discussiLo. 

Dizcr-so que os actunos csct•ivãos do juizo 
seccional tivemm uma grande pcrdtt, por isso 
.quo muitos serviços passnrtun do M.inistorio 

da Fazenda para a Municipalidade, não lhe 
parece razoa vel. . 

O orador pensa ainda, como sempre pensou, 
que os cargos são creados no interesse pulJ!ico 
e não no interesse dos indi viduos. Si e8ses 
cartorios não teem hoje a mesma somma de 
trabalho que tinham naquelle tempo, não é 
rn,zão para que tenham a mesma remunera 
ção; si o trabalho é menor, seja menor a re-· 
muneração : é esta a regrn, de justiça. 

0 SR, ESTEVES JUNIOR dti. um apnrte. 
0 SR. UDALDINO DO .\MARAL responde que 

não é possivelque a despeza se,ja maior;-ao con
trario, si diminue-se o trn,balho, não é iníquo 
que se diminua o ordenado; onde não ha 
custas, é claro que não ha serviço; onde 
houver serviço, ha custas, e estão rem une-. 
rados os escrivães, 
Em todo o caso a ppella para nova meditação. 

O Senado não deve comcçn,r este anno abrindo 
a p01•ta a vinte e tantos pretendentes, trazendo 
uma despeza permanente para. os cof1•es P'!l· 
blicos, gue não foi a.inda. · c11lculada., mas JiÍ 
não é tü.O pequena. Si o Senado tem de co
meçtu- por alli, ao menos srja concedendo um 
pequeno lll'azo de reflexão, de estudo, de 
revisão de algn,l'ismos. Pede, pois, licença ao· 
honrado autot• do projecto e ao da emenda. 
l?ara requeret• ao Senaclo que o projecto volte 
as com missões, afim de que digam soln•e a. 
materia. (Apoiados, muito bom.) 

.Requerimento 

Requeiro que o projecto volte às commis
sües para darem parecer sobre a emeJl(!a. 

Sala das sessões, .5 de maio de 1893,-Ubai
dino do Amaral, 

E' lido, apoiado e posto om discussão. 

·o Sr. Gomensol!"o-Sr. presidente;. 
venho do novo ti tribunn. mais em razão do· 
que acoJm de dizer o nobresonudor pelo estado· 
do Parami., cuja palavrn respeitavel estou 
habituado a acatar, do qUcl p11ra defendet• o• 
projecto, sobre o qual entendo já tel' dito. 
quanto basta pa1•a esclarecimento do Senado. 

Como o nobre senU(lor que acabou de fttllar; 
compt•ehendo que dcwemos ser guardtts severos 
dos dinheiros pu blicos ; e qne uma sót•ia eco· 
nomin deve ser a nosstt di visa. Quando o1fe, 
reei a proposição que so discut.e, declat•ei ao• 
Senarl o o receio de que me ncha v a possuiqo, 
trazendo um augmento na despem publica, 
mns, como ha pouco t•epoti, fil-o levndo por· 
uma necessidade indoclimwel de ser mantido 
do modo regnlal' o serviço do Juizo Seccional 
em todos os seus mm os. Venci os maus es
crupulos, o que confessei ao Senado, conven~ 

• 
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cldo de que com a renlisação do meu intento 
· .viria um augmento de renda com a cobrança 

da divida publica em todos os esto.dos, questão 
sem importancia para muitos de!les. 

Ja vê o nobre senador que niio esqueci a 
questão do augmento de despeza. 
· O Sr:.. EsTEVES JuNIOR-E' pt•eciso sabet' si 
a medida é justa. 

0 SR GOMENSORO -Os o.rgumentos firma· 
dos na questão de interesse publico, e dedu
zidos das estatísticas e calculas que oífereci, 
asseguro ao nobre senador, serem verdadeiros, 
nada tendo de illusorios. 

Não quero, porém, combatet• o ·requeri
mento offerecido pelo nobre senador pelo 
estado do Paranit; sou o pt•imeiro a dar-lhe o 
meu n.poio e com tal isenção de animo, que, 
si cón1o auto!' do Pl'O.iecto puder ser tido como 
parcial, voltn.ndo elle as commissões, pedi
ria ao Senado que me exonerasse agora do 
encargo de sobre elle interpor o meu pare· 
éer, escolhendo p:l.ra tal mister pessoa mais 
competente e mais habil. 
· O Sr:.. UllALDI:'I'O Do AliARAL-Não apl!lin.do. 

O Sn. GO)JE:NSor:.o-Estou prompto, repito, 
a dar o meu voto ao requerimento. 

0 Sn.'UBALDINO DO AMARAL-Ninguem mais 
eompetente do que V. Ex. 

Ninguem m11is pedindo 11 p11!11Vl'l1, encer
l'a-se u, discussão· 

Indo se proceder á votação, veriflc11-se não 
h11 ver mais n11 · c11s11 numero legal p11ru vo
tl1r-se, pelo q uo se procede à ch11mad11 dos 
St•s. senadora~, que compurocorum a sessão o 
deixam do responder os Srs. João Peclro, 
Theodoreto Souto, Am11ro C11valc1111ti, Ros11 
Junior, Ruy Barbos11 e Pinheiro Guedes (6). 

() Sa. 3" SmcRETARIO clecl11rn. que o Sr. Jorro 
Pedl'l!l participou ti mesa r1 ue se retiru v11 por 
incommodado. 

O S!t. PRESIDENTE decla.ra que, nilo lmvendo 
numero lego.!, fica, n11 11:>rm11 do regimento, 
prejudicado o t•equorimento do Sr. Ubaldino 
do Amaral. 

Contimi11 11 discuosão interrompidu do 
art. I" do 1n•ojecto. 

Ninguem mttis 11edindo a p11la Vl'l1, encer· 
ra-se a discussão. 

Segue-se om 2' discussão, a qu11l oncerl'a·se 
sem dolJato, o 11rt. 2" do projecto. 

A votn.ção flc11 adi11d11 por 1b.ltl1 de numero 
legl1l; 

0 SR, PRESIDENTE diz que, 11Cill111dO·Se 110 
recinto numm•o infm•ior a 21 Srs. senadoJ•es, 
vae, 1111 l\)rllltt dos pl'CCedentes,levantl1l' a SOB• 
silo, e dosignu para a ordem do ditt 6: 

Discussilo unic11 do p11recet' n. I de 1893,cht 
commissão de constituiçrro o poderes, roco· 

BE~ADO -1- V, 1 

nhecendo sen11dor pelo est11do do Piaul!y, o 
Dr. Antonio Coelho Rodrigues; . 

Discussão unica do parecer n. 2 de I 893,re•' 
conhecendo senadores pelo estado de Pernam· 
buco o Dr. Joaquim José de Almeidl1 Pernam .. 
buco, Dr. João Barbalho Ucilôa C11valct1.nti e· 
D1•. G11spar Drummond; 

Votação em 2" discussão do projecto do Se· 
n11do n. 43, de 1892, m11rcando órdenado aos. 
escrivães do Juizo Seccional; 

2·' discussão da proposição d11 Cam11r11 ~os 
Deputados, n. 91, de 1892, crelmio colomns 
correccionaes; · 

3'' discussão clus proposições d11 C11mar11 
dos Députados: , 

N. 119, de 1892, autorisando creditas parLJ: 
p11gumento do despezM com indigentes ata· 
cudos de molostio.s epidemícas no ost11do "de 
Santa Cath11rina, e p11r11 p11g111', dumnte O· 
exercício de 1893, os vencimentos de um con· · 
tinuo du Secretaria da mesm11 Cl111111l'a; 

N. 88, de 1892, 11utoris11ndo rel'orm11 do ex~· 
tenente de policia,• Antonio .Tose Alves; 

N.' 87, de 1892, autori~11ndo concessão do 
licenett 110 alferes do 12" b11t11lhão de infunta· 
ril1, Joaquim Pe1'oir11 de Mucedo Couto Sobri
nho, para matricular-se n11 escol11 militn.r de 
Porto Alegre; 

2" discussão da proposiçli:o da mosm11 C_E.·, 
m11rtt, n. 103, de 1892, autoris11ndo concessa.o 
de seis mezer. de licenr.•a, com todos os venc1- , 
mentos,ao juiz seccion11I no est11clo dasAI11gôas, 
bach11rel Fmncisco du Costu llumos. · 

Lev11nt11-se11 sessrto as 2 horas e lO minutos. 
du turde. 

3• se3sno cm· 6 de maio de 1893 

Pteside11cia do Sj·, Pj·udcntc de Jlloi·aes . 
(v ice-presidente) 

SU~l~IAn!O- Chnmndn- LeiLUl'n o n ppl'O\'~r,iio ~n· 
nctn- E:\PP.OIB!'i1'E- Onn1~:.r DO l>lo\. :""" DISCUSSilO 
unton do pnrocer n, 1- Dh.ICUI'SO o rcquarunonto do St•. 
H.uy I3nrl>osn.- DiRcnrsoR dos SrR . .:\l'iSUdos r..job_!), 
Ubaldino do .:\mnml o ltuy D:u•bosn.- O,bsorv~cu.o· 
do St•, pt•oRiclento- Encorrnuumto Un. <liscussu.o- · 
Adlnmonto da votno[o- Discussü.o unicn. Uo _pm•ocor 
n. 2- Observncõos do Sr, pl'osldonto- D1~curs2s 
do Sr. Huy Dnt•bosn- Encot•t•n.monto da dlscussu.o 
- Yotnciio rios pnt•ocot•os ns. 1 o 2- Yot!tçito .. do 
IH'Ojocto n, 43 - Chnmndn- l\1linmunto dn. votn.Qu.O. 

Ao meio-dia comptn•ecem 29 Srs. senado· 
res, a saber : Prudente de Moraes, João Pe· 
clro, Gil Goulnrt, Antonio Baena, Souza Coe-o 
lho, Jonquim Sarmento, Gomensoro, ~~y~eu 
Martins, Catuncla, João cordeiro, Ollveu•a. 
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'Gn.Ivito, Amaro Cavalcante, Almeida Barreto, 
Joiio Neiva, Firmino da Silveira, Rosa Junior, 
Ruy Barbosa, Quintino Bocayuva, Bru.z Car
neiro, Ar·ist.ides Lob9, Salchtnha Marinho, 
Christiano Ottoni, Americo Lobo, .Joaquim de 
Souza, Aquilino do Amaral, Joaquim Murti
nho, U. do Am11ral, Esteves Junior e Luiz 
Delfina. 

Abre-se a sessito. 
E' lida, posta em discussão, e nlio havendo 

reclamaçito clti-se por o,pprovncln. a acta ela 
sessão n.nterior. 

Comparecem durante a ses.>ão os trcs se
-~Iuintcs Srs. senadores: Cruz, Theodoreto 
~Souto c La per. 

Deixam de comparecer r.om causa parti
cipada os Srs. Francisco Machado, José Ber
nardo, Cunha Junior, Messias de Gusmão, 
Coelho c Cttmpos, Manoel Victorino, Silva Ca· 
nedo, Pamnhos, Raulino Horn e Pinheiro 
Machado ; e sem causa p~rticipado, os Srs. 

· Thomaz Cruz, Nina Ribeiro, lllanoel Barato., 
Virgilio Dama~io, Domingos Vicente, Mon
teiro ele Barro=-, ·E. -'\Vandenkolk, Joaquim 
Felicio, CamposSalles, Pinheiro Guedes, San
tos Anclrn.de, Generoso Marques, Ramiro Bar
. cellos e Julio Frota. 

0 SR. 1° SECRETAU!O dú. conta da seguinte 

EXPEDIENTE 

· Officios dos Srs. senadores Mnnoel Victorino 
e Fr.anci~co Machado, communicando terem 
deixado de comparecer ás sessües do Senado 
por motivo de molestia. 

Tel~grn111ma do Sr. senador José Bernardo, 
· expediclo do Natttl, capital. elo estado do Rio 
Grande do Norte, cm 5 do Cl)t'rcnto mez, assim 
concebido: 

1. o Sect•etario Senado Fecleral-Rio-Faça 
chegar conhecimento Senado que sigo viagem 
:p[l.t'l1 tomar pttrte trabttlhos. -Inteirado. 

Outro expedido de S. Pmllo cm 5 do cor
xento mez, assim conr;ebido: 

Extn. St•.Dr. Prudente de Moraes-Senndo. 
- "lUo-Acceiltte no~sas felicitaçücs vossa eleição 

c sn.tltlae o Semulo Federal em nosso nome.-
0 presidente do estado, Bemrwdino de Cam· 

·110S. -JosJ ,1, de C~1·quai1'a Ce;cw, vice-presi· 
· dente.-Intcirado. 

· Officio tlo pt•e,;itlento da Co.mnm Municipal, 
da Cllpittt llc S. Paulo, datlldo tle 4 do cor
renfe mez, remcttontlo a nct11 dtt apura~•üo 

. gortll dos votos, pam senador do Congresso 
Fndeml, da elui~ão n quo se procedeu [L 23 de 

. março ultimo tHICJ uello estado- A' conunissiio 

. de con:;titui<;ão o poderes. 

0 Sn. 2• SECRETARIO declo.ra que ni:io ho. 
pareee1•es. 

ORDEM DO DIA 

Discussão unica do :parecer n. 1· de 1893, 
reconhecendo senador pelo estado do Piauhy 
o Dr. Antonio Coelho 'Rodrigues. 

O S•·· Ruy Barbosa vem ~itEples
rnente solicitn.r da honrada commtssao de 
constitui<;üo e poderes inl'o~·ma,•ües que o 
habilitem a delibemr com ser1edado o conhc· 
cimento de cnusa, necessarios em assumpto 
tão gm v e, !'tcerctt r.lesto, eleição. Nii.o tem 9 
seu juizo formado sobre o assumpto! ,e e 
pre•isamente para formal-o !11!-e necessltn de 
elementos, p11m os quaes sollc!ta o concm•so . 
da ltom·ada commissiio. 

o pn.reccr occupa-se exclusivamente c\tt 
regularidade do processo eleitoral, o, CUJO 
respeito niio existe duvida nen!l!:!ma. . 

E' notorio, porém, que a eletç•u.o do 1llustre 
candidato pelo Piaully envolve, ttlém desttt, 
outra questão n.ão menos. imp?1:ta~lte, que 
intero•ssa essenctttlmente tt legttumdade do 
manclato . 

Pede aos· seus honrados collegas que não 
ve;jn.m nas suas p:1ltwrtts nenllumtt imp~gna· 
r;ão no seu parecer nem a menor duvuln. a 
respeito da solicitude com que desempenham 
tts suas í'uncr;ües. Não vem propriamente 
impu••nar a eleição de que se t.r;tta i vem 
esclat~cet•-se,.pedir dados indispensaveis pa1•o, 
tt lorma.,ão de um juizo seguro e conscien
cioso. E'stiL certo que a nobre commissão não 
so occupou com o, questão_ o,g?~'tt ~uscitada 
pelo omdor, po1·que clltt 11110 1oJ lcvnntada, 
nem depois do p1·ocesso eleitoral, nem durante 
o pleito . 

Mns, nem pOl' isso é menos do devei' do 
Sentido ponderar com escrupulos esse ele
mento rle solu~lio, de que twtttt, porque acre· 
t!Hn. que da Yig·itn.ncin. e rln. sevcl'idad~. com 
que se proceder nesttt pn.l'r,c do cxm:cJCJO d,e 
runc\'Ge~ clepemlc i'unthtmolltttlmente 11 respe1· 
tttliilid:1dc rio Sen:tdo. 

Todos s:tbem que J'oi. peln. Jitcil idt1de com 
que do ordin;wio ~o procedia nc;ste assumpto, 
nas camar:ts elo antigo reginwn, que o Poder 
Leo·isltttivo. cntüo Ctthiu em ]ll\ J'tmuo des
ct•Ütlito, que lbi :;em duvitltt llllllt d:1s ctLUSO.S 
detcrminttntes dtt ruinn d11 monn.rchia. 

E' notot•io que o illustre crmtlitlato pelo 
Phnlty t.inlttt com o governo um contmcto 
pelo qu ·1 so obl'igou !'L clt11Jorar;~<> do codigo 
c i vil mcdillnte cortas o detol'llllllttdas con
tlklícs. 

Ni\o cunlwco as contliçúos deste contrncto i 
não pi'>tle vol-o e acrotlitu. que o Senado, ou, 
pelo monos, om goml a maioria do seus l)lCill· 
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oros, ou cm todo o caso uma grando ·parto 
-delles está a este respeito J][ls mesmas condi· 

· . -çúes em que o orador se acha. 
Nilo snbe si osso c~ntrocto se acha comple

tamente desempenhado, de modo que tenham 
·cessado cio toelo as rcluç.iies entre o candielato 
e o governo, do modo q no tenhri. desappare
cido completamente n. dopendoncia em que as 
·estipulaçiies deste 11 ccordo tinham collocnelo o 
oanelidato em relação iL ndministrnçiio. 

Na auscncin. desses esclarecimentos, niio 
:póde firmar j nizo completo sobre a ma teria, 
· Si e novo o assumpto no Senaelo, niio o é 

todavin, nas duns cnmarns do Congresso. 
· Nn. Camnra dos Deputados, o anuo pnssado, 

•suscitou-se a questão do uma incompatibili· 
·dacle proveniente de relações somcllJUntos de 
um candidato p~.ru. com o governo. 

Tratava-se do St• Severo, eleito deputado 
pelo llio Grande do Norte. 

. 0 SR. UBALDINO DO AMARAL - As hypo
theses são difl'erentes . 

O SR. rtuy B,mnosA responde que a ma
-terio. tinlm ji1 pnrecet'; aclmva·se em dis· 
cussão ; 1bi no correr desto. que um dos mem
bros drtquello. cu.mrtro. provocou rt.rtuestiio de 
incomp:1 ti bilitlade. 
. A Co.mara entendeu estudar esta questü.o c 
.o parecer voltou i1 commissiio de constitui\•iio 
·e poeleres po.ro. exnmimtr o cttso e inforrno.r 
sobre o assumpto. · 

Houve entü.o quem sustenit~sse que a in· 
·comptttibilidade proveniente dessa especie de 
:l'elo.çücs acha va-so meramente no. clnsse do.s 
incompatibilidades pttrlnmentttres. 

·o candidato não coUocou a questiio neste 
·ponto ele visttt e· desistiu, por termo mt Secre
tm•;o, eln Agricultura, do contro.cto celebrndo 
com o governo. 

A Co.nmm, niio obstnnle, porem, julgou que 
11 incomptttil.Jilidude ern. niio parlnmentnr, 
mns eleitornl, e, o. despeito da desistencitt do 

. . candidato, o consiclerou inelegivel. 
São obset'VU\•iies que sulJmette ú, considern· 

·cU.o do Sanado e especialmente da dn honracfa 
.commissiio. 

O oradur req nercria que o pnrecet• voltasse 
it commissiio de poderes, pnm que ella se 
pronunci11sso tt respeito elcste ponto do. ques· 
tiio. 

O SR. PRESIDENTE-O honrado senndor deve 
m~Jl(Jar por escripto o seu requerimento . 

Raqua1·imcnto 

Requeiro quo o po.recor volte i1. commisslto 
parn dizot• t\cercn das rolnçües estttbelecidns 
entre o aleito o o. o.dministrttçãopolocontracto 
do cocli:;o civil, ouvindo pnt•o. esse 1lm, si Jbt• 
mister, o govcrno.-Ru!J JJcw/Josct, 

E' lielo, apoiado o posto cm diseusslto. 

O S•·· ArisUde"' Lobo diz que niio 
o traz ti tribunn desejo do impugnar o roque- · ' 
rimento ofl'erecido pelo il!ustre senador )leia · 
Bn llin. Tem de fazer 1t proposito deste reque
rimento um11 declarttGlí.o ao Senado, que, pensa, 
justitlco.r:t, o..iu2zo de to~os, a correc~üo com 
que o. commissao aprecwu o o.esumpto que. 
lhe foi sujeito o que fttz objecto elo. mesmo re
querimento, diz como norma no estuelo da 
voriflcaçü.o do poderes niio ndnlitt.ir como 
provn do processo eleitoral,· comprchendendo 
todos os e)ementos que concorrem nelle, si niio 
o.quillo que se ncha evielentemente inserido 
nos papeis que são sujeitos it aprcciaçiio da 
commisslio: os factos que se possam allego.:r, . 
mo.s que nü.o tlgumm no processo eleitoral 
entende que nüo podem ser invocndos _peln 
commbsfio paro. estabelecerem umo. razao de 
deciclil'. 

Nestas condkúes, cimminanclo a commissiio 
osso ·processo eleitoml, e veriilcttndo pelns .. 
netas e peltt nctu flmtl da o. puro.~iio que não 
se tinha duelo il'l'egulnridade o.lguma, que o 
cttndidido.to tinha reunido em si u nuüot·itt dos 
sufl'l·agios, não rest11vo. it commissüo outro 
papel sinlio 111 VJ'lU' parecer Jiwom vel o. essn . 
eleição. 

E' certo que posteriormente u este pnree:cr,' 
isto é, quo.ndo jti esttwo. lo.vmdo, o nobre se
nador pelo Pttmná lhe disse que htt vil1 ques
tão de incompatibilidnelc IJOt' Jlurto do can· 
didttto e nnrrou-llw o que acabou elo ser re· 
ferido tto Sennclo pelo i!lustre senador ela 
Bahia; mas, a indo. assim, ero. re.J:er.encitt !n·· 
tlivi!.lmtl de um senádor. e que, P9!' Jllltl~l' 
que sPjtt o respeito que lllc tributtt~~e~. Imo. 
podia servir de base pnm o. annull;t~ll:o c1o 
processo eleitoral;. Ln vrou, pot·tnuto, .. ,9_Pi1·. 
ro.cct• com os elementos que teve cm_Inao c .. 
estes dnVItm om t'ilsültado o. reconliiúii'liíõjlto 
do scnndor que devitt sc1• submettitlõ~~~-~eT· 
·llO.dO. .· .'' .. '·. ' : 

Isto nüo quer dizer que o omdor se O],)PO· . 
nlta M adittmento, que. nte certo ponto é l'tt· . 
zmwel, nfio só lli1l'tt quó'tt"co\nmissão procure . · 
clucidttr tt questão pelo,: l11do. q~w ind!ctt o 
nob!'e semtdor, como mesmp, s1 tor· posstvel, 
paru que o candidato s<>jit ·ouvido mt _rlerestt 
de seus clircitos si se entender que tsto é 
pernüttido. _ . 

o orttdot• JlltO vem oppor-so ao l'cquen· 
menta mtts dttr esttt oxplicaçiio, para que 
não pt{reçtt que tt commissiio descurou o seu · 
dever. 

0 SR. RUY BARnOSA - Fiz justiç•n Ít COlll
missüo, 

O S•·· Ubaidiino do Atn:u•nl · 
ouviu, com t.odtt :1 attcnçfio, o quo disse o 
honmelo sono.dor sobro o l'Cqucrimento sub
mcttido it considEil'Ltçüo do Senado. Estit, neste 
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ponto, em di vet•gencio. com o llom•o.do relo. to r 
tla comt~iss~o c~e poderes, l,l(l.l'i1 quem cst(l. 
cOI'[JOracao so 110de tonuw conhecimento dos 
po.peis que são o.presento.dos, quo.ndo se tmta 
da veritlco.ção dos poderes de um de seus 
membros.· 

Po.!'ece·lhe extremo.mente o.bsoluto este 
modo de entender ; 1111 ütctos q uo são de no
toriedo.de publico., 1111 documentos que o Se
nado nflo pótle clesconllccer c que, em certtLs 

· cOtldições, devem entmr como elementos no. 
o.).lreciação do ].lrocesso eleitoml e n(l. do reco
nhecimento do um senador. O Seuo.do está 
clen.nte de um co.so destes. 

E' de notoriedo.de publica, consto. uo llim·io 
O ffieial, nenhum sono.dor ignora, que o St•. 
Antonio Coelho Hodrigucs celebrou um con· 
tr-acto pelo qtml se obrigou, perttute o Mi
nisterlo dtt Justiça, n. elabOJ:ttl' nm projecto 
de Codigo Civii; que, neseo contracto, J'orn.lll 

. estabelecidtts diversas condiçües. O cont.t•acto 
estiL publicado no lliario Offioial de 17 de 
,iull1o de 1800, que o ot'ltdor pede i10 sr. pre
sidente o üWO!' ele mttndttt' trttzm• lli1rtt que 
[lOSSa SOl' eXi111llnado. . 

O SR. ARISTIDES LoBo dtí um aparte. 
0 SR. UBALDINO DO AMARAr, responde que 

isso ó outr11 questão; ainda não pronunciou o 
se11 moclo ele pensar a respeito da incompi1ti· 
bilidnde, si existe; o que diz e que o Senado 
lJílo podia deixar ele tomtw conhecimento desttt 
1naterii1 e resolve1• si lm, ou nllo, incompttti
bilidade. 

0 SR. ARISTIDES LOBO c !ti. Um i1 [li1l'te .. 
0 SR. UBALDINO DO AMARAr, cliz que O Se· 

lltLdopóde inteirat•-se disso immodiatamento 
Não vô mesmo necessidade do o.diamento do 

julgamento desta eleiçiió. 
, O regimento consider;l, e cl intuitiYO que 

devia, ser i1Ssim, mo.terip, urgente o reconlw· 
cimento dos poderes dos seus memhros. A não 
so .tratar de uma questiíél qtto exija alta in
d~gn.çiio, o Sonndo p:lde sempt·e se pron unoio.r. 
Ora, o caso de que se.,t<'i1tn é desses que, Ullli1 
vez expostos, p:1det;1 sel~ julgados. 

Tem em resumo. os ttt~tigus que interessám 
a questão, e estn.r;i. .its ordens de quem CJ uizer 
examinar o llial'i9. 9(!1cial, contendo todo o 
contracto. 

No twt. I" diz-se que o projecto do cocli"o 
civil serit entregue dentro do tre sn.nnos cc~t
tados ele I de setembro tio 1800; que deYcrit 
COillpot·-se de 11111a [lttrto g-et•ttl c outra i1S
pcelo.l, etc. 

A cltwsultt 3" diz: « Dnr:tntc o lll'azo do 
11J't. I", o contrttctttnte deixttr!~ o exerci cio dos 
cllt'gos puiJ!icos e dn. COII11lli~sii:o cm que ac
tu[l.!mcnt~ se n.elm, o não podcri1. ud1'0gat' 
llCill necclttw qun!r1uer cargo ou com missão 
sc1n preYia autorisa~•üo do ministro cht jus· 
t iço., )) 

O si·. Coelho Roclrig·ues, no.quello. occn.sião, 
tinho. os seguintes cargos publicos: lentes da 
Faculclade de Direito do Recife e lente dtt 
Escalo. Polytecunica do. Capito.l. Tinhn. i1 
com "i~são do advogado do. Intendencia Muni
cipal, tinha mais uma. out1•o. commissão do 
Ministerio da Justiça, . alem de que exercia. 
11 sua profissão ele adv,ogado. . 

E' 11 estes co.rgos que se refere n. clau
sul• 311 , dizendo que deixat•t\. o exercido dos 
cargos publicas e da com missão cm que « ac~ 
tuo.lmente se acho., e niío poderit o.dvogar 
nem acceitar quo.lquer outro cltrgo ou com
mis·ile sem prêvia i1Utorisaçiío do Ministerio 
da .Justiço..» 

A clo.usula 0°. diz: «Siocontmto.nte i1pl'e
sentar o projecto antes do pro.zo do o.rt. 1 •, 
receberá, não obstante, dentro dos 30 dio.e 
seguintes ti. o.presentação o, sem prqjuiso do 
seu premio,os bonorm·ios correspondentes aos 
mozcs que 1b.lti1re:~J po.ra completar-se o 
mesmo pro.zo». 

E, ftntLlmentc, se estipulou que, si o go
verno mandasse procede1• por algumi1 com
missi1o ál'cvisão do codig-o' o o.utor Coelho 
Roclrigues terii1 o direito de assisti\·: o.o exame 
c havet• vista elo parecer. ycncendo'.pOl' este 
tr-o.ballto, q uo não poderia exceder ,do ~res mc-
zcs. um terço 'do honm·ario fixado. · · 

Eis exposta a questão em rel••çãó: ao con-' 
tracto. · 

O ministt·D tlo. justiça, que eru. cnt~.o mi
nistm do governo provisol'io, o qual tinha 
poderes mais lato;; do que os seus mccessores, 
contractou com o Sr. Coelho Rodrigues e im
poz·lltc entre outras ela usulas, esta.: C(!ssação 
dos empregos que tinha até então e de qual
que!' commissiio que exercessl'l, e igual pro
ltibi~ão pn.ra o 1'lltUI'o, salvo autoriso.çiio do 
ministro. · 

Isto, porum, se pn.ssn.va em 1890. Não ex
istia. aindi1 a Constituição Fedem!, niío existia 
r, lei eleitoral. 

Podor-sc-ha dizer que o ministro, Mquello. 
époco., tinha em sua.s mllos não só o podet• 
executivo, como o legisl:ttivo, e, em conse
quencitt disso, ostltva no direito de orem· 
Ull)tt incompatibilitlnde cleitoml ou purla
mentttt•, 
··com elfeito, ninguem negi1 110 govet•no da 

revoluçiio os poderes o.mplos de que elle se 
achou investido; mas cumpre ponderar que, 
si esso artigo ti v esse sido uma disposição cJ,e 
lei, ostttrin. nltet•adtt n:lo sú por lois poste. 
riorcs, poltt lei d11s leis- a Constituiçiío 
- como tambom ])eh lei ordimwitt sobre 
elei~ões. 

E ptH'i1 o omdor lm um ttrgumen!o mo.is 
poderoso ttind[l. que este, e ó que o ministro, 
contmctall(lo com o Sr. Cocllto Rodrigues, 
ni\o logisltWt1, ern. simplesmente umtt ptwto 
con tmcto.n te ..• 



t' 
IJ 

~~ 
(1, ,, 

1 
(l 

I 

.j~'' ( 
',.1 

SESSÃO EM 6 DE MAIO DE 1893 29 

0 SR. SARMENTO-Apoindo, 
0 SR. UDAI.DINO do AMARAL ... que nilo 

podin estn.belecer normn.s de direito publico 
em1•elnçiio n.o outro contmctn.nte. (rtpoiado,<.) 

o Í.ll'Ocesso~ eleitorn.l da elei~ilo do .s~. Coelho 
Rodri"ues·mw tem contra. SI a. mmtmn. ob, 
jecçiiÔ. Foi este cidadão eleito qun.si peln. un~· 
nimida.de de votos que comparecemm, n;to 
houve protesto n.lgum, nilo hn. recln.ma~.:ío. 
O eleitomdo niio esttwtt inbibido de votn.r no 
Sr. Coelho Rodrigues om virtude de um con· 
tracto existente com o Ministerio dn. .1ustiç11. 

Está, porem, o Sr. Coelho Rodrigues inhi· 
bido dGJ acceitn.r o mandato que lhe 1ili conle· 
rillo? O omdor pensn. que nilo. Não es~, 
porque leis posterio~es ao seu c_ontracto . ~a_o 
incluirn.m essa mn.ter1a entre as mcompn.ttblil· 
dades eleitorn.es, nem parlamentn.rcs. (Apoi
aclos,) 

O seu caso nüo e o do Sr. Severo 1\In.ranhiío, 
citn.do n.im\n. ha pouco, porquanto, em relaçilo 
a esse cidadão, o que se discutia. e si elle es· 
ta.va. incluído entre a.quelles que a Constitui
ção e a.s leis posteriores prohibiram do serem 
eleitos, isto e os directores de companhias, 
que tivessem fu.Yores do gove1•no da União. , 

E, não obstante todo o a.catamento e respeito 
'devido a uma. decisão da. outra. casa, o or 'dor 
pensa que se deu uma. extensüo extraordi
narilt, iníqua, a disposiçiio dn. lei, para tirar
se o mn.ndato ti.quelle cicladüo, que nrto era. di· 
rectot•nem presidente de companhi:t (a11oiados), 
mas sim tinhn. umn. concessiio do governo. 

O caso, porém, do Sr, Coelho Rodrigues 
nem é e~se, porque 11t1 Constituiçüo o na lei 
eleitora.lniio lla nada n.bsoluta.mente que se 
possn. n.pplicn.r .•. 

0 Sa. SARM!l)I'TO -Apoio.do, 
O SR. UJJALDINO DO A~IARAL •.. Suppondo· 

se, porem, que o ministro esto.vn. no rlireito de 
legislar para. uma. possível cleiç1Lo i'lltura. do 
S1•. Coel11o Rolll'igues, pergunttt-se: qual é a 
consert uencitt, rlttdo o ettso ela n.cceitn.çüo 'I O 
contracto prohilJio. que o Sr. Coelho Rodri· 
gues o.cceHasse qualquer cn.rgo ou commissiío 
sem aut01•iso.ção elo minist1•o; mns supponllo.· 
se, que o Sr. Rodrigue~ Coelho, infdn::;indo 
esta llisposiçüo do contmcto, estn.vn. resolYirlo 
tt acceitn.r o C[lrgo de senador, pn.ra o qulll 
estú. eleito: elle nüo pócle ter-se pronunciado 
n.té agora; n. sun. accei taç-lio do cargo só po· 
derit tornn.r-se efi'ecti vn. depois CJ uo o Senn.do 
tiver resolvido sobro n. sul\ oleiçüo. 

Dê-se que o ministro tinha poderes pn.ra 
impetlir n. a.lguem de ncceitar uma cleidio 
popular: qua.l é a conscquencia. da inlí·ac<;1Lo, 
que commetterit o Sr. Coelho Rodrigues, ttc· 
coitando o ca.rgo de senaclor,acceitltndo o ttcto 
tios seus cOllllll'OVincin.nos 'I E' a pcrdn. do 
mnndtlto ou ó a rescisão tlo contracto 'I 

Si fosaomos logicos, accrescenta o orador, 
pn.rece que, sendo o a.cto de 12 de julho de 
!890, nüo uma lei eleitoral,mn.s um contracto; 
em que o representa.nte do poder publico se 
nivella perleitttmente com o cidadilo em. 
frente de quem se a.cha, a conseC[uencia seria 
ou uma multa, ou a rescisão do contra.cto, 
porem nuncn. a. j:llrda do lagar para o qual 
ttblla sido escolludo. . 

O orador niio Yê difficuldade a.Igumn.; 
O Sr. Dt•. Coelho Rodrigues n.ntecipou o 

prn.zo dentro do quttl devia apresentar o 
projecto do Codigo c i vil, esta. hypothese õsta. va. 
prevista no prop1·io contrn.cto. . 

Foi entregue o trn.balbo ; ello espera. so
mente a decisüodo governo, parn. o que acom· 
panha os estudos de uma. commissão, no
mettda pn.ra. exn.mina.r o projecto e dizer si 
deYe ser rejeitado ou nüo. · 

A ,sua missüo ou, pelo menos, n. sun. missão 
principal e mn.is importante estit preenchida : 
est;i entregue o seu tt•abalho ; e mn.terin. , 
sobre a qun.l o Senado nüo póde se chn.mnr i1 
i"norancin., . porque todos os senadores teem 
r:ecebirlo, por di~tribuição 1eitn. pela secretn.- · 
ria da justi~·n., o projecto do Codigo Civil. 

A,sim, nem mesmo essn. consideração im
portante, ttlius previstn. no proprio contra.cto, 
" da necessidade de isola.r o Sr. Coelho Ro
drigues de todo e quttlq~ter trabn.lho, afim 
de que se dedicn.sse exclusiva o inteimmente 
tto Codigo Civil, nem mesmo essa mzão 
existe mn.is ; o g1•n.nde trabn.lho estit feito, 
c tudo qtmntQ póde hn.ver agora é a.lgumn., 
discuss1Lo entre o autor do projecto e os mem· 
bros dtt commissüo que o governo tem no
meado. 

Nn.da. nmis ; nem a. l'azüo do conveniencia. e 
utilidade poder-se-h in. allega.r J.XIm que nuo 
se reconl10cesse validn., legitimn e butt a elei~'ão 
do S1•, Dr. Coelho Rodrigues · , 

Entretanto, o omdor n.precin. gra.ndemente 
que o Senado examino estas q uestües com 
o ma.iol' cuidttdo, e póde dizel·o muito insus-
peitn.mente. · 

Ntt sesslio do nnno passado, o Senado, 
que estllva. muito desib.lcn.do por numerosas 
vttgn.s, que tinham occorrido, julgou do 
necessidttdo, viu-se, tal vez, !orçado n. o.b1•evia1• , 
muito o processo de reconhecimento de 
alguns de seus membro;;, entro os q ua.es 
n.clmvn.-se o orador. E, embora, oste,itt na sua . 
conscioncin convencido de que nito se fez 
injusti<:n. a ninguem, não se llrcjurlicou o 
nlinimo direito rio quem quer que ii~sso, nüo 
deixtt do reconhecer que umtt certn. procipittt· 
çito, que houve nesta matet•in, dou logar n. 
commentn.rios e pt•etextos, que n1Lo süo dos 
mais a;J."l'ttLhweis. . 

Sorti bom, pm•tttntn, que o Scnnrlo, tlo orn. 
cm rlon.nto, por si mesmo e indopenrlonto de 
rochtmuçucs tle terceiros, oxt~minc complottt· 
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mente as eleiç.ües, que lhe forem submettidas, 
afim do que, quando os seus membros chega· 
rem a esta, c!lsa, est~jam salvos de quatquc1' 
suspeitv.. · 

Como confessou, a eleição do orador foi 
·uma das reconhecidlls antes de chegar ao 
Sanado a apumçüo J'eittt peln. Cttmam Munici· 
pai da capital de seu estado, e preferia ter 
entrado um mez depois, si tanto 1ilsE 

. necessario, mas llC modo que nüo se 
dissesse ter recebido um ilwor especial do 
Senaao. 

E',· por isáo, que tinha. pedido particular~ 
mente ao honrado relo.tor dtt commissüo, 
como S. Ex. declaroú, que om sou po.recer 
agitttsse .i<i esto. questüo, que dispenso.ria o 
Senado desta discussüo, e igualmente de estar 
OUYinclo O OrllllO!', 

E', por isso, que se niío ti v esse sido prece· 
diclo e com tn.nta vantagem. pelo !Jonraclo 
senador [leltt Bahia, teria lovant::tllO esta 
questfio só mente 1x1ra. fiem• bem Jôra de du· 
vida. que approva-se uma. eleküo com per
feito conhecimento do que se esta. va lhzellllo, 
e que o Sr. Dr. Coelho Rodrigues podia. 
entrar pa.rr~ esta. casa sem a menor sombra de 
duvidu.. 

A' vistr~ distt., pela. suu. pll.rte, pede licenç.a. 
ao honrado a.utm• do requerimento pttra Yotar 
contra, pltrecendo-llto que se pócle, de>de já, 
decidit: estll. matoritt. (tlpoiados). 

O !!h•. Ruy D::u·boliln entendo 
que ns [JO.l:wr<tG do nobre senador satislb.zem 
complotu.mente o objecto do seu requeri· 
menta. 

NiLo tem, nem nunca. teria por fim obstruir 
as deliberações da casa i desej:tY<t oschwecet·· 
se, e; a seu vet•, os esclarecimentos tilmecidos 
por S . .Ex. slto completos, e a sua. diecussüo 
da. nutteritt jurídica o sa.tislhz pel"leita
mente. 

A prcoccupnçiio constttntc, cxclusiYn e 
r~bsoluta do oradot•, e trabi1lltal' pelo regímen 
da lei i o n nuca. sopltism~trit c~mtra ou tt 
a. !lwor. de ninguem, em virtude do sympa· 
thir~s ou n.nip:tthias llartienlttres, em Yir· 
tude de preyon~ües ou interesse'! do pttr· 
tidos. 

Pcllo, [JO!'tanto, licença ao Senado p~t·a roti· 
mr o seu requerimento. (Muito bom, muito 
bom.) 

O Sa·. Presidente-O nolJrc seno.· 
dOI' poJa Btthi::t ucaba do peüit• a retü•atltt de 

· SCU l'Cf(UOl'illlCtÜOi tll[IS T.Olldn esoe t•eq UOt'i· 
monto sidn apoitttlo, sLI nwtlittnte votaçüo do 
Senado poLle SOl' rotirndo. 

E' como o senado neste momento não estit 
constituitlo com o ntunm·o leg-ul para Lielibc· 
mt·, vi~to como ato ag"t'lt su se alll'oseutnrnrn 

trinta e um St•s. Senadores, nilo póde SOL' vo
tach> <t retirada do t•equerimento. 

Entretanto, por fot•ça do art. 149 do regi
monto, não havendo numero llt:lra votaL' os. 
requerimentos quo importam adiamento, 
Jlca.m ellos prejudica.dos e continua a discus
silo do materia principal. 

Si não houver quem peça a palavra sobra 
o requorimento de adiamento, du.rei a sutl> 
dicussão pot• encerrada.. (Pausa.) 

Não havendo quem peça. a pala.vra está. 
encerrada a. discussão do req uei'iinento, que 
consiclero prej uclicado, em íl1ce do art. 149 
elo regimento, por niio lta.vor numero para. 
votar. 

Continúa. a discussão do parecer. (Pausa.) 
Niio havendo quem queira. a palavra en

cerra-se a discussão o fica adiada. a votaçüo
pot• não havet• numero. 

Discussüo unica do parecer n. 2, da com~ 
missüo de constituiç:io, poderes e di[Jlomacia, 
reconhecendo senadores [leio estado de Por· 
nambuco os Srs. Joa.quim .Tosé de Almeida 
Perna.mbuco, Joiio Barbalho Ucllôa. Cavalcante 
o Gaspr~r Drummond. 

Na sessão de hontem, no expediente, foi 
liclo o oeguinte telegt•amma, expellido do Re
ci!e e concebido nos seguintes termos (ta) : 

« O directoria do partido rejmblicnno com
munica a V. Ex. que o Dr. Albino i\Ieira. 
segue no primeir0 . vapor com diploma das· 
au thenticas ela. eleiçüo de Perna111 bnco que 
teve togar em duplicctta por ter o goyernador 
jnfringido o § 3" ([O art. 40 do. lei dei tora!, e 
roga <t V. Ex. communimtr o !'acto it com· 
missüo de poderes, <tlim do ser adiad[l a dis-. 
cusslío bom esclu.recidtt do Senado.-llial·t:ns· 
Junio1·, presidente do directorio. » 

Neste telogl"<tmmit pede-se que se d& conlte· 
cimento de smt materir~ ti commissüo de con· 
stituiçüo e poderes ;.ecu o mttmlei :'t commis
slío. Mas na scssüo de l!ontem já ella. havi.u.. 
apt•esetltu.do o seu parecer sobre a elm· 
çüo de Pernambuco e o pa.r,•cor estava im· 
pressa e distribuído na casa. Cumpri o 
meu dever, pol' SOl' ma teria urgente, (!mtdo·::t. 
pttl't:t a ordem de dia da sessüo de hoje. O Se-· 
n::>.do resolverti como entender em sur~ sabe
dorh1, 

O ~h·. Ruy Bn••bos:~ diz que o te
legrmn llltt de quo o Sr. presidente acaba de 
da.!' noticitt t't casa indut-o 11 l'nzor algumas 
ponderações sobre o r~ssum[lto. 

In!elizmente, apem1s o telegt•ammo. amh~n
cht a vinda proxima de um emis2t1L'io, encar
regado pelo directoria do partido republicano 
do Pet•tmmbuco de impug·nat• essa eloiçiio e 
manil'ost<w as duvidas flUC elle tel'ia de ad
duzir porttnto o Senndo e perante n conunis· 
silo do ·constitni•:üo c poclores. 
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A materio. de que se tt·ato. é simplesmente 
materia já ventilttda, discntidtt e rejeitado. 
na Co.ma\•o. dos Deput;ttlos,eé singular tJue se 
renovem duvidas tão po.lpo.velmente infun
dadas, como o.s q no se agitam no cas•1, 

O telegrammo. rolet'e'se no art. 40 elo. lei tle 
26 dej~tneiro de 1892. 

O o.rt. 40, com ell'eito, mttntlo. organisar 
meso.s oleitoracs pelo mesmo pvocesw pot• 
que se J'ot•mam as 'commissües seccionaes do 
alistamento e determino. que as mesas assim 

·constituídas funccionarüo em todas as elei
ções que occorrerem durante o periode le-
gislativo. · . 
· Indubit;;velmente, si ess11 fosse o. provisão 
que regesse o cttso, a contestação sorio. in
expugn~.vel; mas a proprio. lei de 2o de jo.
neiro estabelecP. disposições excepcionnes que 
regulam a especi e no caso vertente. · . 

Esto.s disposições· silo as que se conteem 
nos arts. 59 e 60. 

Diz o art. 59: 
« Po.m o preenchimento das vngas actual

mente existentes na re[J!'esentação naciono.l, 
proceder-se-ho. it eleição, depois de eleitus os 

'membros do governo municipal, de occordo 
com as leis que nos estados tenham sido de
cretarias, sendo observadas, quanto ao mais, 
as disposiçües do. presente lei.» 

A eleição, de que se trata, acha-se compre
lÜmdida nesta cathegoria; a vaga a que ella 

·tem de occorrer jli. existia ntt dato. da pro
mulgação do. Jei' de 26 de janeiro. A especie, 
portanto, nã > e regidtt pelo art. 40. mns pelo 

· art. 59. . 
Com o fim de dar execução a este artigo, o 

Poder Executivo expediu o decreto n. 760 de 
lô de março de 1892. 

Este dect·eto, em seus considerandos preli-
min:.tres, exprime-se assim (tú) : · 

« Considerando que O:o systellla eleitoral 
estttbelecido pela lei n. 35 do 2ü de janeiro 
ultimo !az excep~•üo o. mtttm•itt; de cttractGlt' 
tmnsitorio, contida nos o.t•ts. 59 eGO, os rJUttes 
necessitam de desenvolvimento, para maior 
clareza de SLJo.s disposic;ües : 

Dem•cta: 
Artigo unico. Pa1•o. boa execuç~.o dos 

arts. 59 o 60 dtt lei 11. 35 de 26 de jttneiro do 
corrente anno set•üo observadtts tts instruc
çües que com este baixam, assignttdtts pelo 
ministro do estttdo dos nop;ocios do intet•ior.» 
· Ora estas instrncçues dispoom o seguiu· 

to (tJ) : 
« A1•t. 1." Para o preenchimento das vagas 

actualmente existentes no Congresso Nacio· 
na!, qnet• por mot•to ou renuncin, que1• por 
augmonto nas rcprcscntucuos dos estados, 
ii:wão os respectivos govermtdores, immedia· 
tamente, pt;occder o. oloir;iio, mttrcaudo o dia 
com tt noccssu.t•io. ttntecodenda, nunc:.t monm• 
de 30 ditts, pam que sejam restrictttmentc 

guardados os prazos legaes; o · com munican- ·. 
tlo·o com urgencitt aos presidentes das munr- · 
cipalido.des eleitas, de accordo ·com as leis..'· 
estadoo.es. 

Art. 2.• Dentt•o de 24 horas depois que·· 
os presidentes das municipalitla.d&< receberem. 
o. communicação do dia. marcado paro. a elei
çiio, procederão tis seguintes diligencias : 

Dividiriio o município em secções eleito·. 
raes, etc. ; . 
. Designarão os tltlificios ondê hão do. ftmc· · · 
ciono.t• as mesas eleitoraes etc. ; 

.Ptlblico.rüo por editaes o. divisão do muni~ 
cipio em secções, etc; . · 

Convoco.rüo por. officio ou por editttes ·os· 
demo.is membros do. municipalido.de e seus .. 
immediatos, o.os quaes se relerem os.§§ 1 • e 
2" do art. i", pttrtt dentro de 10 dias se i''euni· ,.' 
rem no paço municipal, o.fim ele elegerem os 
membros das mesas eleitoraes.». 

De a.ccordo com este processo, formado
pelas. d.isposi(•úes ·do decreto de 16 de março
em virtude do esta tu ido nos arts. 59 c 60 da 
mesmo. lei ele 26 de janeiro, procedeu-se ti. 
eleição de senadores pelo estatlo de Perno.m·· 
buco. 

A' ma teritt, portíLnto, e evidente; e erra.d~ 
estaria o. eleição si o processo eleitoral se 
tivesse conformado, não como se conformou- . 
com a disposição do art. 59. mas com a do· 
art. 50, que agora se invoctt como base da. 
impugno.çiio verteúte. 

Esta e o. base do. contestação oJl'ereci<lo. nlt 
Camat•o. do3 Deputados : alli, a. pttr desta. , . 
ol1iecção, se allegou ainda como vicio fundo.- .. 
mental da eleic:üo de deputttdos, que ·e a 
mesma, o. incompetencio. dos conselhos mu- · 
nicipo.es, fundando-se os impugnantes na con-
sideração de que o governador dissolvera os . , 
conselhos legitamente constitwdos e que, 
portttnto, a eleiç•iio se achavo. por este lado> 
viciado. nas suas condições log-aes. · · 

Não . ci, porém, . exacto que o governador 
dissolvesse conselhos municipaes, o governa-
dor mamlou executat• simplesmente, como se 
demonstrou na outrtt Clunara, a lei esto.do11I 
n. 52 art. 1", onde se determinava tt maneirtt· 
pelo. qual os municípios deviam constitui!• os 
conselhos municipo.es. A dispo;~i~ão dei àrt. I •· 
é o. seguinte (18): 

«Os municípios existentes, com seusactuo.es 
limites, silo conservados pw·a o fim de etege' 
?·em os seus cousolhos mullicipaos, prefeitos, 
sub-prefeitos e chamados tt se co?lstitui?·em de· 
accordo com as disposições do. constituição do· · ' 
flsto.do o tltt presento lei.» · 

l!'tmdado nesta disposição, o governador do 
estmlo do Perno.ml.mco expediu o neto de 15 
do agosto de 1892, cujos considerandos pede 
ao Senado permissü.o de ler (lO) : 

« Considemndo que sondo p~tsstulo mttis de 
um nnno depois de promulgo.dtt a constituição-

'., 
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·do estado (constante do art. 11, § 1• das dis- mente a eleir;ii:o contra a qual não se o1fe
posiçOes transitot'ias), até ho,je nenhum mu· rece reclamaçlio alguma,como tambem aquella 
nicipio foi declarado constituido uos termos 11 cujo respeito se não apresentou reclama
da lei n. 52, art. B• das disposições transi- çües que a Gamara possa considera1• ponde· 
torias i · rosas. · 

Considerando que de accordo com esta lei A simples existencia de uma objecção qual· 
-e que deverão organisar-se os municípios, quer não colloca uma eleiçiio no estado de 
.sendo-lhes para esse fim marcaclo o prazo ele eleiçilo contestada, é necessario que essa im· 
um anno a contar da data em que foi pro- pugnação se funde ... em motivos se1•ios e que 
mulgada i . ín primct (acie se oíl'ereçati commissiiojulga-

E attendendo ao que prescreve o art. I • das cloril como digna ele obter mais ou menos 
.·clisposições transitarias da citada lei, segundo longamente a sua attenção. ·· . · 
·O qual os municípios são chamados a con· Em Françn., por exemplo, c póclo-se mesmo 
stituir·S:l ele accordo com as regras nella invocar o3 precedentes de outros paizes, 
prescriptas e conservados com os seus actuacs tanto mais quando é novo o Senado republi· 
limites, para o Jlm de elegerem os conselhos cano, c ns nossas t,rndiçües sllo tle hon· 
municipaes, 11refeitos c snb-prel'eitos, tem i em França, quando um deputado de· 

Decret:L : clara impugnar uma eleição que a commissão 
Art. I. • Fica designado o dia 30 de se tem· verificadora considem incontestada, essa elei

llro para a eleiçiío elos conselhos municipaes, r;llo considera-se inscripta ex-o([i<'io em se-· 
prefeitos e sub-prel'eitos, nos tm•mos d·.1 lei guimcnto às outras matarias da ordem do 
n. 52.» dia. . 

Deante da simples leitura destes textos le· Acci•esceque, si 0 membro d~ uma camam 
gislativos e executivos, cahem pois completa· tem materia ele impu,"tlttt;,fío contra 0 pro
mente n.s tluvhlas suseitadn.s contra tt eleição tle PCll'l1am1Juco : cesso eleitoral ou diploma elo candidato apre-

I•, as mesas que pr•eRidirilm :1 eleição são sentado, lw. de o!l'orccer da tribuna essa im· 
exactamente as que deviam exercer esta pugna~úo e motiv:1l-a.. · 
frrncçiio ele !tccordo com a lei ; Estas gm•antias, portanto, tcem por fim evi-

2n, o proce~so adoptado !bi o cstatuitlo pelo dentemcntc, evitar que os . :1rtiflcios de par
art. 50 da lei de 2G de janeiro, a unica com· titlos se insinuem em delilJerat;,ües como esta,· 
:petentc p:tra reger a cspecie em questi"to. as rtunes pela sua natureza tlevcm manter-se 
· O oratlor pede ao Sr.· presidente que o re- sem pro · ncim:t tlss interesses politicos, não 

· leYc de.ter entrado nestas considerações, das permittlndo que pcosons eivttclns de preven
quaes potloria tttlvcz prescindir, limitando-se ~õe• pulitiaas possam embaraç,m• a verificação 
ti,. prc·liminnr suscitatltt pela leitm•a do tele· do poder·es sob pretexto de impugnaç,ües (_(Ue 
grumma. niío so dcclai·am o que a Gamara não .-pode 

Seria com eíl'eito um precedente novo e, a conlrecor. Sise permittisse a qualquer repre
sou ver, de perigosas consequencias a juris· sentttnte dtt nat;•iío, no Senado ou na G~tmilra 
prudencia que acaso se estabelecesse a 1tLvor dos Deputados, acoima!' ele contestada ou 
da preten~ilo que impugna. de impugnavel um11 cleiçiio, simplesmente 

porque diz possuir• contra ella objecções que 
O Su. ErssEU lllARTINS : -Nem estt\ assi- influem no scú espirita, sem que Jilsse· obri-

gnndo o telcgramma · gado im meditttamon te n. declaral' tí. Gamal'a 
o Su. Ruy BARUOSA-Veriflcação de· po· quaes essas obJecções, habilitantlo-a a julgar 

deres, como ha pouco recordava o nobre se- da sua tteceitabilidade ou pelo menos da sua 
n11tlor que o honrou com o aparte acerca do plausilJilidado, a nmteria de verillcação de 
Rio Gmmle d:o Norte, foi sempre considerado poderes fica1•ia indefinidamente entregue !Í. 
pelo regimento do Senado como ma teria ur· ·chicana lln.rtidarht. 
·gente. Nesse caso os inconvenientes scrittmlimi· 

E"te C11l'Uctol' tem clla em toclos os regi· tndos pelo responst:~bilidadc dnquelles quCl 
· mentos ptwlamcntares do mundo, em parte l'ormulnsscm a impug-naç,ilo, o que não se 
nenhuma se ntlmitte, mesmo no oxercicio do daria na hypotheso do admittircm que qunl· 
mllntlttto, no desempenho das 1'uncçücs de se- quel' individuo cxtranho !Í. reprosentllçüo 
nncloros o deputado>, o 11rbitrio de emllarnçar ntteiona! pudesse embaraçar o julgamento tio 
o juizo da Camat•:t com impugnações mrstc- uma cloiçii:o quo jiL transitou pelos vehiculos 
riosns, sobro cujn. importancil1 n Gamara nüo legaes o que comparece a ju!gttmcnto com o 
po:l~a lbrnmr e pronunciar o seu juizo. po.recet• cltt respectiva commissüo, 11 t1tulo de 

Sc•gunclo a .im•ispr·udoncitt do outros parla· uma corJtesta<;lio ttntigtt ou clesconl!ecicla. 
mentos, qucllro pnt•cco do ~•ccordo com o senso Destle o momento em quo a preten~iio roprc
commum e, por·tti.nto, ns:JimilaYcl com o tio sentada por osso tolcgmnunn. obtonlm o nco· 
llos:;o, comitlem-se incontostadtt nüo só- lltimcn to tio Senntlo não htiYoriL mais oleiçüo' 
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. por legitima que seja, superior ú. lmbilidade so trata do um dai[uelles estaclos mais victi· 
ilos meneado!'es dos nogocios de partidos. mados ultimamente pela paixão revolucio· .. 

o sa·. SALDANHA.'MARINI!O-Apoiado. naJ'Ü1 (apoiados); de que nada nesse Estado · 
. resistiu ti. onda politica, nem à propria ma· 

SR. RuY BARBOSA faz justiça ao partido re- gist!'atura (apoi~dos), o ultimo sacrario das .. 
publicano de Pern::tmbuco e porventur::t faz leis.. • · ·'.._ .. 
JUStiç::t ::tinda :10 nome designado no tele- 0 s~. SALDANHA MARINuo-Muito bem! · _· ·~· 

. gramrnh. como represent::tnte desse partido " 
para contestar aqui a eleiço.iio daquelle es- O Sn. RuY BBRBOSA ... o ultimo reeursl> :::.-::': 
tado; mas a rn::tteria ó daquellas que deve- dos violentados o perseguidos. Alli ajustiça, :.·:c 
se-considerar abstrallindo de individualida- o pallt~clio extremo de toda constituição re· 
des, porque ó diLquellns que constituem publicana, foi precisamente o alvo escolhido 

.:prece1ente e que eleve-se portanto encarar de preferoncia poJas pl\ixões politic1s para 
1t luz de princípios ger::tes e permanentes. exercerem os seus instinctos violentos. De. 

Não basta annunciar ao Senado que se vem moclo que se tem ::tssistido até ao espectaculo 
o1ferecer contestação contra uma eleição qual· de uml\ magistratura deposta, sem encontrar 
quer. E>ta contestação· não é nova,· entre a recursos na lei, nem na constituição do 
eleição e o prnzo porque ella passou na veri· paiz. · 
fic::tção de poderes, medeiou largo tempo, os Não pareça que esta consideraç:to é desca· .. 
interessados não tiveram então materia com bida no clebttte; ella tem apenas -por fim mos· . · ·' 
que impugnar a ·regularidade do processo traz• ate que ponto o. paixão dos politicos _.: :'-~ 
eleitoral ou a elegibilidade dos candidatos, a na opaca a-ctual cega os homons mais rospei· ·· ., 
materia foi trazida até ao Senado, estava na ta. veis o os arra.sta a medidas menos sucepti-
c.ommissão de constituição e poderes, e e só· vois de clcli3s::t.(Apoiaaos.) · 
mente depois que ó ::tpre>entado o parecer ao O orador teve accasiüo ele ser consultado & 
Senaclo e tem de ser inscripto na ordem elos respeito ela situação ela mngistratum ele Per· 
trabalhos de accordo com o regimento, namuuco, como tinha sido consultado a res• 
que disperta o interesse dos partidos para viL• peito da situaÇão cl• governador. Alli, gover· 
intervir nas delibez·ac•úes elo Selll1do e imp2dir nado r, magistmturo., conselhos municipaeS',. 
que ellas tenham o seu e1feito ! , tudo foi arreb~ttado pela ressacl\ das paixões· 
· Nós todos sabemos o que são as prevençúes revolucionarias. 
de partidos em tod:•s o.s epocas, mórmente O sa. SALDA!'il!.t MARINruo - Corno esta• 
nesta onde os partitlos niTo ,ii contentes com mos artui, n::t capital da Republica. 
os meios antigos de acção, ele lucta e de vio- 0 SR. RuY BÁrmosA teve oJcasiiio de 
Jencias, imagimtro.m recursos novos, extra- dizer, em ro~posta a essa comsulta que o 
ordinarios, estupendo3. NfLO ·lhe parece que governador pocler·ia achar abrigo na Consti· 
o estado de Pernambuco se,ja daquelles que · d • , · ·t 
menos mereçam por este lado a consideração tULçüo Fe erw., poz· rsso C[Ue a soLt rosper o se 
do Senado.( a,oiados ). . achava inl't'ingida uma clM disposições clella, 

r a que garanto os .JII..dacliios brazileiz•o$ contra 
O SR. TnEooonETo SoUTo-Esti sem repre- as leis rotroacti• em mateJ•ia Jlclnal. 

sentaç•ão. · "Em relação, porem, ti. magistratura, coma 
. O Sn. RuY BAnnosA .•. entretanto hn mais em relação aos conselhos municip:10s, o recur-· . 

de um anno, ha JS mczes talvez, acha-se so e·ausolutamente impos.sivel do encontrar, 
aquelle estado privado ela sua representação niio havendo violação da Constituiç[o Fe· 
no i:'enado Federal. (Apoiados.) cloral. 

o Sa. TnEoDORETO Souro-E' um ausente O rcmcdio jurídico contra a inconstituciona-
liclacle seria pemnte as j ustiçns do estado; 

do Senado· mt~~ como usaJ' deste l'CCUI'BO si estas justiças 
O SR. RUY B,\RnosA-l~to que a Consti· eram preeist~mente as victimas ela violencin, .. 

tuição quiz collccar acimtt elo todos os pocle- emm pr•ecisl\monto as que querio.m recoz•rer 
res po!Hicos, acima l\tó da nutorielacle clas as lois contro. as violencias elos p~rtidos ~ 
assembléns constituinte~;- a roprcsentação Pttrece-lhe, pois, que a situação elo esto.clo 
dos estados no Senaclo,-os partidos e as pai- de Pernambuco reclama especialmente a so
xões politicas descobriram ng-om elo 1\llsoar, licitude do Senado; que li mutilação desse 
de impedir e ele mutilar arbitraria o indell- estado, pela auseneia de sua represento.ção 
nidamente t1 cust::t do artiiícios, em Cl ue foi no ·Senltdo Federal, ó uznl\ incon venioncia de 
sempre habil n invenção elos partidos. extremo. gravidade .•. 

Por mttls r•ospoitaveis quo sejam os mem-
bros do r~trtido republicano de Pernn.mbuco, o SR. S.U.DA:-\I!A MAni:-ii!O-Apoi!LciO. 
pm• mats cligzm r[LLO soja osso. invocação do O Sn. Ruy B.umosA ... que.tem-so o dever 
respeito, o Seuttdo niio elevo OSfJUCCOJ'·SO que instante ele 1\lzer cOlsor, niio c~clondo a ta-

s~:-;.~no 5 -- ,., I 

,·. 
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ANNAES DO. SENADO 

ticas de partidos, que não pudem encontra1• 
acolhi monto nas boas praxes pat·lamentares 
do po.iz Ot1 de outros ·que possam servir de 
modelo. 

Que as paixões do partidos se debatam lit 
pOl' fóra, mas nüo deve e Sen11rlo crear in
stnunonto~ novos e pol-os · t't sua disposição 
;paro. <lUC elles possam intervi!' directttmonte 
no seio dos debates e mutilttr a representa· 
ção do paiz. (Muito bem; muito bom,) . 

Ninguem mais pedindo o. palavra, encer-
ra-se a lliscussão. . 
.. Posto a votos, é approvalio o paracer da 
eommissilo de constituição e poderes, cu,io. 
eonclsiío é que seja reconhecido e proclttmado 
llienador pelo estado do Piauhy o Dr. An
tonio Coelho Rodrigues. 

0 SR. PRESIDENTE-Em todo O ClSO esso. 
preliminar não estti. formulada de modo a 
poder ser submettidn a votos. 

Al!lm disso o. 'eleição refere-se ao preenchi· 
monto de tros vagas, e 11 commissão não dis· 
eriminou, em relaçãô aos senadores nova· 
mente eleitos, quaes as vagas que ·devii11n 
preencher. 

O Sn. ARISTIDES Lon·1-Mas a commissão 
não podin fazm• isso, não tendo vindo feito 
na apuração geral. 

0 SR. PRESIDENTE-Mas a acta dà aput~O.· 
ção geral indica qualtt vaga que cada eleito 
deve preencher. 

O SR. ARISTIDFS Lono - Não diz os nomes. 
0 Sn. PRESIDENTE - E' engano de V. Ex.; 

os nomes estão na aeta e eu vejo. (Lê.) 
O ·!!li!•. Presidente-Esta reconhe· o Dr .. Joaquim José: de Almeidi1 Pernam· 

>eido senador da Republica pelo estado do buco Jbi eleito pi1ra preencher a vaga do Sr. 
Pio.uhy o Dr. Antonio Coelho Rodrigues. José Hygino. . . 

O parecer sobre a eleição a que se procedeu o Dt•. João Barbalh!J Uchoa Cavalcanti para 
no estado de Pernambuco diz o seguinte (lê): preencher a yaga do general ,José Simeão. . 

«A commissf<o de constituição e poderes, o Dr. Gaspar de Drummond pna preencher 
.tendo examinado as actas l'Olativas a eleição a vaga do Sr. Frederico Serrano. 
!l. q 1.1e se procedeu no estado de Pernambuco, 
.a. 18 de dezembro de 1892, Jl!lra tres senadores O Sn. Lurz DELFINO -Assim estt\. de har· 

. .a.o Congresso Nacional da Republica, não en· monia com a lei eleitoral. 
.. oontt•a nas actas remettidas ao Senado, bem O Sit. PRESIDENTE- E' na propria acta da 
assim 1111 acta da apum~.ão geral, feita pe· apuração que a disct•iminação estitfeita desta 
ranto o conselho municipal do Recife, no dia forma. 
'2'6do mez de janeiro de 1893, nullidade algu· Portanto, vou submetter a votos a conclu· 
ma.quer na acta da apuraçlio quer nas authen· são elo pttrecer reconhecendo os Srs. senadores 
-~ico.s que lhos foram presentes. · eleitos, discriminando a vaga que cada um 
. E' dever da commissão, porém, ponllcrar vem preencher. · · 
aó Senado que as authenticas apuradas e re· 
mettidas ao Seuado são apenas 208. Posto a votos 'por partes, é ~pprovado o 
. Como se vil não ha perfeita exactidão nem parecer reconhecendo senadores pelo estado 
iJ possível ohtel:a no cal~lo que deve de· de Pernambuco os Srs. Drs, Joaquim José 
monstra1• o cotnputo dos vas· representados ·de Almeida Pernambuco, João Btwbalho 
i>~Jlas actas que não Jbram remettidas. A com· Uchoa Camlcanti e Gaspa1• de Drummond. 
missiio, porllm, acredita que a sommtt destes o SR. PRESIDENTE - Estão. l'econheclidos 
.:votos ausentes não altera a maioria apm•ada senadores da ·Republica pelo estado de Per' 
-pelas nutllentieas existentes noSenarlo. nambuco os Srs. Drs. Joaquim José de AI· 

Vencidtt esta preliminar que a commissão moida Pel'llambuco, João Bnrballlo ·uchoa · 
:propõe não resta duvida que devem sol' reco· cavalcanti e Gaspar de Drummond • 
.11hecidos senadores 11elo estado de Pernam· 
-!JUco os Srs .. Joaquim .José de Ameida Per· O Sn. AL~IEIDA BARRETO (pela ordem)
nambuco, Joüo · Barbalho Uchôa Cavalcanti e Achando-se presente na ante-sala o S1•. se· 
-~.as1111r Drummond.» nador João Barbalho Uchoa Cavalcanti, peço 
· Não comprollendo qual a preliminar a a V· Ex. que nomeie t\. commissão que deve 
.que alllllle a commissão, havendo apenas introduzir S. Ex. no recinto, afim de prestar 
.no pn.t•ecor uma observação relativa ao limi· o respectivo compromisso: 
.tado numero de actas. O SR. PRESIDENTE- Convido os Srs. sena-

O SR. ARISTIDES Lono-A preliminar refe· dores Almeida Barreto, Firmino da Silveira e 
1•e-sc oxactn.mente a esse numero Iimito.do de Rosa .Junior a receber o Sr· senador que 

se acha na ante-sala. · actas ; si o Senado entender que as actas que 
ftt\tmn 11lterttm o resultado da elei\'ão, e não Introduzitlo no recinto com as formali· 
oeontcntllr-so com 11 dcclo.l'!l9ão do. commisslio, tlados regimontaes, o Sr. João Barbalho con
~et•t't o caso do esperar-se a remessa das trahe o compromisso constitucional o toma 
~ctlt.l. assento. 
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SESSÃO EM 6 DE MAIO DE 1893 35 :' 

----~---------------------------------. O Sr. Pre8ldente- Segue-se a vo· 
· · tação, em 2• discussão, do projecto do Se

·nado n. 43 de 1892, marcando ordenado aos 
. .escrivães, do juizo seccional. · . 

. . Na sessão de hontem, tratando da 2' dts· 
. cussão deste projecto, o Sr. senador Ubal
dino do Amaral requereu que elle voltasse ás 
commissões para dar parecer sobre a emenda 
do Sr. Esteves Junior. 

o requerimento ficou prejudicado por não 
lm ver numero para votar. 

Continuando a ·discussão do projecto, ficou 
encerrada, não se votando hontem por falta 

·de numero. 
0 SR. ESTVES JUNIOR (pela ordem)-Certo 

de·que o digno autor do projecto o ampliartí., 
:peço a retil'i1da ria minha emenda. 

Verificando-se não haver mais no recinto 
numero legal para deliberar, procede-se á 
chamada dos Srs. senadores que compare
ceram á sessão ·e deixam de responder os Srs. 
Theodoreto Souto e Amaro Cavalcanti. 

Continúa adiada a votação. · 
o SR. PRESIDE:;"TE declara que achando-se 

.no recinto apenas 10 Srs. senadores, vae, na 
1brina dos precedentes, levantar a sessão.; e 
.outrosim que acha-se sobre a mesa e vae a 1m· 
primir,para entrar na ordem dos trabalhos, o 
.seguinte .. 

PARECER N. 3-1893 

A' commissão de constituição e poderes fo· 
Tam presentes 370 authenticas da eleição s_e· 
natorial :i. que se procedeu no estado de Suo 
Paulo a 23 de março ultimo e bem assim a 
-acta da apuraç•ão geral, realisada'na Camara 
:Municipal da capital do mesmo estado. 

Do exame dess11s authenticaB ve~itica-se que 
não·houve vícios, nem irregularidade alguma 
11a referida eleição. 
· A·apurução dos votos feita pela commissiío 

-dá• o seguinte resultado: 

Dr. Francisco de Paula 
Hod1•igues Al,yes ..•• , • 

Diversos .. , ...... , ..... . 
Etn branco .. ..... ~ ... . 

Votos 

18.752 
148 

19 

A apuro.ç[o geral feita pela Co.mara Muni-
.cipal é a seguinte: . 

Votos 
D1•. Francisco de Paula 

Rodrigues Alves..... 16.324 
Di versos . . . . . . . . . . . . . . 73 

A commissão, porto.nto, é de pal'ecer: 
1,• que é valida a eleioilo a que se prece· 

deu no estado do S. Paulo a 23 de março 
findo ; 

2,• que seja reconhecido e proclamado se"' 
nadar por aquelle.estado,na vaga aberta. pela 
renuncia. do D1•, F·rancisco Rangel Pestana, o 
Sr. Dr. Francisco de Paula Rodrigues AI·. · . 
ves • 

Sa.Ja dao commissões, 6 de maio de 1893.
Al·istides Lobo.- Quintino Bocaywoa, 

O _SR. PRESIDENTE designa. para a ordem 
dodm8: . 

Votação em 2• discussilo do projecto do 
Senado, n. 43, de 1892, marcando o1•denado 
aos escriviles do Juizo Seccional ; 

2" discussão da proposição da Camara clos 
Deputados, n. 91, de 1892, creando colonias -. 
correccionaes ; 

3·' discússiío das proposições da Gamara dos 
Deputados : . . 

N. 119, de 1892, autorisando credites para 
pagamento de despezas com indigentes ataca
dos de molestias epidemicas no estado de 
Sa.nta Catharina, e para pagar, durante o ex· 
ercicio de 1893, os vencimentos de um con
tinuo da secreta.ria da mesma camara ; . 

N. 88, de 1892, autorisando a reforma do · 
ex-tenente de policia Antonio José Alves ; _ 

N. 87, de 1892, autorisando a concessão de 
licença ao alferes do 12~ batalhão de infantaria 
Joaquim Pereira de Macedo Couto Sobrinho, 
po.ra matricular-se na Escola Militar de Porto 
Alegre; 

2" discussão cla proposiçiío da mesma Camara, 
n. 103, de 1892, autorisando a concessrro de 
seis mezes de licença, com todos os vencimen· 
tos, ao .iuiz seccional, no estado cle Alagôas, 
bacharel Francisco da Costa Ramos ; 

31 discussão da proposição da . mesma ca.• . 
mara, n. 108, defl de .outubro de 1892, au- · 
torisando o governo a conceder á Em preza de · 
Melhoramentos do Brazil Pl'ivilegio para 
construcc.ão de um ramal que, partindo da 
Estiva, vli. a ci?rtde d~ Mar ·de Hespanha, no 
estado de Minas Geraes. ·. · 

Levanta-se a sessilo ás 2 horas da tarde. • 

.. 

.. 
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4 n sessao em 8 de maio de 1893 

PJ·esicler.cia do Sr. Pl·~tclentc de Mo1·aes 
( Vic c·p1·esidente) 

SUl\I~t\HIO- Chnmnrln.- l.oiturn. o nppt•ovnclt.o dn 
actn- Bxt•Jmmx'l'E- Pnt•ocer- Podirlu do St:· An
tonio Brl.(mn- 11.ospostn. do St•. p1·esidonto- l~ncln
mnr;tio dn S1•. Ubnldino do Amnrnl- Ohso!vncucs do 
Sr, pt•csldcnto- On.TH~:\1 no llJ,\- Votn~no do,pro
jecto n. 43- 2<~ tliscnssü.o dn. proposi~1~o n. 01-
'biscut•sos dos St•s, Uhnlt\ino do Amnrnl o Amn.t•o qn
\•nlcnnLi- Ro~uot•imonto- Discn~so do Sr. Amon.co 
1.-obo- 3J. di!õcussito elo. proposiçu.o n. iiO.-:. A<lm~ 
mantt) cln votnçito- 3n cliscussü.o dn pt·~po:·w,1u.o n, Ss 
- ,\dinnJOnto 1ln votnr:.Uo- 3n Llfscus~mo cln lll'OP,g
sir;ão n. S7- Atlínmonto dn. votnçiio- 2n ,_discn!o:~no 
dn pt•oposi~iio n. 103- Adin.monto cln vota.r:.no. 

Ao meio-dia. comparecem 32 Srs. senadores ~ 
saber : Pt•udente de Moro.es, João Pedro, Gil 
Goulo.rt, Antonio Baena, João Neiv11, Souza 
Coelho, Jo11quim Sarmento, Nina Ribeiro, Go
mensoro, Elyseu Martins, Co.tundo., João 
Cordeiro, Thuodoreto Souto, Oliveim Gaivão, 

"Am11ro Co.valcanti, Firmino da Silveim, João 
Barbo.lho, Rosa .runior, Virgílio Do.mo.sio, Ma
noet Victorino, Monteiro de Barro.>, Quintino 
Boco.yuva, Braz !Jarneiro, Aristides Lobo, Sal· 
do.nho. Mal'inho, Americo Lobo, Joaquim de 
Souza, Silva Canedo, Joaquim Murtinho, P.i· 
·nheiro Guedes, Ubaldino do Amaral e Lmz 
··Delflno. 

Abre·se a sessão. 
· · E' lida, posta em.ltiscUEisão, e não havendo 
.. rcclo.macues, dá-se por approvo.da a 11.cta da 
. sessão anterior. 

Comparecem depois de aberta a sessão mais 
· ; os dous seguintes Srs. senadores : Cruz e 
, I,.aper. • 

Deixam de comparecer com causa parti· 
cipada os Sra. Francisco Machado, Cunl111 
Junior, José Bernardo, Messias de Gusmão, 
Ruy Barbosa, c. Ottoni, P.aro.nllos, Ro.u
lino Horn, Pinheiro Mach11do e Coelho e Cam
pos ; e sem causa participada os Srs. Tllo
maz Cruz, Manoel Barata, Almeida Barreto, 
Domingos Vicente,Eduardo ·wandenkolk, Joa
quim Felicio, campos Salles, Aquilino do 
Amam!, Santos Andrade, Genet•oso Marques, 
Esteves Junior, Ramiro Barcellos e Julio 
Froto.. 

(J SR. 1° SECRET,UUO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Sr. senador Ruy Barbosa, datrLdo de hoje, 

communicantlo nüo poder comparecer à ses
são 110r incommodo de stwdo.-Jnteirado. 

Do Ministerio da Justiça e Negocios Inte
riores do.to.do de 6 do corrente, agro.do.
cendo' de ordem do Sr. Vice-Presidente de 
Republica, a communicação cons.to.nte do. . 
mensagem que acompanhou o offic1o d,o S~· 
nado de 4 do corrente, relativamente a elel· 
ção da mesa que tem de dirigir os seus tra-
balhos. -Inteirado. . 

Outro do mesmo ministerio e de IgJ!-al data, 
remettendo 30 exemplares do proJecto. de 
orçamento das respectivas despezas ord~a· 
rias para o exercício do 189,1.-Po.ro. ser d1s· 
tribuido. . 

Do governador do estado do RIO de Ja· 
neíro, dato.do de 5 do corrente, agrade· 
cendo o tele"'rammo. em que a mesa do S_e· 
nado comm;nícou a abertura da 3" sessao 
do Congresso Federal,. e cong~o.tulo.ndo-se 
com ella por tão faustoso aconteCimento, que 
vem poderosamente influir para o bom o.n· 
do.mento dos publicas .·negocias- e p~rll: a or· 
dem e progresso do. Republica BraZlleira.-
.Archive-se. · . . d 

Do secretario. dos negocias do mter1or, o 
estado de S. Paulo, datado de 5 do co_r· 
rente, o:ll'erecendo um exemplar da collecçao 
de leis e decretos daqudlle estado, promul· 
gados durante .a a.nno passado.-Agradeça-se 
e archive-se. 

O Sn.. 2• SECRET.miO lê e vae a imprimir, 
para entrar na ordem do~ traballlos, o se· 
guinte 

PARECER N. 4 DE 1893 

A commissão de comitituicã.o, poderes e 
diplomacia tomou conhecimento da co}llmU· 
nico.ção telegraphico. feito. ao Sr. pres1dente 
do Senado pelo senador José Gomes Pinheiro 
Machado expondo os motivos pel?s qu~es 
acha-se impedido para comparecer as sessoes 
<lesto. assembléa e solicitando licença. para 
permanecer amente, emquo.nto perdurarem, 
os mesmos motivos. • 

A commissão, reconhecendo a justo. causo. 
allegadn por esse senador, é de parecer que 
deve ser concedida a solicitada licença. 

Sala das sessões, 8 ·do maio de 1893.
Q. Bacayuvct.-Aristides Lobo. 

0 Sn., ANTONIO BA:ENA (pela 01'dem } -Sr, 
presidente,achando-se na ante-sala o·Sr•. Joa-· 
quim Pernambuco, senador eleito pelo estado· 
ele Pet•no.mbuco o já reconhecido, peço a V. Ex. 
que,preenchidns ns solcmnido.des ao regi monto, 
tenha S. Ex. ingresso no recinto. 

O Sa. PH1lSIDEN1'E· nomeia para a com
misslio que tem de receber o Sr. senador, 
que se acha na ante. sala, os Srs. Fi r mino da. 
Silveira, Rosa Junior e Manoel Victorino. 



1
1 .': 

·' 
I 

' '~ 

··~ 
··; .. ,. " 
' ' 

' 
' " •.· 

' ' 

·.·, 
' . / .. '. 

SESSÃO Eb1 8 DE MAIO DE 1893 ·37 

Introcluzido no recinto com a.s formalidades 
regimenta.es, o Sr. Joaquim Pernambuco con
trahe o compromisso constitucional e toma 
assento. • 

0 SR, UBALDINO DO AMARAL ( pc~a 01'
-dem) diz que a incorrecção com que falia, 
accrescentada pela incorrecção dos Srs. 
tachygraphos e da imprensa, faz com que ás 
vezes o sobt•ecarreguem com culpas que não 
tem. · 

Fa!lando ha dias sobre o projecto relativo 
ao :ordenado dos escriviles do juiz seccional, 

· não lhe passou pelo pensamento ll.tzer censura 
ao ,juiz secciono,! do Districto Federal. · 

Entretanto, parece-lhe que dos extractos e 
mesmo da publicação oillcial,concluiu-sc cousa 
muito di:trerente, o não deseja passar. por ter 
praticado um(.l injustiÇ(.l que ni1o commetteu. 
. Declam, portanto, ni1o ter feito censura ne
nllum(.l auuel!e juiz. 

ORDEM DO DIA 

O SR. PnEsJDEl'o'TE (.lnnuncio,ndo, em 2' 
discussão o projecto do Senado, n. 43, de 1892, 
·marcmtdo orden(.ldo aos escri vãos do juizo 
seccional, cuja. disposição leu, declara que vae 
antes consultar o Senado sobre o pedido feito 
na sessão anterior, pelo Sr. senador Esteves 
Junior, par(.l retimt• a emenda que o:trereceu 
110 projecto. 

Consultado, o Senado consente na retirada. 
Postos a votos si1o successivamente appro• 

vados os a.rts. I o e 2' do projecto e este ad· 
optado pa.ro passm• a. 3• discussão. 

Segue-se, em' 2" discussão, com o parecer 
das commissões de ,justiça. e legislacão e de 
finanças, o at•t. 1" da proposição da Camara 
dos Deputados, n. 91, de 1892, creando colonias 
correccionaes. 

O Sr. Ubnldino do Amnrnl 
diz que as commissões de legislação e justiça e 
·de finanças apresentam ao Senado o pt•ojecto 
vindo da Cama.ra dos Deputados com o se
guinte parecer J!8): 

«As commissoes de legislacãó e justiça e de 
finanças, examinando a proposição da Gamara 
dos Deput(.ldos,que crea uma colonia correccio
nal no proprio nacional «Fazenda Boa Vista», 
·são de parecer que o, mesma proposição pôde 
·ser accei ta pelo Senado, pois a ttende a uma 
importante e urgente necessidade publica." 

Vê-se deste parecer que as commissões con
sideram que o projecto é util pm• attender a 
uma importante e urgente necessidade publica, 
nada mais. 

Até este ponto provavelmente niío lia du
vet•gontes: Cl'eaçiio do colonias correccionnes 

não se póde deixar de considera. r u til, sini'Lo . 
necessaria ; m(.ls o pl'O.jecto ni1o se limita a. 
isto, ao contrario espalma-se em disposições 
praticas que cumpre estmlar. . 

Nilo sabe se foi proposito dns com missões . , 
referir-se sómentc a uma colonil1, qu11ndo o . 
projecto é muito mais vasto, o ató de uma. 
vastidão que O:ssusta a timidez do oradot•. . 

Do art. I o se vê que o ponto indicado para. 
a colonia é (.1 Fa.zenda da Bôa Vista; mas, si 
ao governo parecer, escolherá. outro, e além 
disso tem a faculdade de crear outras colo
nias nas actuaes colonias milit(.lres que a· isso 
se prestarem. . 

Ha. lll(.IÍS outro at•tigo a que é obrigado _a 
referir-se, e que ainda mais estende a creaçao . 
das colonias correccionaes; é o art. 9° (lG): 

«Os estados poderiio fundar à sua custa . 
colonias correccionaes agricol(.IS, na confor- . 
midade das disposições desta lei, correndo 
somente a despeza por conta União, quando 
nas leis annuas se votar verba especial para 
ellas.» 

O veneno estil. no fim deste artigo: os esta. 
dos crearão colonias correccionaes á sua cus- · 
ta; mas desde logo a Uniiio te ró. de carregar · 
com css(.l despeza, votando quotas annuaes, · 

Vê-se, pois, .que o parecer está muito longe 
do, o,mplitude do projecto, que, si se reler•e a. 
uma colonia no proprio nacional-Fazenda 
da Boa-Vista, dá,. entretanto, Jogar it creacão 
de muitos outros estabelecimentos do mesmo 
genero. . · . 

Si1o despezas a crear e devem ser impor· 
tantes. Necessariamente um i'unccionalismo . ., 
especial tem de ser creado, para dar conta 
deste serviço; .novos empregos e remunera· :: 
çi1o relativa aos sevviços que lhe forem con· . 
fiados. Isso tud,Q, porém, parece que está en· · · 
trague á discriçi1o do governo: elle ilLrá 
os orçamentos que entender; crearó. os em
pregos que bem lhe parecer, e marcará·· os .. ~. 
ordenados;impondo-se-lhe porém.uma obri- · , 
gação que, naturalmente ellaacceitará, qua.I·. 
quer governo acceitaria de braços abertos um 
dos bons presentes que o Senado póde man· · · 
dar ao Poder Executivo, e é que elle deve · 
desde já despender a quantia de 89:000$000. 
NiLo se sabe porque esta cifra de 89 cahiu em 
graça aos autores do projecto, mas o certo é 
que (.1 unica obrigncão imposta ao governo é · 
que clesde já elle despenda 89:000$ ; não se 
sabe absolutamente qual a razão de ser 
desta cil'ra. • ... ... , 

Provavelmente a commissão estará mais 
ndeantada do que o orador, terá occa.~iiío de 
dizer porque impõe esta obrigação primor-· 
dia!, este constragimento ao Poder Executivo,· 
de despendet• desde logo uma somma relati- · 
vamente importante sem se saber qual o des· 
tino que esta vae ter. 
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Si passasse a ·outras minucias do projecto, 
o orador teria tambem de declarar ao Sr. 
presidente que se vê bastante embaraçado 
para comprellender certas dispo&ições e até 
mesmo a redacção de certos artigos. 

Ao que parece, trata-se .de expurgar a Ca
pital Federal dos vadios, dos capoeiras e não 
sabe se de mais alguma especie de vi
ciosos. 

0 SR. . LEOVIGILDO COELHO - Dos Vaga
, bundos. . 

0 SR. UDALDINO DO A~IARAL-Dos vagabun
dos. Crê que os mendigos não estão compre
llendidos. 

; f:Jl;·~ .. 
i f .... 
· .. · Mas o artigo que trat::L da matet•ia é, a seu 
d: ij'·> · . ver, sufficientemente confuso; deve acreclitar 
:j r ':: mesmo que ha algum erro de impressão neste 
1 "l.~·! art. 2°. 
• f ~: São comprehendiclos nessa classe ele vadios, 
·~ 1 i i\· vagabundos e capoeiras os individuas de 
i.·'. ~ ~~~.. qualquer sexo e qualquer idade que, não es-
, q . ·•· tando sujeito ao poder pn.terno ou sob a di-
j • · · recção ele tutores ou curadores, sem meios ele 
.11: ~ • subsistencia, por fortuna propria, arte, offi-
J:i{ ,. · cio, occupação legal e honesta em que ganhem 
1 J , , a-~ida, _vdgaT~m le~ 

1
cidade na o_ciosidade. 

I, .. , ',,· ,- d. perJO OtAé as ande ·~ngo e s~ppue o orn.-
or que con m erro e 1mpressuo, sem o que ,'}. I · não póde bem comprehenclel-o. 

I t i. O SR. PRESIDENTE-Não lm erro de impres-
! ~~ t sãe. O nobre senador pócle guiar-se pelo ori-111. 'L ginal, que esta exactamente de accorclo. (Re-

J ! r· ?nette o original ao orador.) 
~ I• ,. 0 SR. UB,\T,DINO DO AMARAI,-Então houve j I_. , um lapso de retlacção, pois que, mesmo para 
.. · · · • ·- ·formar sentido completo, grammotical, etc., 
; ,-: ·· · ."era preciso deslocar um que, que se acha no 
1 \l'eferido artigo seguido de mna virgula. Mas 
; · . é uma minucia a respeito da qual não se 
j [. :~.·: ·:.. ..'deve estender, tonto mais quanto a disci.Jssãl3 
J J ·, ':',''"·;limita-se ao art. 1•. . 
Í • 1 

, ·• • :''.· 0 SR. PRESIDENTE - Mas, pelo regimento, 
; . . -: ·~ o senador póde fazer a critica do todo o pro-
l tjl · jecto na occasião de discutir o art. 1•. 
~ 1:1 ~~ 0 SR. UDAI.DINO DO AMARAI,- Parece que, 
• 1 .I ·1 pelo menos, para se conformar com as exi-: i !n . gencins gmmmaticaes, m•a preciso dar uma 
: 1 • "l' outra redacção a este artigo : «Os individuas 
' ·I.·. ·de qualquer sexo ou iilnde, não sujeitos ao 

" : ;. 

1i· poder paterno ou sob a direcção de tutores ou 
' ·~)t· curadores, que, não tendo meios de subsis-

1
!1: · tr.ncia etc., vagarem pelas ruas da cidade>' ... 

1
:
1
,

1

: .' . Isto comprehenderia o orador, não obstante 

1

1: ·achar n.indtt tt definição vaga o extrema· 
[!!: · mente longa. 
, , ·. Ha tambem repetições, que são um defeito 
[ 'j' em lei. O ttrt. 3• diz (lê): 
: 

1 
« No julg-amento dos 1\wtos, a que se l'Cfero 

I. este projecto, soguiNe-lm o processo ad-
i: fi 

: l ~ 
d'i 

' I 
' 'I I, 

OJ.tado perante as juntns correccionaes nos' 
uelictos que cabem em sua alçada, podendO·· 
as· mesmas juntas, entre os limites mínimo e· 
maximo de seis mezes n dons a11nos, ftx111• o· 
tempo da residencia na colonia, · tendo em 
consideração · a idade e o sexo do proces
sndo.» 

Esta bem claro que este artigo da its juntas' 
correccionaes a competoncia ·para o julga
mento desses processos, pGdendo as mesmas 
juntas dentro do· 'limite de tal e tal prazo· 
estabelecer,etc. Entretanto ha um artigo ,que· 
repete a mesma disposição. 

O art. s• diz : O conhecimento o julgamento
dos factos, de que trata esta lei, são da com
petencia das juntas correccionaes. Pois se· 
elles .ia eram da competcncia das juntas cor-· 
reccionaes 1.Jelo art. 3• 1 ! Port~nto, esta repe-· 
tição é uma inutilidade, ou o art. 3" deve ser· 
recligido de outro modo. • 

Ha uma outra disposição no proJecto, se-· 
gundo a qual a policia fica obrigadl.\ a tomar· 
parte na direccão destes estabelecimentos •. 
O art. ()0 diz (Ui): 

«As autoridades· policiaes auxiliarão a .. 
administração da colonia, tanto quanto for· 
necessario, p11ra a conservação da boa orde!ll< 
e regularidatle do serviçó da colonia.» 

Mas, si a policia não é hoje mataria fedm•ar,. 
si as autoridades policia.es são autoridades-.: 
locaes e obedecem a um regímen que não é cr 
da União, não se póde, em uma lei geral, daL'· 
attribuições a policia. 

E, suppondo-se que seja possível em uma. 
lei da União darem-se attribuições e obrign
çães á policia loc3.l, pergupt3.-se .: não ser<i . 
isto uma fonte ele futuros conflictos entre as· 
rLUtoriclo.des federaes, que estão na adminis-· 
tração das colonias e essa policia, que não é· 
federal e que esta na obrigação de tamhem 
tomar parte na a1 !ministração desses estabe-
lecimentos? 

O orador termina dizendo que são essas as. 
rapidas interrogações que faz com todo ore-
speito ús commissões elo Senado que deram 
pat•ecer sobre o projecto, por lhe p11r•ccer• que· 
ha umo. idéa talvez rLproveitavel na creaçfio .. 
de colonias corl'eccionaes, mas que niio se tem 
pa~sado ainda deste vago começo, desta aspi-· 
mção, deste desejo de fazer alguma cousa 
para cohibir a vadiagem e a capoeirn.gem ;.· 
projecto ser i o, estudado, meditado, crê que· 
ainda não se tem. 

Entretanto, ó possivel que esteja em et'l'O · 
o que seus honmdos collogas esclareçam de· 
tal modo n. materia que o orador venha 
a vottw pelo projecto. Por emqun.nto estti, no· 
csta!lo do duvida, da 1ltl\'ida phylosophica, 
que impõe a abstenção, emquanto niio se csti~ 
convonciilo da vel'!lado. 
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O St•. Atnnro Cnvnlca~ti pro
nuncia um discurso. 

11rt. 2° não é' mais do que uma amplific11çii0> 
do art. 399 do codigo; bom como o§ 2°, que é,· 
dellicado aos c11poeir11s, sim]J!esmente renova. 
disposição identica do art. 402. · • , RequeJ•imento 

Requeiro que opJ•ojecto volte ás commissões 
para reconsiderar a mataria, olfet•ecendo 
novo parecer com as emendas. convenientes. 
-Amaro Ca'lJalcanli, 

Pergunto eu : qu11l e a utilidade ·dessa. 
renov11ção ~ Porventura entre nós 11 lei serú. 
um ludibrio de tal ordem que se,ia pt•ecisC\. 
apt•egoal-a continu11d11mente ~ Isto suppõe.· 
uma especie ele descrença. A lei serve eter
namente, ó, no mesmo tempo, elo presente; ·. · . 
como do passado, e do futuro e nós não pre- . : 
cisn,mos rectitlcal·a quotidian11mente. 

E' liclo, appt•ovado e posto em discussiio. 

·O Sr. Amcell'ico Lobo-Sr. presi
dente, voto pelo requerimento que acaba de 
olferecer o illustre representante do Rio 
Granrle do Norte; c,si tomei a pa!twra, foi tão 
somente para chamar a attenção da commi8-
são para a necessidade de uma confrontação 
do Codir-" Penal com o projecto,que se impu
gnou em alguns pontos COlll razüo, e em OU· 
tros sem ella. · 
. Pot• exemplo, esse cno rle redacçiio que lhe 
c attrilmido, niio o encontrei ; assim tambem 
a faculdade dada aos estados de cre::trem co
lonins penaes 6 uma simples declnrnção, por
que essa fttculdade já elles teem, desde que 
lhes assiste l!l direito processoal. . 
. A questão principal que vejo no projecto é 
a da crotLção do umll. colonia correccional no 
estado do Rio de Janeiro e ,junto de uma ci
~alle pro~pern como a P.o.mhyba do Sul. na
quellu região votada á agricultum e incon
testavelmente rica. 

O Codigo Pen11! estabeleceu po.r11 os casos 
de inft'I1Cção de termos a pena de recolhimen
to em est11bclecimentos correccionaes, postos 
em ilh11s m11ritimas · OU 11aS franteir11s da 
Republictt ; e muita razão teve o illustre re
pr•esentante do P11r::tná quando alludiu á hy~ 
potllese de conllictos entre a polici11 est11doal 
e 11 federal. 

O codigo eliminou a hypothese de .taes con
Jlictos, cst!lbele'endo pn111 esses pt•oscr·iptos, 
11ara esses pariti,s dtt c i vilisaçiio a q uasi oxtm
dicç[Lo ou pam o oceano ou P!ll'a M J't•onteiras. 

Entretanto, o projecto no seu art. 1 o inno
cula no estado do I tio de. Janeiro um elemento 
que plide ser pernicioso, consistente em um 
esta!Jelecimento que póde ser uma 1bnte de 
exemplos perigosos para aque!l11 tet'l'l1. 

Sabe~se que a Inglaterra é 11naç•iio que 
olimin!l os sere~ imperfeitos, PI'E-ticmlllo tt 
dur11 mns n11turu! let dl1 selccç•u.o; e 11ssim 
]Jovoa os novos continentes. Por•tanto, a pena 
de deport11~iio, si nós niio precisnssemos dCl 
seiva ou do brar;os, podoritt sot• umtt pena 
nacionnl, t11nto nmis quo.nto nosia terra se 
povottl'a por efl'oito de uma pena semellmnto, 
isto ó tts pr•iscies portuguezas vomitaram os 
drimcil·os cu Ui Vttdores do nosso sólo. 

Mtts vejo o.illlltt que o projecto reprodu~ 
pisposi~ücs do no•so colligo. Assim, o § 1 o Llo 

Além disso chamo a attençiio da commisstiOL 
para a pen11lidade const11nte do projecto. 

A penalidade no codigo, p11ra os vagabun
dos e c11poeiras, consiste 1111 prisão cellular ;· · 
e quando ha quQbra da obrigação de tomada; 
de occupa.çi'io honesta, os reos reincidentes 
são então remettidos para as colonittS penaes-

0 projecto em discussão estabelece Um(l;· .. ' 
nova pennlid11de, e púde-se entender que as 
duns pen11s subsistem, o que importa em 
confusão, ou que se revoga a anterior silen-· 
temente. 

Portanto, votando a favor da requerimentO'· 
do nobre senador, chamo a attenção da colllr 
missão para a confrontação do projecto co1lll 
o codigo quanto. á penalidarle, e para ella 
nos dizer si convem que 11 pen!l se engran~ 
deÇI1 em d11mno do. liberdade. . .· 

Tratando-sfl~ em summa, dfl pen11s, e penas .. 
sobrepostas, creio que o primeiro devei' da. 
commissi'io sej11 conrront11r o projecto com a · · 
Codigo Penal. 

Ninguem mais pelli!ido 11 palavra, encer.,... 
ra-se a discussão. 

Indo-se pt•oceder it votação ver.itica-se nãO>. 
h11ver mttis na c11s11.numero leg11l p11ra clelf
berl1r, pelo que se laz a chanmcla dos S1•s se-.· 
nadares · que comp111 eceram · á sessão, e dei~. . 
xum de responder os Srs. Elyseu M11rtins,.· ·>. 
Theodoreto Souto, Bril.z Carneiro e PinheirO'!'>.<· 
Guedes (4). ' ' :'\ 
. O Sn.. 2° SECRETAmo (pela órdcm) commu- ·: · ,··· 
JÜCI1 que o St·. senador Elyseu Mat•tins p11r-: 
ticipou ti. mesa que se retimva pot; estar s& 
sentindo muito incommodallo. 

0 Sn.. !11 SECRETAUIO (pela Ol'dJm). commu
nicl1 que o Sr. senador Bl'ttz Carneiro p11rti·· 
ciporr á mesa que se retirnva incommoúaclo _ 

Não havenllo numero lagal pn.r11 deliberar
se, considera-se prejudicttdo o requerimento , 
de allíl1mento. 

Continú11 a discussiio, i.nterrompitla, d~ 
11rt. 1 o da propOsiçüo. 

Ninguem m;tis pellindo a p11lavm, encer~ 
m-se a discussão . 

Entram successivame11te em 2" discussão. 
a qmll encerm-se som debate, os 11rts. 2° a.. 
1 0' o ultimo lll1 proposição. 
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Fica a voto.ç.ão aclio.da por falta de numero q na,! marchou para a campanha elo Para. 
lega,!. g-uay. . 

Segue-se, em 311 discussão, a proposição do. Desejaria o orador sa,ber em que qualidade 
Cama~a dos Deputados, n. II9 ele 1892, auto- ·marchou para a campanha do Po.raguo.y esse 
rlso.n.do .cre~itos para pagamento tle despeztts official ; si elle nccompanhou o seu corpo ou 
<:O!Jl mcltgentes atacados de moles tias epitle- si J'oi como voluntario, e em que condições. 
mlco.s no estt~do de Sa':lt~ Co.th:uma, e po.r.t~ O SR. .ToÃo NEivA-Elle marchou com o 
pagar, durante o exerctcto ele 1893, os venct- seu cor•)O 
mentos de um continuo da secretaria da mes- " · 
ma co.mara. 0 Sll. UBALDlNO DO A~IARAL-Ignorava 

O S a. PRESIDENTE informa ao Senado o 
resultado ela votação cm 2" discussão desta 
proposição na sessí:Lo elo anuo passado· 

Nínguem pedindo a palavra, encerra-se a 
discussão, adiando-se a votação por falta -de 
numero legal. 

Segue-se em 3' discussão a proposição ela 
Camara dos Deputados, n. 88 ele 1892, autori
so.ndo a reforma do ex-tenente ele polici::t An· 
tonío Jose Alves. 

O Sr. Ubnldino do Amaral 
diz que são tantos os negocias que correm 
JlOr ~sto. c~sa, ~í:L~ v~riadas as questões sub
mettidas tt aprecmç110 do Senado, e exi noem 
uma tal cópia de conhecimentos, que niio se 
vexa. de est<11' ·a co:da instttnte revelando a 
sua ignoro.ncio. ... 

O S1~. BAENA-Nilo apoiado .• 
0 SR. UBALDINO DO AMARAL •. ·. e íncommo

dando quer ao Sr. presidente •. quer aos seus 
llonro.dos collegas, para lhes peclir esclareci
mentos, quando se acha em duvicla, o que 

. acontece com demasiada frequencio. . 
. Trata-se de um cido.dü.o que pede ao Con

gresso uma lei, pela qual fique autorisaclo o 
'Poder Executivo a reformai-o no posto de te
nen~e, qu.~, diz, tinha no cot•po de policia. Este 
proJecto J<t passou no. outra co.mara e aqui em 
duas discussões, trazendo o parecer de duas 
commissões, uma das quaes foi-lhe inteira
mente favor·avel e a outra declarou que o 
}leteciona.rio niio tinb::t ·direito algum, mas 
que •. pot• equidade, podia-se fazer o que elle 
dese.]ava. . 

A' vista. deste parecer, em seg-umlo legar, 
do. commissí:Lo de finanças, o orador prestou 
ma~8 a~ten~ão ao projecto, pela qual estava 
mmto 1nclmado a votar, tanto mais que as 
informações que tem a respeito deste peticío· 
no.rio siio lisongeiru.s e o abonam sobre modo. 

0 Sa. JOÃO NEIVA-Apoiado! 
0 Sa. UDALDJNO DO AUARAL-Entí:Lo, exo.mi

no.ndo o projecto e o parecer, começaram a 
surgir ao orador as difficuldncles, que sub
mette aos competentes, visto nado. entender 
de materias militares. 

Diz a commissilo que Antonio Jose Alves 
o.ssentou pr11ça no Corpo de Policia e ahi 
obtevo os postos inferiores o o de a!J'eres, no 

isto, pOl'QlW a commissão nada diz. Mas em 
que qualidade elle marchou para a campa
nha? Como ofllcial elo Cot•po ele Policia ou 
como volmitario? 

0 SR. JoÃO NEIVA-V. Ex. sabe que os 
corpos de policia tomaram a denominação de 
corpos ele voluntarios. O corpo de policia 
desta. capital tinha o n. de 31 • corpo de vo· 
!untarias da po.trio.. 

0 SR. Un,~LDINO DO A~IARAL-Bem; mas 
clle exercia esse posto em commissilo? Passou 
par::t o exercito 1 Foi promovido? Em que con· 
diçües? 

O SR. JoÃo NEIVA-O general em chefe po· 
dia promover po1• merecimento e dar postos 
em commissão. 

0 SR. UBALDl:'\0 DO AMARAL-Mas O official 
foi mttndado reverter ao seu corpo. Logo, 
po.t•ece que elle não esteve no seu corpo du-
rante o, guerra do Pa raguay. · 

O Sa. JoÃo NEIVA-Os corpos de policia. to· 
maram a denominação de voluntarios e os 
otflciaes serviram cm uns e outt•os . 

0 Sa. UnALDINO DO AMARAL-O que plól.rece 
e que elle d~ixou o seu corpo, voltando ao 
Rio de Janeiro como alferes em outro. A in· · 
formttçüo que consta do projecto e que elle 
foi mandado reverter ao posto de capitão e 
não ao de alferes, que era o primitivo. · 

Como e que esse oJilcial yem insurgir-se 
contra arbitrariedade? qual foi e!la? qual a 
lei que foi violada? 

Desejava o orndol' saber qual era a lei em 
que se fundava elle fazendo esse pedido. 
A commissão diz que elle eoJfreu uma arbi· 
traJ•iednde. Qu~l r.i o artigo de lei violado, 
mandando-se que elle continuasse a servir no 
posto de alferes, que tinha entilo 1 

O SR. Joií:o NEIVA clà um aparte. 
0 Sa. URALD!NO DO AMARAL - Este official 

serviu como voluntnrio; não tinha posto 
eJfectivo. · 

Si o orador niío se en~ana, os oJilciaes que 
serviram nestn qualidade nilo podi11m voltar 
para o exercito nos postos de commissí:Lo que 
nelle exerciam. 

A lei tinhn declarado que nqueJJes que qui· 
zessem continuar a servir no exercito tinham 
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de optar pelo primeiro posto, sendo reconllc- O SR. UBALDINO DO AMARAL-Para que 
cidos alfet•es. cfl.'eito? 

E' o que o orador tem na lembrança ú.cerca o SR. BAENA-Efl'eito da reforma. 
desta mataria. 

Portanto, não vê arbitrariedade al,uma em O SR UBAI.DI:'i'O no AMARAL-Quaes são? 
relaqi'ío ao peticionario o aos seus 300 campa- · São os pos1;oe e vencimentos reltttivos aci 
nheiros !tlferes, de que falia o parecer.· nu- soldo. Esse soldo varia conforme o tempo C[Ue 
m~ro este quo não deixou de pol-o de sobre- serviu. Diz-so que ó na forma do llireito vi· 
aVISO. · gento, E' possível que a disposição só veja as .. 

Mas o projecto fornece ainda outras du- relbrmas pela compulsori!t; mas tem o ora-
vidas. llor lembrança que as reformas so fazem sem-

E
!! r 'I' pro no posto superior, com as vantagens do 

e l LZ \e): posto superior e não sabe si com as honras do 
« Art. 1." Fica o Poder Executivo autori- accesso. 0 art. 2' manda contar o tempo;· . 

s~do a reformar no posto de tenente do ex- quer sa.bet• para que fim e se ista traz altera
tmct? c~rpo de poli~if! desta capital, na fórma ção nos vencimentos ... 
da let VJgente, o capttuo honorario do exercito- o SR. 13AENA-Necessariamente. 
~~~:e~ente deste corpo, Antonio José AI, 0 SR. UDAWINO 110 A~IARAL ... etambem si 

· os officiaes reformados em qualquer posto 
Antonio José Alves era alferes quando foi não teem as mesmas vantagens. 

para o Paraguay; hí. elle teve successiva-
mente o posto de tenente 0 0 de capitão; vol- O SR, BAENA-Conforme o tempo. 
tando, pretendia O posto de capitão. 0 SR. UDALD!NO DO AMARAL-Pede pois, Ú. 

Mas o projecto quer que elle seja conside- commissilo e aos illustres senadores militares, 
rado tenente, e não s:cbe o orador porque nem que lhe expliquem qual a differença entre ns 
alferes nem ca11itão. reformas que se f\1zem só mente na forma do 

Tenente por que? art. I o e a rcf'orma accrescentada do al't, 2'. 
_ Era o posto que clle tinha, diz 0 pro- Suo estas as duvidas que apresenta ú. cor-
.Jecto. re.cção dos seus illustres collegas; · . · 
. O posto que tinha primitivamente no corpo 
era o de alferes; posteriormente não era O Sr. João Neiva crê que o nobre 
nem o de alferes nem o de tenente mas de senador pelo Paranit não esteve presente ú. 
capitlío.Por C[Ue se manda que seja confirmado sessão (}O 10 de novembrO do anuo passado, 
no posto de tenente 1 Não póde o orador des- em que se tratou desse caso, sinão teria bem 
cobrir a razão. gravadas as informações dadas pelo illustre · 

O outro artigo diz (liJ) : relator d!t commissão de marinha e guerra, 
« Art. 2 .. " Para os effeitos da reforma é e provocadas pelo illustre representante de 

contado ao mesmo Antonio José Alves 0 Santa Catharina. . 
tempo decorrido de 15 de maio de 1872 a 30 O official de que se trata era alferes de 
de maio de 1878 em que serviu nos conselhos policia, e foi nesta C[Ualidude que ma1•chou 
de guerra do Quartel General e bem assim 0 pam a campanha do Paraguay, onde obteve 
de 22 de outubro de 1866 a 16 de dezembro os postos de commissão de tenente e de capi· -
de 1869, contado este pelo dobro na fórma da tão. Voltando, teve as honras do posto em 
1 - p · d 1 QUO se achava, em virtude da lei de 6 de 
el or seu servlço e campan la. » outubro, C[Ue m(l.ndava dar os postos honora-

0_!1 esEe art!go .é meramente explicativo e rios n. todos actuelles que com elles voltassem 
entao n_uo devm VJr como fazendo parte de commissionados da guerra. · 
uma le1, ou tem um alcance a respeito do Mas, diz o honrado senadO!' pelo Paraná 
qual estit o orador em duvida. que o pretendente, não sendo aUcres nem 

Si o Congresso apura ctue, pelos serviços capitão, C[Uer ser tenente. Si o nobre senador 
prestados durante estes diversos períodos, na olhasse para a pagina n. 2 do parecer, devia.· 
pú.z e na ~·uerra, este cidadão tem direito ao ver que elle foi promovido a tenente. E' esse 
posto de tenente, devia-se limit'!lr a dizer que o posto efl.'ectivo que elle tinha no corpo de 
seja reformado no posto de tenente. policia e C[Ue ctuer ho,je haver para a sua 

O SR. BAENA-0 projecto assim o diz. reliJrma. A demissão desse official desse posto 
o SR. UBALDINo DO A}IARAL- Que diz 0 foi dada por motivo que hoje devia ser-lhe 

art. ~·~ Manda contar 0 tempo t!ll, de onde muito honroso: em 1870, quando so tl•atou 
recem o orador C[ ue esta reforma não seja no do manifesto republicano, elle, com os seus 
posto de tenente. dous companheiros, achava-se no lado dos 

Qual o fim do art. 2' 1 signatarios do mesmo mu.nifesto. 
lloi por isto immedio.tamente despedido; 

O SR. BAENA-Manda contar o tempo. tendo sido antes submottido a conselho de 
BB:iADO 0- V. 1 



42 ANNAES DO SENADO 

guerra, que não o julgou crmunoso, não o paro. que reparasse essa injusti~a. Então o 
condcmnando nem a seus dons companheiros. chefe do Estado interrogou·o:-o Sr. e répu
Julgon sú o conselho que elles era.m repu· blicano 1 ·Desde que é, fica.ndo dentro deste 
hlicanos, que conspit·a vttm contra a Jorma de pa.rtido, tem um largo campo onde ex.ercel" 
governo então existente, e por este moGivo a sua activiilade, nas republicas do sul. 
resolveu o ministro demittil-os sem recurso O orador não accusa o governo de então
algum. Posteriormente, porém, attendendo-se "por ter alhstado de si um homem que podia 

. aos bons serviços do paz e de guerra destes prejudicai-o: fez o seu dever o ministro da. 
tres < fficiaes; o St•. Visconde do !Uo Branco, justiça. · 
então ministro da guerra, manclou-os servir Agora, cumpre. que façamos tambem 6 
no qullrtel-general. . · nosso dever, isto é, cumpre reparar essa in-

Ora, os serviços do guartel-general sU:o justiçn, fa.zendo com que esse homem, que se 
consiclerados serviços militares, e, si os mili- sa.criflcou pela idéa que ó hoje triumphante, 
tares contam o tempo desses serviços pllra a que hoje domina o pa.iz, receba repamção. 
SUl\ rclbrma, pot• que mzão nilo se"ha de . Portanto, o ot•ador apenas diz estas pa
contar tambem partt os voluntal'ios ou os lavras para declarar ao nobre senaclor pelo 
dos corpos de policia 1 Devem ser contados; Paraná que teria respondido a S. Ex., si 
assim como tambcm comput..'l.·se pelo dobro porventura não tivesse vindo it arena pessoa 
o"tempo de serviço do qualquer funccionario mais competente, pessoa que conhecia per· 
civil que tenha servido em campanha. 'Isto é feitamente o cidadão ele que se trata. afim de 
de lei. justificat• perante o Senado o direito que o pe-
. Este projecto foi npprovado na sessU:o de 10 ticionario tem ti sua refot•ma. 

de novembro de 1892, em escrutínio S3creto, E' o qúe tinha a dizer. (~!uito bem.) 
por 35 votos contra ~lous, depois. de orarem o Ninguem mais pedindo a palavra, encerra-
nobre sen_n.d9r por San~tt Catharma e o relator se a discussão, adiando-se·a votação por falta 
da C?Illl~lSStLO de marmha . e. guerra., dn.n.do de numero le"al. 
exphc::tr,,ues, que o Senado soltmtou, para assun " 
·orientn.r a Yotn.çfio.' Segue-se em 3' discussão a proposição ·dn. 

Parn recordar os collegas, o orndor I<) tre- Camara do~ Deputados, n. 87, de 1892, auto
choa do discurso do senador Cunha Junior, risando a conccs;ão de lir.ença ao alfercs·do. 
mostrn.ndo a. injustiça prn.ticada. pllra com o 12• batalhão de infantaria Joaquim PereiriJo 

· oillcilll cm r1ucstilo, e termina dizendo acre- do Macedo Couto Sobrinho, para matri~ular
<litar qne, it vi~b da~ razões que acaba de se na Escola Militar de Porto Alegre. · 
dar e do que foi cl.ito no anno passaclo, cstit o Ninguem pedindo a pala.vra, encerra-se a 
Senado habilitado para votar a fayor da pre· discussão, adiando-se a votação por f1tlta de-
tenção. ('lluilo bem,) numero. 

O Sr. Luiiz DeUlno esperava que 
]?esson. competente, como o Sr. senadot• ge· 
nem! .Joilo Neiva, tomasse a pn.lltvra parn 
esclarece!' o nobre senado!' pelo ParaniL, que 
se mostrou um pouco nlheio ti. esta questü:o, 
talvez porque nlio tiYesse acompn.nllallo a 
(Jiscussü.o que houve no anno passado. 

O nobre senador João Neiva tocou em todos 
os pontos cm que o orndor terin. de tocar, 

. tendo respondiilo cabalmente tw nobre se
nador pelo Pamnll.. 

O ofllcinl de que se trata filiou-se como 
soldaclo mzo nC\s fileims dtt policia e con· 
quistou posto a pooto os seus Jogares, cum· 
:prindo sempt•e o seu dever. Foi pCira a guerra 
do Parngnay e ltí. distinguiu-se, sendo apon· 
taclo como um dos bons solclados de entiio. 
Qun.ncto voltou apresentou-se como capltiio, 
que cro ; no entretanto desceu a ser alleros, 
ao passo que via um seu camaradtt, que 
tinlm ido como capitíLo, ficar, ao voltar, e1fc· 
ctivmnente no posto de tonento-coronel. ln· 
surgiu-se contra 11 arhitt·nricdude que soll"!'ill, 
mas u outt l'OYO!tl1 foi sem ímpetos, seremt. 
Dirigiu um req uet•imento ao cllele do Estttdo, 

Segue-se em 2• discussão, com o parecer da 
com missão de justiça e legislação, o art. 1 • 
da proposiçilo da mesma camara, n. 103, de 
1892, a.utorisando a. concessão de seis mezes· 
de licença, com toclos os vencimentos, ao juiz 
seccional no estudo de Al~gOas, bacharel Fran
cisco ela Costa Ramos. 

O · §r. Gomensoro - Quando 1bi 
apresentadCI a petição que deu Iogar ao pro
jecto sujeito ao . debate pelo JJobre senudol' 
pelC\s Alago11s, S. Ex. explicou ele modo 11 
convencer o Senado que se tratava de um 
caso de licença de urgente necessidCide, pois 
era necessat•io attender U. vidl1 do bachareL 
Frn.ncisco Ramos que periga.va. 

Teve o orador occasiíio de se encontrar, no 
o.nno corrente, com o refet•ido bacharel e 
soube que este c.ldadü:o jti. se acha ttposentado, 
em prejuizo da magistratura brasileira, da. 
qual elle ó um dos mais importantes orno.
mcntos. 

O Sr. bncharcl Costa Ramos viu-se obrigado· 
11 pedir sua 11posentadoria, em consequencia 
do sem estallo de sande. Asseguri1, pois, <> 
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SESSÃO EM 9. DE MAIO DE 1893 

orador ao Senado que· elle estó. aposen
tado. 

Julgou necessario dar estes esclarecimentos 
por lhe parecer desnecessario que continue a 
cliscussi\o do projecto, em vista do que acaba 
ele expor. · 

Ninguem mais Jledindo ti. palavrn, encerra
se a lliscussi\o, 

Segue-se em 2• discussü.o, a qual encerra
se sem debate, o art. 2• da proposiçü.o, 

Fica a votação adiada por 1illta de numero 
legal. 

O SR. PRESIDENTE diz que, achando-se no 
recinto apenas 14 Srs. · senadores, vae, na 
forma dos precedentes. levantar a sessito, e 
designa para 9 a seguinte ordem do dia : 

Discussíí.o do parecer n. 3 de 1893, da com
missão de constituição, poderes o diploma
cia, reconllecendó senador pelo estado de 
S. Paulo o Dr. Francisco de Paula Rodri
gues Alves 

Votação em 2' discussü.o da proposição .da 
Camara dos Deputados, n, 91, de 1892, era
ando colonias correccionaes ; 

Votaçiio em 3" discussü.o das proposições da 
Camara dos Deputmlos: 

N. 119, de 1892, autol'isande creditas para 
pagamento de despezas com indigentes ata
. cados de molestias epidemicas no estado de 
Santa Catllarina, e. para pu.gar, durante o 
exerci cio de 1893, os vencimentos de .um con
tinuo dn secretaria da mesma camara ; 

N. 88, de 1892, autoris~tndo a reforma do 
ex-tenente de polici~t Antonio Jose Alves ; 

N. 87, de 1892, autoris~tndo a concessü.o do 
licença ao alfel'es 'do 12' batalhão de inftlnta
ria Jo~tquim Pereim de Macedo Couto Sobri· 

· nllo, para matriculaNe na Escola Militar de 
Porto Ale•·re · 
· Votação" em' 2• discussão da prope!siçü.o da 
mesma. camara, n. 103 de 1802, autorisando 
a concessão de seis mezes de licença, com 
todos os vencimentos, ao juiz seccional no es
to.do das Alngôas, bacharel Francisco da Costa 
Ramos; · 

3' discussão da proposicão da Camal'l1 Jos 
Deputados, n. 108, de 21 de outubro de 
1892, autorisamlo o governo a concPder á 
Emp1•eza do Mell!Ol'amentos no Brnzil pl'ivi
legio para construcçiio de um ramal que, pm·· 
tindo da Estiva, vi1 i1 cidade de Mar de Hespn
nha, no estado de Minas Gemes. . · 

3" di ta da proposiçü.o da Camnra dos Depu
to.dos, n. 90 de 1892, prorogando por um 
nnno o prazo determinado ti. Companhia In
dustrial o de Construcções Hydraulicas para 
dar principio t\s obms do po1•to de Jarnguá, 
no estado das Alngôas ; 

2" ditn. das proposições d~t mesma camam: 
N. 12?.., de 1802, autorisando o Poder Ex· 

ccutivo a conceder i1 Companhia Estrada do 

Ferro e Minas de S. ,Jeronymo prorogaç_ão do--. 
prazo que for necessario para a conclusuo das · 
estradas de ferro a que está obrigada; 

N. 107, de 1892, uutorisando o Poder Ex-
ecutivo a equiparar os I"' e.3"' patrões do-
Arsenal de Guerl'!L da Capital Federal flOS 
mnchinistas do mesmo m·s~nal e a elevar os· · ·, 
patrões arvorados ti. categoria de 3" patrões., 
e bem assim a equiparar os vencimentos dos. 
machinistns das lunchas do mesmo arsenal 
aos mnchinistus de lanchas de iguál categoria. 
do arsenal de marinha desta capital; · . 

N. 1)1, de 1892, n.utorisn.ndo o governo a· 
conceder ti. Companhill de Viaçü.o Ferrea ·e 
F~u via! do . Tocantins e Araguaya a proroga-:- .•,. 
çao, por· um anuo, dos pmzoR estipulados n~>- ' .. · 
seu contracto para o estabelecimento e ex.: · 
ploraçü.o do 1erviQo do navegaçü.o do rio- · 
Tocantins e seus affiuentes, , · 

N. 1'00, de 1882, abonnndo, pn.ra todos os ef-' 
feitos,_ as faltas dadas pelo capitão de fragata · 
Dr. Joao Nepomuceno Bo.ptista, lent(! da Es- . : 
cola Naval, do 11 de abril do corrente anno · .. 
ate à data em que apresentou-se à mesma ..• t~· 
escola, depois de posto em liberdade,ém vir·· ~,: 
tudo da amnistia; . · 'i 

3• discussü.o dn proposição da mesma ca- ; . ·· 
mara,'n. 83 de 1892, !'elevando a D. Carolina" ·:: 
Luiztt de Ollveirn. Pereira Pinto, vi uva do te-·· . 
nente reformado do exercito João Carlos Pe-:. .. 
rcira Pinto, a prescl'ipção do lapso do tempo·,.: 
decol'rido desde 28 de agosto de 18i7 ate 14 d~ · · 
dezembro de 1889, p~tra o recebimento do meio~-·· 
sOldo, dumnte esse lapso de tempo, :i, razão- · 
de 7$· mensaes. · 

Levantou-se a sessão ás 2 horas e 15 minu~-
tos da tarde. .~: 

5• sessgo em 9 de m:1io de 1893 

Presidai!Ci!t do S1·. Pl•~tdente de Mo,·cce:; 
(uice-prasiclcnte) 

'~-. . .. 
_;..:._::;.' 

Sl!)l~!ARIO- Chnmndn- EXl'"Dm~1'1!- J,oiturn ~· 
nppt·ovnc;üo dn nctn.- Olisot'\'!wiios UoSr. pl'osidontt) ·, 
- Pt•o'\oc~o- Podido do St•. Crrimonsoro- Compro• ~ 
misso i o ~~·, senntlot• polo Pinuhy- DiscuNto n pro- · 
jacto 1lo t'it•, '1'hoo,lat•otn Souto- Onm~M 1)0 m.\.
'votnc:~o clo P'll'tlcet• n. 3- Vo~noiio dn. pt~oposic~o 
n. 01 - Obsot'\'nQõcs Uo St•. Am01•!cJ l4oho- \ otllono-
cln. prO}lOHic;iio n, U'J- Allinmrm~o dm-> on~t·ns \'0\R"': 
Qües- OIJsot'\'litJÜON Uo St•, pt•osltlonto. 

Ao mcio-dio, comparecem 10 Srs. senado· · 
l'es, a mbol': Prudente de M01•aes, Gil Gou-.. 
lal't, Antonio Bn.mm, .João Neiva, Souza Coe-· · 
lho, Joaquim Sarmento, Ninaltibeiro, Gomen-
soro, Theodoroto Souto,~Oliveirtl Gaivão, AI-·· 
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meidlL Bancto, Firmino ela SilvcirlL, Rostt Ju
nioJ•, Monteiro de BlLrros, Q. Bocayuvu., Snl· 
clnnlm Mal'inho, Americo Lobo, Jonquim Mur
tinho e U. elo AmlLrlLl. 

.Q SR. 2" SECRETARIO (.<CI'Vindo de 1°) ela 
conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

· Ofllcio do Ministerio dn JustiçlL e Negocias 
Interiores, dntlLdo de 6 do corrente mez, 

.. trasmittinclo, lLfim de ser presente lLO SenlLclo, 
lL mensng-crn na qual o Sr. Vicc-Prcsidente 
ela Republicn submette 11 lLpprovação destlL 
camlLm o acto pelo qulLl foi nomeado prefeito 
do Districto Fedem!, o Dt•.Candiclo Baratn Ri
beiro.-A's commissões de constituição, pode· 
res e diplomacia e de justiça e legislttçilo. 

Telegramma expedido do Recife, estado de 
Pernambuco, dataclo de 6 elo corrente mez, 
assim concebido: 

Presidente do Senado -Rio - Communico 
- V. Ex. que nestlL data o senado julgou, ele 

·Conformidade COlll lL constituição do estado, 
procedente n nccusação decretttdtt pela Ca

: mara dos Doputn.do3 contm governn.clor pelo 
que em face dtt lei que regula '(L materia foi 

. elle intimado (L deixar o exercicio cargo e 
convidado (L assumil-o o v ice-governador Dr. 
Ambrosio Machn.do dlL Cunha Cavalcanti.-Dr. 
Al&ino, presidente do senado. - Inteil•ado. 

Tendo comnarecido mais os Srs. senadores 
João Barbalho e Joaquim de Souza, e havendo 
numero para funccionar, abre-se a sessão, 

E' lida, posta em discussão, o não havendo 
recln.mação, da-se por approvacla a acta da 
sessão anterior. 

Compm•ecem durn.nte a sessão mais os se
guintes Srs. senadores: Catunda, João Cor
deiro, Amaro Cavalcanti, Braz Carneiro, 
Luiz Delfina, Aquilino do Amaral, Aristides 
Lobo, Joaquim Pernambuco, Vh•gilio Dama
aio, Esteves Junior e Cruz. 

Deixam de comparecer com causlL partici
pllda os Srs. João Pedro, Francisco Machado, 
Cunha Junior, Elyseu Martins, José Bernar
do, Messias de GusmiLo, Coelho e Campos, Ruy 
Barbosa, Paranhos, Chistiano Ottoni, Raulino 
Horn e Pinheiro Machado ; e sem causa par
ticipada os Srs. Thomaz Cruz, Manoel · Bar[L· 
ta, Manoel Victorino, Domingos Vicente, 
LlLper, E. Wandenlwlli:, Joaquim Felicio, 
Campos Srtlles, Silva Canedo, Pinheiro Gue
des, Santos Andrade, Generoso Marques, Ra· 
miro Barcellos e Julio Frota. 

0 SR. 3° SECRETARIO (sei'Vinclo de 2') de· 
claro. que nüo ha pt~receres, 

E' lido, apoio.do e vo.e a impt•imir ·para 
entt'lLr na ordem dos trabalhos o seguinte 
pro,jecto, o:!ferecido pelo Sr. senador Elyseu 
i\lartins, na sessão de 5 do no'i'embro do anno 
passlLclo, e quo so achlLva sobre lL mesa: 

N.l- 1893 

Art 1 o Fica o governo lLntorisado lL conce
der it Empreza Progresso Industrial do Estado 
do Espirita Santo mais 12 m~zes de Pl'<2roga
ção do prazo que teve para a mauguraçuo dos 
engenhos centraes em virtude de surt conces-
são. t d _ 

Art. 2. • Os ditos engenhos.ccn raea everuo 
ter capacidade paro. beneficmr IOJ toneladas 
metricas de crtnnas em 24 hOras, e a B'll:ran
tia de juros será ·somente sobre a quant111 de 
GOO: 000$ 11ara cada um dos. dou~ e_?genhos. 

Art. 3. • Revogam·se.ns dtspostçoes em con
tmrio. 
· Sala das sessões, 5 de novembro de 1892.-

E/yseu Martms. · 

0 SR, GOMENSORO (pela ol'dem )- Sr. Pl'eSi• 
dente, achando-se na ante-sala o Sr. J?r. An· 
tonio Coelho Ródrigu~~· senador. e letto pelo 
estado do Piauhy e. JtL reco!lhect~o, peço a 
V. Ex. que, preenchtdas. as formalidade~ do 
regimento, tenha S. Ex .. mgresso no recmto, 

o SR. PRESIDE!\ 'TE nomeia para lL commissão 
que tem de receber o Sr. senador que lie ac.ha 
na ante-sala, os Srs. Gomensoro, Rosa Jumor 
e Firmino da Silveira. 

Introduzido no recinto com as formalidad~s 
re"'imentaes, o Sr. Dr. Antonio Coelho Rodrt· 
gues contrahe o compromis~o constitucional 
e toma assento. · 

O Sr Tbeodore!:o Souto. diz 
que não é 'sem um certo resentimento de_ ti
midez e de acanhamento que ousa tomar a 
palavra para oll'erecer 11 consideração do Se
nado um projecto relativo aos aconteciJ?entos 
que se estão dltlldo. em uma 9~ande ctrcu~
sct•ipção da RepublJca por eile1to revoluctO
nario; projecto que lhe parece estar perfeit!l-· 
mente dentro dos moldes e das regras constt
tucionaes. 

Entende que o Senado não póde conservar· 
se indi:!ferente e silencioso ante o maiot• acon· 
tecimcnto politico que se tem dado depois de 
estabelecida a Republ~clt ~m 15 de no':embrq, 
porque não só é a prtmeirlL corporaçuo poll· 
tica do p~tiz e não póde eximir-se de acom· 
p~tnhar o desenvolvimento d~ todos. os fu.ct_!JS 
politicas que tenham uma mtenstdade tu.o 
viva, como porque comparticipa com o Podet• 
Executivo em certas e altas í'uncções pela or:
ganisação constitucional do paiz. 
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Representando ainda o Senado os éstados da 
União, sendo por consequencia a principal ga
rantia do regímen federal, o orador receia 
que possa perigar ante os acontecimentos o. 
que se referiu. . 
· Lembra que do Senado partiu o o.nno pas
sado o. iniciativa da amnistia,que foi o gro.nde 
auxilio á ucçlio normal do governo, não só 
restituindo ao seio de suas familias muitos ci
dadãos que tinham sido exilados, como con
correndo poderos11mente paro. o o.pasigul1· 
mente do paixões. 

o projecto que ofi'erece só tem por fim pro
voem· 11 solução ele um11 questão que está 
todos OS cli11S sendo dcb11tida, isto e a pacifica· 

. ção elo Sul e a organisar,ão dos estados dentro 
· das raias constitucionaes, paro. que seu des

envolvimento norm11l nãQ s~jo. empecido llOr 
qualquer fórma. 

O 11rt. 6" cl11 Constituiçiio estabelece os casos 

ventor nacional no estado do Rio Grande do· 
Sul, ,investimlo·o de todos os poderes civis e· 
militures necessarios 110 desempenho de sua 
mi.ssiio; . 

Art. 2.• O mandato do interventoL' ces• 
sarti. logo que, restabelecida a ordem e a· 
tramtuillidade do dito estado, for elle reorga.o. 
nisado de accordo com os princípios coll!lti• 
tucionaes da União ; 

Art. 3." Revogam-se as disposições ein 
contra.rio. · 

Sil.ll1 ~das sesúes, 9 de m11i0 de 1893.-Theo-· 
do1·eto Souto .-Bra::: Cameiro. 

E' lido e, mt fürma do regimento, fico.. 
sobre 11 mesa, clut•ante o t\•iduo. 

ORDEM DO DIA 

de intervenção e lembr11 o orador ao Senado Entm cm discua~ão unicn, a qual encer·· 
que já o um1o passado reclamava do. tribuna ra-se sem debute, o parecer• n. 3, de '1893, da· ·': 
um decreto que regulasse melhor a situação commissão de constituição, poderes e diplG-:' <: 
politica, 1[Ue cletermm11sse nos casos elo inter· macia, reconhecendo senador pelo estado de. ·. 
venção as normas para que a intervenção se ele S. Po.ulo o· Dr. Francisco de Paula Ro"· 
tornasse ctl.'cctiva, sem mysterios, li. face da drigues Alves. .·: . 
nação e do mundo. Postas a votos são o.pprovadas as seguintes 

Não quiz o orador organiso.r um projecto conclusües do parecer : 
·em que consignasse disposiçüeo que não fossem 
de l~i geral, porque no exercício d11s attribui- !.• Que é valida a eleiçiio a que se procedeu· 
çües do Senado póde-se desenvolver em leis no estado de S. Paulo a . 23 de março ul-
organicas as theses !'undamentaes do. Consti- timo; . h "d 

1 tuição. . . · · 2." Que seJa recon ec1 o e proc amado se-
Limjta-so 11 determinar para um caso par- nadol' por ~quelle estado, na v,11ga aberta 

ticular a. nomeação, por lei especial do con- pela renunma do Sr. F_ro.ncisco Rangel Pe~
greilso, de. um representante dos poderes pu .. tana, o Sr. Dr. Franmsco 4e Paula Rodrl· 
blicos, o qual, pairando em esphera superio1• gues Alves. 
ú.s paixões que se debatem no Rio Grande do 
Sul, possa concorrer pt~ro. a p11cit!caçüo o até O S•·· Presidente proclama que 
para a organi;;ação constitucional daquelle es· estó.L•econhecido senador da Republica pelo · 
tado, devendo !lotar-se que a collstitui~ão estado do S. Paulo o Sr. Dr. Francisco de 
actual do mo Grande do Sul estit em des- Paula Rodrigues Alves. , 
accorclo com clisposiçües da Constituição. Fe- Annuncia-se a votação, em 2• discussão, da 
deral,não só pela organisa~ão irrisoria do Poder proposi~ão da Cttmura. dos Depu_tados, n. 9!. 
Legislativo, que não representa alli papel do 1892, cJ•eanclo colonms correcClonues.. · 
algum, C!JlUO pela disposição extravaganta de o SR. A~mroco Lono (il la ordem) -Sr. 
sor o vwe-gover•nacl9r .n~meado pelo gover- presidente, nos congressos de que nM 
nado;:, ~l!anclo o pt•mc1p1o. f~mdE~mental da haurimos exemplos, para evitar o mal decor
Cons.Ltmçu.o Federal. é a eletçtw. . • rente da persistencia de uma medida reco• 

Oo,rador,f~zendo am~alargas c~nstdera.~'ues, nhecicla.mente erronea, ba uma 4'' dis
termma lledmdo o.apow de seus lllustres col- cusslio chamadtt de reconsideração, dados 
le~as p11ra o pr<ue~~o que manda ~ mes2-, certos 'e restrlctos ca.sos. O regfmento é sem 
oJierecendo-ee occastao pam uma dt~cussuo cluvicltt 11lguma um limite 'posto ao Con· 
am:plo., ptlra U!!l exame ú. luz tlo dta, dos grosso, ma.s o Congresso está superior ao regi·· 
factos que se cstao dundo. monto. 

PROJECTO 

O Congt•osso Nil.cioniJ.l decreto. : 
· · Art. 1. o Em obsorvnncio. do urt. G' tla 
Constituição, o governo nome[\ri1 um inter-

0 SR. ARISTIDES Lono-Em termos. 
O SR. AMERICO Lone-Sim, em termos; é ' . 

um limite a si, posto pelo Sonatlo como um · 
soberano. . 

Entro tt lettm e o cspirlto, niio hesito c 
SDU pelo esrJirito quo so viu neste assumpto.. 
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--o projecto estú, o.pena.s sujeito a. uuo.s discus
sões tt 2" e o.3 ',porque procede do. Ca.m(Ll'i1 dos 

. Srs. Doput(Ldos. Mtts Hcou complet(L n. 2" dis
cmsão? Por iürmo. o.lgum(L; o projecto 
J&rm(L uma. interrogttr;ii.o no cspo.ço. Todos os 

. oradores pediro.m o o.din.mento, que estavo. no 
· . consenso dtt casa conceder; entretm1to, regi
. ment(L\monte, porque nã.o houve quem se 

incumbisse de obstruir, isto é, discutir por 
... discutir, encerrou-se o. discussão; e V. Ex., 

co1no IJresidente do Sena.do, declttrou o !'acto 
. Jnaterhü; mas o lhcto intellectuo.l? . 

A discussã.o, repito, nüo 1mssou de umo. 
interrogação. E pótle-so, nestes termos, con

. 5idera.l-a terminadtt? 
Lembre-se V. Ex. de que, quando pro

mulga. as leis nã.o so.nccionadas, promul
ga-a~ em nome do Congresso Nacional ; 
pot• consequencia, quo.ndo promulgar o eu
cerramento de umo. discussão, l\tl·a em nome 

. (lo Senado . 
Ora, cm umo. das sessües o.hterióre8 dou-

Re justamente O caso do illustre repre· 
. sentante ria Bn,hi(L ter o. presentado um re-
• querimento de adiamento, que ficou pre
juclicttdo por fõJ.lto. do numero po.ro. o. vo • 
. taçã.o. 

A discussão do projecto começou ; õllguns 
illustros senõldore~. por impedimento, abttn

. don:ll'ttm o recinto e de novo o rectuerimento 
~o nobre senõldOl' pelo Rio Gro.nde do 
Norte lbi pre,judico.rlo pot• fõJ.lto. ele ·nu
·mcro, de sorte que a sessii.o durou um 
·illStante. 

Não venho pedir o. V. Ex. que consulte o 
Seno.do si rcputõl a discussão encerrada, 
cmboro, entendo. que o regimento sejo. let
tra mórto. si não houver arte de o o.p

.plicm•. o regimento nii.o se· póde dizet• o.te obra 

. .c\o Senado, que somente o votou ; põlrtiu 
de umtt commissii.o, e o penso.mento dessa 
.commissão, como do Senado, pórle mudar ; 
·.porque o direito não pótle fico.r circum
scripto a moldes ílxos e permo.nentes, o.ntes e ob1•igo.do o. acompttnh(Lr o progresso sob 
pena de expiL'(LL'. 
· Nii.o venho, como disse, fazer qua.Iquer 
proposlçã.o nova ; sei que ao innovador cabe 
·a partida do soifrimento e me fallece com
petencil1 no assumpto; salvo tão sómente 
.minl1a opinião; porém, pergunto a V. Ex.: 
por que ho.vemos neste cuso: ele dizer e con

,corclar estitr encermdo. uma discussão, que 
ae facto nem si quer existiu ? 

Diz Cushing que no. 3" c\ iscussüo é dema
siaclo t11rde po.ro. que um projecto volte ó. com
·lllissüo, sttlvo po.m o.Igum Jtm e~peci11l, nii.o 
get•al, ou p11L'i1 a lei se subclividir em duns; 
·mas no. hypothese nuo lm fim especio.l o.Igum 
il)elo quo.l o projecto possa voltar iL com
missão. 

Lembt•o-me, Sr. presidente, que uma vez 
um de nossos illustres · collegas reque
reu que cet•to. proposta de lei fosse iL commis
silo pa1•a emendar. Votei contra, e, 11pezar da 
vencido, 11osso m•guir esso. semelbanço.. · 

Não comprahendo· como uma corpO!'ação 
legisla.tiva. possa mandar it commissão qual
qner projecto po.ra esta emendai-o, tudo isto 
v.o.~o.mente, sem nenhuma imlicação ou pre
ctsao. 

Creio que o pl'ecedente não é muito digno 
de ser reproduzido. . 

Revivamos na pratica o. solemnida.ue do re
gimento antigo po.ro. so evita.l'em votações 
precipitado.s, visto que o pl'ojecto contém ma
tm·ia ele utilidade conl'esso.do. boa. Sr. pre
sidente, conforme minho. opinião, po.1•ece que 
na pratica podemos interpretai-o como con
vem, tanto mais que no Senado não l'o.lta, com 
relar;ão o.o proprio l'egimento, aquelle podet• 
de interpreto.~ão que o Poder JucliciõJ.rio ex
erce no.s lei decretado.s po1• outro poder. 

O Sr. Presiden1;e-Nüo posso fo.zer 
o. consulta o.o Senado, porque ella não estiL 
estabelecido. pelo regimento. E' ce1•to que o 
regimllnto 11ntigo o.ssim o dispunha; mo.s o 
actu(L\regimento do Senado preceitua que 
todas as segundo.s discussões de pt•ojectos 
sojo.m feitas artigo por o.rtigo, c depois do 
competente debate, ou nito. o lia. vendo, encer
re-se o. discussii.o e procedo.-se á vot(Lçiío, 
successivamente, artigo por artigo. 

E1ltrctanto, o.s observações feitas pelo hon
rado senador podem ser perfeito.mente ·atten
didas pelo Senado, nos tl'o.mites subsequentes 
do processo por que tem de p(LSSI1L' a elo.boro.
~·ão deste projecto de lei. 

Encerrou-se a discussii.o de todos os artigos 
do projecto depois de uma ligeim discussii.o, 
em que .tomaram parte alguns hom•ados 
senadores . 

O requerimento de n.dia.mento foi a.poiado e 
üiscutido, mas nii.o pôde ser voto.clo pOl' f~lta 
de numero, e ficou por isso pl'ejudicado, no. 
1\irmo. do !'egimento. Prejudicaclo o o.dio.
mento, nii.o poditt deixo.r de continu11r, como 
continuou, a discussão do projecto, porque 
o.ssim o determina o regimeno. 

Ficou encert•o.do. a discussão ele todos os 
o.rtigos do projecto, que vo.e ser submottido á 
votação. O Seno.do tem ele voto.r ttrtigo por 
artigo a prOlJOsiçiio elo. Cn.mara dos Srs. Depn
tttrlos; si entender que o.s ro.zões com que se 
rundo.mentou o requerimento üe (Ldio.mento e 
tl.S cxpentlitlo.s po1• outros oro.dores r1 ue to
mo.ro.m po.rte da cliscnssilo sii.o procedentes, 
póde, caso o.pprove o pJ•ojecto cm 2·' discussão, 
resolver quo volte ol\o i1s commissões po.ro. 
que csttts, tendo em considoro.çã.o as objecções 
apprescntadt\S, formulem o.s emend11s que 
julgarem con venien 109. Esso. !'esol uçüo do 
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Senado é o.utorisndo. pelo o.rt. 157 do regi
mento. 

Essas emendas serão discutid:J.s largamente 
na 3" discussão. 

Si forem adoptadas, solfrerão uma 4' dis
cussão, como determina o regimento ; de 
modo que .o Senado não (leliberari1 com umtt 
unica discussão, como parece suppor o hon
rado senador por Minas Geraes. 

Em cumprimento, pois, do regimanto do Se· 
nado, vou submetter a votos a proposição da 
Co.mara, artigo por artigo, e depois consul· 
tarei o Senudo,casq se,ja approvado o projecto, 
si concorda (]'!lO <:lle seja devolvido ás com
missões parn. mronsideral-o, i1 vista da (liS· 
<lussão ltaviull na sessão de llontcm e o.pre
.~:ento.r as emn1das que julgar convenien
tes. 

Votam-se e ~üo successivo.mente o.pprovados 
os arts. I• a 8'. 

E' rejeitado o art. O•. 
E' approvndo o art. 10. 
E'o. proposição, assim emendada, adoptada 

pllll.l passar 11 3' discussão. , 
O Sr.. PRESIDENTE consulta o Senado e este 

re:;r.Ivo que a proposição se,ia remetlida às 
·commissões de justiça e legislação o de fi. 
nanças. 

Segue-se a votação em 3·' discussão da pro· 
r:osição da Camaro. dos Deputados, n. 119,auto
risando creilitos paro. pagamento de despezo.s 
~om indiger.tes atacados d!l molestias epide· 
micas no estado de Santa Catllarina, e para 
}lagar. (lurante o exercicio de 1803, os ven
cimentos de um continuo da secretaria da 
mesma camartt. 

O Sr. P•·c~hlentc - A proposição 
da Clamara dos Deputados que vae ser snb
mettida ti. votttção do Senado, em 3• discuseão, 
·contem duas disposições inteiro.mente di
versas. 

No o.rt. 1° autot•isa o governo (lendo): 
<~a abrir o credito de 1~:317$174, para pa
gctmento dtts despezas feitas por conta do. 
ve1•ba-Socco1'l'os Publicas- no exm•cicio de 
1891 ,com o tratamento de indigentes ataca1los 
de molestitts epidemicas, no estado de Sttnttt 
·C11tho.riua, conlul'me o. demonstração o.pre
sentada peht respectiva thesoural'itt de ftt· 
-zenda. » 

No ttrt .. 2" autol'isa o governo (/anelo) : 
·« a abrir o credito de 2:000$, para pngamento, 
durante o exercício do 1893, dos vencimen
tos ti que tem direilo o continuo da secrettt· 
rio. dl1 Ct~mam dos Deputados, Luiz Fe1•reim 
de Barros, dispensado do serviço, em virtude 
da. resolução dtt Camfll'a dos Deputados, do O 
de setembro deste anno. » 

Na 2" cliôcussão, o Senado re,joitou o n.rt. 2" 
{l :tpprovou o 1'". A rrjeiçiío do art. 2" im· 

porta, na fórma do regimento, em .uma 
emencla suppressiva da disposição da propo
siç,ão da Camam dos Deputados; e, de ac· 
cordo com o 1nesmo regimento, como emenda 
supprcssiva, vae-se proceder i1 votttção do 
artigo re,jeitado, em I" lagar. · · , 

Os senhores que approvam a suppressiio do 
art. 2" da proposição da Gamara queiram 
Joyantar-se. 

(Depois de ve~·i(lcada a votaçcio). 
Foi approvada a suppressiio, 
0 SR. LUIZ DEI,F!NO- Parece· me que não 

foi a[lpt•ovada itgora tt suppressão. 
0 SR. PRESIDENTE-O art. 2'evidentemente 

foi r<•jeitttdo. (Apoiadus,) ' 
. 0 SR. LU!Z DELFI:\'0- Bem; parecia-me, •• 
O SR. PRESIDENTE-Farei a vontade ao no

bre scnador,consultando novamente o Senàdo; 
mas, manilcstamente, o Senado manteve, na. 
8·• discussão, o seu voto da 211 , rejeitando a. 
disposição do .art. 2". 

0 SR. LUIZ DELF!:\'0-Po.rcceu-me flUO não, 
mas quero obedecer a V. Ex. 

O SR. P.ltESIDENTE-Póde-se terminar o inci
dente, consultttndo-se 11 casa. 

o art. 2• do. pt•oposição abre um credito 
do 2:000:(; no actual exercicio, paro. pagar·s& 
a um empregado da secretaria da Camara dos 
Deputados. 

Na 2·' disctls~ão, o Senado supprimiu a. 
disposir,ão desse artigo, pelas razões que 
fm•tJ.m exhibido.s no. occasião. 

Tendo-se votado agora, em 3·' discussão, a 
cmeiJ(la supprcssiva em que importa rejeição 
do artigo, levanta-se contcsttt~ão sobre o re
sultaclo dtt l"otação. 

Vou reproduzir a votação, pam verificar 
qual e a opinião do Senado sobro a questão ; 
isto é, si mantem ou nüo o seu voto na 2" dis
cussão. 

Os senhores que votam pela suppressão do 
art. 2' da proposição dtt Camara, queiram le· 
vantat•-se. 

(Depois de ve1:i(lcaàa a votaçtio). 
Foi rejcitaclo o art. 2•, por 18 votos con

tra 13. 
A proposiçilo vae ser devolvida ú. outra 

Cflnmra, com a emenda suppressiva do Senailo. 
indo antes i1 commissão de redacção. 

Annuncifldl1 a votnçiio, em 3• diecussiio o 
por escrutínio secreto, e corrido este, veri
tlc t·SO não ha ve1• mais na casa numero legal 
p[lra delibero.t•; pelo quo procedo-se ÍL 
chttJn[lcla dos Srs. senadores q uo comparece
ram i1 sesaão e deixam 1lo responder os Srs. 
'l'hcoiloreto Souto e Americo Lobo. 

Não ha.vendo numOl'O Ioga!, continüa adiada 
a voLttção destas e das denmis proposições, 
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cujfL discussilo ficou encorradfL nfL sessiio an
terior. 

· Segue-se em 3• discussão a lll'Oposiçilo da 
Camartt dos Deputados, n. 108 de 1802, auto
risando o governo a concedet' á Empreza ele 
Melhorttmentos no Br,,zil privilegio para con
strucção de um ramal que, partindo d11 Estiva 
vit ó. cidade de Mar de Hespanhn,, no estado de 
Minas Geraes. 

O SR. PnESIDENTil diz que, havendo no re
cinto apenas 14 Srs. senadores, vtte, na fórmlt 
do estylo, lcva11tar i1 sessão e designa para 
ordem elo dia lO a seguinte: 

Discussão unica do pa-recer n. 4, do corrente 
amto, dtt c~mmissi:Lo de constituiç,ão, poderes 
e diplomacia, concedendo licença ao senador 
Jose Gomes Pinheiro Machado. 

Votn,~ilo em 3·• discussilo dt1s proposições c!tt 
Camarn. dos Deputados: 

N. 88, de 1892, atltot•isl1ndo a t•efot•ma do 
ex-tenente de policia Antonio .Tosé AI ves; 

N. 87, de 1892, l1Utorisando a concessilo de 
licençl1 ao alferes do 12' batalhão de inlàn
taria .Tol1quim Pereirlt de Macedo Couto So
brinho, Jlat':J. matricular-se na Escola Militl1r 
de Porto Alegt•e; 

Vot<wão em 2' discussão d~t pl'Oposi~ilo ela 
. mesml1 camara, n. 103, de l8!H, .wtorisaudo 
a concessão de seis mezes de Jicenç,u, com 
todos os vencimentos, ao juiz seccional no 
estado elas Alagoas, bacharel Francisco du 
Costa Rttmos; 

Continuur;ão da 3·' discussão ela. proposição 
·da Camat•a c! o~ Deputados, n. I 08, de 21 de 
outubro tle 1892,o.utorisando o governo a con
c~cler tL Empt•eza de Melhorametltos no Bri1zil 
privilegio para construcção de um mmal, 
que, partindo da Estivu, vó. it cidade de l\Iat• 
de Hespanha, no estado de Minas Goraes; 

3" ditl1 da proposição da Camaru elos Depu
tados, n. 9ü, de 1892, · proroganelo por um 
anuo o pt'l1ZO determinaclo iL CJmpttnhil1 In
dustrio.! e de Construc('ües Hydt•:tLtlicas pm•a 
dar Jlrincipio ás obms do porto ele Jtlro.guà, 
no estttdo das Alllgôo.s . 

· N .. lll, \le 1892, autoriso.ndo o governo·a 
conceder tt Companhia ·de Viação Ferroa e 
Finvial do Tocantins c Aragunya a proron-a. 
r;< LO, por um anno, dos p'razos estipulados o no 
seu_ contracto. pn,ra o estabelecimento e explo· 
r_nçtLO do serviço de navegação do riCJ Tocan
tms e seus n.illuentes · 

N_. 100, ele 1892, a~ono.ndo, paro, todos os 
clre1tos, as ft1ltas dadas pelo capitão de fra· 
~n.ta Dr. Joao Nepomuceno Baptista, lente da 
l!<S~o~a Naval, de II de abril do corrente anno 
ate tt data ~m que apresentou-se ó. mesma 
escola, depots de posto em liberdade em vir-
tude da amnistiO. · ' 

3' discussão da' proposiç,[Lo do. mesma ea
mn_m, n. 82! d~ 1892, relevando u D. Carolina 
Lu1za de Oltve!l'a Pereira Pinto, viuva do te· 
ne_nte reform11do elo exercito Joi:Lo Carlos Pe· 
rmra ~into, a pr2scripoão do lapso de tempo 
decorrtdo de.,de 28 de agosto dt~ 1877 ate 14 de 
dezembro de 1889,parn. o recebimento do meio· 
sold~.' durante esse lapso de tempo, iL razão 
de 7~ mensaes. · 

Levanta-se a sessão ás 2 horas da tarde. 

6n ms~o em 10 de maio de 1893 

Ptesidencia do·S1·. Prudente de ,ltoraes 
( vice-p1·esidente) 

SU:\DIAr:.TO- Chnmndn- Loi~nrn. o nppt•ovn.oüo du 
nct:~- gXl'JWn::-o•t·J~- P:H•ecot•- Pt•ojocto..:. Dis
cqt•sn e requorimonto tln S1•. 'l'ho:-.doi•oto Souto
Dascu:·:-~o:-; ((os Ka•s . . .:\ rt:1ti1les Lo h:) o Cu-;,lho H.odrigucs 
- Arlm•non to dn. dtscussiio- Onnr~:'\I u~' o r.\- Di~eus!lito 
Uo ptu•ocu!' ~· i- Discut•s.)::,~ dos Sr:-~. Almeidn. Bar
roto o .!\.t'IStitlns I~f)~D- gllCOi'i'll.!llontJ da discussão 
o vot:tr:no- VotnçtL'l dn!-i pi•oposi~i"ies ns S7 8~ t03 
108- :J' discus:;ii.n dn Jll'oposir.~ii:~ Í1. 'uu.:..: H~eq~ori
mon~o do .:"''• Suu m. Cool11o- .~ r\ian:ont:l da discussão 
- \ tlln(,~~w dns proposh:-ies ns. i22 o 107- H.t!r uori-
1\l~llt'l dn SI•. G!ltnon~olru- Yotndill dns propoM\QÕOR 
m•,~.111 o JO~- BncOI't'nmonLo rln. di'lcussii.o da pro,PD
slr;.tLO 11. 83- Clmumd:~- .AdinmontJ <ln \'otngu.o. 

. · .. 2' dita elas proposiçües da mesnll1 cllmam: 
. N. 122, de 1802, autorisando o Poder Ex· 

ecutivo a conceder it Companltill Estrada elo 
Ferro e Minas i.le S. J c•ronymo prorogoção elo 
pt•azo que fot• necessario para a conclusão elo.s 
estradus de fet•ro o. que osti1 obrigada ; 

N. 107, de 1892, autorisando o Poder Ex· 
ecutivo tt equipurar os 1" e 3" patrões do 
Arsenal de Guerro. da Cl1pital Federal aos 
mu.chinistas do mesmo o.rsenal e a elevar os 
patrues arvorados ó. categoria dll 3'• patrões, 
e bem assim a equiparar os vencimentos dos 
machinistas chLs lancllo.s elo mesmo n.rscnn,l 
aos mae.hinistas ele lanchtts de ig·ual cat~goria 
do ar.lClll11 do marinha desta cajlitnl ; 

Ao mtio-clia comparec3m 33 Srs. senadores, 
a s~ber: Prudel!te de Mornos, Clil Goulart,Au
tomo Baena, .Joao Neiva, Francisco Macho.i.lo 
So!lza Coelho, Joo.quim S(l,rmento, Ninu Ri~ 
be1ro,. Coelho Rodrtgues, Elyseu Martins, João 
Cordeu•o, Theodoreto Souto, O li v eira Galviio 
Amaro Cavalcanti, Almehlll Barreto Firmino 
dl1 Silveira, .Joaquim Pernambuco joiio Bar
bailio, Vit•gi!io Do.masio, Monteiro 'ele Barros, 
Q. Boco.yuvn, Lapet•, Braz Carneiro Aris+,ides 
Lo~o, Sa!ilo.nlm Marinho, Americo Lobo, .I'OIL· 
rtuun de Souza, Silva C11nedo Aquilino do 
J~maral, Joa~tuim Murtinho, U .' do Amaral, 
Esteves Jumor e Luiz Delfina. 

A bre·se o. sessiio. 
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E' lida, posta em discussão, e não havendo 
reclamações,. dtt·SO pot• approvnda a acta da 
sessão anterior. 

Compm•ecernm durante a sessão mais os 
quatros Sr.;, senttdores seguintes: Gomensoro, 
Vruz, Catundu. e Pinheiro GUC(\es. 

Deixam de comparecot• com causa ,llat•tici-:
pnda. os Sra. Joã<!! r·•odro, Cunlm .Tumor, Jose 
Bernardo, Mcs~ius de Gusmiio, Coel!to o C:1111· 
pos, Ruy l'larlJosa, Christiano Ottoni, Para· 
nhoõ, · Raulin0 Horn o Pinheiro Machado; c 
sem causa. participada os Srs. Thomaz Cruz, 
Manoel Bamttt, Rosa .Junior, Manoel Victo
rino, Domingos Vicente, Eduardo '\Vnnden
kolk, .Joaquim Felicio, C;tmpos Su.lles, Santos 
· Andr·ade, Generoso Mtwques, Rllmiro Barcel· 
los e Julio Frota.. · 

. O' SR. 2" SECRETA11!0 (sel'VÍIIclo da 1°) dá 
conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Telegramma expedido do Recife, estado .de 
Pernnm uuco, em O do corrente mez, asstm 
concobirlo : • 

Senado-Rio. 
« Camar:1 dos Doputttdos votou lw,jc mo

ção deputado Mm·tins .Jnnior pedindo com· 
munic<w-vos situação ttnomttla _ Pct•nam· 
buco sujeito franca tlictntlut'il governo 
Ba1•bosa Lima que tcn<lo sido processado 
crimes prcvist~s lei rcsponsabilidn.do o pt'O· 
cesso obstimt·se manter cargo só apoittdo força 
miltorial procurando pt•ovocilr luta.. Dtt!tt 
smpensão G, vice-governndor assumiu oxor· 
cicio vir tudo . mesm:1 ·lei após convite mesa. 
Senaclo. Dous govermulores, um dictador, 
outro legal. Est:1elo om l'ttco da situaçilo im· 
passive!. Pessimo precedente reg·imen fe· 
dm·ilti v o, prcroga.ti vtts poder logishttivo os
tados-Saudações.-M orei1·a 1ltvus, llt'esitlonto 
eh crtllli1l'i1 deputados.- Edtea!'do 1'avcwe_., 
1" secretario. -Domingos Laità, 2" secroiat•io. 
-A' commissüo ·do constituição, lJOderos o 
diplomacia. 

O!!lcio do I o sccrotn.rio do Centro Rcpubli· 
cano dG S11nta Rita, tltttttdo do 7 do eorronte 
mez, romottentlo um oxomp!i11' d:1lei orga· 
nica uaquollo centro. -Arcllive·so. · 

Rectuerimento do I o tenente da. at•mada C:1· 
millo Lellis o Sit va, pedindo pam junta!' ttO 
requerimento quo apresentou em J80I di· 
versos documontos.-A' commissilo do mari· 
111\lt O g'UOl'l'l\, 

0 SR. 3° SEOREl'AR!O (servindo ele .:?0) lô O 
vn.e n, im[Jrimit•, p<trtt ontm1• na ot·dem dos 
tru.ba!l10s, o sog-tlinto 

S~iiADO 7-v.I 

PARECER N. 5 -1893 

A commissü:o do finilnr,as, tendo examinado 
a. matel'ia do projecto n. 44 do Senado, que 
nmnd11 revogar o decreto n. 80,1 do 4 de ou~ 
tubro de 1890 a.utorisando a cobrança em 
ouro dos direitos de importação, e de pare~ 
cer que seja re,ieitndo o reJerido projecto, 
visto como o fim do mesmo jt't se acha preju· 
dicaüo, em vista dtt 1oi orçamentaria. n, 25 , .. 
de 30 de dezembro de I 80 !. '- Jimal·o Cavai· . 
ca11ti, relator.- Saldanha Jlfm·inha.- Q, Bo· 
cr•yuaa,-Sou;a Coclho.-;lristidcs Lobo, , 

Vem it meso,, é lido e, estando apoiado pelo 
numero de assignn,turas, vae a imprimir,para 
entrar na ordem dos tru.b:1Ihos, o seguipte 

PROJECTO N, 2 - I803 

ci Congres;u Nacional dccret:1: 
Al't. I. o E' crendo um com mando g·eral 

superior dtt guarda nacional, com sede em 
co.da umn. das cttpitnes dos estados da.União, 
:10 qual ficarão subordinados toelos os buta
lllücs, commando o bt•igttdas do reSllectivo
estndo, na furmn que pelas leis e regulamen· 
tos Jor detormimtdtt, 

§ I. o O chefe do commando geral dito terú. 
a g1·adua~ão e h o mas do geneml de di visão, 
quando [lDr outro titulo não lhe compitam 
mttiorcs; e entre ns SlHts attribuiçõcs, que se· 
riio espccificttdns em reg-ulanwH to, compre· 
honelc-se: 

a) exercer o mando em chefe da guarda 
nacional do cst:tdo, expedindo, segundo os 
casos c as circumstanchts,as ot•dens e instrué· 
çücs neccss11rias, de u.ccorclo com a lei, decre· · 
tos o o.visos elo governo Jbdoml; 

b) con.lbrir c n.ssign11r, om nomo do Presi· · 
dento di1 Republica, as patentes dos officiues 
desde o posto do ·capitão c subalternos, me· 
diante proposta. dos commandn.ntcs dos bilt.a.· 
Ihüos o briguda.s; . 

c) pt•opor ao l\fillistel'io dtt .Justi.,a pn.r:1 este 
sujeitar i1 IIPlll'Ovação do Presidente da Ra· 
publica, os indi viduos que estejam no caso de ·. 
serem promQvidos on nomeados pn.m os pos
tos superiores desde major :1te coronol. ' 

d) ordenar e fiscalisu.r <t respectivil escl'i~ 
pt.m·a~'ito centro.!, e autorlsnr !\ despezn elo 
expediente e serviços, segundo a verba.orçti.· 
mental'ia. que Ilw Jür marcada, . 

§ 2 . • Ha vorit em calli1 commamlo gernl, 
alem do seu chelb, que serit elo livro no
meação do Presidcn to dtt Republica, o pessoal 
do art. ,12 da lei de I D elo sotombt•o de 1850, 
o mais tantos o(l!ciaas inferiores o praçus que 
o sorviç'o exigir. 

§ 3," A vorbtt, consignada no Ol'çamento 
fodoml ptwa us despeztts do scrvi~o da gul\rtlu 

'•, 
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nacional, sera de ora em· deante repartilla. em 
quotas convenientes pelos commamlos get•aes 
dos estados e do Districto Federal. 

§ 4. • O governo fica autoris:u.lo a expedir, 
sob o tituto de« Regnlamento geral da guarllu. 
nacional» um decreto especial consolidando 
as disposições vigentes da lei citncla d!J 1850 
e outras·postcriores, hnt•monisando aquellns 
e estas com a presente lei. 

questão, examinem o projecto do cocligo civil. 
verifiquem si.elle i'oi organisallo dentro elas
formulas estabelecida~ pelo cot\trncto, e at 
obedeceu a um ponto de vista theorico do di· 
rei to e ao ponto de vista pratico. · 

! ;11. ·, .· 

:~~~·· ' 

. Nesse regnlu.mento se unil'ormisat•ão o mais 
possi vel o disposto úcerca. do commamlo geral 
dos. estado> com as disposições relativas no 
comman!lo superior, já. existentes no Districto 
'Federal. 

Sala elo Senado, 10 de maio ele 1893.
Ama?·a Cavalcanti, -Saldanhrt Jlfa?·inlw. -An· 
tonio Baena.-Nina Ribciro.-Lui~ ])el{ino. 
-Oliveira Galoao. 

Acha, pot•tanto, o orador que· o governo; .. 
estando de posse do; dous direitos a que .iii 
se referiu, pócle mandar rever o projecto do 
codigo civil por uma commissiio. e estando. 
1•euuido o Congresso Nacional, póde mesmo· 
entregar-lhe :t questão, para que seja estu
dado. a organisa~ão dessa lei f~~damntal que 
consolide e estabeleço. defimtt vatucnto ns
b~:~ses do direito civil privado. 

O orador, fazendo ainda outras considerações 
j ustiflcando o requerimento que vu.e submet~ 
ter á. consideração da mesa, termina cha
mando rmra elle a attençiío de seus collegas, 
atlm lle que o Senado tenhll occasião de dis
cutir semelhante mataria. 
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O Sr. Theodo••eto Souto ·diz 
que aguardava a occasião em que se achasse 
presente no Senado o illustre t•cpresentante 
do Piauhy. o Sr. Coelho lloclrigucs. p:wa 
aventar uma questão mgente,qual é a d:t dis
cussü:o e approv:tçü:o do Codigo Civil que deve 
reger a Republica Brazileira. 

Rendendo, portanto, homenagem aos altos 
talentos do t!istincto jurisconsulto, senador 
pelo Piauhy, a quem considera c aprecia no 
no m<tis elevado gr:'lo, cleseja apenas que o 
Senado, quo o Congresso, estando reunido e 
fnnccionando, aprOV(!ite o seu tempo, fhzendo 
a màior obra que actualmente se priclo litzer, 
isto é, a coclillca~ãél, a unificação ela legisla· 
çiío civil do pn.iz, 11orque no meio dos ele-

. mentos disparat,ados que parecem obedece!• 
a: uma força centrilhgu., a unid:ulo da l~gis
ltição será um laço fortíssimo, p:wa encadr.ar 
as consciencias, 11ara. unir as vontu.des no seio 
da patria, 
· Entretttndo, o orador, no ponto principal 
da questilo.lembr<l no Senaclo qne o illustrado 
senador pelo Piaulty, no desempenho de um 
contracto quo tinha celebt•allo com o gover
no, par<t chtbOl'IU' o projecto do codigo civil, 
executou-o e muito ant.es de 1lnd:tr·se o 
prazo entt•egotl o seu t1•almlno no governo.· 

Reqttel'imento 

Requeiro que se represente no govet·no
sobre a conveniencia de dcclar:tr o ministro 
da justiça, desde ja. si ncceit:t o pr~jecto do· 
Codigo Civil elabora<m pelo Dr. Antonio Caolho· 
Roclt•ignes em execução elo contracto de lO 
ele ,iun ho de 1890, afim de que seja o m~s~o
projecto, sem perda t!e tempo, suJetto 
as deliberações do Congt•esso nu. presen t(:j 
sessão. 

Sala d:ts sessõe3, 10 de maio ele 1893.
Tftcodol'eto Souto. 

E' lido, apoia!lo e posto em discussão.· 

O Sr. Aa•Diil1;ideliil Lobo- Sr. pre
sidente, principio por louvar a solicitude do· 
nobre senndor pelo requerimento que acaba. 
de np1•esentar ii consideração do Senado. 

E' incontcst:welmente do mnximo interese· 
que o codigo c i vil r o que. lbi encarregado o 
i ilustrado senado1• pelo Pinuhy passe no mais 
hJ•eve espa.ço de tempo JlOssi vel a ser a legis
ltlçiio do nosso po.iz. O fundo, poróm. e a 
lt1rma que o nobre collega deu no seu reque
l·imento, levo.ntam em meu espirita du vielas 
que passo a externar ao Senado. 

Pelo l'Cforiclo contracto o govct•no possue 
dous direitos puramente l'aculta.ti vos: o di
reito do r.leclarar que acceita o projecto c o 
de nomoar uma commissão para J•ovol·o, 
sem quo 111'Cjuclique algum oatt·o direito su-
perior. · 

Pttrccc ao orntlor que :t cstipulaçü:o clnquel
las duas clausulas tbi feit t cm circumst:tncius 
cxce}Jcion:tes, qne cessam lltt presenç1t Llo Con
gresso N11ciona!. l~videntemcnte 11s . duf\s 
clauslJ!n.s nü:o cDgitu.r11m dtt ltypotlteso Llit 
reunião elo Poder Legislativo.pot•quo,l'euniclo, 
osso podct• tem tt thcultlttde de e!egeL' do f>Cll 
seio commi,siíes, que tomem conlteciJuontodtt 

Requer elle que se re[.!resente ao gove1•no 
sobre a convcuionci:t de dec!twar o ministro 
d:1justiça. destle ,ju, Bi ncceit:t o projecto do 
codigo civil clt1hotado pelo Dt•. Antonio Coelho 
Ro1ll'igues em execu9ü.o do contt•ttcto de 10' 
do julho de 1890. 

Antes do tmb, l'tllta compet.encia no Sen::~do 
pn.t·a se envolver em questões contL•nctuaes 
leittts pelo Poder Executivo, o l'ulta compe· 
toucir1 porque i~so não ó 11ttri1Ju içüo !e· 
gi.;JatiYll, c, qunndo surg-issem duvidtl.S no, 
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execução desse cont:racto,, não eramos nós ~s [ !reria aqu!, sim, a occasiüo opportuna para a· 
competentes para mterv1r nelle e para dec1- mtervcnQ!lo do parlamento, mesmo porque a. 

.dirmos 11 questão. execução das clausulas do contracto escap11< III-
O SR. TUEODURETO SOUTO -Não se trata alçada do Poder L!lgislativo, . . 

de attribuições legislativas. O parlamento nao se occupa do contracto; ' · 
~ ~ o parlamento o que quer so.ber, o que vae-

. O .SR. ARISTID~s Lona-Isso sao :elaçues de investigar•, li si o encarregado desse trabalhO' 
dire1to. que derivam de um co~t!ac.to e que consultou nüo só as normas e os grande!!. . 
se r~olvem perante o Poder JudtcmrJO, que é p1•incipios do direito civil, que nos devem 
o.umco competente, quando houvesse -du· reger, como si na definição das theses desse: 
Y!dll e.··· direito, na structura desse codigo, existe

O Srt. TuEoDORETO SOUTO- Não estou dis- todas as bases e todo o pensamento, ainda: 
cutinclo si o contrato estâ. ou não ·cumprido; todas as aspirações do povo brazileiro. 
V. Ex. alterou a questão. · E''debaixo deste ponto de vista principár-

0 SR. ARISTIDES Lono- Mas, perdoe-me mente, que nós, legisladores, devemos ex~ 
V. Ex., pela sua interpellação ao Poder Execu- aminar a obra que nos vae ser submettida. · 
tivo não vê que ella importa quasi uma A qaestão do contracto é questão pequena e,· 
determinação do Congresso ou do Senado, si de caracter puramente administrativo em, 
quizerem, em materia da competencia desse que o Senado, em que o Congresso não tem o. 
poder~ direito de intervir. 

o SR •. TumoooRETO souTo-E' um direito das Depois é preciso ponderar se por um lado o-
- ·paiz tem necessidade desse codigo, por outro-

corporaçues. este não é obra que se acceite ou repudie in.-
0 SR. ARISTIDES Lona-Não é tal; desde dependente de um estudo profundo. 

que estú. fúra da esphera de attribuições 0 SR. TnEODORETO Souro _ dâ. um aparte. 
do Congresso, não e direito. o SR. TnEODORETO. S1aTo- Então, v. EJC. O SR. ARISTIDES Lono - O que digo é que 

t · não se repudia ou acceita sem um estudO>· 
aqui não represen a na a. profundo. Não se acceita um trabalho desta. 

O SR. ARisTIDEs Lono-Isso é outro caso. ordem sem o ter examinado. 
o Congresso póde se dirigir ao governo 0 s s d' 
quando se tratar de interesses determinados R. TnEODORETO ouro- "' um 11parte. · · 
por uma situação extmordinaria e .de mo- O SR. ARISTIDES Lona - Como examinou; 
mento, em um caso de salvaç,íi.o publica, um trabalho que não estava feitoj1 · · ,~.' 
por exemplo, em um caso que não é este, .O SR. TifEODORETO Souro - dú. um aparte. . p. 
estamos em presença de um contracto por 
parte do governo e não podemos ordenar-lhe O SR. ARISTIDES LoBo- Perdoe, estou ellt. 
que se decida já sem 0 exame da materia. presença de um trabalho que· não se pode~·'.·,: 

examinar em poucos dias e não posso dizer ao ·. 
O SR. ELYSEU MARTINS-O exame do go- governo nem a titulo de conselho que o ac. · 

verno não dispensa o e1:ame do parlamento. ceite immediatamente • 
. 0 SR. ARISTIDES Lona-Mas faça cada um O 0 SR. T!IEODORii!TO SOUTO - 0 governO. 

seu. Temos algum ob3taculo deante de nós mandará dizer c1ue precisa de examinar. 
para entregar â. commissüo o cstuclo deste 0 SR. ARISTIDES LoBo _ Mas então para:. . · 
trabalho ~ Entenclo que esse requerimento não póde que esta inutilidade 1 O certo é que ainda não-
ser acceito pelo Senado. Iremos collocnr o 1bi examinado ... 
Podel' Executivo em uma grande clifficuldade O SR. COELHO RODRIGUES - Aind11 nem . se. 
si deixm·mos passar este requerimento. Por reuniu a commissão. (lia Ollll'O apm'te). 
um l!tclo elle desejaria attender ao penso.mento o SR. ARESTIDES Lona- Aqui não sou 
e a vontade dos legislaclores, e por outro, tinha governo, estou !Mando, porque entendo que 
o dever de nos fttzel' abril' mão das fltculdttdes nú.o é rnsoavel 0 requerimento. · · 
que lhes são conceuidas peltt Constituiçüo para 
Jitzer• contt•ttetos semelhantes, e todos quanto O SR. ·TnEODORETO Souro clâ. umapo.rte. 
Jbrem i11hcrentes á bott marcha do serviço O SR. ARISTIDES Lono- V. Ex. quer até. 
publico. jll'éviamente que o parlamento se contraponha 

Comprehendo que o congresso poss:t sex• o a marcha da ndministraçii.o publica, extgindo 
supremo julgador disto tudo, mns em occa· que, antes de estudar assumpto tiío impor~. 
siii.o opportuna. tante, dê immeditttamento o seu parecer. 

Der1ois do goveJ•no ter intervindo nosto ne· E si o ministro mandar dlzer ao Senndo C[UO. 
:::ocio, ter J'eputlhtdo ou acceito o trnlmlho de isso é uma attribui~'üo surt, de que !La de usat• 
quo encarregou uo illustre sanador, emor· convenientemçute em occasiüo opportuna ~ 
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com toda delico.dezo. póde dal' csto. res
posto.. · 

Et1tretanto, penso, Sr. pl'esitlente, que de· 
vemos nos nossos tt•o.bn.lhos ter o mo.ximo 
cuidado com o.~ l'clo.ções entro os tliversos po· 
·deres publicas. 

tleclo.mr: Foi recusado, sem o. faculdade de 
reclamo.!' contl'o. as mzões do. recusa; 

2." A do governo adiar indefinidamente o. 
solu~ü:o a proferir sobre o o.ssumpto, 

Póde ser ]!atriotico, mns nü:o é discreto cs
to.rmos todo~ os dias o. intcrpelltw o governo 
ou dttr-lhc conselhos r1ue não vem o. prop~
sito c só toem o mcrito de tro.zel' tt o.mwcllm 
nas relações politicas dos diversos podcro::J. 
· Amanh[, o Congresso, usando de sua grnn

cle J?rerogatim, dil'ige-se ao poder judicia,! 

Então estiptÍlei quo si, a]!resentado o tro.
lJ[IJho o governo resoh·es~c submettel-o á 
alp;uma pessoo. o~t ?ommissü:~ !?ara revel-o, 
caber-me-hia o dtrClto de .. as>Jstw aos tro.bo.
lho~ desso. revisão e de imprimir a minha' 
resposttt no caso de mo não conlbrmat• com o 
parecer ;lo. mesma, mt Imprenso. Nacional. 

. perguntando por que Io.vrou <\ sentenç:1 A ou 
o. scntcnr,:1 B. 

Accrescentei mais que dentro de quo.tl>o 
mezes o governo seria, obrigado :1 declarar si 
aceitam ou rccustwa o meu trabalho, porque 
eu não querio. qnc isto ficasse indefinidamente 

Depois vae mais longe. c quer intervir na 
o.dmin istra<.:ão ; não cor1•ige os dc('eitos por 
meio de leis que tornem impossivcl o ttbuso; 
rno.s prttt.imt o acto violento da intervenção 
directa, no. administração publico. exorbitando 
ele sno.s nttribuições. 

Oro., isso de que a Republíco. precisa é 
muito diVCl'SO. 
Preci~amos porto.nto de ser cautelosos 

neste mollo <.lo proceder, nü:o nos dirigir ao 
Poder Executivo sillii:o nos casos em que o 
perigo sejo. tlc tal ordem, que o Congresso niio 
posso. cmmudccer; mas em outras questões, no 

. que pertence á administrar;ão, no que cstti, na 
csphera do executivo puro, o Congresso não 
tem quo mattcr a mü:o. Ahi estit o processo 
dos tlebatcs da tribuna }lltro. formn,r o pro
cesso final tlo. opinião. Estes são os elementos 
poucrosos de que dispomos paro. repamr os 
rno.lcs, grandes ou pertuenos, da atlministrtt
ção publica e para cncttminlmr o:> destinos elo 
.pt~iz. · 
. Opponho-me á }Jo.ssagom deste requerimento 

·por aclw,\-o Jüm das normas C[UC Limitam a 
nossa competencio.. 

O rt:;r. (Qo('liho Rot!~·ig~u~!i;- S1•. 
. presidente, V. Ex. e a casa, podem compre
llehtlcr com qtl<J constro.ngimento tomo eu <t 
pt•imeir·a vez tt palavra neste recinto para 
tru.tar do um nssumpto, quo tiio do perto me 
toca ; m1ts totlos si\o testem unlms do que niio 
tive iniciativ!t, nem sciencia da t•csolução do 
autot· tlo requerimento, de que me occupo. 

Penso que não posso voto.1• sobre tt mt~teria; 
si ]Jllllessc, votario. contro.. 

Paroce-me que tenho p[lra isto alguma 
rttziio : succintmnente vou expol' o.o Senado o 
que lia. 

Qtmndo se redigiu o meu contt•o.cto com o 
ministt·o da justi~a do gove1•no prOI'isorio, 
depois do so est1tbelecercm as cl:msulas da 
exectwfio, eu preveni duas ltypotheses que 
me pat·ccittm multo passiveis: 

1." A llO ll.J:ll'CSCIÜt\1' O trttlmlho, SOl' julga· 
do it minlm l'OVclia o em um l.rom ditt so mo 

adiado. 
Pelo meu contracto o pmzo devio. fi!lll::L!•·se 

no 1 o de setemln·o deste anno. Conclui o traba· 
lho no dia lI de janeiro, mas, llOr circttm· 
stancias que são indiifcrcntes ao Senado, s_ó 
pude O.}Jresentttl' ao governo meu m:tnuscrl· 
pto no dia 25 do levCl·ei:'o. Penso.vo. cu que 
dcsüt dato. se começassem a contar os quatro 
meze~ do art. 8", maR o governo so deu 
como recebido o tmbalho tle}JOis de 8 de 
o.bril. quando lhe foi entregue o ultimo ex
empl~,, remottido pel:loim}Jrensa Nacional, que 
!lo. via sido inctunlJidtt do. publicação, de modo 
que segundo ellc devo respomlCl'llela móra 
da repn.rti<;iio publica ! . 

1Ias niio quiz fazer qucstü:o po1• tão pouco. 
Disse ao ministt·o: «V. Ex. qne1• làzer o exame 
do projecto ? Nomúe umo. commissão limi
tada, âe Llous ou tres jurisconsulos tluqui, da 
Co.pitul Federal, o cu me ]!resto :t expor, cm 
tres on quatro sabbtttin:~s, o systema geral 
do trabalho, e depois deixa,r-lhes-hei franco. li· 
berdnde p[lt•ttresolverem em minilo. ausencio.. >> 

s. Ex. a esse tempo niio me declarou o que 
resolvia, nem o que nü:o resolvio.. Depois, no
meou um lente do cada umo.· dtts noss:1s '1\t· 
culdades de tlirelto ofllcines e um jurisconsulto 
daqui, tltt Capital Federal. . 

Um dos lentes, o da faculdade tlo Rectfe,re
cusou. Foi nomeado, segundo um telegrnmmo. 
ele llontem on ante·ltontcm, outro par·a Stlb· 
stituil-o mas, por muito que se o.presse. esstt 
commissiio não potlerit l'uncciono.r senão do 
meiado po.t'<t o fim deste mez, Qtlttndo jit es-. 
tnrit consumidtt uma grando parte do prazo 
dtt revisão. · . . 

Si elht ando.r muito ligeiro, potlc ~cr quo no 
dia 8 tle ttgosto, q U(l.ndo se termino. _o mesmo 
prazo ~egundo o computo da ,êecrctarm, ten!1a 
tludo pa!'eccr ; mas, se mo lur este contrario, 
eu niio tlcslsto de responder e o trabo.ll10 pro
vavelmente nãosel'iL aprcsento.do ao Cong1•esHo 
este anno. · 

Depois, (l.imltt lm uma !].UC_51tão o. 9onsidero.l': 
Que Ó que CSSl\ commlS StLO Y?O JUlgar : SI 
executei o meu contracto, ou SI o meu pro-
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jecto deve ser approvndo pelo corpo legislo.·· ás clivergencio.s existentes entro os deus ex-· 
ti v o ~ ercitos combatentes, é eumprir o Senn.do o. que• _ · 

Po.ro.jul"'o.r si executei o meu contracto em dispoem os §§ II o 21 do n.rt. 3,1 do. Constltui-
tres ou qu~tro sessucs póde ella veritlco.l-o. çiio. . 

. · . Sr. presidente, lJo.stD. do to.nto dcrrmno.-
0 SR. J?r •. \SEU MARTr;.;s-_p: pp.ro. v_erJflcnr mento do sangue. O Senaclo que tome provi

se Clli!JP!:lll o _con.tracto nao o preciso uma denciasji~ ejti: tD.l e a minha opinião. 
COillmiSSt~O do JUl'ISCOnsultos. 

0 SR. COELI!o' RODR!GUES-PD.ro. julgD.r de 
mcrilis é indispensa vel estudar o assumpto 
mais tempQ do que permitte o prD.zo, Mas 
supponlm-se que o po.recer · sejo. contrario 
e que o po.rhtmento o.cceitc o meu tro.bo.lho, 
ou vice-verso. ~ O que se lucra com a com~ 
missão~ 

E' em todo o caso umo. roda de mo.is,moroso., 
dispendioso. e inutil. (Apoiados,) 

ALGUNS Sns .. SENADORES - I ou til, certa
mente. 

0 SR. COELHO RODRIGUES-Mas não sqjo. esso. 
a duvida ; o g-overno quer csg-oto.t· o prazo ? 
Esg-ote-o sem opposição de minlut parte. 

Si pudesse, porto.nto, votttr, voto.rio. contm 
o requerimento do meu nobre o clistincto 
collego.. 

A cliscussão fico. adindo. peln. hor.t o com a 
palavra o Sr. Tlteodoreto Souto. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Aris1:iides Lobo- No. qua
lidade de elaborador do parecer, sou compel-· 
lido a occupar a tribuna. 

Sr.· presidente, a cornmissão não indagou, 
nem pretendeu fazer estudo do. situação em 
que se acha o estado do Rio Gmnde do Sul, 
porque não em semelho.nte tarefo. oppOl'· 
tuna. . . . 

Limitou-se ella n. ver que um dos memhi'os 
desta caso. e cujo estado esse o.cho. conllagmdo, 
allegnro. esse motivo, no juizo do. com missão 
ponde1·oso, paro. deixar do comparecer aos 
tt•o.bnlhos do Senado. . 

Foi ittl o pJnto unico de vistas,· em que a 
com missão se collocou. 

Ello. procedirio. de moclo diverso si, cm tão 
penosa emergencio., tivesse eJI'ectivnmente de 
examina.!' a situaçiio daquelle estado e as con
venicncitts publicas, que pocleriam o.rredar 
os seus represento.ntes do seio desttt cttso.. 

Niio ero. es~e o assumpto o. exo.mino.1'. 
Achamo-nos cm presença de um facto e, sem 
discutir os sentimentos que levaro.m esse re
presento.nte do. nação a não vir collo.borai' 
comnosco JJOS trabalhos legis1o.tiYos, enten
demos que eram motivos plenamente ,justifi-

.·•· 

Ent.ro. cm discussão unictt o pn.recer n. 4, 
de 1803, do. commissão de constituição po
deres o diplomacia concerlcndo licença o.o sc
no.dor .José Gomes Pinheiro Machado. 

cados os que ello alleg:uo.. _ 
Não q uoro indagar da composiç.iio do.s forço.s .·.: 

rebeldes do Rio Grande do Sul. - ... 
' 0 §A•. Ahueii<ia ID:nrreto-St•. 0 SR. ALMEIDA DARRETO-Compoem-se ·ele 

presidente, por mais que mo mereço. o illustJ•e bra~ilcit•os de parto tt po.rte. . ,:,L 
senador que pediu l conç:t tte Senado pam o SR. ARISTIDES Lono-H:t quem conteste·. 
deixar de compo.recer :'1 11rcsente sessão lcgis- Sorti. um ponto de politico. interna tl'i1tttl' de · · ·· 
lo.tiva, por aclmr-sc de o.t·mtt em punho, lm- ex:tmin:w os actos do governo cm rel:cçãe-no 
t.endo-so em llWOJ' do um governo que tem Rio G:·ando do Sul, o modo por que ollc inter
feito dcrrn.mar rios do sangue no heroico vem, como interveiu, e as razões que o jus
estado do Rio Gmndo do Sul, como brnziloiro tiOcttlll. 
c representante dtt n:tr,,~o, não posso concorrer Occasião opportuna se oJI'orccer:\. pam ,o 
com meu. voto pnm ser at.tendido 8Cmelho.nte nobre senado!' chtr nesta cas[l todas as exph
podido, qno [lbro precedente prejudicial:'~ ges- cações sobro o Eeu modo de ver [I questão. 
tão dos ne:,(ocios pnblicos. . ~Ias trattt-se do do. r licença. a um collego. ••• 

Disse S. Ex. cm sou tclegr:tmmo. que est:t. . 
deteJl(lenclo seu torrão n:\to.l, invadido porco- O SR. ALMEIDA BARRI\To-Isto ó outm couso.. 
!tortos do b:mdidos ! Mus ello niio é militttr e disso quo csttwa de 

Nüo po.sso. isso do uma aprcciaçiio do S. Ex. armas em punho po.m repollir IJo.ndidos. 
Entretanto entendo, que os invasores do o Srt. Gu, Gour.Am·-Não foi css:\ o. su:t ex-

ost:tdo do Rio Grande do Sul são cohortes do prcssiio, Foi- paro. ropellir perversos invo.
·JJr:tvos que do!'endcm su:t liberd:ttlc, tt auto- soros. 
nomitt do csimlo, O. JlNpricdade O t\ ltonl'tl O SR. AL)!EIDA BARHETO-E' quasi o. mcsm[l 
do su11.s Jiunilhts. . . 

O que julgo convonionto, St•. presidente, coustt. 
cm vo~ do autoristw o govoJ•no o. nomo[lr in· O Su. Amsrmlls Lono-Nilo v<:io motivo, 
termedittrio que tonhtt por missão pôt· termo mesmo q mtntlo isto ollo disso~sc, pum, lJOl' 
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, 't ·. · ~·. causa da 1ncorrecçiio encontrada em umda 
' , - ..Phrase, impugnar a licença, ,julgar o Sena o 

1: · i':' · (!Onveniente t•ecusar um tal favor áquelle que 
( ~.··.·. • está sentindo na pelle os rigores de uma es· 

tação cruel. . 
III . , . Todos sabemos que no Rio Grande do Sul 

· · · ; . não se está agora como aqui no tempo em que 
i:'.~ · legislamos, gosando do . uma temperatura 
··,!i} · ~gradavel. Colloque-se o honrado senador na 

ifr; posição dei! e, que e muito ditrerente da ll0$~a. 
não estamos expostos ás Manlichers e outras 
:armas cJm que estiio sendo fuzilados no Rio 
.Orando do Sul elle o seus companl1eiros ..• 

0 SR. AL~nliDA BARRETO -Pobre homem, 
llão! 

U~I :SR. SENADOa-Jieroico homem ! 
O Sn; GIL GouLART-Elle está defendendo o 

-seu estade e sua propria família. 
0 Sn. ALMEIDA BARRET0- Os outros tam· 

l!em os estão defendentlo. 
O Sn. ARISTIDES Lono-Creio q_ue faríamos 

.uma injustiça recusando licen~.a ... 
0 SR. ALMEIDA BARRETO-O que niio quero 

õ que se abra o precedente. . 
O Sn. ARISTIDES Lono-Quanto a preceden

tes, o Senado tem em suas mesmas mãos o 
meio de saber quando deve acceitar ou con
trarim• o que se achar estabelecido. 

Portanto, Sr. presidente, rião deve o Se· 
uado se recusar a votar o que propoz-lhe a 
commissiio, porque seria uma injustiça. 

Encerra-se a discussiio som mais debate. 
'Vota-se e é npprova<la a cone! usiío <lo pa

l'ecer. 

· O Sa. PaESIDEN"rE annuncia o votação em 
3" discussü:o da proposiçiio da Cnmara dos 
·Deputados,n. 88 de 1893, autorisando a refor
ma do ex-tenente de policii1 Antonio José 
Alves. · . · 

Segue-se a votação em 2' discussão da pro
posiçiio da mesma camnra, n. 103 ,de 1892, 
autorisando a concessão de seis mezes de 
licença., com todos os vencimentos, ao juiz 
seccional · no estn.do do.s : Alagoa~. bacharel 
Francisco da Costa Ro.mos, 

O Sr~ Prel!lldente-Pot• occasHio da 
2" discussão desta proposição, o Sr. senador 
Gomensoro informou ao Senado que ella· 
achava-se pr~judicalia, por estar aposen~ado 
o Sr. bacharel Francisco da Costa Ramos, a 
quem se refere.Entretanto o meio de o Senado 
pronunciar-se é a votação .sobre a proposição. 

Corrido o escrutínio para a vota~ão do 
art. 1•, recolhem-se· 33 espheras, sendo 23 
pretas e I O brancas •. 

E' rejeitado o art. 1' por 23 votos contra 
lO, e considera-se prejudtco.do o art. 2•. · 

A proposição vae ser devolvida á Camo.ra 
dos Deputados, com a communicaçiio do occor
rido . 

Contímía. em 3' discussão, a qual encerra
se sem debate, a proposi~ão da Camara dos 
Deputados, n. 108, <le 1892, autorisando o go
ve1•no a concecler á Empreza de Melhora
mentos no Brazil privilegio para construcçiio 
de um· ramal que, partindo da Esti vn, vá á 
cidade de Mttr de Hespnnha, no estado de 
Mino.s Geraes. · 

Vota-se e é approvada e adoptada para ser 
remettida á sâncçüo do Sr. Presidente da Re
publica. 

Segue-se em 3'' discussão, com . a emenda 
approvada em 2•, a pr•oposição da Gamara dos 
Deputados, n. 96 de 1892, prorogamlo por um 
anno o prazo determinado á ComtJO.nhia Indus
trial e de Construcções Hydraullcns para dar 
principio its obras do porto de Jara!;1lá, no 
estado das Alagõas. 

Corrido o escrutínio, recolhem-se 33 es- O Sr. Souza Coelho - Sr. presi· 
}iberas, sendo 31 brnncas e duas pretas. dente, o. Companhia Industrial e de Construc-

ções Hydraulicas mi1ndou diversos documentos 
E' o.pprovada a Pl'Oposiç;1o por 31 votos para instruirem este projecto que veiu da 

·(!Oiltra dous e adopto.di1 pam ser remettida á cam:wa elos Deputo.dos • 
.sancção do Sr. Presidente dtt Republic!L. como a commissiio de obms publicas niío 
. Anntmcinda a votação secreta em 3" <lis- pôde ató hoje tomar conhecimento destes 
.cussão da proposição da Camara dos Depu- papeis, 1·equoiro o adiamento da tliscussiio até 
,J;ados,n.87 de I892;autorisando a concessão de que a commissão dê o seu pa1•ecer. 
licença ao alferes do 12" batalhãu de infant.'1· Vem á mesa, ó lido, apoiado, posto em 

..1~io. Jo!lquim Pereira de Mttcc<lo Couto Sobri- discussão e sem debate approvo.do o seguinte 
lll110, para matricular-se na Escola Militar de 
Porto Alegt•e, e corrido o esct•ntinio, reco
lhem-se 33 espherns, s~mlo 21 brancas e 12 
pretas •. 

E' a proposição appronula ror 21 vot)s 
·contrll 12 o adopbdo. pa·:a ~er remettida it 
·S.111Ct;ão do Sr. Presidente da llepublíc:t. 

Requerimento 

Requr.iro que seja adiada a discussiío do. 
proposiçiio da Cttmal'a dos D"putados, n. 96, 
de 1802, 11tó q_ue a commis~üo de obrus pu· 
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· Encerr11-se a discussão sem deb11te. 
. 

"b!i'cas apresente po,recer sobre os document,os 
o,presento,dos 110 Senado pelo, Compo,nbio, ln· 
.dustrio,l e de construcções Hydraulicas·. 

Sala das sessões, 10 de mo,io de 1893,....: 

Segue-se em 2• discussão, a quo,l encerm-se 
t!1mbem sem debate, o 11rt. 2' do, propo· 
sição. · · · 

'Sou.=!l Coelho. · Procede-se a vot!1çiio secreto, do 11rt. I •. · 
Corrido o escrutínio, recolhem-se 32 espbe· 

Fica 11 discussão adindo, e 11 proposição vae r11s, sendo 24 brancas e oito preto,s, . , 
ser devolvi-ia ãs commissües de. obras pu· E' appt•ovado o art. t• por 24 votos. contra. 
tlicas·efinançns. . oito. 

Segue· se em 2·' discussão, com o po,recer ela. E' approvado o o,rt. 2•. . -
·commissão de obr11s publico,s, o 11t't, 1" da. · E' 11 proposição adopt!1da po,ra po,ssar IL 3• 
proposição do, Camara dos Deputados, n. 122 discus.são. 

·de 1892, o,utorisando o Poder Executivo a con· Segue-se em 3' discussão, a quo,l encerm-se 
ceder á Companhio, Estrada de Ferro. e Mino,s sem debate, a proposição do, Co,mara dos Depu· 
~e S. Jeronymo prorogação do prazo que fot• t!1dos, n. 83 de 1892, relevando iL viuva llO te· . 
necessario para a conclusiio do,s estradas de nente refm•mado do exercito Joiio Cal'los Pe' : 
.ferro a que estíL obrigada. reiro, Pinto 11 prescl'ipção do lapso de tempo, . 

Encerro,.~e 11 dlscussiio sem debate. po,ra receber o meio soldo que lhe com-·., · 
Entra em 2" discussão, a q LHII encet•ra:sa pete. . · · . 

sem debate, o 11rt. 2' da proposição· Ánnuncio,da a. voto,çiío, vet•ifica-se niío_lut· 
Vot!1m-se e sã~ successivamente a.ppro- · 

-vodos os arts. t• e 2'' da pt•oposiçiio, sendo ver maisnacaso,numerolego,l para deliberar; 
csto, o,dopto,do, po,ro, po,ssar a. 3" discussão. pelo que se faz a cho,mo,da dos Srs. senadores 

Segue·se em 2' discussão com 0 parecer da que comJl!1t'ec:ram a sessão, e deixam de re
-commissiío de marinho, e guerro, 0 a.rt. 1 n da sponder• os Srs. Elyseu M11rtins, Theodoreto 
proposição do, c11mar11 dos Deputo,dos, n. 107, Souto. Amo,ro Cavalcanti, Almeida B11rreto, 

·de 1892, autorisando 0 governo 11 equiparar Americo Lobo e Pinheiro Guedes. . . 
. -os 1 no e 2"' patrões do Arsenal de Guerro, da A vot!1ção fica adiada por falta de numero· 
-Capit!11 Federal aos machinistas do mesmo legal . 
.arseno,l, ete. O SR. 2• SECRETARIO informo, que o Sr. se-

Encerm-se a discussão sem debo,te. nador Elyseu Martins po,rticipou que se rQti· 
Segu~:-se em 2• discussão, 11 qual encerra-se ravo, pot• incommodo,do. 

-sem debtLte, o 11rt. 2• e ultimo· d11 propo· o sa. 3• SECRE.TAHIO informo, que o Sr. 'se·. 
-sição. · nador Almeidn Barreto to,mbem se retirou 

Votam-se e são successi v111nente o,pprovo,- por incommoda.llo. 
·dos os 11rts~ I • e 2• do, proposição, sendo esta Esgot!1das <LS mo, terias da ordem do dia, o 
.;adopto,do, p11ra po,ssar a 3·• discussãa. sr. presidente ,lezigno, para 11 do dia I I: 

O Sn. GOMENSORO (pela o1·dem) reque1.• dis· Votação em 3• discussão d11 proposiÇiio do, 
. •:peusa. de interstício p11r11 a 3• discussiio da mesmo, camo,ra.dos Deputados, n. 83 de 1892, 
Jlroposição. relevo,ndo a vi um do tenente relbrm11do do 

Consultado, o Senado concede 11 dispenst\, exercito Jo1io Ct\rlos Pereira Pinto 11 prescri· 
Segue-se em 2' discussão, com o po,recer do, pção do lapso de tempo, po,ra receber o meio 

·commissão de obras publicas e emprezas pl'i· soldo que lhe compete; ·· 
-vilegiadas, o art. 1 • do, propuskiío d11 C!1· 3·• discussão . d11 proposição dn Camo,m dos 
mam dos Deputo,clos. n. I li de 1892, autori- Deputo,dos, n. 107, de 1892, o,utoriso,ndo o go· 
sando prorogaçiiõ> de pmzo iL Companheo, de' verno 11 equiparar os 1"' e 2" po,trões do Ar· 
'Viação Ferreo, e Fluvio,l do Toco,ntins e Aro,- sena! de Guert'!1 da Co,pital l~eder11l 110s ma· 
'l!UI1YI1, por um o,nno. chinistas do mesmo o,rsenal, e bem assim 11 

Encerm-se 11 discussão sem debo,te. equipo,mr os vencimentos dos mo,chinisto,s das 
Segue-se em 2·' discussã0, 11 qual encerra-se lanchas do mesmo o,rsenal o,os das lo,nclms do 

sem debo,te, o !1t•t. 2" do, proposição. Arseno,l de Mo.rinho,; 
Voto,m-se e siio successivamente approvo,- 3'' discussüo d11 proposição do, C11m11r11 dos 

dos os !1t•ts. I~ c 2' do, proposiçiío, sendo esto, Deputados, n. 100, de 1892, o,utot•iso,ndo o go· 
.-o,doptado, po,ra passo,r a 3• discussão. verno 11 mandar pago,r 30:000:li, como premio 

Segue-se em 2" discussão, com o pat•ecer ao Dr. Crockatt (le Sit, pelo JI1!1ppa organi· 
-<111 commi~siío de mo,rinlta e guorr11, o art. I" sndo do est11do do Minas Gero,es, p1wte do de 
-do. proposi~'iío elo, Co,mo,ra dos Deputo,dos, S. Po,ulo, Rio lle ,Jo,ueiro e Espírito Santo; 
n. 100 de 1892, abotmndo pom totlos os efl'ei· 3" dito, dtL proposição do, Cl11llltrl\ dos Depu
ctos us Jitltns dadas pelo cupitilo de l~·(lgo,to, tudos n. 07, de 1892, autorisundo o governo 
Dr. .Joüo Ncpomuceno Baptista, lento tlt\ Es· 11 comprat• uo cidadüo Alfredo Moreir11 Pinto 

.. colo, Ntwu!. a propl'ietlatle tto seu dicclono,rio geographico, 
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historico, ethnogra:vllico e administrattvo,l.lela O SR. 3° SECREl'Amo (sa1·uindo de 2"). de-
quantia de OO:OOOiji;, pagos em Jl!'estaçOes de clam que não ha p11receres. 
20:000.>000; . ~ · Achando-se n:t ante-sala o Sr. Rodt'igues 

3• dtto. da propos1çao r.la C!tmara dos Depu- Alves senador da llopublico. eleito e reconhe
tados, n. 10,1,. de 1002, nu.tortsando o governo Cido 1;elo estudo de s. Paulo, o Sr. presidente 
a ~onceder se1s mezes de !Jcença, com o respe- nomeia os Sra. coelho R01lrignes, u. do Ama
cttyo ordenml~, a Eduardo J\Iacedo elo Aznm- ral 0 Amarico . Lobo para a commissão que 
Jm.1o., cngenll~Jro _!lscttl de 4" clttSse do. t·epar- deve recebei-o. 
tição de fiscallsnçao das estradas ele ferro da Introduzido 110 recinto com as formalidades. 
Uniilo; · . _ , regimcntucs, o St•. Rodrigues Alves contrahe 

2" eh ta da JlroposJ~nto da Cama1 a dos Depu- 0 compromisso constitucionnl e toma as
taclos, n. 09, de !802, clcvnndo n nrsennl de sento. 
1" clnssc o de Porto Alegre, sem augmento de Tendo compo.rocido mnis os Srs. Gom~n-
despez.n; _ . sot•o, Rosa Junior, Aristides Lobo, Amer1co 

1• ehscus~~lO do pro.1ecto do Senado, n.}, ele r.obo e Aquilino. do Amnr.,l, e lmvet~do nu-
1803, nuto!lsando o gov~rno n conceder ,tem- mero para. funcc!Oll<11', ttbrc-se a sessao. 
prezn Prog-t•csso Inrlustrml do Estudo do F;,_s- , • . .~ ~ d 
]Jirito So.nto mnis doze mezes de prorogaçao E lld~ post?- em dtscuss,to, e nao h~vcn o 
do prnzo r1ue teve po.r(L n inu.up;urnçiLo uos recl~mn~'ao,. dn-se por npprovada a neta elo. 
en"ellltos centraes cm virtude de sun con- sessao anteriOr. . o ~ . 
cessão. Comparecem dumnte a sessu.o mo.ts os 

Levanta-se nscssão ás 2 horas e 45 minutos Srs. C!'ttz. co.tundtt, .Toüo Coreleiro, Tlteoelo· 
. aa tarde. reto Soutó c Mnnocl Victol'ino. 

7n sessrro em II de maio de 1893 

l'rasiclanciet do S1•. Prudente de Mol'aes 
( vice·presidentc) 

SU:\I:.IARlO- Chrunndn.- Bx:prmm~TB- Compro .. 
misso d~ um sonnrlot• jlOrS.l'n.uJo- Appl'O\':tl)i'i.n cln. 
nctn- Cnntinunç.rto ( n. discus~ii.o do t'OCjUtJI'itnontn !ln 
St• •. 'fhocHlnt•oto :-:cllt~o- Di~ctn-:~o~ dos St•:;. Anwl'ico 
Lobi.> o 'l'hoodoroto Sou~o- gncot'Nl.UJctüo tln. dis
cnssü.n n ntlinmontn dn. vo~nçrto- Onng~l no nt.\.
AdínmPnto dn voLncão dn. pt'üpo~tr:iio n. 83- Encot·
rnuwnto (.l ndinmcnto dn vuLn.f;fi.o dnH pt•opot'if;-t1c:-;; 
n~. :101, 10~;, D7, :101, 00 o do l'L'oJucLtl n. 1 {lo :1SU3. 

Ao meio-dia compo.recem IG Srs. seno.elores, 
a sabm' : Prudente ele Moraes, Gil Gotlla1•t, 
Antonio Btwnn, João Neivn, Souza Coelho; 
.Toa.quim Srll'mento,Coelho Rodrigucs,Joaquim: 
Pernambuco, João B:1l'lmlho, Coelho e Cttm
]JOs, Monteiro do Barros, Q. Bocayuvu., Dro.z 
Carneiro, Sttldnnho. Jiiarinlto, U. do Amaro.! 
c .Esteves Juniol'. 

0 Sn. 2" SECRETAUIO (sm·cimlo ela 1'') d:i 
conta elo segninto 

EXPEDIENTE 

Oficio tlo S1•. Vicente Mn,chnclo, l" vicc-go
vomacloJ• do estado do Paran:'t, dntndo do 
•i do CO!'l'cilto, comnnmicando q uo a 12 do 
n.lJril ultimo, assumiu o governo tlaquello 
estado. -Intoimdo. 

Deixam ele compn.recel' com cnusa partici
po.da os Srs,. : .Toão Petlro, F_rancisc? Mach~do, 
Cunho. Jumor, Elyseu Martms, Jose Bermmlo, 
Almeilla Barreto, Mes,ius de Gusmão; R.uy 
Barbosa, Clt!'istiano Ottoni, Pnro.nhos, Ro.ulmo 
Horn e Pinheiro Machado ; o sem caus:t po.r
ticipndn, os Srs.: Thomaz Cruz, Nina Ribeiro,· 
Manoell3ar!lto., Olivcil•n Gnlvüo, Amttl'O Ca
valcnnti, Firmino dn Silveira, Virgílio Da- . 
mnsio, Domin)(os Vicente, Lnpet•, Eduardo 
Wandenkolk, JJaqnirr': Felicio,Campos Sall~s, 
Joaquim de Souza, S1lva Cuncc!o, Jonqmm 
Murtinho, Pinheiro Guedes, Snntos Andmdc, 
Generoso Mni·ques, Luiz Delftno, Ramiro 
Ba.rcellos c Julio Frota. 

Continün n discussão ndiada na sessão an
terior, do requerilhento do Sr. Theodoreto 
Souto, pnrn que se represento ao governo 
sobre a convcn icncio. de declarar o Ministerio 
dn Justiça, dcstlo jú., se ucceita o projecto tlo 
cmligo civil elabomdo 11clo Sr. Antonio Coelho 
Rod~'igues. 

O !iiit•. A1nca·üco l'Lobo-Sr. presi
dente, tt•atnndo-sc Llo requerimento elo illu>tt•e 
senatlot• do Cearit, Jlermittirit V. Ex. que 
oxpliqne nlguns npartes que dei qtmndo em 
outrtt sessão o illustro sonadot' nprcsentou o 
pro,iecto ele intcrYençiío no Rio Gm1Hle do 
Sul. . 

Como s: Ex. se dcclnmsse prcsidencittlista 
o o.llmittissc o.o mesmo tcm]lO tt possiiJilidttde 
tiO pnrt.ido parlitmcntitl', llUO ]1Üde tlcixnt• do 
pt·otestaJ' logo n bem desta Jmtri[l. que periga, 
porque niio podemos admitl;it• srstomn po.rla
nwnl.ar, desde q uo 11 Constituiç•ão Jll'Ohihe 
qualquot• rcfurmtt contra o systcmn. fedorul, e 
roprolluzindo ngot't\ t\ opiniiLo tlo Pi y :Margall 



,. 
·f 
:j .. 

' 

·: 

j. 

J 

, .. 
r• .~. _. 

SESSÃo' EM 11 DE MAIO DE. 181)3. 57 

que li, quando houve o clecreto de dissolução 
de 3 de novembro, af!lrmo que ha incompati
bilidttcle radical entre parlamenttwismo e lb· 
deraçiío, porque aquelle implica o direito de 

.· dissolução dei Congresso Naciom<l,isto é, arma 
o poder central com tt dictadura sobre os es
taâos federucs, cuja vontade ó expressa por 
seus representantes. 

Federalistn, como sou, e constitucional, não 
podia. acceitar a. hypotllcse siquer de umtt 
perftditt quamlo nüo póde ser cor01da ou 
mesmo discutida sinüo pelas armas. 

O Congresso Brazileiro e nós republicrmos 
havemos de admittir a maxima dos jesuítas: 
Sint 111 stmt aut non sint. Nós que somos si
gnatarios ela grande ctLrta de ~U de fevereiro 
tomos o dever do tt defender ou de moner 
com elltt. 

Assim exl,)lico o grito elo lLlttt•mtt que dei 
em delésa das nossas instituições o dutlignl
dade desttt cm·portt~•ão, porque, inJ'Qlizmente 
os nosso~ ucl vm·sttrios no R lo Gramle do Sul 
tLrvoram essa sJ•billina G sinlstt•tt bmuloir<t dQ 
parlttmonttwismo. 

O illustro mareclml que so sentara it 
minlm dlrolttt dlzitt hontem que não po
díamos concecler licençu ao nosso collegtt 
paro. contlnmw fórn. dttqul, porque est.tw<t 
envolvido em uma. lucttt de il'muos; mas per
gunto : ess~t lutll Ó C,>tadottl OU lbclem! ? (J/a 
um apw·tc.) 

Nua trttto das cttusas dcssl\ lutll <tlJerttt 
no sul ; mas pcrg-un to : de ondo nt~sccu o 
tLtaque? 

As forças L'cclemes não foram, porventurtt, 
lLS tttaclcltLs cm D. Pedt·ito? 

0 SR. COELHO RoDJUGUES,-lv!as elle i1ã0 é 
militn.r c o seu logm• em aqui. 

O SR. AMEruco LoBo - Nesso.s clrcumstan
oias todo cldaclfio ó soldttdo... (lla alguns 

· apcwtcs .) 
A guel't'IL ó nacional, porq Lte foi tttacado 

o exercito brazileiro, nquclle quo encheu 
de g-JorlttB o !Uo eh Pr<tttt, quando ~in:os 
um clespotn. ttpodertu·-se, contm o dn•etlo 
tlo.s :;entes, do um vapor do nossn. mwlo
no.lid:tdo. 

Viu-se então um espoctaculo lnnmlito, 
it .voz de Purtado que então dlrig-itt os 
destinos dtt ptttria, o q 110 se mostrou lllL 
altum do momento, lcvttntn.mm-so bat<tlhõcs 
e todos os c2tados, inclusivo o meu csto.tlo 
natal, quo cm mtü julgmlo, tivemm lendas 
glOl'iOSrtS. 

Então Cl'tttlm ostt•angclro que ttpl'isionttYtt 
um mwio l.ll':Lzileiro o agortt silo bra
zileiros unidos 11. estmngeit•os r1uo atao.tm 
o exercito bmzllciro, sem prúvia dcchu•açüo 
dO f!UOl'l'l\. 

Assim, dovht o Smmdo ncgo.r u llcouçtt 
llüclldtt ? A comnllsouu tlcchwou que uo ~cu 

.S~:-1,\lJO 8 - \', I. 

entender não so tro.to.va da ctwsa do pedido, .. 
mas de minha pn.rte confesso que o votei por 
ser t1 guerra naclolllll. 

Agorn. o illustre representante do· Ceo.rá, 
que admiro desde a cn.mllllnha da liberd<tde, 
que empenhou nn. região amazonico.;pcrmitttL 
dizer-lhe: nuo e exacto que o ministro cln. jus· 
tlçn. boja demora(lo o. solur;ão a respeito do 
codigo civil. . . 

Quando o receb'eu, n.clmvn.-so cloenté; não 1 ~ 
obstante, nomeou a commissilo pn.m exami- · ;·. 
nttl-o, ·como ttutcirislLYll o contrn.cto; exame 
incllspens<Lvel porque o govm•no é obrigado 
a ttcceltttr ou <L repudillr o codigo. 

Partt organização do. commissilo foram con
sultadas as· ütculdn.dcs ,jurídicas de S. PtLulo 
e Rccll'e n.llm do tlesig-narem dentre seus mem
bros os rtue rlevitun tomar parto nesse tra
bttlhil. . 

·A ele S. Paulo indicou o illustmdo Sr. Dr, 
Antonio Dino, que <Lll1i1llhil cltcgttrit a esto. 
capitttl. A demom provem dn. Fttculclade do . 
Recife, porque os Drs. Cimo c Mllot, pt•imei
ros inclicado.~. não acccitaram a conunissfto, · 
devendo chegl).t' brevemC'nte o terceiro no- · 
meado, o illustrado Dr. Portellll .Junior. · 

Como rcsldn. aqui o illustre jurisconsulto 
Tot•t•es Netto, que é membro da commissão, 
afianço que começo.rti o exame logo depois dt1 
chegada do Dr. Dino. 

Jit Yê o nobre seno.clor q uo o sou reque
rimento nüo tem g-mnde ctLbimento, porque 
si e o governo que tem de lLpprovm· ou 1'0· 
cusar o cocli:;o, não póde dispensar o exame 
previa, c o lacto do governo não tollte l\O 
Senado tt iniclatiV<t·de quiÜ([UCr proposttt .. 

O Senado repuullcllno tLclta-se d0n.tlte de um . 
caso novo: tem deanto si dons codig-os civis ... 
o em seu selo deus j urisconsultos, ttutores de 
ambos os cod igos. . 

Pcrmltta V. Ex., Sr. presidente, que eú 
me contento com semelhante n.djunr;ilo c creio. . 
que o meu desejo ó que se apt•oveitc de urrl. 
e do outro codigo o que IH:tuver de bom em 
cadtt um d< ,Jlcs, concorrendo os seus illustres · 
n.ntoros pam esse objectivo de harmonia supc
riot•. 

Dirijo nm n.ppello aos distlnctos .i nriscon.:.. 
sultos ptt~'lL que nm decm o espect11cu lo dessa 
snprmmt c ptttt·iotlclL consorcin.ç~o. :Meu mttior 
n.nltelo, como. deYo ser o do todos nus, é rtue 
quanto antes tenhamos um cocligo civil rio. 
Rcpublicn. Bmzileira. 

Devo dcchu•at• rt uo a. unictt parte que co
nheço do traiJalho do Jtonrudo senttdor pelo 
Pin.uh~·. o que ó a relativa o.o direito puiJ!ico, 
ús fumlttçücs ,itu•itlicus, mo illllH'cssionou agra
dn.vc!montc. 

ConB!ll'VIUiot• J10je, como n.mtt\tclii, si nlio J'ol' 
vencido pcltt Ollllit que nos ameaçtt Llo sul, 
entcmlo que o primeiro dever do Cong-resso 6 . 
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.. Jmstentar o system:~ constitucional ou aban-

. danar este recinto. · 
Tudo qun,nto houver de conservador no co

digo do .illustre representante da Piauhy, 
tudo quanto for nelle pensamento de manter 
o que exi~te de fundamental em nossa orga· 
nisac.ão social e em nossa 1i1milia, terá o 
meu voto. 

Sr. presidente, perrnitta ainda V. Ex. que 
'em nome do patriotismo, lamente· o· sym
ptoma. de decadencitt que inv.ade nossa sacie· 
dade, estabelecendo o contagio de uma esp ecie 
'de demencia e de anaJ•cllia profunda nas 
mentalidades. 

Assistimos como que a apparição da de· 
. ~mposição precursora do suicídio! 

Parece que, proxima do abysmo, vae ''uma 
·grnnrle nação deeapparecer da face do mappa. 
da America ! · 

0 SR. COELHO' RODRIGUES -Si fractus illa
'.batur m•bis, impavidus ferieM l'uinw ! 

· O Sr<. JUIERICo Lono - Muito bem ; mas 
. ;parece, que vejo os eJ!'eitos de um contagio 
-igual ao de molestias mentaes que afnigem a 
JlObre bum:tnidalle. 

O Sa. CoEr.no RoDRIGUES- Nós passaremos 
.e o BraziL 1icarti ! 

. 0 SR. AMERICO Lono- Diz-se que bellige
. rantes podem intervir como juizes, em com
'bate onde são aggrediclos, ou que a Republica 
é interventora nessa guerra nacional. Entre
t~tnto, é cort<> que o bravo G" regimento de 
.cavallaria desa.ppareceu por um momento do 
().Uadro elo nosso exercito, e que o governo 

. nacional não teve a cleclaraf)iío previa. do 
:ataque! 

O Sr. Theodoreto Souto pede 
.,licença ao Senado para retirar o seu requeri
mento, em o qual solicitou do govct•no decla· 
.ração em breve prazo sobre a acceitação ou 
.recusa do j?rojccto do codigo civil. 

Preceder<~, porem, ele alg-umas reflexões 
.esse pedido e, antes de tudo, de um protesto 
solemne contra a. atllrmação do Sr. senador 
. que occupou a principio a tribuntt e que pre
tendeu accusal-o de parlamentarista, ou de 
.presidencialista apenas apparente. 

Sernelha.nte proposição niio póde ser diri· 
,gido. ao OI'ador, ao qual so não deve com 

_ . justiça imputnr o. nostn.Jgia do velhorogimcn, 
. e que, antes lamenttt a tendoncio. pl'onun
·ciada de outros que se comprazem em dividir 
o Senado cm fracções partidarias, organisadns 
·pró ou contro. o governo e comprometti(llls 

''pelo apoio system11tico ou opposi,;iLo progr<tm· 
:.matica. 

Não acrrdita, é verdade, que seja o Senado 
uma simples roda mecttnica, rLpparelhada 
para a su confecr;ão de leis. Outro e mo.is 

complexo destino lhe conferiu a Constituição; 
elle ó, póde-se a!Hrmar, a séde, o eixo do l'e· 
gimen federal. 

Volvendo no ossumpto. capital. o requeri· 
menta, a !jue ·acima alludira, precisa de re· 
tiral·o. Está realisndo o seu fim primordial, 
advertir ,lembrar ao governo,por intermedio 
do Sr. ministro da justiça, a convenienciri. de 
submetter de prompto ao corpo legislativo o 
projecto do codigo civil. - • 

Niio carece o governo de instituir exame 
prévio sobre um tal trabalho, o qual terit de 
~er I'evisto pot• commis~ões do Congresso Na
cional, ás quaes, de certo, não fttllece com
}Jetencia. · · 

Está convencido de que no momento actual 
a codificação civil, a unilbrmidade de legis
lit~ão, impõe-se como uma necessidade inde
clinavel. 

Todos os que conhecem a historia do direito 
não haverão esquecido a velha lucta, tra
vada entre as duas escolas, de que foram 
Thiebaut e Savigny os illustres chetes . 

Este ultimo, a despeito da fidelidade à sua 
doutrina tradicional, não deixou, todavia., 
de reconhecer que ha períodos singulares na 
historia das nações, em os quaes cumpre sin
thetisnt' o direito, resumir a substancia viva · 
dos intuitos jurídicos. O Bmzil acha-se em 
estado adcanto(lO de civilisação, e nenhuma 
duvida. póde subsisti!• de que ergue1·i~ a si 
mesmo um monumento duradouro como o 
bronze, o ministro que ligat··a si a fama de 
havei' contribuído poderosa e J'orma.lmente 
para dota L' a patria da legislação' codificada, 
liberto.ndo afinal os tribunaes, os ,juizes, todos 
os cultores da sciencia do. direito de antigos 
textos, inopportunos .ia e que se resentem 
de umain~pil·ação, muitas vezes condemnada, 
,ii~ pela civilisaçiío, já pelas.icléas mo(lernas. 

O Sr. Presldent<!l diz que, não ha
vendo ttinda numero pa.m delibemr, fica 
acliada a consulto. ao Senado sobre o pedido 
do Sr. Theodoreto Souto para. retirar o seu 
requerimento • 

Continúa a discus~ão elo requerimento . 
Não havendo mais quem peça a pttlavra, 

nem numero para vot~tr-se, fica encet•racla. a 
discussão e adiada. a votação. 

ORDEM DO DIA 

O §•·· P••eóilidente declam que, não 
i111VOIUlo numet•o legal para cleliberll.r, con
tinüa adiada o. votação em 31 discussão da 
proposição da Gamam dos Deputados, n. 83, 
de 1802, rolev;tndo i~ viuvo. do tcnQnte re· 
formado do exercito JoãoCa.l'ios Pereira Pinto, 
a prescripção do ln.pso do tempo pam receber 
o meio-soldo que lhe com pote. 
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Entram successivàmente em 3• discussão, a 1 sado do estado de Minas Geraes; S. Paulo, 
qual encerra-se, sem debate, adiando-se a vota· Rio de .Janeiro e Espírito Santo. · 
cão por falta de numero, as proposições da Vota~ão em3• discu~são dn proposição da Ca· 
Camara dos Deputados: n. 107 de 1802, auto· mara dos Deputados, n. 97 de 18U2, autorlsan· 
1'isando o governo a equiparar os primeiros e do o govet•no tL comprar ao cidadão Alfredo Mo
segundos patrões do Arsenal de Guerra da reira Pinto a propriedade do 5eu diccionario 
Capital aos mnchinlstns do mesmo arsenal, e geogra.phico, historico, ethnogrnphico e adini· 
bem assim a equiparar os vencimentos dos nistrativo,pelnquantia.de 60:000.~, pagos em 
machinistas das lanchas do mesmo m•senal. prestações de 20:000$000. · 
nos dns lanchas do Arsenal de Marinha; Votação em 3·• discussão da proposição da 
n. 106 de 1892, autorisando o govertlO a Camara .dos Deputados, n. 104, de l!l92, autori· 
mandar pagar 30:000$ como premio no Dr. sando o governo a concecler·seis mezes de li-. 
Crockat de Sá, pelo mappa do estado de Minas cença, com o respectivo ordenado, a Edual'do 
Geraes, S. Paulo, Rio de Janeiro e Espirito Macedo de Azambuja, engenheiro· fiscal de 
Santo ; n. 97 de 1892, autorisando o governo 4" classe da repartição de fiscalisação das estra-
a comprar ao cidadão All'redo Moreira Pinto a das da Jerro da União. . · 
propriedade do seu Diccionario Geographico e Votação em 2' discussão da proposição· da. 
Hist.orico, pela quantia de 60:000$, pagos em Camara dos Deputados, n. 99 de 1892, ele~ 
prestaçõesile20:000$; n.!04 de 1892, autori· vando a tLrsenal de 1" classe o de Porto Ale· 
sando o governo a conceder seis mezes de gre; sem augmento de pessoal. 
licença, com ordenado, a Eduardo Macedo de Votação em I• iliscussão do proJecto do 
Azambuja. engenheiro-fiscal de 4" classe da Senado, n. I de 1893,.autorisando o governo a 
Repartição de Fiscalisação das Estradas de conceder ú. Em preza Progresso Industrial do 
Ferro da União, · estado do Espírito Santo, mais doze mezes de 

Segue-se em 2" discussão, a qual encerra-se proEoga~ão do prazo que teve para .a inaugu
sem debate, adiando-se a votação JlOL' 1\Llta l'ar;ao dos engenhos c.:ntraes em vu•tude ele · 

. de numero, a proposi~ão da Camara dos sua concessilo. 
Depubdos n. 99 de 1892, elevando a arsenal 2• discussão do projecto do Senado, n. 23 de 
de I" classe o de Porto Alegre, sem augmento 1891, ct·eando escolas de aprendizes marinhei
de despeza ; com 0 parece1• da com missão de ros nos estados de S. Paulo, Espirito Santo, 
marinha e guerra. Sergipe, Alagüas e Parahyba. . 

· 2·' dita do projecto do Senado, n. 56 
Segue-se finalmente em I• lliscussão, n.qual de 1892, determinando que o governo não ; 

encerra-se tambem sem debate, adiando-se a póde, sem :tutorisação especial do Poder La
votação po1• falta lle numero legal, o projecto gislativo, fazei' contmctos por tempo exce- · . , 
do Senado, n. I de 1893, autorisando o go· dente do ttnno financeiro que estiver cor
vel'no a concedei' i Em preza Progresso ln·· rendo, nem para eerviços não contemplados 
·dustrial do estado do Esplrito Sttnto mais 12 na lei do orçamento vigente. 
mezes de prorogação do prazo que teve para J• dita do projecto do Senado, n. 2 de 1893, 
a inauguração dos engenhos cent1•aes, cm creando um commando geral superiOI' da . 
virtu,le de sua concessão. guarda nncional, com séde. _!llll cada uma d,9-s · 

capitaes dos estados da Untuo, ao qual tlcaL'ao 
Esgotadas as materias da ordem do dia, subordinados todos os batalhões, commo.ndos · 

o St•. presidente designa para tL do dia 12 : e brigo.das do respectivo esto.do, na türmtt que . . 
Votação em 3• discussão ·da propo;içi'ío pelas leis e regulamentos fbr determinada ..... 

da Camam dos Deputados, n. 83, de 1892, · 2" dita do projecto do Senado, n. 44 de 1891, · 
relevando :i. vi uva do tenente relbrmado do revogando o decreto n. 804 de 4 de outubro 
·exercito João Carlos Pereira Pinto a prescri· lle 1890. . . . 
pção tlo lapso de tempo, pam receber o meio 3' diht do projecto . do Senado, n. 40 
soldo que lhe compete. de 1892, Cl'Cttndo na cidade da Co.mp:tnlm, no 

Votaçúo em :3" lliscussão da proposição da estado de Minlls Geraes, um Externato ou 
·camara dos Deputados, n. 107; de 1892, nu· Gymnasio Nttcional. 
tortisanddo o ,govet·nl oda Geqnipardar Cos ft"'le 2"' Levanto.-se a sessüo ú. I 1/2 hora da t~trde. 
pa riles o ,,rsena e uet•ra a o.pt a Fe· . '"· 
dera! aos macilinistas do mesmo arsenal, c 
l:Jem assim a equipu.rar os vencimentos dos 
machinistas dus lane.has do m~smo m•senal 
aos das do Arsetml de MariniL!I, 

Voto.çüo em 3·• discussão da proposição do. Ca· 
mara dos Depu t11dos, n.l 06, de 1802,autorisando 
o governJ a mandar pttgar :::!0:000$, como pre· 

··mio, ao Dr. Cr•ockatt de SiL, pelomap11a orgnni·· 

,,·.: 
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8" sessão em 12 rle maio de 1893 

PJ·csidcllcia elo S1·. Pr1tdenta de Jllo?·aes 
( vice-presidcnlc) 

SU.:\nlARIO- Chnuuuln- Loltm:t o nppru\'nf,.lão cln. 
n.ctn- ExvBnmr:t'IC- Yotnr;.ii.o do I'CrJuerimento do 
St•, 'rhcodot•oto Stnt~o- 1Hscut•so o l'<Jf(llOL'i!llonto do 
St•, Coolhn n.oth•ignos- DisctU'SO tlo ::-;t•. ,Toito Dnt·
bnlho- Yo~:Lç.ão dn roqnot•lrncuto- Onmm 110 lii.\ 
- Yot~çii.o dns propoRif,.!ltos ns, 8:1, ·107, JOJ, Oi, 101. 
e Oü o do prnjoctll n, 1- 2a discussão tlo pl'OJOCt~ 
n. 23- Discut·so dJ St•, Q, Boc~yu\'a- OhsoJ'\'nc,!:ios 
tlo Sr, Presidente- Votnr;.ii.o- '2:\ discnssão do JH'•1-
jocto n. 5'\- D:sc1u·::ws rlos Srs, Q, Ilncnyu\'n. a Am:wo 
Cnvnlcanti- Vntnf'ii.o- ta discn::.são dtl Jll'njocto 11·2 
- Discut•sns rlos s'r~. Amn.l'o Cnvnlcnntl o Atmotrln 
Bnrrotn- Ynt!l.çiio·- Yntrv:itn do pl•ojoc~o n. IJ\-
3n discussão do projoJLn n, -10- Discu'l·so o o·non1ln 
tlo Sr. Attlol'ico Lo Lu- Discul'So~ dos :-.:1•s, ,lniio 1\'oh·n 
o Anwrico 1~obo- Bncorl'rLIIIO!l~o tln discussão
Chntnnlln- AdinuwJün dn \'Ot:wão- Ht.!'lncr~:i.o-
OIJscL'V:I.fJ!jos do St·. Pr•osidcntu. · · 

Ao meio-dia comparecem 28 St•s. senadores, 
a saber : Prudente de 1loraes, Gil Goulart, 
Antonio Baena, Souza Coelho, Joaquim Sat•
mento, Gomemoro, Crtlz, Catundrt, Jolio Cor
dcil'D, Theodoreto Souto. O !i veit·a Gal vlio, 
Amn.ro Gavalcanti, Almeidtt Barreto,Joiio Nei
va, Fil•mino ela Si! veim, Joilo B:wbalho, Rosa 
Junior, Coelho e Cttmpos, Q. Bocayuvtt, Bmz 
Co,meiro, Ari,tidcs Lobo, Saldat!h.o. Mttrinho, 
Joaquim Felicio, llodrigue;; Alves, Silva Ca
ncelo, .Joaquim Murtinho, Pinheiro Guedes e 
Luiz Delflno. 

Abre-se a ses silo. 
E' lido,, posttt cm discussilo, e não h:wendo 

. rcclamaçücs, dit-sc por approvadtt a acta dll 
sessão anterior. 

O Sa. 2' S!lCRET.\RIO (scr~inrlo de i') tlit 
conto, do seguinte 

EXPEDIENTE 

Mcnsttgcm do prefeito do Distt·icto Fede t•al, 
t111tada de 10 do corrente mez. submettcnclo 
uo conlwcimcnto do Senado Fcdcrrllas mziles 
pQlns quacs oppoz voto it lei do con:<olho mu
nicipal do 27 de abril proximo findo, que rc
A'l)ht o serviço do ltygiene e :tssistencitt pu
bltctt municipr~l.-A's commissiíes rcunilhts do 
legislação o .J notiçtt o do sttmle pulJlictt. 

O SR. 3n SllORETAmO (se1·~i11do de 2') de
clttm que não lia parecct·cs. 
Comp:~rccom depois do alJerttt n. scssiio mn.is 

os scguultus Rrs. Rontttlot·es: Nin:t Rilmit•o, 
Coellw llotlrigucs, Elrseu 1\[:u·tins •. lmtquim 
Pernnmlmco, Messias de GtH;miio, Vi t•gilio Da
masio, Domingos \'iconto, 1\[ontoiro tlc Bttrros, 
Amcl'ico LolJO, JoarJuim tio Souztt, UlJttltlino 
do Anmml e Esteve~ JunioJ'. 

Deixam do comparecer com causa partici
pada os Srs.: João Pedro, Ctmlla Juniot•,1José 
Bernardo, Ruy Barbostt, Christiano Ottoni, 
Paranhos, Rnulino Horn o Pinlleit•o Machado ; 
e sem causa participada os Srs.: Thomnz Cruz, 
Francisco Muchallo; Manoel Barn,ta, Lrtper, 
Eduardo \Vandenkolk, Çampos Salles, Aqui
lino do Amaral, ·santos Andrade, Gene1•oso 
Mn1•ques, Ramiro Barcellos, Julio Frota e 
Manoel Victorino. 

E' lido, n,poiado c vae a i mprimil• para . 
entrar na ordem dos trabttlhos o projecto n. 3 
apresentado na sessão de O do corrente mez 
pelos St•s. Theodoreto Souto e Braz Carneiro. 

O Sn. PRESIDEI\TE annuncia que vae 
submettor à votação o requerimento do S1'. 
Theodoreto Souto, retirando outro, que não 
pC>cle ser votado na sessão antecedonte por 
1hlta lle qttnl'itm e que se refere à declamçi'Lo 
do governo pelo Ministerlo da Justiç'a sobre 
acceitaçilo ou rejeição do projecto do codig;o 
civil do Sr. Dr. Antonio Coelho Rodrigues. 
· üonsultado, o Senado consente na retiradll. 

O St•. Coelho Roda·igues- Sr. 
presidente, p~di a p;l.la vra parn, ützer um re
quel'imento sobre negocias lle Pernambuco ; 
mas, antes ele entrtt~• em m11terht, permittiril 
V. Ex. e n, casaqne eu dê uma stttisl'ttçã.oaos 
nossos !tomados collegas, representantes da
quelle estado. 

A hora adiantadll em que cheguei hoje ii 
castt nã.o me permittiu avisai-os desta delibera
ção que não foi premeclitadn.; aliás custo,va
me pouco esta cortezia que lhes ó devida • 

SS. E Ex., porem, não podem estranhar o 
interesse que eu tomo por sua tcrm natal ; 
passei alll tt mót· parte e os mel! tores annos 
dtt minhll vida ; ttlli constitui li1milia ; .alli 
nttscet·am quasi todos os meus filhos muis ve
lho.> ; a!li aindtt c·mservo. actualmente, tt•es, 
apczttr de ausente ha dons annos do pi1iz. 

Isto deve ser bastante p:wa j ustiflellr-lltes 
o meu interesse; o p~t·a di1t'-iltcs twrltas tam
!Jcm de minlt .. imparcialidade nas questões 
politictts, b:tsta dizer a SS. EEx. que, ttpe
Zlll' do nuncu. ter siclo neuko no mou paiz; 
e ter residido ttlli core~ de 20 armo>, nunctt 
votei. 

Por.tanto, si por um lado, ó justificado o 
meu mterosso por aquolht tcrrtt, pot• outro 
lallo cu cspcrü que niugncm mo 11vorlmrú. de 
suspci,•ã·.l, tanto mtüs quttnto pos~o ttincltt do
clttrttt', q uo ttpozn.t• das extons:~s relaçrios que 
ttlli tenho, desde. que cheguei ao llf'ttzil, de 
volta da Eut•optt, nito recebi nonlnumt c11rta 
SIIIJt•o nego~cios politicos, e muito menos um 
tc!ogt•tunnut, 

E' [lO!' consequoncitt cspontancttmoRto que 
tomo tt JiiJorLlado de Jltzer o roqucrimotüo que 
vou ~oJl'crocet• ii casll., afim de que a com· 
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missão de constituição e poderes dê po.t'Ccer 
·com o. possível brevido.de sobra um tele
gro.mmo. que lm pouco foi lido o.~ ui e remet
tido ti. ello. por V .·Ex. nn. occasião do expe
diente de h ontem ou de :1nte-hontom ,' 

Ac::tbo do ler que fomm expedidos tele
.gro.mmas po.r::t Pern::tmbuco, ;í,s 'nutoridttde3 
superiores, civis e milito.res, o nos presicleu
tes das Co,mo,ras, dizendo que o governador 
eleito constitucionalmente devitt continuar 
ate á. clecisão do Supt'61llO Tribunal Federal c 
que, qu::tnto ao pedido de intervenção do go
verno d::t União, er11 esto. vcd11do. pelo texto 
do, Constituição. . 

Confesso q1ue n5.o estou lmbilitado tt affirm11r 
si o. doutrino. dos telegrammas 11 que se re· 
fere esttt notici::t 6 correcta ou incorrecta i 
pot•que infelizmente nii,o conheço o texto· d::t 
Constituiçii,o de· Pct•n~.tmbuco. Tenho lido, 
porém, como V. Ex. e os nosJos collrgns, 
prov:welmente, que alli o poder legislativo 
estit em luta :.tbert:.t com o goYernador que o 
·processou e o condemnou ou pronunciou. 
Si, com cífcito, isto ó verdade c ellc con
tinúo. no governo, parece-me que o systcm::t 
representativo estit muito mal estabelecido 
naquelli1rcgiüo r.lo Bmzil. E si elle alli cstti. cm 
,perigo, veri1lca-se um dos casos de intcrvençito 
previsto no ::trt. G" dtt Constitui~ão l~cderal. 
combinado com o !•. . 

Nilo alllt•mo; é um:.t duvilht que tenho c que 
espero ver dccidicltt pelo parecer cll1 llonradtt 
commissii,o. 

Ainda llontem, o nosso colleg::t, liomaclo 
senador pol' lllinas Geraes, alludiu ao estaclo 
de o.n:.trclli:.t que ame:.tçttvl1 deY:.tst:.tr o p:.tiz ou 
jit o csto.vo. dovast:.tnrlo . 

. O Sr .• JoiiG Dnrbnlho-Sr. pre
stdcnte,, o nobre.senaclol'pclo estudo do Pi:.tuhy, 
que nus constderamos como um pernttm
bucttno :.tdoptivo, pelas snns relações o pela 
su:.t estada dut•:.tnte longo tompo n:.tquello. 
p:.tl'le do Bt•n.zil, começou pedindo desculp::t o.os 
reprcscnta.ntes aqui de Pernambuco, por to
mar a iniciativ::t do provocar :1 discussii,o sobre 
sobro os succcssos que se teem dado naquclle 
estado. 

Nós outros, rept•cscntantes de Pcrt1:unbuco, 
nos ug,tmrcl::t vn mos po.ra tratar desses Jhctos 
opportnmtmente, r1u::tndo se discutisse o pare
cer que tem de ser ofi'ereeido pel:.t respectiva 
conunis~ão, podendo entii,o set•em consiclcraclos 
os :.tcontccimcntos que alli se pnss:.tm. 

O SR. JoAQum PERNA~rnuco-Apoiailo. 
O SR. .Jo:\o R\RDALUo....;Entendemos, 81•. 

presidonto, que os factos occorridos em nosso 
estado süo ele unm n:Lturezo. muito intestino. e 
do um c:.tracter muito local. •. 

0 SR .. JOAQUIM PERNA~!OUCO-Apoiado . 
O Sn. .J oXo BARDALI!O .. , po,m serem tra

t;tdos nqui no Senado. Entretanto, est;w::tmos 
tL espertt, como disse, do parecer p:.trtt :.tpre
sentarmos ::t sett respeito noss:.ts conside-
rações. · 
. Nestas condições, porto.nto, voto pelo reque

runento do hom·ado sen:.tdor, o.gtmrdmulo-me 
par·:.t tt discmsüo do parecer. 

0 Sn. COET.TIO RODRIGUES-Muito bem. 
Ninguem mais pedinclo :1 p:.tlavr::t, encel'l'a- . 

se a discussão, · 
Posto ::t votos, e ::tpprovado o requerimento. 

. Nií,o estou lm!Jilitado :1 conhecer o estado 
· re:.tl do puiz, porque ac:.tbo de cheg:.tl' do cs- O §a· •. §ouu:t:a Coelnuo-Sr. presi
tl'tcngoiro ; mas ::te h o no ::tr algumo. cous;c que dente, Jhzendo eu p:.trte ele duas commissões, 
ninguem póde definir, que nii,o'posso appre- a~1bas tmbalhosas, como sii,o as de obras pu
hcnder pel'l'eit:.tmonte, mas que me nito deixa bherts c :1 de tlno.nçns, Yenllo pedir o. V. Ex. 
tmnquillo. Póde bem ser umn illusito do cspi- que me dispense dest:.t urtim:.t. -
rito timomto o natur:.tlmento .pacifico ele um V· Ex. Stcbe quo p:wtt as commissões o p:.tm 
homem que quer bem ::t seu paiz, mas Jlótle a meso, são neccssarios 40 SrR. senadores e 
tambem ser os prenuncias do nosso ::timO ter- sendo nós G3, llevütm ficar, por consequencio., 
riYel i porque, desgraç:.td:.tmente, pttreco que 23 senadores sem com missão nenhumtti porém 
todo o l:lD tem o seu 03. essa numero se eloya :1 27, porque alguns dos 

Tenho ,conclnido, peclindo permissão pttt•::t' no,;sos honmdos eoll~gas,,como os Sr~. Q. 
manda1• tt mcs:.t o meu requerimento. Boc:.tyu Yl1, i\lanoel Vwtormo e Ub::tldmo de 

· Amar:.tl Jhzcm pa1•to de mais de um::t com-

Requeiro que ::t commissüo de constituição 
·o Jlodoros do com urgeqci:.t parecer sobro o 
telegt 'l11l11lltt expedido de Pm•n:.tm buco ao Se· 
na(lo o remettido iL mesma na sessão de ::tnte
hontem. 

S. R.- Coelho Rodrioues. 

E' liclo, :.tpoiaclo o po~t3 om dimtssi:to. 

missii,o. · 
Assim, peço tt V. Ex. que consulto a easo. 

si me dispens:.t da conunissii,o do finanças. 

O SI·. Pt·osi<lcntc-0 Sr. sonarlor 
Souz:.t. Co_elho,allegnndo quo litz p:.trto tle duns 
comnmsuos, o. do obras public:.ts o omprozo.s 
priYilogiaclas o a do !lnttnçn.s, pede tlispenso. 
d:t do finanças. 

Consultado, o Sanado concedo n disJ.lensa• 

:.-. 

.... 
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O Sll. PRESIDENTE-Nomeio para preencher 
a vago. do Sr. Soúza Coelho na cominissílo de 
finanças o Sr. Rodrigues AI ves. 

CotTido o escrutínio, recolhem-se 34 esphe-
ms, sendo 17 brancas e 17 pretas. · 

A votação da proposição fica empatada, e 
na fOrma do art. 172 do t•egimento ser;i ella. 
repetida na sessão seguinte. 

Vota-se em 2• discussão e é rejeitado o a!'
tigo unico da proposiç•ão da Gamara dos De

VOTAÇÃO DAS MATEFIAS CU.JA DISCUSSÃO FICOU putri(IOS n. 90 de 1892, elevando a arsenal de· 
. . ENCERRADA N'~ SESSÃO ANTEI'IOR I 11 classe O de Porto-Alegre, sem augmento de. 

pessoal. · 

ORDEM DO DIA 

o Sn. PRESIDENTE annuncia a votação, cm A proposic:ão vae ser devolvida á outra ca-
'3:, discuasii.o, da pr•oposição da Camttra dos mara com a communicaç•ão do occorrido. 
Deputado:;; n. 83 de 1892, relevando i1 viuva Vota-se em i" discussão, e é ·approvado e
do tenent.e relbrmado elo e;xe~cito .João Carlos adoptado para. passar it 2•, indo antes á com
Pereira Pinto, a prescr1p~ao <lo lap:;;o de missão de obras publicas e emprezas privile
tempo plt'a recebei' o meio soldo que lhe giadas, o projecto do Senado, n. 1 de 1893, 
compete. a.utorisamlo o governo a conceder 11 Empreza. 

Corritlo o escrutínio, recolhem-se 35 esphe- Progresso Industrial do Estado do ·.Espirita 
ras, senc.lo 27 brancas e 8 I!r~tas. . San to mais 12 mezes de prorogação do prazo-. 

E' approvada a propostcao por 27 -yoto~ que teve para inaugumção dos engenhos cen
contra 8 e adoptada para ser rametttda a trues, em virtude de sua con·cessão. 
sa.ncçílo presidencia~. _ Se~ue-se em 2• discussão, com o parecer da. 

Vota-se em 3• ellsct.ss~o, ~ é appEovada .e commissii.o de m:trinha e guerra., o art. i• dOo 
adoptada pn.ra. ser r:emetttd:t a sn.ncçao pt•est- projecto elo Senado, n. 23 de 1891, crea.ndo
dencial, a. proposiça.o da. qamarn. dos Depu- escolas de aprendizes marinheiros nos esta
tados _n. 107. de ~8~2, _autortsando o gover_no dos de S. Paulo, Espirito Santo, Sergipe,. 
a eqmparar os pt•tmeu•os e s~gundos patro~s Alagoas e Parahyba. 
d~ arsenal· do gue_;ra da. caplt:tl ~os maclu- 0 SR." Q. BocA.YUVA. (peta ordem) pede> 
mstas do_ mesm~ aroenal, e bem a<;s~m. a equl- que s~ja lida a conclusão do pa.recer da . 
parar oo venC!ment_os dos, maclumstas das commissão, à. qual pondera. que na camara. 
lanchas elo mesf!lO n.roennl 110" das la.nchn.s do dos Deputados foi apresentado um projecto 
arsenal d~ ma.rm h a.. ,.. , . _ mais amplo, e opina, por consequencia, pelo-

Annl}l!,Ciada a votaça.o om 3 dtscussu.o da arliamento da discussão do projecto do Se-
propostçao da C~mara dos Daputaelos n. IOG nadú · 
do 1892, autot•tsanelo 0 _govet•no a mrtndar Fa~ e·te pedido unicamente para esclareci
pagar 30:000$ como prem10 ao Dr: Ct•ockat de mento d~ casa 
Sá, pelo mapp:t do estado . de Mmas Geraes, • · 
s. Pttu!o, Rio de Janeil•o e Espirita Santo, e O SR. PRESIDENTE declaro que, apesar de-
corrido o escrutínio, recolhem-se 34 espheL'as, ter sido elistribuido hoje o parecer impresso, 
sendo 18 pretas e 16 brancas. . vai elle se1• lido em satisfaç•ão ao pedido do-

E' rejeitada a proposição po1• 18 votos r.on- nobre senador. 
tra JG, e vae ser devolvida a outl•a cama.ra. o SR. 2' SECRETARIO procede a leitura. pe-
oom a communica~ão do occorriclo. <lida. 

Segue-se a. vota~ão, rim :J' discussüo, da pro- Ning-uem mais pedindo a palavra., encerra-
posição lltt Gamara dos Deputado>. n. 07 de se a discussão. 
1802. autorisanclo o g-ovet•no n. comprat• ao 
cidatliío Alrredo Moreira Pinto a. propriedaele Seguem-se successivamente em 2' discussão,. 
do seu Diccionario Geogm.ph ko e Hi->torico, a qual encarro.-se sem debate, os u.rts. 2" e 3~ 
pela. qmtntia tle GO:OOO$ pagos em prosta~·ões do projecto. 
do 20:000$000. 0 SR. PRESIDENTE- Antes de se VOto.!• Cio 

Corrido o esct•utinio, recolhem-se 35 esphe- projecto, convem informar ao Senado de que-
ra.s. sondo 21 pretas o 14 branca~. na lei que reg-nltt a tbrça naval do exet•cicil> 

E' rejoitadn. tt proposi~iio por2l votos contra COI'J•ente ha uma <lisposiçii.o que inutilisa 0o 
· 1•1 e v~o ser devolvida :i. uutrn. camara com o, projecto em discussão. 
communict\ção do occorrielo. A commissão deu par;cer no sentido de 

Segue-se a. voto.QãO, em~" dis1ussão, do. pro- o.g~lardat' o project,o.da Ca.mam. Este pro.iectrt 
posição da C.tmnrtt tios Deput:ldos, n. I 0-1 do vem ao Senado, Jo1 .o.ppl'ovado e hoJe e ler 
1802, o.utorisandu o govm•no a concodcr seis que t•eguh il. Jbrça naval po.m o corrente
mezes do licença, com o ot•dent~do, a Etluo,rdo exe1•cicio. 
:Mt~cedo rlo Aza.mbn,itt, engenlwiro-Jlsettl do No al'tigo 2' dosstt lei, que é a do n. 87 ~e· 
4" c!Mse dtt rcp:ll'ti~•iLD do Jlsculi~a~ii·J das Es- 20 de setembro de 1892, existe a seguinte tllS· 
trM!o.s do l~el'l'.J dtt União. posição. (LG ,) 
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A lei que ncalJO de ler, em vez do crear es· O Sr. A.mnro Cnvnleant.l -
oln.s de aprendizes marinheiros cm sete est<t· Sr. presidente, temos de votar um projecto.· 

i ... dos, creou-as em oito destes. . cuja materia li da maior relevu.ncia sob qual-
,1 · Posto <t votos o at·t. I' do pro,iecto, érojei· quet• ponto d·l·vistn. pelo qual seja encu.:ra.do:: 

'.;' 

' l 
" ·i 
:! 

; 
J 

tado, t!cande prejudicados os arts. 2" e 3•. e como as leis anteriores que regem serne-
. Segue-se em 2• discussão, com o pat•eccr da .lhante assumpto pertencem no regímen deca

commissiio de finanças, o art. I" do projecto h ido, póde um tal facto deixar suppor áquel- · 
do Senado, n. 56 de 1892, detet•minando que les que quizeram tirar argumentos de int.cr-· 
o f.l'OVerno não pótle, sem autorisaçilo especial pretaçãodn. conducta do Senado-por vcnturo.·. 
do Potler Legislativo, fazet• contra~tos por rr;jeitando o projecto- que na ment~ deste· 
tempo excedente do anno tlnanreiro que esti· imperou o pensamento da annullnçao dos. 
ver correndo, nem para serviços não contem· preceitos, até agora estabelecidos e sempre' 
piados na lei do orçamento vigente. em vigor. 

o sa. Parnsrorn\'TE _A com missão de finan- Portanto, convem declarar que a re,jeição-
ças do Senado destacou este ndditivo 1lo orça- proposta !ln proposição em debate não im
mento do Minlsterio de Industria, Viação e porta si não a a1I1rmaçiío de legislação já ex
Obras Publicas, pat•a o exercício de 1893, se· ist.ente, vi~e~te e inconte~ta~a, COI~~,?~ova-
.parando-o para constituir projecto distincto. r~t em se., llll!ll, Ie~do a., ora os 111 t1.,os di.Lfl, 

O · t · d · t · ~ ddTerentes le1s. (Le.) 
. yroJeC o, JlO~ equ~voco at~ecre arm,. n.t~ Portanto, si o voto do Senado ftlr pela~-

fot 1mpre~so, nao f01 remet~tdo hontem. tt jeição lo projecto fica subentemlido como
typogmphw., de modo que nao pôde set• chs· elemento de intet'J;retaQão do nosso pi·ocedi
tribuido hoje, mento, que o tem feito porque existe lei· 

anterior, q ne rege a ma teria em vigor para.. 
O Sr. Q. Boeayuva, como signa- o ca~o su,ieito. (AJloiadas.) 

tu.rio do Jll'O~cct~ . em dis~1:1ssão, . tter~dita o Sa. COELHO E CAMPOS_ voto pelo pro .. 
que ser-lhe· lua. hctto .conclu!r do stl~n~to do jecto pelas razões expandidas por v. Ex. · 
Senado o assenttmento deste a propos1çao su- . ' . . 
jeita no deb:t.te. ~mgue,!ll mu.ts pedmdo a palavra encerra-se-

Aproveitará, porém,· o ensejo para nssi- a dtscusS<tO. · . 
gnalar clttramente o espírito que presilliu á 'segue-se em 2• discussão, a qual encerra-se-

. organisaçiio do projecto a!ludido, o qual uiio sem debate, o art. 2" do projecto. 
representa si não uln proposito firme f.l., defesa . . , . 
das instituições da Republica, bem assim do . ~otu.-se e li l'P,JOltado o art. I , ficando pre-
primeil'O magistrado da nação, guarda, depo- JUChcado o art. 2.' · 
sitario e executor supremo das resoluções dos Entra em I" discussão o pro,jecto do Senado. 
representantes do povo. n. 2, de 1893, crenndo um com mando geral. 
· Não li permittido ncredit:l.t• que escnpll á superior da guarda nacional, com séde em. 

intuiçiío patriotica dos defensores tle nossas cada uma das capitnes dos estados da Uniãor 
instituições quanto lhes póde ser 1ittnl a in- ao qual t!cariio subordinados todos os bu.la
temperança llas facções politicas de um lntlo Ihõcs, commandos e brigadas do respectivo. 
e do outro, a má ou falsa npplicnçüo tlos di- estttdo, na 10rmtt que pelas'leis o regula. 
nlleiros do contribuinte. Dahl, a opnortuni- mantos íür determinada. 
dade do projecto, como um recurso-de pre
venção salutar, pcando já a desonvolturtt do 
Poder Exccuti vo,jit t\ condescemlencin em fuce 
de pretençõ?s intlividuaes, otrerecemlo-lhe, 
afinal, um esJUtlo, uma arma de defeso. e1I1ca
cissi.na pnm a i'ru.q ueza o o constt•nngimcnto. 

Niio desconhece que uma lei anterior prevê 
c pune os iilctos que a proposição busca tennz· 
mente evitar. Purec3 mesmo ociosa u votação 
ou pronunciamento do Senado. 

Os ttbsusos, porôm, são tiío fr·equentes que 
luz-se inclispensavel, sem embargo dtt r~jelt:iio 
do pro,iccto, nssignalnr o pensamento de seus 
autores, precisai-o I.! e motlo que o nilo venl111m 
perturbCLr do f'uturo intet•pretnçüos cont.rttrius 
no principio moralisltllor, quo não cessará do 
precon isa I'. 

AcrcdiÜl.fjUO hn explicado, dessn nrte, a rn.· 
zão por que occupou o. trlbuntt algum tempo. 

O S1•, A1nnro Cnvnlean1;1 julga; 
que a necessidade de novas leis que modi
Hquem, completem ou adaptem as leis exis-· 
tentes t'ts novas rE-lações creadas ou que us 
accomodom ás instituições rcpublicttnas, otre
rcco, sem duvida, messe abundante 1111ra medi,- . 
taçües e cst.udos do legislador, para qualque1· 
htdo que este lance suas vistas. Em muitos car 
sos nota-se que subsistem leis o leis boo.s, mas 
que ao mosmo tempo o pessoal encarregado· 
do. execução, da administrnçüo respecti·rtt dos-· 
apparece~1, ou mudou inteiramente. Ha como 
que instrumentos do nrtistns diflet•on tes, de· 
obt•oiros divct•sos, ent.reg·ues a müos quojiimuis 
os m:tnejttt•nm; e dtthi succedo que,jt'L no campo 
limitado da administt•açüo, j1\ no terreno pt·o
pt•io da justiça, j:'t ntts varias rclnçües do or
dem publica., todos os dia~ tlcscoiJrom-~c lu.-
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cunn.s, tlefcitos o embn.raços que se convet•tem 
cm ou t1·os tn.ntos obstaculos 11 bon. mn.rchn. do 
servir;o pulJlico e, its vezes, ntó ao reconheci· 
monto do p1·oprio direito. 

Elitbomndo, pois, o. projecto que · orn se 
nchn em primeiro. diseussii.o,o orn.dor teve jus
tnmente em vistn. não uma orgn.nisttr;iio da 
guo.1•tht nacional em todos os detttll!Cs, mas 
t\ttender a dutts mzües que as circumstttncias 
tot'n1u•am de palpittmte procedeu c ia : uma, n 
tlescen trn.lisaç:ío do serviç•o; ou tt•. 1, su bsti tu ir 
na administrttr;iio tla guat•da nacionttl, o pes
soal que dcsttppnreceu com a instituiçi:io mo
narchicn do J,aiz. 

Si o ministro dn justiça devesse expedir 
o assigna.r com n devida pontualidade todas 
as patentes tht gua,rda nacional, desde a,s de 
alferes :1te as de coronel, p:1m os diHerentes 
·pontos desttt vttsttt União, por .certo não tcritt 
tempo, nem umtt !tora, sequer, p:>m rcscrvtw 
aos outros misteros do seu expediente. 

Sn.bo o Senado que n.lc_i de 1830 dttm ou
tt•'or:t competcncé:1 nos presidentes de pro· 
vincin. pum a.s~ign:1r c cxpcdit• :ts p:Ltcntcs de 
c:tjlitiio c subalternos. Esto. entidade de,;app:t· 
reecu. c com o seu dcsapparccimcnto ve-so o 
~OVCl1llO çentrn.l obrigado o. cn..t•t·cgitr üttul .. 
mente com todo o peso do servi~o. 

E!::; umn. razão por que no ortvlot• pn.!'eccu 
.com·cnientc o oppot•tuno Cl'CJ.l' um substituto 
n. ossattutoritli1tle nclministt•a,tim, pareccndó
lho que não :tntltwn crmdo adttptando pal'tt os 
estaclcs o qucjti existe com Peltt<;iio ao Distl·i
cto For.lcl'ul-:t creuçiio de um commantlo 
geral superior. 
· A c> to commttmlo gemi, que tlcyc sol' cxct·· 
cido por· uma :tlta. ptttento, ptweceu no ot•adot• 
assentarem as honrns ele gcnm•n.l de divisiLo, 
não sú porque genernl do divisão é o que 
exm·co o comma.ndo snperlor da gno.rtln. 
no.cional tio Districto Fetlcml, como tllmbcm 
liOI'fl uc honms do gcncr·al de brigndtt jit tem 
o coronel que commtttldi1 hriga.da em vez de 
silnplc,;: btttulhão. 

Esttt primeira rn.zf\o que levou o. ortttlor a 
nprcscntttr este projecto lbi, portttnto, n con
-veuicncia do serviço, isto ó, dcscont.t•ttlis~\l', 
pn.m :ulministt•ar melhor; - c a seg-undn., não 
1ncnos ttccoita vel, ó, p:.tm q ne a gnttrtht nn.· 
cional preste serviços nmis directos aos estados 
do. Uniiio sendo dota,da de possoul melhor 
cseolhido. 

E! ln pode Yit' a sor muito.s vezes o mclhot•, 
·sustenüwulo tlas institui<;úcs locncs c dtt ordem 
puLlicu. . 

Dttmlo ao a.lto i'unccionnrio, que vem suhs· 
titui1· o antigo presidente do provincitt, o 
clíl'eito do nomcttt' os olllchtcs do ttltel'es :1 cn· 
pitiies, o orador 11ensa ter sa,tisl'eito ás tlmts 
nccessitlndes do que ttc:tbtt de lhllur- ntelllm• 
expediente tlo set'viço_, c melhor lmbilita~ão 
111' cscullttt do pcssottl Hlonco. 

Por outro lado, as 11o.tcntes supel'iores n. 
ca,pitiio, sendo de propostn desses.commMdos . 
superiores das capita,es dos esta,dos ao Presi- ' 
dento (\a, Ropuhlica,, por intermetlio do mi
nistt:o da justir:a, mn.ntom quttnto conv~m n 
unidttdo de n.cçii.o do set•viç'o gemi. · 

Os detltllles rlo pri.\jecto niio teem grande 
signiflcn.ção ; são artigos que o rcgulttmento 
cspeciflcarti melhor. Qunnto, porem; ao pen
sa,mento capitnl do projecto, suppue o or:1dor 
set' do utilid:tdo llllblicn.. (Muito bem ; mttito 
úam:) 

O !§u•. -'~h~lcida ll:tarJt•ct:o -Sr. 
presidente, :1 considct'i1<;iio ·que me merecem 
os signa,to.rios do projecto, mo 1brço. vir it 
trilJIHla. c usttt' tla pultt vm .. 

Ni\o tlevht fazei-o em J" discussão, mas,. 
it vista, tla tlccl:uação do nobre senador, de 
que o projecto merece a ttpprovttr:üo da, caso., 
como militar, destlo jit me opponho ao § l" do 
art. 1", que contem o s~guinto : «0 chefe do 
commttndo g'Cl'ill terá :1 g'l'tttluação o honras de 
general tle di visito, q mtndo por ouko titulo 
niT.o lhe compit:1m m:tiorcs, etc., etc.» 

Ortt, S1•. Pl'esklcnte, nos Ci11llllOS ele batalha, 
em tlclbsn. da ltom•tt nacional, n nnc:t se deu o 
ponult.imo posto do exercito, que ó o de ge
neral tlc tlivbiio, a,os co1·oncis de volnntttrios 
da, ptttl•ia, c da gltttl'tht na.ciona,l ; como é que 
cm tompo tlc paz, vem so doclamr ~ne nos 
rw'tllttmen t.os tltt gmwdtt nacional de cada, · 
eof.1do so de ~~ gratlua~ão de scmolllttnte 
posto? 

E si nunctt se. deu :1 um po.izano, rtuc btt· 
tia-se em tlesttH'eonttt dtt honra naciunal· nos 
cmnpos dtt b:ttallw., posto.> de gencmes, como 
vamo.> d11l-os !tojo, no tempo de pa,z? 

Acho isto um:t iniquitl:tdc. 
Sr. presidente, o Jll'O,jccto regulat•istt a. 

gtmrdtt nacional c pot• isso tcrit o meu ttpoio, 
menos nessa ponto. Si temos olllcia,es gene
raes rclbrmatlo.>, rtnc podem desempenhar 
sa,tisfi1Ctoriamontc as i'nncçucs do commando 
superior dn.a cttpitnes dos csta.dos ... 

0 SR. AjlATtO CAYALCANTI-Estcs não estão 
excluídos; potlcm SOl' i1llrovcitttdos. 

0 Srt. ADmrDA BARRETO .. , como tÍ que 
Vttmo.> dttr tt um pttizano tt nomeaçii.o do 
posto de g·enorttl tlo divisão, com preterição 
tlos direitos dos gcne!'ttes de brigatla,?! 

Em uma necessiclttde do guerra,, quando 
reunir-se es>n 1brr,tt it do exercito, pn.rtt com
bater o inimigo, vor-se-hn um genoml do 
brigadtt do exct;cito sm• commnndn.tlo por um 
general do divisiio tltt t'OÇtt! (Riso.) 

O Sn.. A. BA!l:'IA-Niio são ela, l'OÇlt ; são 
dlls eltpitttes dos estados. 

0 SR. AT,)m!D;\ BAnrtETO-Pttro.ce que os 
ne bres soiutliorcs lt PI'CSOtltttmm este lH'Ojocto 
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como meio de creo.r um exercito po.ro. se po
der gro.duo.r aquelles que melhor· desempe
nharem o.s ftmcçües de eleitores no.s proximo.s 
eleições "do outubro. 

Pelo § 20 do o.rt. 34 do. Constituição, o. 
força. do. guo.rdo. no.ciono.l Jõertenco ó. União. 

"' Devin.-se regulo.riso.r o modo de suo. orgo.ni
so.çito, como de facto ello. foi regulal'isado. pelo 
decreto n. 1121 de 5 de dezembro de 1891. .. 

Ó SR. A~IARO CAVALCANTI-Este decreto só 
orG"anisou bo.talhões. 

0 SR. ALMEIDA BARRETO-Não, senhor; O 
decreto que tem forr,'a de lei c so.be-se que 
muitos estados deram-lhe oxecuçi:ío, como 
Pernambuco, Pamhybo. e outros, creo.ndo 
brigadttS, nomeando coron:eis que servem de 
commandantes superiores nas capitaes. 

Mas, dar-se a um paiso.no honro.s degenero.! 
de dívisií.o, que e O lJCnultimo posto do CX· 
erclto, parece-me uma desmoralisação dos 
postos militares; e como estamos prestes a 
uma eleição geral, talvez se queira prepo.rar 
desde jit a "guarda nacional para graduur.se 
o\.quelles que mais vantagens oiTerecerem 
no mesmo piei to. 

Sr. presidente, na l' discussiio, nilo devia 
dar esto. ampla opinião que o.cttbo de emittir. 
Quero ver qual o membro ela commissilo de 
marinha e guerro., que se compõe quasi todo. 
de milito.res e tem de exo.minar o projecto, 
si appr·ovil. o § 1 o do art. 1 n ••• 

0 Srt. AMARO CAVALCANTI-Nito e materia 
de marinho. e guerra, é de legisluçilo civil. 

0 SR. AJ,MEIDA BARRETO-, .. que reforma 
completamente a9 leis IUilitares, logo deve 
aer tambem ou vida. 

Mas o nobre sennclor tem toda a razão. To· 
dos os dias estamos vendo e observando o 
chefi eh\ naçlío gradmw indivlduos por ser· 
viços prestttdos na campanha do PHro.guo.y, 
que terminou ha 23 armos, e aquelles que de 
li• vlel'illll e que ji• teom netos, estão notando 
ainda hoje serem dados postos militares por 
serviços prestados na mesma guerra t\ pessoas 
sem merecimento militar e ate que la nlío 1'o
mm! (Swsaçilo.) · 

O SR. A~IARO CAVALOANTr-Sílo abusos. 
0 SI~. Ar,ME!DA BARRETO-Silo abusos que a 

lei nilo permitte; mo.s est1io continuando. 
Estmnos nn. êpoco. dos abusos e, por conse
quencia, V. Ex. est:.\. no seu clir•eito apresen
tl1ndo o seu projecto. NiLo o combato desde 
ià, mas quero ver o que as commissües re
spectivas dizem 11 J'Cspeito. 

0 SH. ELYSEU MARTINS- 0 prruecto Ó mn.l~ 
uma l\l!leaçlt tLO orqamento. 

0 SI\. AT,MIWJA BAHRE'l'O-Scm duvldi!.. E ó 
PM'<\ milital'ÍSIU' IIUtiS 08 estadO$. 

l:ll~~,\1)0 \} -'V. J 

Si passil.r o § I' do projecto, deve. o nobre 
senador apresentar um outro mo.ndando ficar 
sem eiTeito todas as lei~ milito.re~, extinguir 
mesmo o exercito, que llle do.rei o meu voto; 
porque, a continuar como presentemente elle 
se acho., nilo 110. mo.is exercito, o que ha é umo. 
completo. nno.rchia. (Riso.) E como se n.e 
creaJ' ainda mo.is comtl!il.!ldoil superiores·da 
guard.• nacional 1 

0 SH. ELYSEU MARTINS-Já e11tamos muito 
militariso.dos. 

O SR. Ar,ME:IDA BARREl'o-Julgo que V. Ex. 
tem razlío. Deve-se creur um commando su~e· 
rior em cada capital do estudo, e nlío em todas 
as cidades, mo.s som se dt',t'em cei' 1Ls gradua· 
çõcs a simples paisanos, qu~;~ nado. entendem 
da arte militar. (RiJo,) 

Como jit disse, quero ver como se pronun
ciam as com missões, e en cão darei ou negarei 
meu voto ao proj0cto, de conformiuade com o. 
minha convicçlío e interesses do. classe mili· 
tu.r, que tenho a homm de aqui repre&entar, 
(Jlfuilo bem; muito bem.) 

Ninguem mais pedindo a palavra, encer· 
ra-se a discussilo. 

Vottt-se, o é approvado e adopto.do o pro
jecto po.ra passo.r i• 2" discussilo, indo antes it 
com missão de justiço. e legislaçií.o, 

s,ogue-se em 2" discussão, com o parecer da 
commissilo de finanças, e ó sem debo.te r~ei· 
tado, o artig-o unico do pt•ojecto tio Senado, 
n. 44 de 1891, revop;anrlo o decreto n. 804 de 
4 de outubro de 1890. 

Segue-se em 3" discussi:ío o projecto do se~ 
nado, n. 40 de !892, creando na cidade do. 
Campanha, no estado ele Minas Ge1•aes, um 
Externato ou Gymnasio Nacional. 

O Sr. AnleJ•ico Lobo tem neces
sidade de apPesentat• uma emenda ao prqjecto 
que esta em disousslío. Nlío vê, 1t excepçiio da 
tb.rnilio., da putrio. e da grande fami!ia a
lmmanidadc-nacllt tão querido como a torro.· 
e u. luz do sol ónde nos embo.laram em um 
berço hat•motüoso, onde tivemos a primeim 
no~ilo da divindacloe de tudo quo.nto e grande 
neste Inundo. Nesse insto.nte su •)remo, em 
que as agonias do imprevisto nos lançam quasi 
paro. o.lém tumulo, vem 1t memoria do nau-
1'rago toclo o compend.io da sua vida de ou
tr'orn; e, cer•to.mente, a parte mais divino.; a 
mnis bello. clesso. vidtt é o nosso primeiro vd
gido, ti o clitt em que o ltOi!lem pôcle ttspirar 
peltt primcim ver.. · 

HrL mtlito:l ttnnos disto.n to do sou torríio 
rmta!, onclo floresce a civili~nçlío, ondo so cul
tivJun !\9 lctl;ms o que Llot'Jl1iet outr'oret em · 
um leito do ouro, mas que llo,jo est.tt pobre, 
omlJot•n. gosttllllo tle um clillltL pujante, o ora
dot• lembrou-se de que a mocidnde tro.zileirtt 
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:ficaria, oxygenadn. e forte si pam alli se mu
dn.sse o n.nt.igo intornnto do Gymnt~,sio. Foi 
vencido, :porém; e, como consequencia da vi· 
ctoria dos seus adversarias, formulou o ora
dor este projecto, que nem mesmo é original, 
porque clle foi inspiraclo pelas sympatllias 
de todos os collegas. . 

O projecto já nilo em do orador, em do Se· 
naclo quo o animara. a propol-o. O projecto 
1bi logo a primeirtt vez-facto singular !
approvado unanimemente. A seg-unda votaçilo 
ibi tambcm ulfanime o por occusiilo de enccr
mr-se o Congresso na sessilo passtttla, qun.ndo 
se cliscuti:1 :1 necessiclü.do ou nfi.o nccessitlncle 
do prorogaç,ão-contra :1 qual o orador votou ; 
aproveittt a opportuniclllde :pn,ra declttmr os 
motivos de seu voto. 

Protestttndo o Sr. senn,dor Souza Coelho 
contra :1 declrll'açilo do orador de que :1 2" 
votaçilo do pl·ojecto türn. un[lnime, o orn.dor 
t!ecl:1r:1 niio ter visto S. Ex. vot[lr contr[l ; 
igno1,a vu.-o. 

Nesses tempos ele gucrm em que n. Uniiío 
gMtou com os estados sommn.s lltbulosn,s, o 
que to v o o estado de J\o!in[IS Jl[l mestt do orr;a
mento? Toclos os ministol'ios são nullos ~. 
respeito de Mintts Geraes ... 

Respondendo n. outro aparte, diz o oradol' 
que lt guerm do lr!in[IS e tt g'UCl'!'l1 tlo seculo, 
e (1, guerrn. do arado. Os mineit•os nunc[l (h· 
zom revoluções r nem usn.m de estr[ltagenms 
:para conscg·uil' o que desc;ja.m. 

Pedem mm aul[l do A. B. C. ; querem que 
a mocidn.de lll'[lzileim tenha um rel'ugio, que 
leia Virgilio. E n, todoo esses closejos tivemm 
um[l só resposta, CJUe nilo l'oi dada dtt tribun:1. 
1\linn,s quer a milici[l das lettras e tt Uniiío 
não póde negal·[l. 

Niío lm perfeita igualdade, nilo Jm retri· 
buiçlio equittLtiva. O orador sentirú si o Se· 
nado lho proporcionar tal amitrgol'. Niío h [I 
nadn. peior do quo Ulll[l injustiça, A Consti .. 
tuiçilo de~ i~ Unil\o o enc[lrgo d[l insh•ucção 
secundarm ou superiol' nos estados. Cada 
qun,l que pretend[\ p[ll':1 si n.Jguma instit,tição 
deste genero o que mostre n. necessidade o :1 
utilidade della. 
· O Senado, emllm, Jhri~ o que entender cm 

sua justiç,n.. o. orador julgn. ter dito o qüe lla 
a favor do pt·o,Jecto. 

A Republic[l de Bcnjn.min Constant é do luz 
e de instl'Ucçllo e nüo do guerras constttntes. 

Es:per[l, pois, o oradot• que o Semulo 11ilo 
negue ao seu cstodo esRe tn.lher no convivio 
do banquete ela Jcderar;ão. (Jlluito bem, muito 
bem.) 

Emonda 

Ao art. I n cm vez do regulamento ttppro
vudo pelo decl'eto n. 1075 do 22 de novembro 
ele !SUO, dig-tt·su:':'"Reg·ulmnouto ttpprovado 

pelo decreto n. 1191 de 28 de dezembro de 
18~. . 

S[lln. das sessões, 12 do mn,io ele 1893.
Americo Lol1o. 

E' lic!tt, [lpoiad[l e post:1 conjunctn.menteem 
tliscussiío. . 

O §1• • .J oii.o Neiva diz que, na· época 
em que foi (\:presentado o projecto em discus
são. estava supprimido o internato do Gym· 
no.sio Nn.cionul, cujo pessoal docente, dispen· 
sado cm virtude d:1 fusão desse estabeleci· 
monto com o extern[lto, o illnstro sen11dor [I 
quem se deve n. autorin, do referido projecto, 
clesojava :1proveitar, creando o internato na 
cidn,de dtt C[lmp[lnha. · 

Ho,io, porém, tlttendendo :1 que já não per· 
manece em disponibilidade esse pesso:1!, pen· 
sn,ndo o Governo cm l'Qstabelecel-o, segunclo 
consttt eln,mensn,gem elo Sr.Vice-Presiclento d[l 
Republica, pn,rcce-lhe que nilo tem rn.zão de 
ser n: lei que n.utoris[lsse o externato nnquelle 
ponto elo estado ele Minn,s Gerues. · 

Aclduzinelo outras considerações com o fim 
ele justificar a stm opinião sobre o assumpto, 
lernbm que o professorado, lmbilitado em 
concurso, "[llll'l1 exerce1' o ensino na Capital 
Federal, nilo aceitari[l, de certo, :1 necessaria 
tran'sterencia para aquella cidade longincJU:1, 
onde esses flmccion[ll'ios flc(ll'i[lm sem tel' 
que lttzer, do mesmo moela que os professores 
dtt Escol[l Polytechnica, que estilo perccbenclo 
vencimentos em completa inactividade,[Jorque 
ninguem mandari:1 seus filhos parn t1Lo longe. 

Depois o nolJre senador pelo esmdo do Mi· 
nn.s Geraes salJe que ·o seu estado tem jt'tuma 
poderostt fonte de renda Ü[l União, :1 Estrada 
ele .Ferro ·Central, que :percorre qun.si todo o 
terr.itorio mineiro e que trn,t[l de pt•olong[lr 
tts suas linhas augmcntando .considemvel· 
mente o n,uxilio prest[ldO á J[IYOurtt e á · in
dustri[l :pastol'il de que, Jmvia pouco se oc· 
cup:1m cm cliscussiío, assim como as imlus· 
trias mn.nufttetureirn.s que no norte de Min[ls -
Geraes viío se desenvolvendo rapidamente 
com o estabelecimento de f<LlJriC[IS, 

E o n,utor elo projecto, que é irmiío de um 
dos membros do governo, conhece, sem du· 
vida, penstt o or[lclor, as grandes despezns que 
teem siclo feitas o a que este\. obrigadn, :1 Uniiío 
c nilo n.char:'t com certez(l plausivel quo so 
pense neste momento na creaçilo de um inter
nato na cidade d[l Campanlm que,ít evidenci[l, 
nilo o rec!tunn, com tttmanlta urgencia. 

O estttdo de Minas Get•n,es merece muito ao 
orn.dot·; o seu illnstre representante tambom 
muito lho mol'ece. 

Respondendo n. um aparte diz que, o Con
gresso ó um potlcl' constituído como os otüt•os 
poderes o os seus membros dovmn cctminlw.l 
lmrmonicttmon te. 
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Pel'guntD. si o projecto é de utilidade gerD.l, 
qual a vD.ntagem que resultaria para a Uniii.o 
dD. transferencia daquelle cst:~ belecimento 
para aquella cidade de Mimts e julg:t q11e ella 
apenas redunclo.ria em beneficio desse estado 
e para alguns paes de fami!itt residentes nas 
immediaçues da Campa.nlla. 

Era o que tinha a dizer. 

-O Sr. Americo Lobo aclmirn. que 
o nobre senador, tãa amigo da justiça e da 
equidade, se erga contra pllantasmagorias, i1 
ultima hora. depois de ficar emmudecido mt 
ultima votD.ção que sutrragou. 

Pensa que o pro,jecto nenhuma relnção tem 
com D. mensagem do Vice-Presidente da Repu
blica. O internD.to, cujo estabelecimento deve 
ser autol•isado por esse projecto constituido 
em lei, nii.o depemle de pessoal nem de mate
rial do antigo intemato do Gymnasio Nacio
nal; depende apenas de umà questão pura-
mente administrativa. • 

Acha inutil combater D. idea por esse lado, 
pelo facto inform11t!o nlL mensagem, e acha 
que o nobre general nii.o mD.nteve a precisa 
tactica da idea principal do contendo do pro
,iect.o. A idéo. principt~l ó a creação clo Gym
nas\0. 

Em nome da j ustiçt~ uni versa!, em no mo da 
deusa protectora dos 11ovos, o orador petle, 
francamente, o direito de Minas Geraes, 
direito, repct~. porque o estado que repre
senta pede com justiço. uma instituiç,ão que 
corresponda aos cursos supplem mtares das 
faculdades, uma instituição, emllm, cujo 
estabelecimento não tinha outr'ora quem o 
combatesse ao Senado republicano. Não sabe 
que possa justificar essa opposiçiio à ultima 
hora. 

O Ol'udor falia em nome da luz, pot•que 
pede a ereação de uma escola; tliz que seu 
illustre collega, ao contrario, Jltlla em nome 
das trevas, porque impugna o projecto que 
autorisa essa creaçii.o. 

Qnanto às suas considoro.ções relativtts ao 
local, l'espondo lembrando 1t salubl'idatle do 
sitio em quo se acha a cidade dn. C11mpauho., 
negando-lho a diJI!culdade do accesso que se 
lhe ttpt•esouta como argumento. 

Nii.o act•etlita que a C11mpanha seja desco
nhecida do nobre senndor pela P111'ahyba, 
cujas Babylonias o orador desconhece. As pe
quenas cidades süo proprias dos paizes civi
lisados o felizes; a Suissa ó 1brmadtt de 
pequenas cidade~. 

O tt•ansporte para n. Campanha, como ,iit. 
inlbrmou o omdot•, ó 1\lcil o est;'t tlopen~londo 
apenas 1111 l'Omosstt do trilhos pn.t•a tcrmintt
çilo tios tru.balhos em constt•twçiio, do uma 
vta J'ot•ren.. Ess11 ostrn.cltt niio se domomrti. 
em comnmnicar a capito.l com n. cidtttlo 
mineiro.. Mns o orador estti certo, entretanto, 

de que antes do trem de ferro Jà ha do chega.r 
o GymHasio, si a justiça triumphar. 

Ninguem mais pedindo a palavra, encerra· 
se a discussão. 

Indo proceder-se ú votação veritlco.-so nüo ha· 
ver mt~is na casa numero legal para deliberar, 
pelo que se faz a. chamada dos Sr~. senadores 
que compo.receram it sessii.o, deixando de res
ponder os Srs. Gommesoro, Theodoreto Souto,. 
Oliveira Galvii.o, Amaro Cavalcanti, Almeida 
Barreto, Rosa Junior, Coelho e Co.mpos, Vir· . 
gilio Damasio, Domingos Vicente, Bt•az Car• 
neiro, Saldanda Marinho e Pinheiro Guedes. 

A votaçii.o ftca adiadD. por falta de .numero 
legal. . 

0 SR. 3' SECRETARIO declt~l'D. que OS Srs. Vir• 
gilio Dam(1slo e Pinheiro Guedes retiraram· 
se por incommodados. · 

O SR. PRESIDENTE - Previno aos nob1•es 
senadores que na proxima semana incluirei 
na ordem dos trabD.lhos do Senado a propo· 
siçii.o da Camar<t dos Deputatlos, reorgani · 
st~ndo os correios da Republica, com as emen· 
dllS otferecidas em 2" discussii.o que, tendo 
ficado encerrada, roo.bre-se por ibrça tio re
gimento. 

0 SR. 3' SECRETARIO ( SCI'Vindo de . 2°) lê . e 
ftcn. sobre :\ meso., at!m de ser discutido na 
sessão seguinte, depois de impresso no Divrio 
do Col\{ll'esso, o seguinte 

PARECER N, 6 - 1893 

Emcnclas do Senado ti. proposição da Co.mara. 
dos Deputt\do~, n. !19, (!e 1892, que autoriso. 
o Poder Executivo a abrir o credito de 
13:317$174, para pagamento das despezns 
feitas por conta da verba-Soccorros publi· 
cos-no exercieio de 1891, com o tro.tamentm 
de indigentes atacados de molestias epide- · 
micns no estado de Santa Co.th11rina. 

Ao art. 2'-Supprima-se. 
Ao art. 3'-Digl1-se:-2". 
Sala das commissões, 12 de mo.io de 1893.

Ubalcli;lO do Ama1·al.-Americo Lobo. 

Em seguida o Sr. presidente designa o. 
seguinte ordem clo (lia para 15 do corrente: 

Votaçii.o om 3·• discussão,parn desempate dilo 
proposiçüo da Camara dos Deputaclo.ç, n. !04 
de 1892, antorisando o governo a conceder . 
sois mezes de liceHça, com ordenado, 
a Etltmrdo Macedo de Azt<mbu,ia, engenheiro· . 
Hsc:tl do 4" clnsso dtt Ropartiç,fLo de Fiscalisa
çiio da.s .Estradas do Fct•ro da Uniii.o; 

Votar,•üo em 3" discussiio do projecto do Se
nado, n. 40, tio I 892. creando, mt cithtde da 
Cttmpan!Ht, no est11do de Mimts Gomos, um 
oxtornato ou g-ymnasio naciono.l; 
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2• discussão da proposição da Camara dos 
Deputados, n. 115, de 1892, autorisando o go
vel!llo a revet• as tabellas do peS$Oetl dt~ todas 
as estradas de, ferro, de modo a reduz ii-o a 
attender aos vencimentos do mesmo passeai ; 
, 3" discussão da proposição da mesma ,Ca· 
lJlara, n. 111, de 1892, autorisando o governo 
a. conceder á Companhia de Viação Fer·rea e 
Fluvial do Tocantins e Amguaya a proroga
ção, por um anno, dos prazos estipulados no 
seu contracto para o e~tabelecimento e explo· 
ração do serviço de navegação dos· rios To-
cantins e seus affiuentes ; · 

3• discussão da proposição da mesma ca· 
mora., n. 122, de 1892, autorisando o Poder 
Executivo a conceder à Companhia Est1•ada 
4e Ferro e Minas de S. Jeronymo proroga
ção do prazo que for necessario para a con· 
clusão das estradas de ferro a que está abri· 
gada ; 

2" dita da proposição da mesma camara, 
n. 123, de 1892, mandando incluir na pro
posta de despeza que pelo Ministorio da Fa· 
zenda tem de ser annuaimente apresentada 
ao Congresso Nacional, as quantias necessa
ria.s :Para pagaJnento .ás vi uvas e herdeiros 
de oftlciaes fallecidos, do meio-soldo a que 
tivessem direito, segundo a lei em vigor ao 
tempo do fallecimento, uma vez que aquelles 
tenham provado o seu direito ate ít época da 
elaboração da proposta ; 

3• dita da proposição da. mesma camara, 
n. IDO, de 189!, abonando para todos os ef
feitos as faltas dadas pelo capitão de fra
gata Dr. João Nepomuceno f.laptista, lente dtt 
Escola Naval, de 11 de abril do corrente anno 
até a data em que apresentou-se ít mesma es
cola, depois de posto em !iberdadc•, em vir· 
tude da amnistia. 

Levanta-se a sesslio íts 3 horas e 20 minutos 
da ta1•de. 

9• sessao em '!5 de maio de 1893 

Prcsicle11cia do Sr. P1·udanta da Motcws 
( vica-p!•esiclanta) 

SUM~!ARJO- Chnmncln- T.oi~urn o nppt•o,•nr,fio cln 
nctn.- Bxl•twm~'l·r~- ]}i:icur•:w o ra•opostn. i! o Sr. 
Allll\l'o Cnvnlcrmti- Ortur~:\t no m.\- Votnr;ii:o 1ln. 
I'odnccüo n. ti-- Votnr..i'io das proposlçrios n"\. 10~, 
:115, 111, o ·J~2 o do pt•ojoctn n. 40- Ui~cttJ·~o~ dns 
St'l:l. Caolho ltncla•ign6S1 Ul.m\clino do Amnt•nl. Nol\~n 
Cflolho o Antonio llaon:t- gllCOl'l'(l.IIIOUto d!L ilis· 
cu~Hii.o dns proposb_o.õott us. -t~a o 1ú0 - Chnmntl/\, 

Ao meio-din. comptwecom 27 St•s. sena
dores, I\ saiJet·: Pt'tlllonte do Moraes, Antonio 
Baeiut, .Jo['í.u Neivtt, Souza Cuelho, Joaquim 

Sarmento, Gomensoro, Ct•uz, Coelho Rodri· 
gues, Cat,unda, Jolio Cordeiro, Amo.r.1 Caval
canti, Almeida Barreto, Firmino do. Silveira, 
Joaquim Pernambuco. Coelho e Campos, · 
Q. Bocayu va., Braz Carnéiro, , Saldanha Ma· , 
rinho, Americo Lobo, Rodrigues Alves, Aqui
lino de Amaral, .Joaquim Martinho, Pinheiro 
Guedes, U, do Amaral, Raulino Horn e Luiz 
Delftno. . . 

Abre-se a sessão. 
E' lida, posta em discussão, e, não havendo 

reclamação, dú.-se por approvada a acta 'da 
sesslio anterior. 

Sn. 3° SECRETARIO (servindo-de 1•) dó. conta 
do seguinte · 

EXPEDIENTE 

Officios: 
DQ Sr. senador Gomensoro Marques, datado 

de Curytiba, estado do Paraná, em 9 do 
corrente, pedindo licenço. para deixar de com
parecet• aos trabalhos da actual sesslio, em
quanto perdurarem os seus motivos de mo
lestia.-A' commissão de constituição e po· 
deres. 

Do St•. governador do estudo do Piauhy, 
datado de I I de abril ultimo, remettendo um 
exemplar impresso doF Apontamer~tos para a 
pl"opa,ganr.la da colonisaçao naque!le estado, 
organisado pelo agronomo Ricardo Ernesto 
Ferreira de Cnrvalho.-Al'Chive-se. 

Requerimento de Manoel Joaquim Pereira 
e outros moradores no districto de S. João 
da Parahyba, mun icipio de Cantagallo, pe
dindo o. nullidade do alistamento eleitoral 
pela lei n. 35 de 213 de janeiro de 1892 e que 
se procedtt à nova revisão ou se incluam os 
elettores clandestinamente excluídos pela com
miss~o ll_!Unicipal.-A' commissão de justiça 
e Iegtslaç<to. 

Representação de diver~os empregados do 
cot•reio do estado da Ballia, datalla de 19 de 
abril do corrente o.nno, pedindo igualdade de 
classe entre os cnrteiros, visto nlio haver ser
viço especial pa1•a cada uma das categorias 
ora existentes e ser notorio o encarecimento 
de todos. os generos.-A' commissão de Jl. 
nan~•as. 

Telegmmma expedido da. capital de S.Paulo, 
cm 13 do corrente, assim concebido : 

Senado Federal- Rio - Cordittes sauda· 
ÇÕQs.-Be,•nardino da Cttmpos, presidonte.-
Inteimdo. · 

Requerimento do obreiros d:t olllcimt de 
compo~ição da lmprenstt Nacional, datado de 
12 do corrente, pellindo o reconhecimento 
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formai das secções de obri\s, como partes es
sencialmente componentes do estabelecimento, 
e consequentemente com direitos correJa. 
tivos nos da corporo.çiio de obreiros,-como 
pa.rte integra.nte, que é, do pessmtl-clo mesmo 
estabelecimento, parti todos os efi'eitos e fins 
legaes.-A' commissiio de finanças. 

O SR. JoÃo NEIVA (seroinrlo de 2' secreta· 
~-io) lô o vne a imprimir, partt entrar na or
dem dos trabalhos, o seguinte 

PARECER N. 7 -1893 

A acimmiss[o. de justiça e Jegislaçiio, tendo 
examinado a representação do governador do 
estado da Parallyba e os documentos quo a 
acompanharam, transmittidos ao Senado pelo 
ministro e secretario elos negocies claj ustiça, 
em otncio ele 14 de janeiro do correnteanno, 
entende que o Senado não tem competen· 

· cia. para conhecer da materia sobre que 
versa a mesma representaçiio~ · 

· .O que $e deprehencle da exposição do go-
vernador é que entro o juiz seccional e as jus· 

. tiÇas daquelle estado deu-se um conflicto ele 
jurisclicçiio, a proposito ele um lwúeas-oórpus, 
que o primeiro julgou-se autorisaclo a coli-

. · ceêler, e as a.utoridnde~ locaes entendem niio 
competir-lhe .. 
. Posta nestes termos a quest[o, é ma.nifesto 
que ni.io ao Senado, mas ao Supremo Tribunal 
Federll.l competia resolver o conflicto, por ser 
essa umo. de suas attribuições constitucionaes 
(Constituição art. 59 I e). . · 

Mo.s, como não fosse o conflicto levantado 
em tempo,nem possa sel-o mais hoje, depois da 
clecisiLo definitiva do Juiz seccional, nenhuma 
providencia cabe sobre elle. · 

Ao Congresso compete, quando se tratar de 
rever as leis elo. orgo.nisaçiio e com potencia da 
justiçn federa.!, firmar com cla.reza e precisão 
os casos elas. competencitts elos juizes c tribu
no.es do. Uniüo, de modo a evitar-quanto seja 
possível, os conflictos com o.s autoridades elos 
estados, muitas vezesimpossiveis de evitar. 

Em todo o caso, e som com isso tomar• deli
beração tl.lguma positiva, é de parecer a com-
missão: . 

Que os papeis relativos n este o.ssumpto 
devem ser devolvidos no ministro da justiça, 
que os transmittirú., si n.ssim julgttl' oppor
tuno, ao procuraclot• get•nl da Republica, afim 
de procedet• como no caso couber .. 

Sala dns com missões, 15 de maio de !893.
Gomensal'a. - J, L. Coelho o Campos. - Nina 
Ribeiro. 

Compttrecom depois do ;Ll.Jel'ta tt sessiio os 
Srs. Nina. Ribeil'o, Olivoit•n. G<~lvão, João Bar
bnllto, Messias ele Gusmiio, Rostt Junior, Do· 

mingos Viçente, Joaquim de Souza e Silva · 
Canedo. 

Deixam ele comparecer com causo. partiói· '· 
pa.dn. os Srs. João Pedro, Gil Goulart, Cunha 
.runior, Elyseu Martins, Theodoreto Souto, 
José Bernardo, Ruy Ba~•boso., Monteiro d& 
Barros, c. Ottoni, Paranhos, Generoso Mar
ques e Pinheiro Machado ; e sem ca:us&; 
participa.da os Srs. Thomaz Cruz, Fro.nc1sco 
Machado, Manoel Barata, Virgilio Damasio, 
Laper, E:Wandenltolk, Aristides Lobo, Joa
quim Felicio, Campos Sa.Iles, Santos Andrad~, 
Esteves Jlinior, Ramiro Barcellos e Julio 
F1·ota. 

O Sr. Amaro Cavalcantl .vem 
submetter a deliberação do Sena.do ·mais um 
projecto de lei, que, segundo pensa, ya~ ~a· 
tis1i1zer a uma necessidade ut•gente, smao m
adia.vel, do serviço publico. 

Sabe o Senado·que o decreto n. 848, de 11 · 
de outubro de 1890, orgo.nisou a. justiço. fe· 
demt em todos os seus ramos e detalhes, Mas 
ainda que o illustre autor dessa ref<!lrma, en~ 
tão ministro da justiça., empregasse todo seu 
esforço em sustentar no Congresso Constitu
inte a conveniencia de serem mantidos nos 
textos constitucionaes disposições, sinãe iden· 
ticas, ao menos de inteiro accordo com ~s 
princípios e os modos adoptados na orgam- . 
sar;ão feita ; todavia é facto sabido que os . 
mesmos textos constitucionaes não correspon· 
dem exnctamente ás norn1as traçadas nas 
disposições ·ele tão importante reformo.. . 

Textos constitucionaes ha que dizem ma1s, 
ou dizem menos; outros ha que não se acham 
de perfeito accordo com as regras estabe~eci
clas, ainda que em principio não as contrarieJl!. 

Desta circumstancin de ser• feita a or17am~ 
sação judiciaria da União anterioJ·ment~ á 
promulgn~,[o do. Constituição da .Repubhca, 
tem resultado na pratica da justiça muitos 
obstaculos, sobretudo originados de duas ra
zões de ver no caso. 

Para uns, estn organiso.ção níio tem força 
obrigatoria sinão nnquelles casos em que ella 
se acha taxo. ti vamente de accordo com os 
textos constitucionaes. Para outros, -nem mes· 
mo assim ella deve prevalecer com 1brça · 
obrigatorio., porque, embora a Constituição 
tivesse adoptado disposições o.nalogas, to
dtwia nddicionou- uma lei especial determi
ijttrd os casos e a (órma etc.-ou, como por 
exemplo, no o.rt. 58, que diz-em uma lei. 
sert7o marcadas as attribuiçües do p~·ocurador 
dct Rep!.iblica,-donde pretenderam m~itvs que 
o legislador constituinte, que niio pocha ser ~a· 
xaclo de i•'norancia acerca da relbt•ma exts
tente,- a~sim bavondo estabelecido, o que 
quiz, fbí signillcat• a necessidade de lei pos
terior uos textos consignados ..•.. 

/ 
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· Além destes inconvenientes, ou destas di
versas interpretações, que na prtttica se con
vertem em outros tantos ob~trtculos, rtintln. ha 

do strictamente necessario, para o bom anda
mento da justiça, segundo as normas já esta· 
belecidas. 

Com este pensamento nilo quiz c nem pre
tendeu fazer innovaçues na refbrma .indiciaria 
Jlropriamente dita, m•eada pelo decreto de I I 
de outubro de 1890. P<treceu-lhe que bastava 
consignar• êm disposiçües de lei o r•cmodio ó s 
lacunas que n. pratica tem Ülito conhecer como 

. ·outros que o m•n.dor vem n.presentar, e aos 
quaes convém attcnder o remediar. 

A propria reforma feita, ~.inda quando fosse 
considerada em vigor cm todas as suas partes, 
padece de muitas lacunas, ou niio tem para 
muitos casos o méio, a fórma de processo bem 
assentada, segundo a qual os interessados 110s· 
'sam reclamar que se lhes faça justiça. 
. Certo dessas condições de inconvenicncia, o 
proprio autor da organi;aç,iio .i udiciaria da 
Republica, como sabe o Senado, apressou-se 
em apresentar um PI'ojecto quo, si bem se 
recorda, tem o n. 47 de 1891, no qual, rcvcn· 
do toda a materia, S. Ex. procurava sn.nar 
todos os del'ei tos proprios, e todas as discor
dancias entre a lei existente c os textos con
stitucionaes. 

Este projecto, como deve lembro r-se o Se· 
nado, correndo os termos da discussilo,soll'reu 
varias emendas, e antes de ser votado em 3" 
discussão, foi mandado voltar i1 uma com
missão especial, nomeada para rever toda a 
legislação respectiva, quer o decreto de I I de 
outubro, quer as disposições contidas no pro
jecto e nas emeitdás o:trerecidas, afim de for
mar-se de tudo isso um codigo da justiça fe
deral, segundo os termos do requerimento. 

Mas este projecto, como deste simples enun
ciado se póde concluir, tem em vista areCu· 
siLo de toda a ma teria, tem em 'rista um tra
balhó novo, creando pessoal, augmentando 
despeza, estabelecendo nov~s competencias, e 
dando outras providencias, como é de suppor 
nas condiçues propostas. 

Parece, por~m. ao orador que o Senado, 
tendoadoptado o requerimento que mandara 
retirar o pi'ojecto do debate, deixou bem visto 
o seu pensamento, isto é,- que julgava inop
portuno, ou que tão cedo se procnmsse fazet• 
obra nova sem ainda se tet• verificado prati
camente si a existente nilo podia persistir 
addicionado-se-Ihe os convenientes remedias 
para os casos omissos ou deficientes. 

O orador tem convicçiio de que foi este o 
pensamento do .Senado, quando tHloptou o 
mesmo requet•imento ; e ainda mais, atten
dendo a q ne nii:o se acha no Senado o autor 
desse projecto pat•a nos esclarecer do seu pen
samento a respeito,-que j;'t nilo fazem parte 
do Senado nlguns dos que tomaru.m parte 
saliente na sua discussão, o ató um dos no
me~d?s p~r~ membro d;~ commissão eapeciltl, 
o dJstmcttssimo ex-collega, actual ministro 
do Supremo Tribunal, o Sr .. To:>é Hygino; c 
tendo mttis em visüt que no momento nüo 
convirá talvez fliZOI' uma nov;t rolbrnut com
pleta , sobretudo, pelo 1tugmcnto de despezn.; 
cntendetl que sm•ia opportuno apresent11r um 
pro,iecto IU1tis modesto, npem\s, cómprehensivo 

inadiaveis de serem preenchidas, e 110 mesmo 
temp~ armar, como legacs, os preceitos que a 
propria jurispruc~e~cia tem se _vi~to ~or·ç~da a 
adoptttl' HO exerClCIO da proprJa JUStiÇa. 

Antel de elaborar o projecto, confessa ao 
Senado, Jlrocm•ou entender-se com a alta cor
poraçüo do Supremo Tribunal Federal, para. 
que o inlbrmassc daquillo que a expcrienci<t 
propria do tribunal tivesse reconhecido como 
de inadiavel necessidade pn.rt\ o caso de que 
se trata. · 

Desse recebeu o orador precisas e bem i'un- · 
damentadas indicttçücs, e silo ,justamente 
estas que converteu em artigos do projecto de 
lei, que vem submcttcr ao Senado. 

Niio cogitou, portanto, e jú. disse, de uma 
reforma complet11, o ainda menos de des
truir a ot•n·anisaçilo feita pelo governo pro· 
visorio, qu~ nos seus traços geraes é boa e 
rccommonchwel ; cogitou a penas de, por ar
tigos complementares, preencher lacunas e· 
defeitos que se convertem na pratica em ou
tros tantos obstaculos it boa administraçii.o da 
justiç,a. 

Entre as necessidacles a attencler, sobresahe 
primeira- que se declare por lei que o de
creto do governo provisorio de I I de outubro 
subsiste em int'eiro vig·or, para que cessem de 
uma vez para sempre todas essas duvidas de 
que se tira.nrgumento em contrario, pelo tacto 
de ter elle sido promulgado anteriormente i:L 
Constituiç,ilo Federal. Em segundo Jogar, que 
se harmonisem os textos e os casos, por inter
pretaç:lo legislativa, paro. que fique firmado o 
pensamento do legislador e a pratica que eleve · 
ser seguida, sobretudo 11ara os casos que jà 
tcem sido objecto de p;ramle controversia no 
Supremo Tribunal Federal e que este jú. tem 
deciclido, guiando-se apenas pelo espirita de 
justiça que o rego. 

Por exemplo, nos crimes politicas. o Se
nado sabe que na importttnte questüe do ha. 
boa.ç-corpus eoncedido aos presos politicas de 
S. Pn.ulo, fbi objecto do gt'<Lndo duvido. e 
grande discussiio, trat[lndo-se de crimes poli
ticas que all'ect11vam !'1 scgurli.nçn c á oxisten
cia do cstallo, mtts não' dtt propria Uniiio,-si 
o St1prmno Tribunal de1•oria ou nf(o intervir, 
cemo inte1•veio, pam decidi!• 1111 hypothese 
sujeito.. . . . 

E' este um ponto assonttttlo pelo Sl!Jll'Olllo 
'l'riltunal Fotlel·al: q tlc, 11a espccio de' ci·imes 
politicas, dever-se·lu"lo comprchender, nüo só 
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os que directamente aífectam à seglll'ança e 
existencia da Uniiio, mas tambem, aquelles que 
aífectam os 11oderes políticos dos estados; por~ 
que os estados nl(o teem vida separttda da' 
União, uma e outros tcem vida dependente ile 
condições que cm SLtbstanciu. se identificam. 

E, por isso, attentar contra u. segurttnça 
politica de um estado, é attentat• contra uma 
parte· do todo, que é a pt•opria União. 

Assim está decidido pelo Supremo Tribunal 
e ossa boa ,iurisprudencia deve ser consagmda 
em artigo de lei. 

Outra que~tão, n[o menos importante e 
debatida, ó u. compctencia dos tribunaes fede
raes, quando se trttta de factos ou de crimes 
que,embora não especificados no mi nativamente 
na Constituiç[o e na lei organica, toda via in
teressam directamente i fazenda mcional. 

Neste caso se acha, pot• exemplo, o crime 
de moeda faJsa, o de contrabando e todos os 
outros de natureza. puramente fiscal, quando 
directamente commettidos contra a fazenda 
federal. -

O tl•ibunal tambem .iá decidiu que tinha 
competencia para julgar os crimes de moeda 
fnlsa, 

Esta regra, porém, fique p1•evalecendo, não 
sómente como jurisprudencia, mas tambcm 
como disposição legislativa, por set•a mente elo 
legislador, que esti~ consagradtt no pro
prio art. !5 da lei organica, que clispuo assim: 
«Acções que interessarem ao fisco federal». 

Simplesmente nddita-se claramente no pro
jecto, o que comprehende-se nas expressües 
citadas: «Acções que interessam no fisco fe·. 
del'al ». 

Um outro ponto não menos importante ó 
o fiXtU' do modo certo o preciso a alçada elos 
juizes seccimmes, o firmat• a existencia do 
recurso de t\ggra vo, seguntlo os c::tsos, pam 
que cesse a teimosia de ttlguns juizes, que não 
aclmittem semelhante recurso das :mas de~ 
cisues. 

Ul'ge tambem declarar que, além elos pt'O· 
cessas indicnclos no decreto n. 8,18, subsistem 
os demais da legislação om vigor, para os 
casos t•cspectivos ; porque, mais de uma vez, 
juiz o pat•tes toam hositudo acerca elo meio 
'legal aclopttwel, suppondo-se que o silencio 
d::t lei impo1•ta n prohibiç[o dos remedias an· 
teriormcnto estabelecidos. 

Com ctl'oito, nüo obst1tnto n disposi'~·ão geml 
do urt. 387 do citado dom•oto, que mt\lltltt 
soccorr~r-so i~ lcgisla~iLo cm vigor P.twn. os 
casos omissos, se tom posto em du vidt\, si alem 
dos processos determinados 1111, pt•opl'in lei, 
JlLitlo ou niLo tt pttrto lcsttdtt soccot'l'or-so a 
outros. 

Assim ú que alguns juizes se toem negado 
cmthocer elas ~ucstucs elo interdictos posscs
sot·ios, q110 aliús süo imlisJJOllstwois, como 

remedia de momento, muitas vezes em bene. 
ficio da propria fazenda nacional. 

O projecto procura satisfazer essa deficien·· 
cio., consagrando que. al6m dos processos de· 
signndos no. lei, podem se1• intentados outros · 
que existem, segundo a lcgishtção em vigor, 
q uanclo o seu objecto fot• de interesse da fa· 
zendtt nacional. . 

Outra questão de não menos, sinão de m11ior 
importancia que todas as outras, é a do 
haúeas-corpus. 

O Supremo Tt•ibuno.l Federal, em suo. pri· · 
moira phuse, estabeleceu, como jurispruden
cia, que ·o tribunal tinha competencia para 
conhecer originariamente das petiçues de 
habcas-corpus, qualquer quo fosse a autoridacle 
que tivesse prttticado n violencia, o constro.n· 
gimento ou a prisão. Entr·etanto, ultimamente 
a sua jurisprudoncitt é outra; pois, segundo· 
os julgados, o que parece assentado ó quo o 
supremo Tribunal Federal só conhece do 
ha!Jcas-cO?·pus por v ia (lO recurso. 

u~r SR. SENADOR-'-lsso ó contrario à lei. · 
0 SR. A~r,mo CA VALCANTI-COlllO esstt jU·. 

risprudencia, embot•a possa ser cligna de todo 
acatamento o pensamento em que se fundou 
o tribunal para estabelecei-a, ó indubitavel
mentQ menos gn.mntidora da liberdade indivi· 
dual,entendeu,nüo desrespeitar a .iurispruden
cia adoptada, mas por outro lado, estabelecer 
no projecto algum caso ele maxima impor· 
tancia, capaz do provocar. o tribunal a conhe~ 
cer originariamente da materia ; e assim 
escreveu. (L8.) . 

Sim, si o juiz de primeira instancia puder 
tomttr conhecimento prévio,o tribunahómente 
tomal-o-ho. cm gráo de recurso : mas, si tal 
lbr a imminencia do llOrigo que não reste 
tempo n perder, seja tambem o Suprem~ !l'ri
bunal competente pttra dar o sou apotJ em. 
gttrantia da liberdade. 

Ptwo. taes casos oxt.remos deve-lhe compe
tir jurisdiç[o originaria. 

n'o mesmo modo, quando o juiz seccional 
tem •lo conccclor ltaúea~~co?'pu.•, é mis~ér 
tornar bem chwa a sua competoncia, sobre
tudo llt\rn evitar os constantes conflict~s 
quo so dão nos estttclos entre essa autori-
dade e os t'espectivos juizos locaes. . · 

Taes são os pontos capitttes contidos no~ 
(Ufi'et•ontos paragraphos do ! 11 twtigo tio pro
jecto. 

Entretanto este tem ninda os at•ts. 2• e 3n, 
noa ~nrLcs trattt-so do ma teria que carece do 
t•omctlio nl(o menos nrgonto do q uo a especia 
jú. tmtada. Uol'crc-~o o ot•ttdot•" .i ustiçtt admi· 
ni~tmtivtt, "qmtl, .dopois do rogimon ropu
blicltno, cont,inim como CJUO ttllanrlonatlt\, ·1·es 
nullius, ao meio mts rolar;ucsjut'iclictts o con
tmctmws, q uo t\liás cL·cscom com o clesenvol
vimonto ele ordem acollOlllictL que so nota. 
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Questílo assáz debatida tem sido esta da 
justiçll. ndmnistrativa, em todos os paizes, so
bretudo após as organisaçües politictts consti
tucionaes dos di:fferentes povos, neste seculo, 
em que foi estabelecido o principio basico da 
separação e indopendcncia dos poderes po
liticas. 

De quanto se tom discutido c legislado 11te 
o presente, vô-se que tres systemas ou theo
rias domin11m o assumpto. Uns, que podem 
ser denominados os radicaes positivos, pro· 
tendem que a administrtLÇãO Ó sempre di.scl'e· 
cionaria nos seus despachos c ílctos, uma vez 
quelho incumbe obrar, não em proveito pro
prio, mas em nome do bem publico ; e alle
gam, pam sustentar essa doutrina, que a in
tervencílo do Poder .Judiciario nos actos admi· 
nistrativos scr•ia uma viGlação d0 principio 
da independoncia dos poderes politicas, alêm 
de trazer embaraços ó. propria marcha da 
administração, uma vez que qualquer acto 
ordenado ou consummado,ainda permaneceria 
dependente da decisão de um poder estranho. 

Outros, que chamaria mdicaes negativos, 
entendem justamente o contrario: dizem que 
toda vez que <L parte se julgar lesltda em seu 
direito, alleglludo lei, regulltmento ou con
tracto em seu fiwor: o acto cahe dentro dd. 
competencia rio Poder Judiciario, pt•oprilL· 
mente "dito, porque lL este compete conhecer 
dos direitos que disputam as p:wtes litigan
tes, sem precisar distinguir si de um lado 
estó. o indivi(luo e de outro a ltdministrnçiio; 
e, cousa notavel, tambem invocam o princi
pio (!a sepamção dos poderes, dizando que 
ta.es actos siio da esp herlL judiciltria, e por 
conseguinte, é o poder administrativo que 
illVlLde tal esphera. 

Ainda ha o terceiro ·systemlL: o dos que di· 
videm os llctos dlt administraçiio em duas 
séries, e dahi reconhecem lL necessidade de 
duas jurisdições. A primeira, a que cbamltm 
grMiosn, conhece dos netos, tactos ou recla
mações, quando não envolvem direito pro· 
prillmente dito, m:ts nos qun es hlL sempre 
allegu.ção de interesse attendivel, ou lL con
veniQncilL do serviço. Nesse caso dilo compe· 
toncia discrecionarilL ó.. !t!lt•n•idlldo ndminis· 
trativa, e quando muito, como se (liZ na lin· 
gungem dos escriptores, lm o recurso da au· 
toridade mal informntla, pltra 11 nutoridade 
melhor informadlt, ou mesmo, em certos cn· 
sos, dlL ttutoridndo inferior para a autoridade 
hierarcllicamente superior. 

A' segunda .i urisdição, clmmnda cln conten
cioso adntini.~t>·alilln, propriltmento dito, re
conhece o direitolio decidir dos actos e factos 

as competencias e recursos, ou é, como em al· 
gtms dos estados da Allemanlm, exercida por 
urnlL mltgistratura especit~l, porém de cara· 
cter administrativo. 

Este segundo systemlt de justiça adminis
tratlvlL ou contencioso administrativo é, com 
etreito, o mais gemlmente seguido, e é, nota
damente, o systemlL da Frltnçn, no qual ha 
sempre, como ~ermo da orgl1nisl1çi1o, um tt•i· 
bulllLl supremo, um conselho de estado. 

Entre nós, embora sem um plano assen
tado, sem lei geral que .iámais regulasse a 
materia, estabelecendo competencilLS, fórmas 
de processos, ordem de recursos, pltra todas 
as diversas questües e especies, todltvia pre
tendeu-se que havia sido este o systemlL do 
imperio. Com etreito, na pmtica da justiça 
administrativlt notava-se um certo arre
medo desslt orgmlisaçito J'mncezlt e de outros 
paizes, mas dava-se sempre lL maior lltcuna, e 
o maior embltraço, desde que não se tratasse 
precisamente da Jazendo; nacionltl, a respeito 
dn. qultl, sem duvida, sobretudo depois do 
decreto de 29 de janeiro de 1859, ha vilL uma 
orgmlisação, mais ou menos completlt, que 
regia os casos desde os collectores ate lLS 
thesourarias de fazenda nlts provincilts, e 
desms pn.ra o ministro da fazenda, e tribunnl 
do Thesouro, com recurso ultimo pllra o con
selho de estado. 

Mas, mesmo nesta especie-fuzendlL nacio
nlll-eram taes as divergencias, conllictos de 
jurisdição e de attribuição, que se davam 
no commum dos casos, que nunca houve ju
rispl'Udencia firmad11 a semelhllnte respeito, e 
é facil de comprehender porque. 

A cupollL do nosso systgma erlt o conselho 
ele ostlldo. Este, como o Senado sabe; crelldo 
em 1824 pela constituição do imperio, suppri
mido em 1834 pela reforma constitucional e 
novamente crettdo por umlL lei especial de 
1841, permaneceu ao lado dlL corôa até ao din. 
15 de 1wvembro; mlts, plL!'.I. dizei-o de uma só 
vez qual o alcance dos seus serviços impor
tttntes e nottweis, basta lLCcentultr que nunrlt 
teve, siquer, um regulamento definitivo; sub
sistiu todo esse tempo com os 11rtigos do 
reg-ulamento provisorio, promulgadõ em 1842. 
Nunclt, ao menos, houve em lei neto algum 
que lJem definisse a sua competencia, quando 
julgavlL O!'iginariamente, e quando devia jul
gllr por vm de recurso. 

E assim devht ser Jlttlllmente, porque, nüo 
sendo mL mniorin. dos casos, si não meramente 
Jiwultlttiva lL swt lLUdiencia ..• 

0 SR. CoELHO E CAMPOs-E' O caso. 
em que ~~ partQ interessada t'unda lL stm O SR. AMARO CAVAT.CAN1'I ... não podia ello 
rcclamar;ão cm um dirrito ofiimditlo; c estn. llrmat· regras quo servissem do norJUILS ó. 
.i uriscliçilo ó oxcrcidn. ou pelos pr·oprio~ runccio· justi,·tt mlministmLiva parn. totlos os casos. Do 
n~riospnblieos,gnardaditum:tcel'tlt llicrarcliia mtLIJCim que, i1. pfl.l'to ILS poucas regms ela 
estabelocilltt nlts leis ou rcgulttmontos, pllr~: leg·islttçlio fiscal sobre tt Jltzonda publica, nos 
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differentes ramos da administração, quer se 
tratasse de decisões dos presidentes de pro· 
vincia, das municipalidade~. dos ,juizes locnós, 
das ,i untas eleitoraes, d~.s com missões de re· 
conseamento, das nutoridades. do. instpucção, 
dn snude publicll., ou dns rcpnrtir;õcs do obras 
c serviços publicas, tudo ero. confusão e in· 
certezn. 

Todnvin, fnzêndo estn ligeira revisto. do 
nosso passnclo, é bom nccentuar que os ulti
mas pareceres e consultas do conselho de 
estado deixnm ver que a melhor jurispru
dencia ultimamente assentado. por éue er;t
que, si o neto dn arlministrnção consistin em 
nlgumn decisão dn nutoridnde publico., este 
acto. ern purnmento d:t compete~cia nrlminis· 
tratJva; mns, st o neto envolvia stmples inter· 
esses rln fnzencl:~, como proprietarin ou como 
pnrte na reivindicaçiio ele um simples direito, 
o conhecimento do caso cabia de facto e ele di· 
rei to ao Podel' Judicin rio. 

Mas, pnrn ver o Senado que, aindn nssim, 
nada llnvia de definitivo ou de l'econhecidn
men~o llrmndo a este respci to, o orador !em· 
brnra npenas dons ou tres casos. 

Em primeiro lognr, n mntel'.i:t do haheas
col'pus dos responsaveis peles dinheiros pu· 
blicos. Pelas leis· da fazendtt, pelas leis fiscncs, 
é_exp:esso que. o re;ponsnvel pOL' alcan?e ele 
dmheU'os pubhcos deve ser preso sem 1brma 

·de processo pelo. autoridade administrativa 
competente,e sem que a autoridade judiciarin 
possa conceder haúeas-corptts, ainda que o 
f'unccionnrio prove ter pngo o alcnnce verifica· 
·do. Entretanto, não obstnnte essa clecretnção, 
tão rigoroso., mas moralisadora das leis fisoaes, 
todo o mundo snbe que o Poder Judiciar lo 
intervinlia e interveio muitas vezes dando 
lmbeas-co1·pus aos responsn veis rla fazenda, 
sabidamonte trnuclu!entos. 

Um outro ca~o. E' tnmbem de lei expressa; 
que as decisões do Tribunal do Thesouro em 
materin fisco.! teem forço. ele sentença appare
lhndn. como se foram elo Poder Judici:l.t'ÍO. 
:rvi:Lis de uma vaz, porem, se hn observado 
que o Poder .ludicittt•io julgou-se com campo· 
tencía pam intervir, ncllllittir embargos, e nn
nullnr tudo, não obstante ser este um cnso 
mnnil'esto em que a adminbtt•nçiio obt•a como 
:mtol'iclndepublicn, o nfto como simples parle 
interessada. 

A proposito deste ponto, que o conselho elo 
· estl\(lo desejou firmar, mas que na prnticn não 
produziu o desojado elfoito, occot•re tambem 
UO Ol'll,c!Ol' Um Cli.SO pitSSlldO no osta1!0 do 001\l'á, 
ontüo província. A nssomblótl dttl!i havin feito a 
concessüo do tull!l estru.dttde !'erro tt determina· 
do indivirluo; este, niio tendo J'oito n,; e~turlos 
ou inicitldo os tr•tliJtllho:~ ntt ópoc11 devidtt, cs
Ü\Vtl. incurso, ou assim se prosumitt, na pentl 
do caducitltlcle. Sobreveio a sccct1; e o governo 
gor111, no pens~tmonto do ~tuxiliar os ft1mintos, 
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ou ele fazllt' a esmola pelo trabalho, pnra 
ovitar os desastres da ociosidade, lembrou-se,. 
entre outt•ns metlidas, ele mandar íhzer a es
trada ele Jarro qull vne elo Cnmocim ao Sobral. 

Estn oro. tt estrado. de ferro concedida. 
O governo cleclnrou por acto seu que nacliL 

o impedia de o fazer, visto como a concessãó, 
feito. por lei provincial, ,iá estnva cntluca. 

Pois bem, não hn duvida que o governo na 
especie niio decidiu, como parto, não tinha 
interesse em resolver para si a questão, por 
nquella J'órmn. Mas isto não obstante, o. parte 
prejudicada propoz n acçiio judicio.!, que cor· · 
reu todas as instancins, e o governo teve de 
pngs.r a somma determinnda, como indem· 
nisnção. 

A parte teve o reconhecimento de um direi· 
to, eu o sei ; mas o Poder Jucliciario não era 
competente na especie. Segundo apropria lei 
existente, n questüo deverin ter sido trazida 
no proprio poder administrntivo. 

Seja, porem, como for, é nesse estndo de 
cousns que encontrnva-se n justiça aclminis· 
tmti va no paiz ; e no regímen republicano 
ninda são pelares estas concliçües, porque, 
embora paro. muitos casos subsistam leis que 
os devem regular, desappareceu, todavia, 
todo o mecilanisnio que. existia. 

Nilo ó pt•eciso dizer que não temos mais o . 
conselho do estndo, que não temos os presi
dentes de provincin, que nüo temos as muni· 
cipalidacles, que não temos os juizes locaes, 
os qnaes, em dndos casos, exerciam attribui· 
ções do poder administ1•ativo. 

Urge, portnnto, legislar a semelhante re
speito. 

Respeitando, portnnto, essn clistincçüo que 
existe entre os a.ctol discrecionarios dn admi· 
nistração, o os actos que elevem motivar o 
contencioso ndministrativo, o projecto deixa 
ver que os primeiros continunm sob n acçiio 
clit·ecttt elas autoridncles udministrativns, e 
que os segundos sejnm confiados de direito 11. · 
autoridade judicinrio .. 

E' este o systemn ele vnrios paizes, notada
mente dn Inglaterra e elos Estndes Unidos da· 
Americn do Norte, e no nosso systema não 
deverá ser de outro moela. 

Em primeiro lognr, niio ha no regimen 
notunl dtt Fellern~•ão um pessoal administra· 
ti v o, hicrarchicnmente organisado em toda a 
Uniiio, ele modo a tomnr conhecimento elos di
fferentes lhctos em suns clifferentes ordens e 
instttncins com os recursos necessarios. 

Em segundo lagar, estabelecer para e caso, 
como meio legitimo, a cxistoncin de uma ma
gist.rntum eApecinl, nlrim de não pnrecer con· 
stitucional, ó umtt inutilidade; porque, pnra 
desempenhar ,iustnmonte osso oncal'fl'O, já 
existe 11 mngistrttturn f~deral, ramific11cla por. 
todo> os o~tados, o suuordinmla ao Supremo 
Tribuno.! Feclornl. 
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Tal é o pensamento consignado no art. 2" 
do projecto. 

0 SR. UBALDINO DO AMARAL- A questiiO é 
a linha divisaria. · 

0 SR, A~IARO CAVALCANTI- Esta SÓ em um 
Tegulamento muito especial podera ser bom 
determinada. 

O oraclor suppõe haver dado conhecimento 
ao Senado do objecto proprio do sou projecto. 

Pede, porem, ic mesa e a illustrada com
missão que deve sobre elle dar parecer que, 
quanto Jbr possível, abrevie a ~ua tareftc re
gimental, pois não estti. sómente convencido 
pessoalmente ria necessidaile da proposição ; 
ê tambem portn.dor de juizes, os mais compe
tentes na matel'ia, accordes em que o paiz 
muito precisa do uma lei complementar da 
reforma judiciaria. 

E' liclo, e fica sobro a mesa durante o 
triduo o seguinte 

PROJECTO 

O Congresso Nacional decreta: 
. Art. J.o O deci·cto n. 8tJ8 de 11 de outubro 

de 1800 continua a reger a organisaçiio e 
processo da justiça federal, com as mocliliclt· 
ções constantes dn. presente lei. 

§ !." A alçadtt dos juizes seccionaes, mar
cada no art. D, II a) do mencionado decreto, 
nuo comprehende as questões de direito cl'i
minal ou civil internacionn.1, e as que se 
fnndarem em convmiçües ou tratados da 
União com outras mções, qutt1quet• que sejtt 
o valor das mesmas. 

§.2. 0 O prazo para a apresentttç·uo dos re
cursos extraorclimLrios clo.s decisões dos juizes 
e trilmnacs dos Estados e elo Districto Fede
ral (pamgr11pho unico elo. art. 9, II cit.) e 
fixado no art. 340, a contar-se tht dal,tt elo ter
mo da interposiç•ão do rccm·so. 

§ 3. 0 Os casos e tt forma dtt revisilo dos 
pl'Ocessos findos cm materia crime, silo os 
especificados no sobreclito art. O, III, cujas 
disposir;ues silo extensivas, em todtts as snas 
partes, aos processos militares. 

§ 4." Nus causas civis e commerciaes dtt 
competcncitt elos juizes scccionaes t.l duelo o 
recurso do aggrn,vo elo petição o iustrumento 
ou a carl.tt tcstemtmhn.vel, nos termos do re
gulamento n. 737 de 25 do novembro de 1850 
o mais 1cgis1nç•ilo em vigor. 

§ 5. o Na disposküo dn art. ]::; d) tlo rle
crcto n. 8'18, -acçaa.~ que illtel'essttJ'cm ao (isco 
r~acimwl- se compreltcnclom todas as cttustts 
civis ou crimes CJil que l'l>r, pnt• qnulquct• 
modo, intoro,sndtl a liLzcmla nucional. 

§ G. 0 Na cli1sso dos crimes politico~. cujo 
processo c julgamento pertencem a justiçtt 

fccleral (art. 15 - e do citado' decreto) se 
comprellenclem não só os que directttmente 
interessarem ú. existencitt e segurança· da 
Uniiio, mas ailllla its elos Estados, isto ó, ou 
soja o ct•imo commettillo contrtt os poderes 
Jecleraes ou estadoaes. · 

§ 7. o NtL competencitt dos j nizes seccionaes, 
mttrcttda no art. 15jil citado, comprehemle-se 
igualmente o processo e j u1gamento dos cri
mes de responsabilidade dos funccion!lrios 
publicas Jedcmes que não tiverem Joro espe
cial. 

§ 8. o A prorogaçilo dajurisclicção cstatlo~1~ 
de que trttta o arl;. 16 do decreto n. 848, so e 
permittida nos casos em que as partes poclcm 
t1,n.nsigir. 

§ o.a Ao substituto do juiz seccional com
pete, alem das attribuiçiícs definidas no 
art. 19 do mesmo decreto, aÍJxilial-o ·nos 
actos preparatorios elos processos crimes ou 
ciYis, dtt sua j nrisdicç•ão, niio podendo. po
rem, proferir ~entenç!l definitiva. ou inter
locutor·ia com força definitiva, nem despacllO 
de pronuncia, on nua pronuncia, salvo no caso 
ele substituição plena cm um ou ma.isfeitos. 

§ 1 O. O Supremo Tl'ilmnal Federal, no 
exercicio dtt attribuiçilo que lho e conferida 
pelo art. 47 do decreto n. 848, é competente 
p[Lra conceder originariamente a ordem de 
habeas-corpus quando o constrangimento ou 
a ameaçn, deste procecler Lle autoridade cujos 
:wtos estejam sujeitos ti. jurisdicçilo do 
tribunal, ou f,\r exercido contra juiz ou func~ 
cionario Jedera1, ou quando tratar-se de 
crimes sujeitos itjurisdicção federal, ou ainda. 
no caso deimminente perigo de consummar-se 
:t violencitt, antes de out1•o tribunal ou juiz 
poder tomar conhecimento da as2Jacig em 
primeira instancilt. 

Aos juizes seccionaes, ·dentro da sua juris-· 
t!icçü.o, compete igualmente conhecer da peti· 
çüo de haúcas-co,·pus ainda que a prisão ou 
ameuç:t desta sojtt feiüt por autoridade esttt· 
d01c1, desde que se trate de crimes da juris
tlicçüo 1eclm•al, ou o acto se dê contm fnnccio· 
narios d~t Uniiio. 

§ 11. O l'Ocm•so permittido pelo m•t. ,jg do 
citado decreto n. l:ltJ8 póde ser interposto cli
rectttmente p!ll'lt o Supremo 1'ribunall~edoral, 
tla dccisiio do juiz tle primeira iustttncia que 
hon ver denegudo tt ordem de htt1Jeas-cm·pus, 
imlependentu de decisões do juiz ou tl'ibunal 
de sc::uncht instttncitt. 

a ) O mesmo recurso tambcm cttbe, quando 
o juiz ou trilmnttl se doclttl'll.l' incompetente, 
ou pol' qnalquct' motivo se ttbstiYOl' do conhe
cer thl pcti~•iio. 

b) 0 l'~CO!'l'OiltO UOVO instl'UÍl' O l'eCUI'SO !lO 
lll'll$0 do art.igo 4\J cit:ttln,tlovondo ser o mesmo 
l'e,potllliclu em 48 ltot•as pelo juiz ou triblllit\1 
(t QHO, quo o l'ariL expctlit• sem domam 11~crt1 
o supremo Tribun:d Fccloml. 

·• 



' ., 

• 

,I 
• 

SESSÃO EM 15 DE MAIO DE 1893 75 

c) Concedido. a ordem de habeas-co1·pus ao 
l'ecorrente, que se achar solto ou ausente, só 
sorit dispensado o comparecimento p~ssoo.l do 
mesmo, provado impedimento ou,justa causo. 
da ausencio,. 

d) No ,julgamento do recurso facultado pelo 
art. 40, supradiw, o Supremo Tribunal Fe
deral tambem podertí, desde logo, resolvm• 
definitivamente sobre a mo,tcria do mesmo, 
si, cm visto. dos o,utos, fot•em dispensttveis 
novos esc!o,recimentos c o comparecimento 
ulterior do recorrente. 

§ 12. Alem dos processos estabelecidos no 
decreto n. 848 pttra as questões do espccittl 
competencitt da :Justiça Fedem!, são ttindtt 
admissíveis no juizo soccionttl quaesquer 
outros 11tltot•isados pela logislttção cm vigor, 
desde que invo!vo,m questões dtt privtttiva 
competencitt fedem!, o seja nellas, por qual
quer modo, interessado, a Fttzonda Nacional. 

§ 13. Findos os 10 dias concedidos á deles:-. 
nos termos dos nrts. 200 o 201 do cito,do de
creto n. 848, o escrivão cobrará os o,utos, e 
o,brindo visto, dos mesmos, por igual prazo, 
110 procurador do, Fazendrt Federal pam dizer 
a•final-farit os autos conclusos para a sen
ten~tt definitiva. 

§ 14. O :tctual regimento do Supremo Tri
bunal I•'edernl, approvttdo em 8 de ag·osto de 
1891, será cumprido em todtts D.S suas partes 
d~ accm•do com as disposições om estabele
cidas. 

§ 15. As causas pendentes da decisão 
dos juizes e tribunaes dos Estados, que, 
por su:t natureza ou caractet• dos litigan
tes, devem pertencer ít jurisdicção federal, 
eerão remettidus ao juizo ou tribunal 
competente, aflm de serem definitivamente 
julgados, flc:tndo assim sem efi'eito n clis
posi<;ão p1•ovisoria do :trt. 3133 do refel'ido 
decreto n. 848. 

Art. 2.• Os juizes e tribunaes federacs pro
cessarão e julgarão as ca.usn.s que se fun
darem lll\ lezão de direit,os indivitluaes por 
:tctos ou decisões das :tutorido.des adminis
tra.tivas da. União. 

§ I." As acç,õos desta naturez11 somente 
poderão se1• propostas pelus pessoo.s olfen· 
elidas em seus direitos ou por seus represen
tantes ou successores. 

§.2." A autoridade ·administrativa, do 
quem emanou a medida impugnada, serit re
presmüada no processo pelo ministel'io pu
blico. 

Potlerão tothar pnrte no pleito o.> terceiros 
que tiverem um itltet•esso juridico no. decisão 
da. causa. 

§ 3." A pet,i~'ão iniciltl contct•it, o.lem dos 
n"mes d:w prutes, tt cxposi<:ilo ciscumstan
ciadtt dos luct;os e D.S indic:t~iles das not•mtts 
Jegnes ou pt•incipiosjuritlicos, donde o autot.• 
r.onclua que um sou direito subjectivo 1\.li 

violado por acto, medida ou decisão dD. auto· 
riclade o.dministmtiva. 

§ 4." A petição inicial indicartí. tambem 
as testemunhas e as demo.is pt•ovo.s em que 
~ autor se baseia e deverit ser desde logo. 
mstruida com D. pt·ova documental, salvo de-
mora imputavel Óil p:trtes interessadas. . 

§ 5•. A acção poderá ser despresada in limi
ne si for manifest:tmente ini'undad:t, si não 
estiver devidamente instruida, si a parte í'or 
illegitimn., ou si houver clecorrido um anno 
cl[l, data da intimação ou publicação da medi
lia. que JOl' objecto do pleito. 

Dest:t decisilo caberit o recurso de aggravo. · 
§ 13.• Admitida. D. acção, serão citados o com

petente representante do ministerio publico e 
nmis partes i n teressada.s, assignando-se-lhes o 
prazo de 10 ditts para contestação. 

Este prazo podertiserprorogado até :to dobro 
a requerimento de qualquer elos interessados. 

§ 7.• A reque1•imento do autor, D. autorida
de administrativo. que expediu o acto ou 
medida em questão suspenderit a sua execu- · 
ção si a isto não oppozerem razões de ordem 
public:t. 

§ S.• Findo o ·prazo de que trata o § 7•, 
observar-se-1m o processo c!escripto nos arts. -
183 a 188 do decreto n. g,J8 de ll de outubro 
de 1890. 

§ 9.0 Verificando a :tutoridade judiciaria 
que o acto ou resolução cm questão é illegal, 
tt annulllrtí. no todo ou em parte, para o fim 
ele assegur:tr o direito do autor. 

a) Consideram-se illegaes os actos ou de
cisões administrtttivas cm razão da não ap
plicação ou cl:t inclevida applicação elo direito 
vig·ente. A autoridade judiciaria fundar-se 
lm cm razões juridicas, ttbstendo-se do apre
ciar· o merecimento do actos administraétivos, 
sob o ponto do vista t!e sua conveniencil1 ou 
opportunidacle. . 

b) A mcdicltt aclministrtttiv1t tomada em 
virtude de uma factildaele ou podet• discricio
nario, só:-nente serit luwicla por illegal em 
mzrto da incompetenciu. da u.utoridadQ re· 
specti va ou do excesso do poder. 

§ 10. Os juizes e tribunaes apreciariío D. 
validttcle das leis e regulamentos e deixarão 
ele applicar aos casos occorrentes as leis ma
nil'cstttmento inconstitucionaes e os regula··
mentos manifestanicnto incompativeis com as 
leis ou com tt Constituição. 

§ 11. As sentençns flnn.es pn.ssarão em 
julgado e obrigttrfto tts pn.rtes e a o.clministro.
ção om relaçiio ao C[ISO concreto, qno lez olue-
cto c la discussão. . 

§ 12. A viollt<;ão elo julg·ado por parto da 
n.utot•it!ade ndministmtivn. induz em respon· . 
sa~ilicltulo civil e criminal. 

§ 13. Dccn.llindo O ttuLOl' tltl. ltCI;ito O VOl'Í• 
1lcm1tlo-so ter ~ido esttt nmliciommento in· 
tentadtt; poder:\. scx• conelemnutlo nas custaR. 
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em dobro ou tresdobro n. nrbitrio ela n.utori
cladc jucliciaritt. 

§ 14. A fazendo. nacional terá direito re· 
gressivo contra o funccionario publico pam 
haver as custtts que pag:tr. 

,§ 15. Ntts causas, de que tra.ttt n. presente 
let, bem , c? mo em t_?dtts nqJ!ellas em que 
forem decJdtdas questues constltucionaes, não 
havera n.lç•adn.. 

§ 16. As disposições do. presento lei nüo ai· 
tern.m o direito vigente quanto: 

a) ao habeas-corpus ; 
b) as acções possessorin.s ; 
c) as causas fisct1es. 

A proposiç[o é approvada por 19 votos 
contra 13 e adoptr.tcla pn.ra ser remettidn. á 
sancç•üo presidencial. 

Vota-se em 3" disccussiio, com a emenda do 
Sr. Americo Lobo, o projecto n. 40, tle 1892, 
creando mt cidade cltt Cn.mpanha, no estado de 
Minn.s Geraos, um externato ou gymnasio 
nacionn.I. 

E' o P!'C\iecto n.pprovado o adoptado pn.ra 
ser remettido á C11mara dos Deputados,· indo 
antes a commissilo de. redacção. 

Entra em 2·• discussiio, com o parecer da 
commis~iio do obras publicns e em prezas pri· 
vilegiuclas, o n.rt. I o da proposiçiio da Camara 
dos Deputados, n. 115 de 1893, autorisando o 
~ovcrno a rever as tabellas do pessoal de todas 
as estmd11s ele ferro. 

Art. 3.' E' mantida a juris.Jicç[o dtt n.uto
ridn.de aclministrativn. (clecreto n. 657 de 5 de 
dezembro de 1849) pam orclemtr o. prisiio de 
todo e qualquer responsa vel pelos dinheiros e 
valores pertencentes a Jllzenda federal ou que 
por qun.lquer titulo,se ncharcm sob 11 guare!~ O S1•. Coeiho Rodri;;;ueM atnr
da mesma-nos c:tsos de n.lcance ou de re· ma que [ijt•a para desejn.t• que a honrada 
missiio ou omissiio em Jazer :'ts e1{tratlns nos commissão dissesse alguma cousa sobre o ai
devidos pro,zos, Jüio sendo atlmissi v e! a con- cn.nce pratico do projecto em discussüo, pt•in· 
cessilo ele 1tabeas-Do1·pu.~ por ttutoridttde judi· cipalmente em relaçiio a dous pontos : si elle 
?in.ria,, stLlvo si 11 petiçiio do impetr:tntc vier envolve augmento de despeza, o, no caso affir
mstrmda comclocnmento de r1uitaçllo ou elo· mn.tivo, a quanto pocler:'L montar um tal 
posito elo o,!cance verificado. accrescimo. 

· São competente~ para or~enar a prisiio de Feit~ este pecl_i~o a honrado. commissüo, 
qt!e _trato. os te 11rtt~·o, no Dtstt·icto .Federal, 0 apt·ovetta a occasmo para , cledn.rar, u_mn. yez 
~mmstl'o e secretttrw dos negocias ela Jhzenda ·por todas, que, Qm materm de autortzaçoes, 
e nos Estados-os inspectores das allitncl~"as' ~ tem-se imposto como regra só concedei-as 
os cheles ou directores dn.s dele"aci11s fis~aes nos. cttsos expressos em 11 Constituição. 
rola ti va.mente n.os indivicluos, q"ue funcciona: St o. mn.teritt de que se trata é da compo
rem ou se acharem no respectivo Estado. ' tencin. d9 Po~er ~xecutivo, .este nüo precisa 

Art. 4. o Revogam-se as disposiçlícs em do autot•tsaçao; SJ, porém, e e !ln. da compe· 
contrario. tencia do Poder Legislativo, não a póde conte· 

Sala dtts sesslíes 15 de m·
1

· 
0 

d 1803 rir, pot•que, no caracter ele clelegad~, n§o pódQ 
Amm·o Ccwalccme/ ' 1 e · ·- subdele:;-\tr; nem . _encontr~. n.utortzac~o )?l!:l'a 

· f~zel-o, .Jtl no seu dtploma, .Jtt no, ConstJtutçtto, 

ORDEM DO.D!A 

Entra em cliscusslio unica e ó sem debate 
approvada a redacç•iio tl!1s emendas do Senn.tlo 
a proposiçiio d~1 Camn.t'tl dos Deputado;:, n. I 19 
de 1802, autonsando o Poder Executivo n nbrir 
o credito d~ 12::317$17•1 para pag:1mento elas 
despezas fettas por conttl ela vet·IJa-Soccorros 
Pnblicos-;no. exercício de 1891, com o trttta
men~o elo mel1gentes atacados do mo\Qstias o pi· 
demJCas, no estado de Sttntn. Cn.thnrina. 

Segue-se a votnç[o, om ::l" discussiio paro. 
desemp:tte da proposiçlio dtt qamltl'a dos 'uepu
tados, n. !0-1 do 1892, autot•tsttllllo o "Ovcrno 
11 conceder seis mezes do licenç•a, co~1 orde· 
nad?, 11 Ed!Hii'clo Mac(dO do Azn.miJ::jn, eng-o. 
~)1o:r0·t1s~al tio 4'' classe d1t RcpaJ•ti<;,ilo de 
bscaltsaç•:Lo das EstJ'tltlas de l?erJ'<J cl:1 Unliio· 

Corrido o escrutínio, t'ccolhcm-so :l2 esplter;~,s 
sondo Hl branca' c 13 prcttts. ' 

,]tL, finalmente, no regimento da casa. 
Niio póde nem quer ultrn.passar os po

deres que tt lei lhe confere, e repete 
uma vez por todtts que votará contra todas 
as autorizações nilo previstas na Constituiçilo 
da Republica. (M'ttito bem.) 

O St·. Ub:aldino do Atnnrnl 
ta.mbem solicita das commissões que derttm 
parecet• sobro o processo a grar.,tt de o escla· 
rec(lrom a respeito do uma palavra que na
quello se conl;em e que não comprohonde per· 
J'citttmentc. E' ütnto mais obrigado tL pedir os
clarecinwntos qmtnto, !itzendo parto da 
commissilo t[,J redtiCr.,fío, carece do intbrma· 
<;lícs segm·as parti guin.r-se no cumprimento 
de.oiJrig·n•:ilo ulterior. (LG) : 

« Ficn o Poder Executivo ttutorisa,lo a 
rcvet• as t1tbo!l:ls do pessmLl r lo todas as e;. 
l.t•at!l1~ do J'erro, do modo a reduzil·o e a 
atta/l(l<J1' aos vencinwnloY do mesmo .. ,» 

Nüu sttbe o que pudo isto significar. 

'I 
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NiLo sn.be si subsiste o,utor:isaçiio no Poder O .Sr. Antonio Daena, depois de. 
Executivo Jll1rl1 rever ns tabellas de venci- let· o art. 1° do projecto em ·discNssão e o 
mentos, augment11ndo-os ou diminuindo-os, o,rt. 19 da lei do orç~monto para. o Ministerio 
ou si outra. interpreta.~·ão convem applico.r de Viação e Industria., llecln.l'l1 que não tem . 
110 texto. razão de ser o n&stunpto sobre que o Senado 

E' certo que o trnbttlho foi Jeito pelo go- estabeleceu o debate, visto como a proposição 
verno e fica dependente da 11pprovaçüo do ncl!l1·Se virtuttlmcnte prejudico,da . 
Congresso, mns isto de modo lllgum póde sa· Em tnes termos. crô que não ha outro alvi-
tisli:tzer. tre acceitllvel siniio o de votar contra o pro-

. Sabe-se peh1 historia do passado, quo os jecto. 
regulnJ_!lontos provisorios. dependentes da ttp- Ningucm mttis pedindo a po.lnvra, encer-
provaçiiO do po.rlamonto ftco,vnm ~empr~ ra-se a discussão. 
sendo 11ermane~tes ; e nesta materll1, cre Segue-se em 2." discussão, a qual en-
9ue es.tamos. mn1~ adeantad?s do que .estnvo, o cerrn-se sem debat'e 0 art 3 o da propo-
tmperw, po1s n~1~ agorn lttzCII)OS Ie1s, sob a sição. ' · ' 
umc~ respoi~sabthdade d~ Prastde~t~ da, Re- Vota-se, e é rejeitado, o nrt. J.n ficando, 
publlc~, 1 ~pr cs~ntado pot s?,_us muustr o~. e prejudicado 0 o,rt. 2. o · 
t~es lets stto po,tas em e~eCJJÇttO, sem audten- A proposição vae ser devolvida it Ca.mara 
ctn do Congresso, fJ mmtns vezes ate ~roc~- dos Deputados com a communicação do • · 
dendo-se de modo exactamente contrllrto tts corrido ' oc · 
mani restaçõe~ expressas do Corpo Legisla· · 
tivo. Segue-se, em B." discussão, o é sem de;.. 

Assim, ainda que isolado, embora reunido bate approvadn e adoptada para ser enviada :1 
a um pequeno numero de collegas, procura o sancção presidencial <t proposic;üo da Camaro, 
orador zelar o,s attribuiçües do Congresso, e, dos Deputados, n.· III, de 1892, concedendo á 
como o col!eg-a que o precedeu, reduzlr o Companhia de Vin~ão Fcrren e Fluvial. do 
mais que Jbr possível as concessões, as auto- Tocatins e Araguaytt prorogação, por um 
risações uo Poder Executivo. anno, dos prazos para o estabcl!ecimento e 

Elle que use de seus direitos c o,ttribuiçües exploraç[o do servi~o de nnvegaç[o dos rios 
no que tem, e serit fo.vor que não passe Tocatins e seus affiuentes . 
dtthi. O outro pod<:>r usarit poJ' outro htllo Segue-se em :3." discuss[o, e é sem debaté 
de suas attribuições, tambem dentro da Con- appr0vo,da e adoptada para ser submettidn á 
stituição. sancção presidencial, a proposiçii:o da Gamara 

o que precisa saber e como se entende a dos Deputados, n. 122, de 1892, conce.dendo á 
alluclida phmse: o !lo~e?·no auto?·isado· <i attcn· Companhia Estrada de Ferro e Minas de 
de?' aos 'IJancimcntos. S. Joronyrno prorogoção do pro,zo para a con

clusão das estradas de 1erro o, que estit abri
O SI\, COELHO E CA)!POS - Comprehen- gado,. 

de-se. Entro, em 2." discussão, com a parecer ·da 
O Sa. UBALDINO Do A~L\1\AL não com- commissão do flnançtts, o nrt. 1. 0 da propo-

prehende, como jit o h a declamdo. siçiio da Camam dos Deputados, n. 123, de 

O !Sr. Souzn Coelho declaro, quo 
a commissão de obras publicas, de que Jhz 
parte e que deu parecer sobre o projecto, 
entende que a revisão dos vencimentos do 
pessoal alludido devo ser feita na razão da 
reducçii.o, tanto que disse o seguinte no pare
cer, cnjos termos reproduz. (Lê.) 

(Ha um aparte.) 
Entretanto qualquer dos omdores pôde pro

duzir emendas ..• 
0 SR. COELJ.IO RODRIGUES-Não quero emen· 

dar; voto contl'n. 
0 SR, SOUZA COELHO repeto que este prO· 

jerto, vindo da Camttt•a dos Deputados, eslit 
muito conl'nso; mtts tt commissüo de obrns pu· 
blicas, affirmttndo que süo excessivamente 
elevados os vencimentos, entende que a rc· 
visão delles deve ser feita no sentido de re
cluzil-os. 

• 

1892, sobre pngamcnt' ás viuvns o herdeiros 
de officines fallecidos, do meio-soldo a que .. 
tivessem uireito, segundo a lei em vigor ao ·· · 
tempo tlo fu.llecimento. 

Ninguem pedindo a palavra, encerra-se a 
discussão. 

Entra em 2• discussão, a qual encer1•a-se 
sem debate, o art. 2°. · 

Indo proceder-se i1 votação verifico.-se não 
ho,ver mrtis na casa numero legal para delí
bemr, pelo que se faz a elmmadn dos Srs. se
mtdores que compareceram :1 sessão,e deixam 
de responder os Srs. Nina Ribeiro, Rosa 
Junior, Pinheiro Guedes c U. do Amaral. 

A votação fica adiada por Jhlta de numero. 
leg-al. 

Segue-se em 3" discussü:o, a qual encerra-se 
sem debttte,ficttndo a votaQito n,diadn JlOr ihlta 
de numero leg-al, tt proposkão da Cttmartt dos 
Deptttl1dos n. 100 [\Q 1892, abonando faltas 
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d11das pelo Dl'. Joilo Nepomuceno Baptistll, 
corno lente da Escola NaV'al. 

Esgotadas as materias da ordem do dia, o 
Sr. presiden to designtt p[l,ra a do clia 16 : 

Votaçilo em 2" discussão dtt proposição da 
Cnmarll dos Deputados, n. 123, do 1802, s~bre 
pn.gamento ás vi uvas c herdeiros .de oll!cm~s 
111llecidos, do meio soldo a que tJyessem th· 
reito, segundo a lei em vigor· no tempo do 
fallecimento ; · 

Votação em 3·' discussão do. proposição dlt 
CILrnllrtt elos D<lpUtiLdos, n. 100. ele 1892, al;o

. nanclo f11ltas dttdas pelo D~. João Nepomuccno 
Bapt,istiL, como lente cht Escollt Nrwal; 

1" discussão elo projecto elo Sen11do, n. 3, de 
1893 11utoriso.ndo o governo a nomear ulll 
inte;vcntor nllcionnl no Estttdo do Rio G1·ande 
do Sul;· 

2' discussão da proposição da Camara dos 
Deputados, n. 124, ele 1892, manl.enclo a sulJ· 
vonçilo rlestinadtt a n,uxlliar o ser· viço da nn,
vegaçilo do Rio Parna!Jyba o autoristmclo o 
governo n, rontrttctar o mesmo serviç'o com 
J os<l Ri beiro Gonçal vcs ou q uom melhores 
vantagens otrer~cer ; , 

3" d iscns;ão dl1 proposiçilo da Camara dos 
Deputados, n~ 9~. ele 1892, reo:ganisn,ntlo os 
serviços dos correios da Republlca, 

Levanta-se a scssilo ás 2liorits e :20 minutos 
da tnrde. 

lo~ sessrro em 16 de maio de 1893 

P1·csidencia do 81·. Pnrrlentc tle Mo /'aos 
( vice·pl'csiclcnta) 

StJM:\[ARlO- Ciw.mndn- Loltt{t•n. o nppt•nyud'in dn 
nctn- BxvtmlgN't'J·:- PnOI.!uot'- HrJtJUOL'llllrm~n ü 
rl!:-;curso dn St•. Antonitl IJn.eii!L- Dismu•sn o {lt'OJccto 
do Sr. UIJtlltlino do 'AnHU'Id ·- ÚHill~:'lt \10 nt.\ ~-. vo
tnr-rw dn~ pt•opoKiçiíoH u:-;, '1.2'.3, 100 e tio Jll'n,\beto n. ·1 
do"t.sS3- ~o. tlisnu~sfi.!l tln JH'Ilposlt;ãn n. 12i- llis
CIII':-IOS dn::; St·l'l· Coolhn Itrulrigun~ 1 (J_ Hnc!lyuv:L o 
Coelho Hnrlt'igollos- Ha~nm•iJJHI\lln- Adirtlll:'llto-
2•1 discu~Nito dtL Jn•oposir;tLO n. \1S- ObSll!'Vn~~~~oR 1ln 
S1•, prt'Si!lonto- Dlt-lcnt•so o l't!fJUOI'IlllOllto do :SI'. Amn" 
l'O Cn.vnlcnntr-' Atliauwnto, 

Ao meio·clin comparecem 32 Srs. sonaclores, 
n sabCl' : Prudente de Moruos, Antonio 
Bnom, .!oito Neivn., Francisco Machtttlo, Souza 
Cooll1o, Joa~uim Sat•mcnto, Uomonsoro, JoTio 
Corcleiro, Thoollor·cto Sou lo, Cruz, Coelho 
llotlrio·ues, Oliveira GitiYÜO, Amn.J'O Ctwal
cn,nti~ Alnwitl11. Bo.t•J•eto, Rosa .Junior, Coelho 
e Cn,mpos, Virg·llio Dn.mnslo, ~lonten•o do 
Jln.wos, Q. Hocayu \'li, Bt·nz Çi'~•·noii'O, Sitltln .. -
nlm Mtwinho, .Jonquim Felww, C. Otto111, 

Rodrigues Alves, Joaquim de Souza, Sílv!L 
Canedo, Aquilino do Amaral, Joaquim Murtt
n h o Pinheiro Guedes, U, elo Amam,!, Rnulino 
Jàor;1 e Esteves Junlor. · 

Abt·c·se n, sessão. 
E' lida, postn em discussão e, não havendo 

reclamações, cl<i-se por approvada a acta da 
sessilo anterior. . 

Comparecem depois de abet·ta n, sessilo os 
St•s. Nina Ribeiro, Cu tunda, Firmino d11 
Silveira, .Joaquim Pernambuco, .Joilo Barba
lho, Domingos Vicente e Americo I.obo. . . 

Doixn.m de comparecer com causa pn,rtwr
pndn, os Srs .. João Pedro, Gil Goulart, Cunh11 
Junior, Elyseu Martins, José Bernardo, Mes
SÍl\S de Gusmão, Ruy Btwbosa, Aristicles Lobo, 
Parn,nhos, Generoso Marques e Pinheiro M11· 
chado ; e sem cau~n, pttrtit!l.pndtt os Srs. Tho
maz Cr·uz, Ma noel Harn, ta, Mttnoel Victorin~, 
Laper, Cn,mpos Sanes, Santos Andrade, Lmz 
Delfino, Romiro Barcellos, Julio Frot11 e E. 
WaiJ(lenl;::oi!{. 

0 SR. 3° SECRETARIO (ser·~ indo de 1") dú. 
contn, elo seguinte 

EXPEDIENTE 

omcios: 
Do Sr•. senndot• At•istides Lobo, datado de 

hoje, communicando ter deixado de campa· 
reccr ás sessões por se achar doente- In· 
teit•aclo. 

Do Minister i o das Re!n,ções Exteriores, 
datado de 15 do corrente, enviando a se
guinte mensttgem: 

Submetto ~~ vosso. approvaQtío, nn, f(,rma do 
11rt. 48 § 12 dn, CoJJStltuição, n,s design11çues 
ele José Maria diJ, Silva Pn,rn,nhos (Barão do 
Rio Branco), constJl geral em Liverpool, e 
Josó Gurgel do Am11r•tl Valente, ouvindo ex· 
traordinario e ministro plenipotencil1rio em 
Víenn11, c a nomea~ão do 11hnimnte Joso dl1 
Costll Azevedo (Btwilo do Lat!nrlo); cstr.s para 
conjunctttmcn~e clesempenhn,1•em uma mis~iip 
especi11l na Chma, e aquelle pttm, na qualt
dttdo tle on'l'iado oxtraorclinal'io e ministt•o 
plenipolenciarios,ubstituir o finado Fmncisco 
Xtwim• da Co.~tn, Aguiar ele Andrndo (Barão 
tle AguiJW do Anclr•acle) n.11 missüo ~~:cr~clitaclo. 
em Wa~Jt[nn·ton Jl:Ll'a dclender 03 ti U'OJtO~ dO 
Brn,zilna st~t qUC'strto de limites com 11 Repu· 
b!lca Ar~ontlrlll. 

Ctttlital Fcdm•ttl,p de l!lalo tle 1893:~Fio· 
l'inno Poi;,Joto.-A eOJUillJSsao tlo constltllJÇLW, 
potleros e tliplomacht. 

TclcgJ•ttnnnn, expcüitlo de Porto Alegre, es
ttv.lo do !Uo nmnlio do Sul, em 15 do cor
rente, assim eonceiJiflo: 

Sr. 1" ~ecrcltlt'io-SJ)natlo.:...Rio. 
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Rogo o faYor de submettcr ;i, approvação 
do Senado meu pedido de um moz do licença 
contado do dia 3 deste. Sl1udações.-Cttnha 
Junio1·, semulor.-A' commissão ele consti· 
tuiçilo e poderes. 

- Outro, expedido de Montevideo, cm Hl 
do corrente, nssim concebido: 

Presidente do Senaclo-Rio. 
Pinheiro Machado envi11-vos o seguinte 

telegmmma: 
LiVl'nmonto, 15. Rebeldes depois da dCJrrota. 

Inhanduhy fugimm esp:worillos em direcçilo 
da frontei.ra, pelo Cabral. Seguimos sempre 
em perseguição. Estames em ltacoatiara. 
Hontem Tclles ttlcançou• atacando e segue 
perseguindo. Nossas tropas portam-se com 
heroismo e abnegação como .clignos soldados 
da Republic:J,. Firmo.mos,-Pinhai1·o llfachaclo. 
Sa.udo-vos.- Yiaira~-Inteirado. 

Requerimento de Antonio de Paes Sit Bar· 
reto, datado ele 16 de maio, pedindo pat•a 
junta1~ a uma petição que enviou ao Senado 
diversos documentos .-Junto-se. 

0 SR. JOÃO NEIVA (se1"Vil1clo de 2"sec1"etm·io) 
lê e vai a imprimir pa1•a entrar na ordem 
dos trabalhos o seguinte 

PARECER N, 8 - 18'93 

A connnissão de justiça e legislação, obede
cendo it votação do Senado, que lhe impoz o. 
obrigação ele exo.minar o regulamento que 
btüxou com o decreto n. 1034, de 1 de setem· 
bro do nnno de 1802, c relativo ao serviç'o 
policial do Districto Federal, conformo lhe foi 
requerido pelo senador Saldanha MG~.rinho em 
15 de setembro do l'lnno passado, passou a 
examinar todas as disposições do rel'erido 
regulnmonto, visto naquelle requerimento niio 
haverem sido articulados os pontos do ttr· 
guiçfío ou censura, quer em face da lei n. 76, 
de 113 tle agosto do mesmo anno, que reerga· 
nison :tqnelle ser•viço, quer de outra qual
quer di~posiç,ão das leis do processo vigente ; 
Ó de p!lt'CCCI' : 

Que o dito regulamento, além elo art. 22, 
§ 5", que se basea nos al'ts. 13•1 do codig·o do 
processo crimimt!, 47 d!l lei ele 3 de dezembro 
de IB•ll c 25ü.do regulnmonto n. 120 de Bl de 
ja11eiro do !842; § 0", nos l'll'ts. 132 a 13•1 do 
mesmo codigo c citado twt.25Q elo regulnmento 
citado; § 7". no art. 13, § 2" da lei n. 2030 de 
20 de sctcmbl'O de 1801; § 8", nos arts. 185 a 
189 do citado codigo, lO e li da lei de 3 de de
zembro citndlt, e 20 dv rcgulnmento de 1842 
citado; § 10, nos twts. 120 a 124 do mesmo co
d igo; § I I, no citttdo regulamento e nos 
arts. 39 l 11 40•1 tlo codigo penal o 4 dtt lei ele 
3 de dezembro citada;§ !4. no 11rt. 58, § l 0 do 
regulamento de 1842 cittulo; 15, no art. 72 
do regulamento citt1do; 10, no regulamento 

policial cle 9 de dezembro de 1881; § 17, no 
art. 144 do regulamento de 1842, citado; § 18, 
no decreto n. 4133 de 7 do junho de 1890; 
§ 22, no decreto n. 2092 de 14 de novembro 
de 1800; e § 23, no citado decreto n. 463 de 
1890; o art. 3•1 que foi remissão aos arts. 56 e 
57 do decreto n. 463, citado; o art. 35 nos 59 
o. 63,idem; e o art.38, que fil'ma-se no art. 39 
desse decreto; as suas outras disposições são 
calendas na citada lei de reorganisação do 
serviço policittl de n, 76 de 113 de agosto do 
anno de .1892. 

E assim sendo, parece :i. commissão nada ha· 
ver nelle qne se.ja contrario its leis em vigor. 

Sala das'commissões, 16 de maio cie 1893.
Gomansoro.-J. L. Coalho c Ccmtpos.-R. Nina 
ll.ibei1'0, 

O.Si·. Antonio Baenà(commovido) 
-~. presidente, 11 representação paraense 
1111 Camara dos Srs. Deputados acaba de 
perder um dos seus distinctos membros. 
(Apoiados.) 

0 SR •. TOAQUHI. PERNAMBUCO -Era Um dos 
mais ciistinctos membros daquella camara. 
(Apoiados gcraes.) 

0 SR. ANTONIO BAENA ·- Falleceu llontein,. 
nesta capital, o Dr. José Ferreii•a Cantão, cau· 
sando tt mais proi'und11 magoa ti. pa tria para
ensc, d11 qual era um dos mais dedicados 
filhos. (Apoiados.) . . 

Nosso companheiro do trabalho desde a 
Constituinte, julgo desnecessario entrar na 
nprecia~ão de sua vida politica ; limito-me, 
pois,a invocar o testemunho justiceiro e com· 
potente de varias membros desttt camara par11~ 
relembra!' as constttntes provas de patriotis
mo e dedicaç.ão com que o illustre morto . 
sompre desempenhou os deveres inllerentes i1 
confiança o consideração do povo parae'nse. 

Pttt·a mani1estar o nosso pezttr e a justiça 
que fazemos aos assignahtclos serviços presta· 
dos desde long·a chtta pelo distincto deputado 
.Tose Ferreira Cantão,que baixa hoje ao tumulo 
venho pedir ao Senado, consinta que seja 
exarado m1 acta dos seus trabalhos um voto 
de proflmdo pez1tr pelo pas;nmento de tão 
venerando cidadão. (Apoiados ;·muito bem.) . 

E' lido, apoiado, posta em'discussão e sem 
debate approvado o seguinte · 

Requc1·imcnto 

Hcqucromos que soja lançado na-acta um 
voto do profundo pezttr pelo pnssamento do 
venet•tt!lllo cidadão .Tosó l•'ct•reira Cantüo, do· 
ptütLtlo ao Congresso Nacional pelo cstaclo do 
Pnrit. 

S;tlll das sessões, lG de maio de 1893.- An· 
tonio Baana.-R. Nina Ribeiro, 
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O Sr. Ubaldino do Amaral 
era de parecer que a UnHi.o nlio devia libera.
lisar favores e concessões no ensino secun
daria e superiOl', pelo menos emquanto nilo 
visse seus cofres desairt·ontados lht pressão 
actual e não tivesse conseguido dar o maximo 
desenvolvimento ao ensino primaria. Neste 
!entido manifestou-se mais de uma vez nu 
discussão e pelo voto, teve o pezar de 11n· 
pugnar os projectos apresentados no Senado 
para fundação de lyceus ou gymnasios no es· 
tado de Minas Gernes ; entretanto o Senado 
pensa de modo diverso, porque, pela ·votação 
proferida na sessão de houtem, estabeleceu a 
pos!ibilidi:Lde e tt conveniencia da .creação de 
institutos de ensino superior. 

Não irit tão longe, que peça para o estado 
do Paraná. o mesmo que se pediu para o es
tado de Minas Geraes. Não tratar:i. mesmo de 
fazer o confronto das verbas que se dispen· 
dem com um e •JUtro estado no mesmo serv~o. 

Lamenta não poder fazer um elogio it terra 
do seu nascimento, que, com certeza, nU.o Iica 
inferior a Minas Geraes, po1•que receia entel'
necer·se. 

Entrando f! orador no JlOnto capital da 
questão, diz que, no estado do Paranit, um 
cidadão de boa vontade,simples filho do povo, 
sem recursos de fortuna, a não ser n, Jbrtuna 
de ser um bello t11lento e um jornalista nota
vel, teve a idéa de crear um esto.helecimento 
de ensino superior e ousadnmente apresen· 
tou-se.ao publico com semelhante pretenção. 

A idéa1bi acolhida pela assembléa do es
tado, que, desde logo, lhe garantiu certos fa· 
vares, como a garn.ntia de juros de 6 "/n sobre 
o capital de 1.000:000$, que fosse eirõctiVtt· 
mente empregado n11 creação do.quelle estabe· 
lecimento, isenção de direitos que pertecem 
ao estado, aproveitamento dos professores do 
Gymnasio Paro.naense e outras pequenas 
vantagens. 

Por seu lado, a Camara ·Municipal conco
deu, para a fumla\•ão do estabelecimento, o 
terreno necosstwío, o que nU.o é de pequeno 
valor na cidade de Corytiba, que se desen
volve de uma maneira prodigiosa, de que 
não ba exemplo no Flrazil. 

E' claro, portanto, que para a funtlaçiio da· 
quelle instituto SUJlerior ucllam-se cm~gregtt· 
d11s todas as forças de que podia dispOr o es
tado do Paranit. 

O orador não pede pn.ra o seu estado nom 
um editlcio :'t custa da Uniiio, nem o pessoal 
pago, mo.ntido, qtie serit aposentado ;i. custo. 
dos cofres .geracs. 

Vem simplesmente pedir um auxilio para 
as primeims despezus dttquella em preza, dado 
de UllUL SÓ VOZ, }l:tl'U, SO COill6ÇtH' O cdificio e111 
que devo 8er cr·uucltt umtt universidacle, litcul
dttdCI, acatlomitt ou q 110 molhot• nome tonlttt, 
llo estado do Pnmnit, 

Abundando ainda em outras considerações, 
lembra que o Senado não tcrit corrido grande 
risco se approvar o projecto que o orador vae 
envin.r à mesa e Jar:i. D.penas uma pequena 
concessão a um estado que não tem nenhum 
estabelecimento de instrucção custeado e man· 
tido pelo cofre da União. 

E' lido e fica sobre a ·mesa durante o 
triduo o seguinte 

PROJECTO 

Art. 1." E' concedido o auxilio de 100:000$ 
para <1 J'unrlaç[o, em Cmytiba, da universi
dade de que trata a lei do estado do Paran:i., 
n. G3, de 10 de dezembro de 1892, devendo 
ser efl'ectivamente empregada essa quantia 
na construcçU.o de um elfitlcio apropriado ao 
fim proposto, com fiscalisaçilo do Ministerio 
do Intet•ior . 

Art. 2." A empt•eza da universidade go
sarit de isenç[o de direitos de importação 
para o material destinado ao estabeleci· 
menta. 

Sala elas .sessões, 16 ele maio de 1893.
Ubaldi>IO do Amaral. 

ORDEM DO DIA 

VOTAÇÃO DAS MATERIAS CUJ,\ DISCUSSÃO FICOU 
ENCERRADA. 

Vota-se em 2" discussão e é approvado o 
art. 1'' ela proposiçiio da CtLmara dos Depu· 
tados, n. 123, ele 1892, soure pagamento ás 
vi uvas c herdeit•os do ofi!ciaes 1alleciclos, elo 
meio soldo a que tivessem direito, segundo 
n. lei em vigor ao tempo do fiLllecimento. 

vota-se e ó approvado o nrt. 2'. 
A proposir;ão e ttpprovada e adoptada passa 

passar a 8" discussão. 
Annunciada tt votação em 3·• discussão da 

proposiçilo da Cn.mara dos Deputadog, n. 100, 
de 1892, abonando faltas dadas pelo D1•. Joilo 
Nepomuceno Baptisttt, como lente da Escola 
Naval, recolhem-se 34 e~pheras, sendo 213 
bt•ancas o 8 pretas, 

A proposição é approvada por 26 votos 
contra 8 e adoptada para ser submettida ti. 
sancçllo presidencial. 

Segue-se em l" discuss[o e ó sem debato 
ttpprúvttdo e adoptado p11m passar it 2", indo 
antes its conunissües ronnidtLs de contituiçilo 
o poderes e do justit:a o legislttçilo, o p1·ojecto 
do Semtdo, n. I, dd 1893, autoriSttllllo o go· 
verrtO a nomear um interventor nacional no 
est:tdo do Rio Gt•ttnde elo Sul. 

Segue-se 0111 2• di~cussão; com o paoecer 
das conunis~ües lle obras llUblic!IB e de fimtn· 
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ças, o art. I n da proposiçito da Co.mara dos 
Deputo.dos, n. 124, de 1892, mantendo o. aub· 
vençito destino.do. o. auxi!io.r o serviço do. na
vegação do Rio· Parnli.hyba e autor~sando o 
governo a contractar o mesmo serv190 com 
José Ribeiro Gonçalves ou quem melhores 
vantagens offereça. 

O Sr. Coelho Rod..-igue"' relem
bra que e preceito antigo de sua vida parla· 
mímtar, desde o tempo em que J'oi membro da 
outra co.sa do Congresso, vota!' contra todas 
as leis incli viduaes. 

Paro. a.utorisar esse programma não lhe 
era preciso raciocinar demasiado. 

A lei, em seu conceito, não e mais tlo que 
um acto de utilidade publica geral, e decla· 
rado obrigatorio, e sendo anonyma a utili· 
dade publico., evidente é que se distingue dia· 
metralmente della quantos trazem nome pro
prio ou particular. 

No co.so sujeito, entreto.nto, votará á fctvor 
do projecto, sem ferir o. cohcrencio. e o res
peito o.o principio acimn. enuncin.do. 

Lerti o projecto para demonstrar que elle é 
individual apeno.s na apparencia, pois que da. 
clausula «ou com quem melhores. vanto.gens 
otferecêr», deduz-se clara e evidentemente 
que o Poder Executivo não ficará sujeito n. 
contt·o.cto.r exclusivamente com um individuo, 
· mo.s poderá, por virtude de discreta escôlbo. e 
consultat• o supremo intereose do serviço pu· 
blico. 

Nestas condições, não me parece qne seja 
muito o.certo.do, em presença do. situação do 
Thesouro Federal, concorrer o Senado com o 
sou voto paro. continuar umo. subvenção 
desnecessario. a uma empreza que está, 
etrectuo.ndo p3r sua conta um serviço com 
vanto.gem para si e paro. o Estado. 

O SR. J. CRuz-A compmhia acabou de dar 
9 °(. aos seus accionistas. · 

O SR .. Q. BoCA.YUVA- Então, melhor. 
Si o meu nobre oollega, que é representante 

do esto.do do Piauhy e interessado nesta 
questão, declara que a Companhia Piauhyense 
distribüiu 9 "lo aos seus accionistas, pa~ 
rece-me que a subvenção contida neste pro
jecto não póde merecer o asserrtimento do 
Sonado. · 

O Sr. Coelho Rodrigues-Sr; 
presidente, tomo peranto V. Ex. e o Senado 
um compromisso:-quando elle quizer cortar 
todo.s as subvenções quedámos a companhias 
de navegação e a .outras, que possam subsistir 
com ou sem difficuJdades, privadas de talau· · 
xilio, conte com o meu apoio; mas não parece 
justo inicin.r um tal progra.mma começando · 
pela ovelha do pobre, ou engasgando-se o_ 
Senado com mosquitos quo.ndo o 'Parlamento . 
tem já engolido araras. Eis o que é realmente 
duro. (Riso,) . 

O nobre senador que me precedeu fez umil. 
ponderação muito séria, que deve pesar no 
espírito lia Senado-é que o serviço continua 
a ser feito;-e o honro.do senador meu collega · . 

O S•·· Q. Docnyuvn- Não ~e i si pelo esto.do do Piauhy observa que a campo.· 
o· illustre sen~tdor pelo estado do P111uhy nhio. d!lu 9 'lo sem subven~ão... . · 
attendeu ao parecer das commissõesreln.tivo Mas, si S. Ex. houvesse lido o pro,iecto 
ao pro,iecto em discussão. veritt que não se trata do serviço actual, 

Não se contesta,· nem ·contestam as com- mo.s, do prolongamento delle, ísto é, de partlil · 
missões, que se trata _ele um assumpto ele aineln. não explorn.do. por navegação n. vapot• •. 
ort\em publicn. c1ue mteressa pn.rt1culn.r- A região, a que se refere o projecto, é à. · 
mente ao progresso do esto.do elo Piauhy. mais importante do rio Parna.hybo., porque 

Porem, ttobjecç'lo que :~.s commissõcs o:tre- é. a n~ais fertil. Elle é inaccessivel aos va- · 
receram pn.rece tão J'undo.mento.da que o ':Oto pores actuaeii, de to.! arte que, segundo creio, 
de Se1111do, divergente do p:we~er,. cot•rerlll o a compo.nhio. renunciou á subvençt'ío relativa 
risco de soJTror a censura mmto JUSto.mente á esse t!•echo, porque não o julgou pra.tica-
levantacltt pelo dig_n~ representante _do Pi· vel, ao menos pelos barcos que possuia. · 
~uliy contra o esptrlto do.s c9rpor~çues le· Vê, portanto, o nobre senador que ha ra.zão 
gislat.ivas de parecerem prefel'!r o mteresse po.ra manter a subvenção, nii.o obsto.nte a 
individuo.! o.o intQresse collectwo do Estado. companhia l'epartir bom divid&ndo pelo ser·· 

No projecto de. lei do orç~me~to. do Mi- vi~o que faz na po.rte em que a navegação 
niste!'io do. Agrtcnltur~ fo1 elu~nno.d_o. a ó facil. 
subvençito outhorgado. tt Compo.nhto. PIUU· Ha, portanto, um novo serviço a fu.zer. e 
hyonse, cu.jos vttporesactualmente navegn.m o este e efrectivamente o mo.is di!Ilcil. Pa1•a elle 
rioParnah~·ba. · é que se pede a subven~iio, 

Apesar da delibern_ção do Congre~so e d~ 0 d f< lt 
retirada dtt subvençtto, a compttnlun. contt· SR. JoAQIJlM CRuz-Mas g ucr eve ser e o 
nuou 08 seus serviços e continua-os com por uma verbo. especial e nuo por uma sllb· 
vantagem po.ra o estado. E devo presumir, venção. 
por outro lado, que com vantagem para l1 O SR. COELHO RODRIGUEs-Com vn.pores do 
empreza. cn.lttdo menor e uaveg·twel o alto Parnahyba, 

ISJ~N.\00 ii- V, I 
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não com os vapores que navegam o baixo 
Parnahyba. 

. O SR. JoAQUI~r c11:uz-A companhia n1anelou 
Vlr vnpores aproprmelos para a navegação elo 
alto Parnahyba,, ele accordo com o parecer 
elos engenheiros. . 

0 SR. COELHO RODRIGUES-O que se póde 
concluir do que diz o nobre senaelor é que os 
pareceres elos engenheiros não eram muito 
competentes. 

0 SR. JOAQUIM CRUZ diL um aparte. 
0 SR. COELHO RODRIGUES-Censure-se, mas 

não pague o Piauhy quando a censura eleve 
reverter sobre esses engenheiros. 

E_m todo caso, estou explicando a V. Ex. a 
razuo ele ser da subvenção. 

Si, entretanto, o. Senado quizer cortai-a 
façamol-o, mas seriL evidontemente iníquo 
~omeçar p~la ~velha. do pobr.e, como disse JÚ. ; 
e melhol' al vüre esperar mformaçlíes que 
faça.m 1\\. (A)Jal"les.) 

Sendo· assi~, convir!a antes pedir o adia· 
mento do proJecto, ate se obterem informa
c?e~ mais co:mpletas1 do qu~ qondemnar in 
Z.Nune uma uléa ut1l e mm aproveitava! 
(Apoiados.) . · ' 

Tenho explicado o meu voto ; decida o S&
nado como entendAr. 

E' lido, apoiado, posto em discussão e sem 
. debate approvado o seguite 

Requerimento 

Requeiro que seja adiada a discussão do 
projecto paro. ser tomuüa em consiüet•açã& 
quando tratar-se do orçamanto do Ministerio 
da Viação e Industria. . 

Sala das sessões, 16 de maio de 1893. -
Coelho Roári(Jues. · 

A discussão fica adiada. 
Segue-se a continuação da 2" discussão dil. 

proposição da Camara dos Deputados, n. 98 
de 1892, reorganisando os serviços dos cor
reios da RepuiJlica, com o parecer da com-

. missão de fina mas e emendas oilerecidas. 

·O 1!!\1•. Prc~identc - Na ordem do 
dia impressa ha um engano : deve ser alli 
-continuaçilo üa 2" discussão,- e não- 3·• 
discussão dessa proposição da Gamam. 

Lembrarei ao Senado que na ultima sessão 
Iegi~lativa a 2" discussito da citaeltt proposição 
1!cou encerrnda, juntamente com a das 
emendas o!I'erecidas. 

A requerimento do Sr. senador Ottoni 
ficou adiada a votat)ão· respectiva 11tó qu~ 
lassem distribuídas impressas ns emcndtts 
o!I'crecidas em 2" discussão. 

. O Senado não teve opportunidade de votar 
em 2" discussão a p1•oposiçüo • 

De accordo com a 2•. parte do art. 144 do 
nosso regimento, · a discussão · encerrada em 
uma sessão legislativa considera-se reaberta 
parn. con.tinuat' na sessão seguinte. 
~m v1r~ude ~e tal disposição, continuará 

hoJe a 2" dtscussao da proposição da Camara 
dos D.eputartqs, reorganisando os serviços dos 
corretos, com as emendas ofi'erecidas e que 
foram distribuídas impressas. . . 

0 Sn., AMARO CA VALOANTI - Peço a pa· 
lavm. · 

0 SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. 
Amaro Ca valcanti. 

O Sr. Ama1•o Cavalcantl -sr. 
presidente, da propria exposição que V. Ex. 
acaba de fazer, verifica-se que diversas emen· 
das. a~resentada? sobre o projecto, alias da 
matOr 1mportuncta, sómente agora foram im· 
pressas e distribuídas, sem fJ.Ue sobejasse 
tempo para serem estudadas ... 

0 SR. COELHO RODRJGUES-Ainda. não as 
recebi. . 

0 SR. AMARO CAVALCANTI-Pois, tanto 
peior. (Apoiados.) 

Como dizitt, essas emendas não puderam 
ser estudadas como no caso convem • 

Alem disto, devo dizer ao Senado: no mo- · 
men to actual o serviço do Correio tomou pro
porções taes na União, estit subordinado a 
r~gras tão diversas daquellas por que sere
!fla ~ssa antiga administr.tção, que con
Less.o lllgonuamente ao Senado, que os poucos 
arttgos constantes deste projecto não satisfa· 
zem absolutamente tt ordem actual de um 
serviço tão complexo· 

0 SR. Q, BOCAYUVA-:-Apoiado, 
0 SR. AMARO CAVALCANTI- Portanto, ve· 

nho submetter no Senado este requerimento 
( lendo ) : Requeiro que o projecto volte á 
commissilo para reconsiderar a sua materia 
em vist:~. das diversas emendas olferecidas' 
,oil'erecondo o que parecer de mais conveni~ 
ente . 

Eu mesmo me reservo, si for conveniente, 
a faculdade de apresentar um trabalho si não 
melhor, certamente mais completo. ' 

E' lido, apoiado, posto em discussão o sem 
dobttte approvado o seguinte 

llequeJ•im ento 

Requeiro que o projecto volte á commissão 
P~l'tt reconsielcrar tt matcria, em vista das 
dtversas emendas o1l'erecidas. 

Sala das sessües, I (I de maio de 1893. -
Amw·o Ca·~atcanti, 

~· 
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.. A proposição vae . ~er devolvida a com· 
missão de finanças . 

Esgotadas as máterias da ordem do dia, 
o Sr, presidente designa para a do dia 17: 

Discussão uuica do parecer n; 7 de 1893, 
da commissão de justiça e legislação, sobre 
uma representação do governador do estado 
da Parahyba, relativa á ordem de habeas 
corpus !concedida pelo juiz seccionar a Javor 
do Dr. Eugenio do Rego Toscano .de Brito ; 

211 discussão do projecto do Senado, n. 42, 
de 1892, garantindo, em sua . plenitude, as 
immunidades dos o/flciaes de mar e terra ; 

3• discussão do projecto do Senado, n. 43, 
de 1892, marcando ordenado aos escri vães do 
Juizo Seccional. 

Trabalhos de com missões. 
Levanta-se a sessão as 2 e I 14 horas da 

tarde. · 

nn sessão em 17 de maio de 1893 

Pt·esidcncia do S1·, Prurlenlc de Mames 
· (vice·pl·csidcnte) 

SU)IMAlÍIO-Chnmndn-Luiturn. p npprovnP..ão dn. notn. 
- I!:Xt~twm;o;•n:- Pnrocot•es- Dtscm•so e 1n•opostr~ do 
llo Sr. João Noivn.-Discut•so o }H'opostn. (o St•. UlmJ .. 
diuo do Amnrn.l-Ottnt~:O.[ no nu.-Votnçil:o tlo pnt•ccot• 
n, 7-2n cliscns~ii.o do projecto n. 42-0bsor\•ntlÜOS do 
~r. pt•usidonto- Disct•uso do St•. Almoidn Blt.l;t•oto -
Discut•sa o t•cquo!'itJionto~ dos Srs. ,foíio Neivn. o Al
mohlr~ Bn.rrotu ·- 1\e~it•ndn do l'CCJU01'imontn d(l St•, 
Aln.eidn Bnt•t•oto- Votnçüo do rcquot•hnonto do Soo. 
,loila Nolvn- Alllnmonto dn f!iscnss:io 1lo pt•ojf!Cto
;1a discussü.o do prnjocto n. 43- SubstitutiVo do Sr 
U!Jnldinr1 d1l Amnt•ni- Discut•so f{o Sr. Gontonsorn . ...: 
Nnaot•t•nmonto fln. dlscussü.o- Votnr.-fio- Obsot'\'tlf•.üos 

. do Si'• pro.ildonto, ' 

Ao meio-dia comparecem 33 St•s. senadores, 
a saber: Prudente de Moraes, Antonio Baena, 
João Neiva, Souza Coelho, Joaquim Sarmento, 
Gomensoro, Coelho Rodrigues, Cn.tunda, Joüo 
Cordeiro, Oliveira Gaivão, Amaro Cavalcanti, 
Almeida Barreto, Firmino da Silveira, ,Joa
quim PerntLm buco, J oiio Barbalho, Messias de 
Gusmão, Rosa Junior, Vh•gilio Damasio, Do· 
mingas Vicente, Monteiro de Barros, Quintino 
Bocayuva, Bt•o.z Carneiro, Aristides LolJo, Sal· 
danha Marinho, Joaquim Felicio, Chrystiano 
Ottoni, Rodrigues Alves, Joaquim de Souza, 
Joaquim Murtinho, Ubaldino do Amaral, Santos 
AndradG, Luiz De!Hno e Ruy Barbosa. 

Abre-se a sessão. 
E' lidtt, posta em discussão o não h a vendo 

recltuna~ües, dtt·SO por approvacla a acttl da 
sessüo anterior. 

Comparecem depois de aberta a sessão os 
Srs.: Nina Ribeiro, Cruz, Americo Lobo, Joa
quim de Souza, Aquilino do Amaral, Pinheiro 
Guedes, Raulino Horn e Esteves Junior. 
. Deixam de comparecer com causa participa
da os Srs. : João Pedro, Gil Goulart, Francisco 
Machado,Cunha Junior, Elyseu Martins, Theo·. 
doreto ·Souto, .Tose. Bernardo, Paranhos, 
Generoso Marques e Pinheiro Machado ; e 
sem causa pat•ticipada os Srs.: Thomaz Cruz, 
Manoel Barata, Coelho e Campos, Manoel 
Victorino, Laper, E. ,'Wandenlwlk, Campos 
Salles, Ramit•o Barcellos e Julio Frota. 

0 SR. 3• SECRETARIO (se1'11im/o de :i•) da 
conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Otncio do Sr. senador Theodoreto Souto, 
datado de hoje, communicando não poder 
comparecer a sessão pm• motivo de moles tia. 
- Inteirado .. 

O SR •• JoÃO V rEmA ( •e1·vindo de 2•secretario) 
lê e Jica sobre a mesa, afim de ser discutido na 
sessão seguinte, depois de impresso no Diario 
do Congresso, o seguinte 

I'AltECER N. 9 - 1893 

Redacçao ·'' 

O Congresso N ncional decreta : 
Art, I. • E' creaclo na cidade da Campanha,. 

no estado de Minas Geraes, um externato ou 
gymnasio nacional, sendo-lhe applicavel o . 
regulamento approvado pelo decreto n. Jl94 
de 28 de dezembro de 1892, e servindo nelle 
não só o pessoal que acceitar, como o mate· 
rial dos dons externatos que não for ttprovei· 
tado na sua fusão. · 

Art. 2. • 1rica o Poder Executivo autorisn.do 
a completar as primeiras nomeações, inde;. 
pendentemente de proposta ou de concurso à. 
a abril• o credito necessal'io para as despezas 
de installação do novo externato e de sua : 
manutenção durante o exercício do anno em 
que lbr installado. 

Art. 3. • Revogam-se as disposições em 
contr:trio. · . 

Sa!t1 dns com missões, JQ de maio do !893.
UbaldiM do Amm•ctt,-Amcl'ico Lobo, 

O SR. JoÃO NEIVA (so1·vindo de 2• SCC1'C• 
tal'io) lê e vii.o a impl'imit• para entrarem 
na ordem dos trabalhos os seguintes 



. . '. 

' . 
J .. , 

':.1 -

~ . I .. ' 

'_] 1: I' , I . 
·~ ' I 

~ ~ ' 

~ ' : ·~ ; 

~. I, 

r , r· : ._, 1 ' . . . I . ·' . ~ ! I 

, r'· . 
~ I , 

UJ•' "'I I 

84 ANNAES DO SENADO 

PARECERES 

N. 10-1893 

A commissão de ftno.nQns examinou a pro
]lDSiçiío da Camara dos Deputados, p2la qual 
e o Poder Executivo autorisallo a alílfndegal' 

· as mesas. de rendas das cidalles de lt.ajahy e 
Laguna, no estado de Santa Catltarina, tt de 
Antonina no uo Paranit, e tt de Itapemirim, 
no estado do Espírito Santo. 

Para reconhecer a necessidade dtts mellidas 
pr·opostas seria mistet· que ella se baseas.;e, 
ao menos, nestas duas ru.ziies provadas :-o 
desenvolvimento progressivo do respectivo 
-commercio externo e a certeza de que as re
partições ftscaes existentes já não satislazem 
convenientemente as condições do serviço 

A commissiio, porem, não teve documento 
algnm em que posstt fundar o seu j aizo a -esse 
respeito. . · · . 

E: por isso, e tr~tando-se de medidas que 
intportttm a.ugmento da despeza publictt, é 
seu parecet• fJUe seja a materia adiada, afim 
de ou vir-se previamente o governo sobre 

. a necessidade das novas alli1n,Jegas pro-
postas. . 

Sala das com missões, 17 de maio de 1893 . .:.... 
A111aro Ca~alcanli.- Quintino Bocayu~a.
Uhal•lino cln Amartil;-Aristides Lobo.- Sctl· 
danlut Jlfm·in!to .-Rodrigues Alves. 

N. 11- 1893 

Niio tendo sido presente á commissiío de 
obras publicas e emprezas privileghulas do· 
cumento algum que prove ter a empt•eztt Pto
qresso Imlusti'Í<ll do e.,tado do Espil'ito Sttllto 
'iniciado os. trabalhos p:ira inauguração de 
enge11hos centraes, em virtude de seu con
tr&cto, ou ter tido mo ti v o justo po.ra demora ; 
Jiem to.mpouco que estrja habilitada a iniciat· 
ou }Jroseguir no$ traballtos, é .a mesma. com
missão de parecer que é) projecto de lei ue 
prorogaçii.o do pmzo concedido ti. relel'idtt em
preza não seja appt·ovado. 

Sala das commissões, 17 de maio de 1893 . 
-Sot<;a Caellto.- C. B. Ottoni.- Bra; Cttr• 
nciro. 

N. 12- 1893 

A' commissfio tle obras publicas e em[n•ezas 
privilegiadtts Jbi p1·esentc o. inlbrmaçiío que 
o Senaúo requisitu.J•tt do governo soiJrc ~t pre
tençrto de Charles Mtdno c ou tl'Os, que se pro
poem JL constt·uit• unut cstt·ada de lel'l'O r.lcsl.tt 
capltn.l t~té á csta~ü0 de SapopemtJt, na EstrtLda 
de Ferro Central. 

As objecções feitas a este projecto pelo di
rect.or tia Estrada de Ferro Central, com as· 
quaes se conformou o governo, parecem á 
commissão tão procedentes, que não hesita 
ella em propor seja indeferida a petição. 

Sala das commissões, 17 de maio tle 1893.-
0. B. Ottoni.-Sou:;a Coelho.-B1·a::; Carneiro. 

O Sr· • • João Neiva pede a palavra. 
para ftmdament.ar um projecto de lei que 
considrJra de toda a justi~a e mesmo urgente 
para o exarcito. Como sabe o Senado, no 
exercito ainda se acha em vigor o regula
mento de 1763, addicionado. a portarias, pro
visões e consultas, Não ha, por conseguinte, 
um codigo penal como já tem a marinha e a 
classe civil. 

No anno de 1890 J'oi nomeada uma commis
sã0 para elaborar o projecto do referido cc
digo e não sabe a r;tziio por que tendo aq uella 
commissão apresentado o seu trabaU\0 ao go
vet·no, não foi :dé hqje appt•ovado. Não ha 
port;tnto uma lei que regule os crimes com
mettidos pelos o!lleiaes e praças do exercito. 

Entende o Ol'ador que ha muitos disparates 
na legislação militar que convem conigir 
desde jú,. 

Na classe armada até ao anno de 1891 os 
crimes não prescreviam ; entretanto a ma
rinha no seu codigo, de que f'oi relator o Dr. 
Costa Pereim, introduziu essa disposição, 
aliás jit consignada no codigo penal da ar
mada, nos arts. 62 a i2, que o orador re
clama, no seu projecto, seja applicada ao 
exerci to. Pede ainda para o exercito, na 
commutação do tempo po.ra 1ts penas, que 
seja incluido o tempo de prisão preventiva, 
do mesmo modo que se pra.tica na armada e 
como sempre se praticou na classe civil.· 
. Lembra ao Senado o facto que se deu com o 
coronel Salgado, que ausentando-se do exer· 
cito passou a desertor·: excluíram-no do exer
cito, sendo preenchida a vagtt. Ent.t•etanto, 
diz a synopse da legislaçilo brazileira de 
1890, que o ofllcial do exerdto que e qualifi
ct\do desertor pelo conselho de investigação, 
deve set• passado para a 2" classe, si no prazo 
de um anno não se apresentar ou não for 
rapturado para responder a conselho, e só 
então se preenchertt a vagtt, procedendo-se 
da mesma fOrma com os capellães, it vista 
do disposto no ttrt. 6' do decreto n. 5679, de 
27 de junlw de 1874. 

Depois de outras considemções, o ot•adot• 
pu.sstt a tmtat• do ponto que se rel'et·e ú. 
commLltttçüo do tempo de pt•isão preventiva 
na pe1m. 

Pttt•u. esttt questiío clHI.llltt a tlttmwiío do Semt
do e J•el'ere um facto muito recente que se deu 
com um soldado uo estado de Mtltto Grosso, 
pt•cso alli e comlemnatlo a tres mezes de pt•isão, 
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As testemunhas para, processos milita.res, 
em geral, são os proprios militares. 

· Dá-se, por exemplo, o crime em um des
tacamento de S. Luiz de Caceres e o pro· 
cesso correndo em Cuyabi\, para a i nquiriçiio 
das 'testemunhas, tem ele proceder-se por 
deprecada. 

Supponha o Senado que esse conselho 
dura seis mezes. Tiram-se cópiil.s de trasla· 
dos para a secretaria e 1•emette-se o original 
para o Conselho Supremo Militm•. Esses 
traslados foram tirados, porque o original 
ficou archivado na secretario.. Um anuo 
depois o commu.ndante descobre esse processo 
e remette ao Quu.rtel General. 

O Supremo Conselho Militar julgou po1• 
conseguinte o reo e deu-lhe seis mezes de 
prisiio. . 

Elle tem, portanto, a cumprir não só o 
tempo tia formação da culpa como o dessa· 
demora proveniente du.quelle primeiro pro
cesso. 

O orador fazendo ainrla alguma.s conside· 
ra.çues, termina lendo o seguinte projecto, que 
submette it consideração do Senado: 

N. 4-1893 

O Congresso Nacion(Ll : 
Considerando que pelo decreto n. 774 de 

20 de setemb1•o de 1890, art. 3', foi mandado 
computar aos réos civis o tempo de prisão 
preventiva, na execução das sentenças ; dis
posição j L\stamente mantida no codigo cri mi· 
nal em vigor, M't. 60 do decreto n. 847 de 
de 11 de outubro de 1890; 

Considerando quo tão salutar disposição 
tornou-se extensl va aos reos militares da ar· 
mnda nacional, pelo a1•t. 53 do respectivo 
codigo penal, decreto n. IS de 7 de ma1 ço 
de 1891 ; 

Considerando ma.is que a extinc~ilo da acção 
penal e ela conclemnaçiio consagrada nos 
ttrts. 71 a 86 do indicado codigo civil, com as 
restricções Jeita.s no titulo VI, at•ts. 62 a 72 <lo 
referido codigo penal da armada, devem set• 
observadas no exercito, attonto t\O simite 
dessa.s corporações at•madt\S ; 

Considerando, finalmente, (JUO sómento niio 
goze de~ses ~enellci?s, 11(1, communhão bru.zi; 
!eira, o exerctto nttctomtl, credor, entt•etanto, 
dtts sympttthias dos bons t•epublicanos, de· 
creta : 

Al't. 1.' Fic!Lm ext;ensivas aos t•eos militn.r~s 
elo exet•cito as disposições relativas ao modo 
de computo,r o tempo pn.ro, n. execuçito da's 
a~ntotwn.s, pasou.dtt~ r.m .iulgttdo no' t•espe· 
ctivos tt•ibumtes, Ievn.ndo om conttt o tln. 
prisão preventiva. 

Art. 2.• Fica ampliada ao exercito a dou~ 
trina sobre extincção dn. acção penal e 
da condemno,ção esi(Lbelecida no titulo VI, 
arts. 62 (L 70 e .seus paragraphos, do codigo 
penal da armpda.. 

Art. 3." Revogam-se o.s disposições em 
C011&1'11rÍO. 

Sala das sessões, 17 ·de ma.io de 1893.-., 
Joao Neivu. _;_Go mensoi'O. -Almeida Bm·reto. 
-.Firmino da Silvei1·a.-Saldanha Ma1·inho. , 

Estando 11poiado pelo numero de assigna.
tura~. vae 11 imprimir para éntrar na ordem·· 
dos trabalhos. 

O Sr. Ubaldlno ·do Amnral 
diz que as consillera.ções feitas pelo honrado 
senac~or :pelo Rio Gran~e do Norte! qu!tndo h!!- . 
dias Just.tftcou um. pro.!ecto de le1, ~ao quas.t. 
inteiramente appl!cttvets a outro proJecto q~e 
o orador vae ter a hollra de deposi~ar sobre á 
mesa , · · 

Po; isso muíto poucas palavras diró. em jus- · 
tiflc(Lçií.o das· idéas conticlas neste novo pro-.· 
jecto. · ·· . 

Pensa, cGmo o honrado senador, que a or· 
ganisação drl justiça federal tem na pratica 
mostrado grandes omissões e lacuna.s que 
cumpre serem preenchidas. 

Uma parte do trabalho, e a mais impor- . 
tante, está .. entregue ao estudo de pessoas de 
grande competencia,e nem o honrado senador, . 
nem o orndbr pretendem nesses projectos apre· 
sentat; idétts que possam prejudicar• a codift' 
cação que se est,;i. fazendo, lll(LS simplesmente · 
pro v~ r a algumas necessidades mais ur-. 
gentes. · 

O honr11do collega considerou a questão por 
um laelo e o orador considera-a por outro, 
isto é, pede ao Senado sua attençii.o po.ra. a 
organisação _da procura~oritt gemi da .Repu. 
blica, que nao póc!e contmuar como esta. . . · 

A Fttzenda N(Lcionalneste distt'icto,durante · 
o imperio, ertt representada por tres procura· 
dores dos feitos, quatro solicitadores e cinco 
escreventes. No novo 1•egimen todas estas 
l'uncçües ficaram entregues exclusív1Lmente a. 
um funcciontwio, que é o procurador da Re· · 
publica ; e posto quo a nomeação recallisse 
em pessott de muita competencia, e que _tem 
resistido ao accumulo de trabalho, sómente 
porque ó. sua boa vontade roune a robus~z. 
dtt juventude, entret11nto os embaraços nao 
teem deixado ele se mostrar a c~tdn. p11sso,por
q uc,si as funcçõe:; do pl'ocurador da Republica 
fbt'ttm em parte diminuídas por terem pas· 
sado alguns serviços para a municipn.lidnde, 
por outro lo,clo a esse ctwgo se reutiiram attri· · 
buiçi'ies novas. O procmador d11 Republica 
tem de t•epresentltt' n. fttZCIHittperl1nteajustiça 
federal; mu.s 11 lilzencl(L tern intel'esses t.!lmbem 
muito g-rttnde8 perante· n . .iust;icJtt local, e é 
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impossível que esse tunccionario possa estar 
ao mesmo tempo deante de tantos juizos es
palhados por uma extensão de territorio 
muito grande, tendo as vezes causas da m11ior 
importancia, tendo de defencfer interesses tis· 
caes, alem das causas especiaes da Jitzenda, 
nos inventarias, liquidações e outros pro
cessos. 

Dos tres procuradores dos feitos, nenhum 
í'unccionn como antigamente, visto como, por 
deliberação do Congresso, esses funccionarios, 
passaram a servir perante a municipltlida.de. 

E' certo que na reorganisação do serviço da 
fazenda, o ministro respectivo, a seu simples 
arbítrio, creou mais uns procuradores novos, 
que não são sinão a reproducção dos antigos 
procuradores, que o Congresso tinha extincto. 
Mas, esta creação, que estú. dependente da 
approvnção do Congresso, é, não póde deixar 
de dizei-o, um desses actos contra os quaes 
é necessario que o Congresso,reaja. 

Não é possível que o Poder Executivo con· 
tinue a Jazer leis, embora, 1itzendo-as, dei· 
xe-as no todo ou em parte dependentes da 
approvação do Congresso; tudo quanto lhe é 
permittido e· rep1•esentar sobre as necessida· 
aes que n<J. .occasião encontre e precise de pro
videncias e pedir ao Congresso que decrete 
medidas neste ou naquelle sentido, e não estar 
legislando, fazendo do Congresso Nacional sua 
c11ancellaria. · 

No projecto que apresenta, crê:;, mais dous 
lagares com a denominação ele adjuntos do 
proc~rador da Republica e um log'a1• unico ele 
solicttador da fazenda. ·. 

Dá a esses funccionarios os mai~ modestos 
vencimentos que lhe pareceu possi'vel dar a 
um funccionario publico. . 
. Um dos adjuntos liet•virit cummulativa· 

mente com um procurador ela Republictt, o 
outro especialmente perante a justiça local, 
representando a !'.J.zencl:t nos inventarias, nas 
liquidações commerciaes e em outros processos 
semelhantes. 

O solicitador praticará os actos proprios do 
seu officio, sob a clirecçii.o do procurador da 
Republica. 

A uns e ou~os, segundo o pro,jecto que 
· apl'esenta, serao contarias cust11s naquellas 
causas em que a Fazendtt Nacional fUr vence
dora, como era an t.igarnente, assim como lhes 
serão contadas porcentD.gens pelas twreco.da
ções feitas. 

Tambem acha-se a este respeito cm divcr· 
goncia com o systema que est.iL predominando 
em toda n Republica, do niio se clnr ttos em
pregado.~ tiscaes pot•contngens, sobro o pre
texto de que a ttltn moral não pomü tto que 
os empregado~ fJ ue se osfbrcem mais ou que 
se esforcem mer1os, tenhttrn maiores ou me
nores Vttnt11gens. Nilo esti1 tlo accôrdo com 
este modo do ver. Ponstt que ó preciso es· 

timular os empregados tiscaes que tmbalham, 
o mais possível, dando porcentagens, como 
maiores vantagens aos que trabalham mais. 

Por isto, restabelece ri. ·legislação antiga a 
este respeito, concedendo uma porcentagem 
das quantias arrecadadas pelos esf0rços de 
tnes empregados. . 

São estas as linhas gemes do projecto, 
ten1lo eliminado alguns artigos jJi escriptos, 
porque suas idéas ji1 estii.o contidas no do 
honrado senador pe'lo Rio Grande do Norte, 
comquanto o orado!' devirja em pequenos de 
talhes, que na discussii.o espera liquidar .•. 

0 SR. AMARO CAVALCANTI- Pois não; com 
todo o accôrdo. 

0 SR: UBALDII<O DO AMARAL- ... do modo 
que fôr mais conveniente. 

E' lido e fica sobre a mesa durante o triduo 
regimental o seguinte 

I"ROJECTO 

Amplia a arganisaç<ia da Jl1"acuralal"itt da Re· 
publica e fa:::enda federal 

Art. I. o São creades no Districto Federal os 
lagares de 1" e 2" adjuntos do procurador da 
Republica, e de solicitador da fazenda. 

Art. 2. • Servirão perante o juizo de secção 
o I" adjunto, cumulativamente como procura
dor da Republica, e o solicitador da fazenda. 

Art. 3. o O 2' udjuncto representará a 111· 
zenda fedet•al perante a jus liça local. 

Al't. 4. 0 A cob!'ança ·da divida activa será 
pela DirectoJ•ia Geral do Contencioso distri
buída igualmente ao procurador da Republica 
e no I o adj uncto. Os demais serviços serão 
commettidos ao procurador, que poderá divi
dil·OS com o 1" adjunto. 

Al't. 5. o O solicitado!' exercerti os actos de 
seu officio sob tt direcção do procuradot• e _do 
1 o ad,iuncto. 

Art. G." Os adjunctos serão nomeados pelo 
Presidente da Republica, por intermedio do 
Ministerio da Fazenda, ele entre os doutores e 
baclmreis em direito com pratica de tres 
annos, pelo menos. 

O solicitador .seri1 nomeado pelo Ministerio 
da Fazenda, mediante pl'oposta do procurador 
da Republica. . 

Estes fllrJcciouaJ•ios serão conservados em
"quanto bem servirem. 

Art. 7." O procurador e os adjuntos se sub· 
stituirão recipt•octtmente. 

Nas faltas o impedimentos do ~olicitadot•, o 
pt•ocm•ador p1•overti. à sua substituiçüo, con
stit,uimlo solicitador interino ou ad hoc. 

O substituto percebera a porcentagem o 
custas cort•espondentes ao sorviç•o, e, si 11 sub
stituição liJJ• do pleno oxercicio, tambem a 
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gratificação do substituído (um terço dos O Sr. Pre..,idcnte-Este projecto . 
vencimentos). depois de votado em 1" discussão,· foi ú. com· 

Art. s.• Além do vencimento de 2:400$ an· missão de marinha e guerra; mas estafa· 
nuaes, o 1 o adjunto perceberú. a com missão zendo a critica do mesmo-considera algumas 
de 2 'Tu sobre as sommas por elle arrecadadas de ~uas disposições inuteis por jó. estarem 
e as custas dos actos que pt•aticam como cura· previstas em lei-e outras contrarias 11 Con
dor e allvogado nas causas em que a f11zenda stituição: entretanto conclue que sela o 
for vencedora,repartidamente com o solicita- pt•ojecto submettido it discu-ssão c sabedoria 
dor nós executivos fiscaes. do Senltdo, 

· Art. 9.• O 2• adjunto, q,lém do vencimento A commissão, por conseguinte, não emittiu 
indicado para o 1 o e das custas consignadas par~cer sobre o assumpto, conforme é o dever 
no respectivo regimento para advogados e imposto 11s commissões do Senado, por dispo
curadores, conforme o caso, perceberiL a com- sição expressa do art. 97 do regimento, para 
missão de 1 'lo sobre os bens que forem ar- o qual chamo a attenção da commissiio da 
recadados nos processos em que funccionar marinha e guerra e das outras commissões -
nos termos do regulamento n. 2433, de 1857. da casa. · 

Art. 10. O solicitaclot: t~rl1 o vencimento o art. 97 dispõe 0 sen·uinte (lê): 
annual de 1:200$, a comm1ssuo de 1 l/2 o I 0 das . _ o_ · 
sommas que forem a1•reeadadas, por via ex- _ «As comm1ssoes .deveruo dar o seu par.e~er, 
cutivo-ftscal e custas nos termos do art. 8", no prazo de 15 dtas, em termos exphcttos 
in fine. ' sobre .a conveniencia d~ approvação, rejeiçã.o 

Art. 11. Para as outras secções em que ou adtamento dos proJectos a. que se refer1· 
for mister, o Poder Executivo propor li a crea- rem •. expondo os fun~amentos com os desen· 
çi'io· do lagar de solicitador, mediante repre- volv1mentos necessarw~ e propondo desde 
santação do 1•espectivo procurador, acampa• logo as emendas conyeme!ltes. 
nllada da estatística dos trabalhos da procu- Taes pareceres s~ru~ ass1gnados por todos os 
radoria .e informação do ,iuizo seccional. mo!llbyos d11 comm1ssao, ou, ao menos,,· pela 

Art. 12. Esses solicitadores serão nomeados ll!aJOrJa, para serem tomados em cons1dera· 
llll, forma dest11· lei, terão o vencimento de çao~ . _ _ 
600$ annuaes e a commissüo e custas do o. membros de. camm1ssues, que nao col'l-
art. 10 corda rem entre SI, poderão assignar-se venci· 

Art. '13. Os procuradores da Republica dos ou com restricções, ou dar seus votos em. 
em todas as secções terão igualmente direito sepa_rad~ · . . 
it commissão e custas nos termos do art 8o Nao suo admtssivets pareceres que concluam 

Art. 14. Para a cobrança da divida activa por !Ormadubitativa ou sememittir opinião.,. 
federal se obseJ•varó. o regulamento annexo 
ao decreto n. 9885 de 20 de fevereiro de 1888 
em tudo o que não estiver revogado pelo 
decreto 848 de 11 de outubro de 1890. 

Art. 15. Fica 1•evogado oparagrapllO unico 
do ttrt. 4" do decreto 1166 de 17 de dezembro 
de 1892 e autorisado o Poder Executivo a 
expetlil• as instrucções necessarias para a 
regular c immediata execução desta lei, 
· S. R. - U. elo Amm·al. 

ORDEM DO DIA 

Entra Gim discussão unica, e é sem debate 
approvada a couclU$ÜO do parcc~r n. 7 de 
1893, da commissão de ,iustiçít e legislação, 
sobro uma reprosento.çiio do govoJ•naclor do 
estado da Pamhyb<L, rclativ!t ti ordem de 
habaa.Norpus concedida pelo juiz seccional a 
favor do Dr. Eugenio do Rogo Toscano de 
Brito. 

Entra cm 2" discussão, com o parecer clt\ 
commissüo do nmrinlm o g-uerra, o at·t. I" d0 
pro,iect,o do Senado, n. 42, do 1892, gtwan· 
tindo em sua plenitude as immunidados dos 
(l!ilciaes de terra o mar. 

Conseguintemente, nos termos do regi
mento, não ha parecer sobre o assumpto, 
visto que não é parecer o alvit:t;'e de submet-o -
ter a materin. a discussão e it sabedori11 do · 
Senudo. (Apoiados.) 

O Sr. Almeida Barreto- Ein 
outubro do anno passado, quando este pro-· 
,iecto entrou em discussão, promotti voltar á. 
tribuna, logo que a commissüo désse sobre 
elle o seu parecer. Venho cumprir, portanto, 
a minhn. palavra. 

Sr. presidente, quem ignora nasta casa ou . 
fóra della que na noute lle 1 O para o ama· 
nhecet• do dia 11 de abril do unno pro::timo 
passado,foram presos marec!111es, almirantes, 
genm•aes do divisl\o, officiaes superiores do 
exercito e arm11dtt pot• all'eres o tetJentes? ! E · 
que dcsso.s prisões 1bram conduzidos po.ra. 
bol'do do vapm• :Pol'l~ambuco, ainda por esses 
mesmos olilciaes o por pl'!L\'as de prct? 

Pttreco-me que 111io ha no Sonaao um só elos 
scn~tdot•cs que ignore esta inl'racc:io c1·iminosa 
das leis militat•es. Isto só busto.ril1, St·. prc!i· 
dente, p11ra ,iustiflcar o projecto que hoje entru. · 
em discussüo. 
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Não ha. nação alguma civilisada que se· decreto n. 5884 de 8 de março _de_ 1~7 que 
possa. manter, sem um bom exercito, bem regula as prisões e con~elho UISCiplmar. d~s 
disciplinado; como tambem niío póde haver officiues e praças arregimentados; nada d1z 
exercito sem obediencia do inferiores a seus sobre os generaes. . 
superiores, sem inl'rncção ú. rigorosa tlisci- Diz q art. ·lO do decreto citado: 
plina militar. (Apoiado.~.) «Serão Jogares tle detenção os seguintes: 

Aprecie o Senado o que se deu quando § 1." Recinto de uma fortaleza. 
d'aqui partiram a bordo do vapor Pe1·nam- § 2 o Recinto do quartel do corpo. 
buco os g-eneraes que J'oram escoltados por § 3:0 Recinto do quartel da companhia. 
umF! força, sob o 9om11w1~do de um :a~ent~: §' 4.• Sala do estado maior do corpo. 
querendo este ofiCial, vc_J•tflcar a existenc1a § 5." Morada do culpado.» 
dos presos desterrados, principiou em alta o art. 14 diz: · 
voz a chamo.do. do seguinte moclo: .J~sé de « Os officiaes de patente, q uanclo punidos 
Almeida Barreto, José Clarindo de Queu_:oz:·: disciplinarmente com detenção, serão re<;_o
(sensaçao). O posto de marechal. que naolot !h idos conforme a gravidade ·da transgressao, 
ganho com b~juiaçües, lllllS em frente do ini· ao recinto de umot fortaleza, ~~ sala do e~tado 

·migo, em delesa da ho~1ra naciopal (muitn.,· maior do corpo, ao recinto do quartel ou á 
apoic1dos), esse tenente insubordmado desco· sua morada particular.» · 
nheceu ! Isto é pttra os oJlleiaes nrregimentad?s, 
senhore~! Em. ~ut:os te!npos, q~m1~ · pot•que aqui abrange a~é os sold~clos. FOI a 

do o exercito era diSCiplmado, ISto const1tum razão por que apresentei este proJecto; · 
uma falta grave, umtt insubordinnçno; hoje, como vêem 05 nobres colleg-us, pela leitura 
não! E' pelo r,ontrario um acto que merece que acabo·de fazer desses artigos, si aos otn
encomios da parte do ·g-overno do nosso ciaes subalternos é concedida a sua casa.•por 
pai~ ! . . . . . . menagem, não acho raziio nenhuma par!1 

81 tracto dessa occurrenc1a, e umca.mente que os g-eneraes não tenham o mesmo di· 
para justificar o projecto que snbmetti !1 reito. · 
con~ideração e sabedorln. do_ Senad~,? qt~al como nenhuma disposição ha s~bre elles, 
proJecto tem por fim garantir os pr1 VJlegws apresentei este projecto para que nao passem 
e prerogativas inherentes :'L classe militar, mais pelo vexame-de serem conduzidos por 
e firmar a indispensavel mo1•alidade e disci· alleres e tenentes. 
plinado exercito. Ag-orn., pam mostrar que não é isto uma 

A commissüo de marinha e guerra, . SJ'. innovaçrw minha, mas que tem-se dado em 
presidente, como V. Ex. ac[l.ba de .dizer, todos os exet•citos· disciplinados, recordo a 
não deu parecer algum sobre este pro.]ecto ; v. Ex. que, em outubro de 1887, o general 
mas vou analysar um ponto essencial. Boulan,.,.er, com mandante do 13" corpo esta-

Diz ella (18) : cionado" em Clermont, vindo por di ve1•sas ve-
«Art. 5.• Em caso algum poderão os offi· zcs furtivtimente ,·L g-rande capital, Paris, teve 

ciaes generaes· ser acompanhados 11or seus disto conhecimento o ministro, o Sr. Rouvier, 
subalternos ou inferiorCJs, · considera.n<l?·Se em consequencia de uma carta insultuosa 
elles, desde logo, sob pala_vrn .. presos, der.tdos que Boulanger dirigi~! ao ge_ner~l Cu.lftu:el: seu 
ou desterrados, sob pena Jg'Uttlmentede deser· supe1•ior, que dou disto scwnc1a ao m1mstre 
,ção; caso niio cumpram tt ·ardem enmnada do d:t guer•ra. 

. . poder competente.» Sendo Boulanger submettido a ~onselho de 
·. Parece que a com missão de mo.rinha e disciplina, foi condemnado ·a 30 dias de pri
guerra não leu os dous n.rtigos a que se são. Sabe V. Ex., Sr. presidente, onde cum
refere, e, si os leu, não os entendeu, porque o priu esta pena 1 · Na sun. residencia, accres
art. 2' diz o seguinte (18): cendo que o mesmo ministro era seu inim;go 
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«Art. 2." No caso ele _prisão, desterro ou pessoal. . . . . . 
qualquer outra vexaçao, que tenham do Procede-se assun, qunndo ha exercito dtsct-
so1l'rer os referidos officiaes, em constritngi· plinodo. 
mento:'t smt!iLerda~lo,om v~rtude cl~ s~ntonr;a Aqui mesmo: St•. Jlresiden1.e, em nossa 
ou. ordem Jeg-n.l. w poderuo ser mtunados, patrin, responrlen a conselho do g·uerra em 
acompanhados ou concluziclos pot• outros de 1887, um general commandante ... 
igual patente o_u superior.» 0 SR GrL Gour AR1' _ Da eseola de POJ•to 

Isto ó o que diz o art. 2'. O art 5" r.racta dos . · ' ' · 
genernes, ·não tJ•actn de officiaes subu.lt.erno~. Alegi·c. 

Ora, vê V. Ex. que oart. 5' e muito dif· .o. SR. ALMEIDA BAR!tE'I'O- ... dtt escola 
fe!'ento elo o.rt. 2". A com missão com cor- nultl.n,J• de Pol'to AlcgJ•e, po!'teJ• dado uma 
teza não leu os artigos p::trn dar n seu parecei' buiet.ada c>m um lllt\jOJ', ae11 immediato no 

Sr. presidonte, _o que e_stlt cm vig-?r, me COillll!llnrio rlossn rscoln, poJ• tor este o dos
parece, mo.s que mto tem SidO cumprHlo. ó o respettltdo. 
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Ambos forn.m submettidos a. conselho de 
guerrn., sendo o primeiro condemnado a um 
mez e o segundo a. seis mezes de pt•isão, 1:-~ndo 
este cumprido a pena em uma. lortalez~t. 

mentido nas maiores provações (muito bem, 
llfuito bem.) · 

Aqui o dever '.iiL o cumpri, o Senado qua 
façll o resto cumprindo o seu. (O o1·ador d 
muito feticitade.) O governo deliberou que o loga.r onde o 

general deverijt cumpri~ tt pena Jbsse a sua 
proprht casa. 

Veem os collegas que não se trata de uma. O S•·· .João Neiva-Sr. presidente, 
·innovação. tendo de fal!ar a respeito tio projecto, espera-· 

Este e oukos lltctos cot·robora.m 11. doucrina va que a.lglins dos honrados membros da 
contida. no presente projecto. commissão de marinha e guerra se manifes-

Quem conhec3 a. disciplina militar, Sr. pre- tassem justificando o parec~t·, combatido tãó 
· sidente, sabe que o genernl, preso em pre- brilhantemente pelo meu tllustre collega de 
scnça. de seus subaltemos, perde, com certez 1, representação. 
a força mor.1!, não pôde com consciencia com· A commissão, porém, não accudiu a tribu
mandar mais !brça ::wmada, por ficar com- na; sou, assim, compellido a secundar as 
pletamente desmoralisa.do. razões que produziu o meu honrado conter-

Entendo que o general que commette um ranr.o. · 
crime e é condemnado, deve, por sua digni- Sr. presidente, a commissão de marinha e 
dade,plllos brios da classe, exigit· imtnediat.a.- zuert·a não emittiu parecer justificando ex
mente :t sua. reforma, t~ntes mesmo de cum- pt•essamente, como exige o nosso regimento ; 
prir li sentença. condemnt~toria.. entretanto, combate alguns artigos do projeto, 

Nada pretendo, Sr. president~. dt~ carreira declarando que as sulls disposiçõe estão pre
mili~r. porque tenho tres tactos na ininh 1 vista.s em lei. 
vida, desde a infancia ::tté it avançada idad, Não l!ll cal. A legislação militar é muito 
em ·que me acho, dos quaes muito me orgu- Eleflciente, e si existem casos previstos por 
lho, já como militar·, jit como homem po- lei, l)t~reco preciso hoje nt~ Republica fazer 
Iitico. · reviver preceito> esquecido3. 

O primeiro facto, Sr. presidente, e ter as- O regimento provisional de 1763 jiL esta em 
sentado praça como simpl~:>s soldado no 1" re- olvido. , · 
gimanto de ct~valln.i·it~ e ter sido depois pro- Por exem·plo, elle diz como se proceae ··· · 
movido a. coronel chefe tleste regimento. quando o superior falia ao inferior em certos. 

Segundo.-Tendosidopt•esoemPernrímbuco, casos: si o superior exalta-se e oft'ende o 
por ht~ver-me envolvi .lo nn. revoluçii.o uel848; subordinado, este, por dever de honra. militar, 

· liO lado do immortt~l patriota. .Joaquim Nun<~o deve cttlaNe o e,perar que o superior se acal
Macllado, e tantos otli:J•os enthusia~tas dt~ li- me, pt~ra depois rej!resentt~r contra elle ; sal
ilerdade, fui l'ecolltido :i fortalezn do Bt·um, vo, porem um unico c:;.so-_o.quelle em que se 
incommunicrwel; e U.a.lti a tempos, voltando a trltta da honra, e em que. e licito tirar dis· 
Pet•nambuco, como cor;,mnnd:tnte das a.rmas l'm•ço immediato contra o superior. 
fui visit.at• nquolla Jbrtnleza; abriram-se-me Aclmm-se esta.belecidas, pois, regras are-
torla.s liS portas, sendo eu recebido com uma. S[leito dasrelaçües ou dos direitos e deveres· 
sa.!vtt'clC nrtilharin. cort·espontlente ao posto entre os superiores e os inferiores ; mas está 
de mtwechlll tle cn.mpo que entilo occupa.v:t tudo postergado na actualidade. . 
no exercito. Diz tl. lei :-prisão em flagrante delicto-. · . 

O teJ•ceit•o acco, St•. presiuente, ó estar 01'8, isto é da Iegislaoão civil e militP.!' de" . 
aqui repres~nta.ndo o ruturoso ertltivo estado torlos os ]lnizes. Em flagra.nte delicto qual·.,,· 
que mo viu nt~scet•... · quet' cidndüo, qualquer pt~tente militar, qual, 

o SR. FJRMINO DA Srtvn:mA e outros Sra. quer individuo, revestido de cn.t•go diplo, 
aent~üores.-E representando multlignamcnte matico é preso immetliatamente. Pat•a que, 
(Apoiados, muito bam.) pois. vir a commissão ele mt~t•inlla e guerra 

lembt'ltr que am flagl'ante delicio a prisão 
O SR. AT,MiliDA BAYÜl.ETo-.T;'~ vG V. Ex. púrle ser J'eita por um in!llt•ior? E' com cer

que mtdt\ quero, mtdll pretendo do exet•cito. teza r.ombt~t• do Senado. Estit clt~ro que nus 
Só lll'etendo, Sr. p;·osidente, e vet' minlm consideru.rt~m, não os cttsos de flttgrante àe- · 

patria no n.pogeu da :::Iorin,, ca.mi.nhn.nüo des- licto, mt~s os ct~sos naturaes; no ct~so de · · 
. assombt•adamente :w loga,J' que lhe destimt n flagrante delicto qualquer individuo póde '·. 

sua grnnder.a. lHtturnl. prender outro. 
O que pt•ecendo, S!'. p1•esidente, finalmente. Falln.-se nqui em menrtqem, conset•va-se 

6 vet· o exercito bt•n,zi!Pir·o tt•illmndo n ~ondn. e~ta. pn.lavt•<t dos regult~me!ltos de infttntaria 
do rlever, com tod.n o prestigio, CLllll tod~ts t\" dos seculos pa.ssados. Elfecti vn.mentB ·li me
honras o prero,,·tttivns quo lhe :::amnte 11 Con- nagem era concedidll aos cadetes e aos o111- . 
stituiçüo felleml, e o seu valor nuncll des- cines, considerados nobres, de certa patente 

üKhA.DO 12- V. l 
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em deante, como acontecia no Parnguay, 
onde só usavam botas 02 capitães, que eram 
considerados nobres. 

Em Portugal, era considerado nobre o filho 
do capitão e de officiaes supor•iores ; e o filho 
do marechal immediatamente entravtt para a 
casa real, como membro clella. Realmente, a 
menagem estava nisto. 

Mas n menagem é traduzida simplesment
pela livre acção da. liberdade, como nós cba
. mamos no direito civil, uma especie de pre-
stação de fiança. . 

Um individuo qualquer commette um crime 
afiançavel, presta fiança e é julgado em li· 
herdade. 

E' isto que nós na classe militar chamamos 
menagem. Entretanto. confundiu a commis
são as duas cousas, e assim zombou ainda do 
Senado. · 

E termina zombando do Senado, quando 
sujeita á. sua sabedoria a questão sem inter
por parecer nenhum em caso de sununo inter
esse para a cl~J.sse militar. 

Fazendo estas considerações, vou apresen
tar um requerimento, que espero que .o Se
nado se dignara de approvar. 

Peço que seja tambem ouvida a com
missão de constituição e poderes. porque 
a. de marinha e guerra taxa 1le inconstitu
cionaes certos artigos. E' precis·o ouvir, por
tanto, as duas commissões reunidas. 

Espero que o Senado, a vista do exposto, 
approvara o meu requerimento. 

O SR. A~!ARO CA.VA.LCA.NTI- Pois não! 
Conte com o meu voto. 

E' lido, apoiado e posto em discussão o se
guinte 

Requerimento 

A' vista dos termos dubitativos por que 
termina o parecer da commissão de marinha 
e guerra, sobre o projecto do Senado n. 29Z, 
de !892, requeiro sejam ouvidas as commis
sões de justiça e leg'islaçiio e constituição e 
poderes, e adiada, por•tanto, a 2" discussão. 

Sala das sessões, 17 de maio de 1893.-Jo,ro 
Noioa. 

O Sr. ."-.hneida Dtwrel:o 
Desejlivtt ·podil• a V. Ex., Sr. presidente, que, 
si for npprovado o requerimento, sejn som 
11rejuizo destn 2'' discussilo. 

O Srt. PamsmEN1'E-V. Ex. póde mandnr 
ne~te sentido uma emenda ao requerimento. 

0 SR. ALMEIDA. BARRETo--Mandarei. 

E' lido, apoiado e posto em discussão o se· 
guinte 

ReqHel'imcnto 

Requeiro que o projecto v;í. ás commissões 
de marinha e guerra e constituição e poderes, 
sem prejuízo da 2• discussão. 
. s. R.-Sala das sessões, 17 de maio de 1893. 
-Almeida Bm•J•eto • 

O Sr •• João Neiva-Sr. presidente, 
o meu honrndo collega requer que o projecto 
vti it commissão de marinha e guerra, consti-' 
tuição e poderes. . . . * 

Creio haver engano. A commrssao de ma-. 
rinha e guerra acaba de dizer que nada tinha 
a accrescentar .•. 

0 SR, COELHO RODRIGUES - A emenda foi 
ao requerimento do nobr•e senador, as mesmas 
commissões, simplesmente o accrescentamento 
de outras. 

o SR.. JoÃo NEIVA- Bem, notei que es re~ 
querimentos .são difl'erentes ; é marinha . o 
guerra, consti ~uiç~o il p~der~s. . . * 

Eu pedi Iegtslaçao e J usttça e constrtmçao 
e poderes. · 

0 SR. COELHO RoDRIGUES- Ouvimos mal. 
o SR .. JoÃo NEIVA-Então o requerimento 

tem de ser modificado nesse sentido. . 
Mas ainda outr•a cousa: invoco a _attenção 

do honrado senador para o prejuízo que vem 
trazer ao projecto a emenda apresentada, 
« sem prejuízo da 2" discussão ~. 

Os collegas querem que seja votada hoje a 
proposição em 2" discussiio, como está na or
dem do dia. Nãos e acha suficientemente escla
recido este assumpto. 

Al rruns honrados senadores podem, não que
rendo perturbar a marcha do projecto, ab· 
ster-se de votar ou votar contra. 

o SR. AMARO CAVA.LCA.NTI- Apoiado; estou 
nesse caso. 

o SR .. JoÃo NEIVA.- Trata-se de estatuir 
rerrro.s importantíssimas para a disciplina mi· 
litar. Para o Senado temos a. 2" e 3• discussão. 

u~r SR. SENADOR- Mas a 2" discussão jil, 
ahi está. 

o SR. ,JoÃo NEIVA..:,... Peço ao meu illustre 
conterraneo e collega, que si lhe pesarem no 
espirita ns consideraQões que acabo de fazer, . 
retire o seu requerimento. Me parece que o 
meu stttislil.z melhor. Entretanto, o Senaclo 
decid irit. 

O SR. AL~IEIDA BA.ImETO (pala ortlam) re
quer a retir•ada do seu requerimento. 

Consultado, o Sona!lo consente ntt rc
til•a!la, 
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Continúa a discussão do requerimento do 
Sr. João Neiva. 

Ninguem mais p:dindo a palavrn,encerra-se 
a discussão. 

Posto a votos, e approvado o requeri
mento. 

.A discussão fica adiada, indo o projecto ás 
commissões de justiça e legislação e de consti
tuição e poderes. 

Segue-se cm 3" discussii.o o llrojecto do 
Senado, n. 43 de !892, dispondo que os escri-

. vães do juizo seccional perceberão o ordenado 
annual de 2:400$, nos estados do Rio de 
Janeiro, S. Paulo, Minas Gemes, Rio Grandlil 
do Sul, Ballia, Pernambuco, Maranhão, Parit 
e .Amazonas i e de l :200$ nos demais es
tados. 
· Vem a mesa, é lido, apoiado e posto con· 
junctamente em discussão o seguinte 

SubstituliDo 

.Artigo unico. Os escrivães do juizo seccio· 
nal perceberão o vencimento annual de 
2:000$ no Districto Federal e nos estados do 
Rio de Janeiro, S. Paulo, Minas Geraes, Rio 
Grande do Sul, Bahia, Pernambuco e Para, e 
de 1 :000$ nos demais estados. 

S. R.-Saladassessões, 17 de maio de 1893. 
-U. da Amm·al, 

Mas, por bom aviso, s. Ex:. entendeu, con· 
sultando os seus collegas, dever retirar 
aquella, sob promessa de que seriam rectifi
cados os pontos do projecto, com os quae~ se 
achava em desaccordo. 

Folgo, porém, de ver o nobre senador pelo 
Paraná, cuja palavra, repito mais de uma 
vez, ouço sempre com acatàmento, não per· 
tencer ao numero dos systematicos e entender 
que não é sómente a questão de despeza 
que deve ser ·auegada, porque essa despeza 
póde redundar em um grande beneficio para· 
oa cofres pub!icos. · 

S. Ex:. no substitutivo faz uma reducção 
na tabella por mim proposta. 

Por minha parte, como autor do projecto, 
venho declarar ao Senado que acceito . o 
substitutivo elo nobre senador e que parece
me assim desnecessario que o projecto volte 
de novo á commissão para considerai-o ou 
estudai-o de novo por causa dessa emenda. 

São essas as palavras que entendi dever 
proferir tão só mente pelo facto de haver sido 
o autor do projecto em discussão . 

Ninguem mais pedindo a palavra, encer
ra-se a discussão. 

Posto a votos, é approvado e adoptado 0 
substitutivo, ficando prejudicado o projecto. 

O projecto vae ser remettido a· Camara. 
dos Deputados, indo an \es it commissiio de 
redacção. 

·o Sr. Gomenliloro _ s1•, presi- O Sr. Prelilldente diz que, na or-
d t l d. . 1 r t dem do dia, seguem-se - trabalhos de com-en e, poucas :pa avras 1re1 re a 1vamen e ao missões-e, na ~i:\rma do reo"'imento, dara a projecto em discussão, 

como v. Ex. sabe, fui o autor delle ; nem palavra a qualquer dos Srs. senadores que 
é ignorado do Senado que sotrreu elle impu- queim. fundamentar propostas, indicações ou 
g;nação do illustre representante do estado do req1!er1mentos · (Pausa, ) 
Parana que acaba de o:!l'erecer um substi-· .Nuo havendo quem peça a palavra, con
tutivo. VIda os Srs. senadore.s ~ occupa:r-se com 

.As considerações feitas justillca1•am a trabalhos de s~as comm1ssoes e des1gna para 
·consulta da commissão, o tive dtl dizer sobre a ordem do d1a 18 : 
o projecto, ,ili. como autor, já como membro da Discussii.o unica da redacção do projecto do 
commissão de justiça. Senado. n. 40, de 1892. creando na cidade 

.A commissilo de fuzendtt tambem foi ou- da Campanha, no estado de Minas Geraes, 
vida e acceitou as bases por mim apresen- um externato ou gymmtsio nacional ; 
tadas. · · Discussão unicadoparecer n. 8, de 1893, da 

E, na occasião do debate, quando elle se commissão de justiça e legislação, sobre ore
travou a l'espelto do pagamento dos ordena- gulamentoque baixou com o decreto n. l034.A 
dos dos escrivães de que se tratava, tive o de l de setembro de 1802, relativo ao serviço 
prazer de ver mais de um honrado senado!' policial do Districto Federal ; 
tomar a pnla vra e pponunciar-se de modo 2" discussão da proposição da Camara dos 
benevolo, o que se verificou posteriormente na Deputados,n. 102, de 1892 .. roa~·cando,os venci· 
votttçüo. mentos que devem pernéber ~Õsp!ttrões do 

Em seguida, o honrado senador por Sttnta Arsenal de Guerra da Oapital Federal i · 
Catlla1•ina, cujo nome peço liconçtt para de· '2" cliscussiio da propos\çüo da camara dos 
clinar, o Sr. Esteves Juniol', ap1•esontou uma Deputados, n. 127, de ftso2, concedendo ao 
cmenda additivn ao que suppunha set• uma 3" escripturario da alfan~o"a de Santos, Raul 
jacuna, e relativa aos escrivües da Capital Cavalcante Vereztt, seis 1 ezes de licença com 
Federal. ordenado ; . I 

I 
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2' dita. da. proposição da. mesmtt camara, 
n. 63, de 1892, autorisando o governo a. 
mandar pagar ao alferes honorario do exer
ctto Antonio Paes de Sit Barreto a qu11ntia de 

. 2:~92$ por ditrerenç11s de soldos atrasados, que 
derxou de receber. 

Levanta-se a sessão as 2 horas da. tarde. 

12• sess!o em 18 de maio de 1H93 

Presidencia do Sr. P1'11dente de Jlforaes 
( vice·p1·esidente) 

SUl\IMARTO-Chnmncln-Loiturn e npprovnçii.n lln nctn 
~EXPEnm~·rt~-Petli•lo <lo St•. ,loii.o Noivn. -Nntnon.~iill 
do memb,•os pnt'lL n c'wnuis.;itll riu mnt•inhn o ~ut.u•rn 
- o, .. ttE:.t DO'DÚ- Dlscnssü.o !}O (lll.I'!!CCr no projectl) 
n, qO-Discursos dos ::)rs. ,lo[~ll Nl,IVtL n Amot•lco Lnho 
-Yo.tn.cão -Votnc:i.o dn p·1t•ecot• n. S-2' rli~·mssiin 
rhi proposicü.o n. 102 ·- Dtscut•sn~ 1lns St·s. ,\ n~·tnió 
Baenn. B Amnt•o Cnvnlcnnti- Votnç~o- Volnçü.o dn 
proposição n. 127-2L discussiin ria. p1·npll~ição 11. (}3 
~Dtsctn·so o requcrimont1) i)n St•, Al11midn. l:!nt•t•ctn
Dt:;curso do St•, ,Jnito Ilnrb:dho- Vntrtç:io do roquo .. 
rimento do Sr . .AimoidtL Btu•rJt11-Aclinmonto- P:u·o
cores, 

·Ao meio dia comparecem 28 Srs. sena· 
dores, a saber: Prudente de Moraes, Antonio 
Baena, João Neiva, Souza Coelho, Joaquim 
Sarmento, Gomensoro, Jolío Cordeiro, TIJeo-

. doreto Souto, Oliveira Galviío, Amaro Co.val· 
canti, Aln~eicla Barreto, Fii•min@ da Silveira, 

· .Joaquim Pernambuco, Messias :!e Gusmii.o, 
Virgilio Damasio, Domingos Vicente, Montei
ro de Barros, Q·. Bocayu v11, Br:tz Co.rnei· 
ro, Saldanha MaJ•inho, C. Ottoni, Rodl'i
gues Alves, Joaquim ele Souza, Si! va Cn.netlo, 
Ubaldino do Amaral, Santos Anclr11de, Este
ves Junior e Luiz Delfina; 

Abre-se a sessão. 
E' lida, posta em discuss[o, e nlío b11venrlo 

reclam11ções, clit-se por appt•ovada Lt acttt da 
sess.ão anterior. 

Comparecemm depois de aberta n. sessii.o os 
Srs. Nina Ribeiro, Cruz, CoeU1o Rotlrigues, 
Catunda, .João Ba.rbalho, Aristides Lobo, Ame
r.ico Lobo, Aquilino do Amam!, Joaquim MtiL'· 
tJnlio, Pinheiro Guedes e Raulino Hot·n. 
· Deixam de_..-e~!J.lparecer com c11usa p~r
tiqipadVós- sr·s. ·,1Joiio Pedt•o, Gil Gou
Ja.rt, F1•nncisco Muc!l11dO, Cunlnt Junior, EIY
seu Martins, Jos<l Be;nn.~·,lo, Pttt'11nhm, Gene
roso Marques e Pi!Pile!ro Machado ; e sem 
causa participada ~JS Srs. Thomn.z Cr·uz, 
Manoel Barato. ! .osa .Junior, Coelho e 
Cttmpos, Ruy i3ar bosa, :vi11noel Victorino, 

• .I 

Laper, E~ua1•do Wandenkolk, Joaquim Fe
licio, Campos S1tlle8, I't11miro Barcellos e Julio 
F1'0k'1. 

0 SR. 3.• AECRETA.RIO (servindo ele 1°) dá 
conta. do seguinte 

EXPEDIENTE 

OIHcios: 
Do 1 • secretario da Cama.t•a dos Deputados, 

rlatauo de 17 do corrente, communicando que, 
em sessões de 15 e 17, a mesma camara ele
geu a respectiva. mesa, qne ficou composta 
dos Srs. João Lopes Ferreira Filho, presi
dente; Antonio Azeredo, I • secretario ; An
tonio Borges de Atllayde Junior, 2• secretario; 
Thomaz Delt!no dos Santos, 3'' secretario ; 
Joiío Antonio de Avellar, 4• secretario.-In-
teirado. · . 

Do Ministerio da Industria, Viação e Obr•as 
Publicas, datado de 17 do corrente, accusando 
e agradecendo o recebimento dos Annaes do 
Sc11ado e do 11famtal do Senar/01·.-Archive-se. 

Do Ministeri" dos Negocios da Guerra,,da
tado de 16 do corrente, accusando o rece· 
bimento ·dos Annaes do Sena to, e do Manual 
(lo senarlor. -Archive-se. 

Do presidente do Tr·ibunal de Contas, datado 
ue 17 do corrente, accusando o recebimen· 
to dos Annacs do Senado e do Ma1111al do 
senarlo1·; e bem assim pedindo a remessa, 
pal'a a. bibiliotheca daquelle tribunal, das an
teriores publicações do Senaclo. -Satisfaça-se 
e archi v e-se. . 

-Do presidente do estado de Santa Catlia· 
ri na, datado de 1 O do corre'nte, otrere
cendo dous exemplares da mensagem que 
ttpresentou ti. Assemllléa Legislativa d11quelle 
Est11do em sua s~ss[o extraordinaria.-Agra· 
tleQii.·Se e ar•chive-se. . · 

-Repreaentaç[o do corpo r.ommercial da 
cidaclo da Parnahyba, no Estado do Piauhy, 
reclamando contra a exorbit11ncia do imposto 
de ,to • 1, por leis estadoaes sobre a importação 
de mei·cadoriM. de procerlencia estrangeira ~ 
as de cabet11gem tt que se refere o art. 7•, 
ns, 1 c 2 d:t Constituição Federo.l.-A' com· 
missão de lhmnças. 

O Sa. JÓXo Ni,IVA. (-<ervin•lo rle 2• -<eCI'etm•io) 
tlecl:tra. que nii.o .1m p!1J.'eceres. 

O Sn .. roxo NllrV,\ (pq/a orrlam)- S1•. '[lresi
dente, estanuo desfttlcacht a commissilo de 
marinho. e gum•t•a, pela ausencia doa Srs. 
Cunha .Tunior e .Julio Frota, que se acham 
no Rio· Grande do Sul, o havendo trabalhos 
importantes sobre os qune~ tem tt com missão 
tlo tln.r porecer, peço tt V. ElC. pam nomear 
dou; colleg-aq quo interinttmente substituis· 
Rom ttq nolles dons senn>flnl'es, n.tó ~ ue reg1•os· 
Sttsem. 
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0 SR. PRESIDENTE- Nomeio para substi· 
tuirem na commissã,o do .marinha e guerra 
os Srs. Cunha Junior e Julio Frota aos Srs; 
Almeida Barreto e Santos Andrade. 

ORDEM DO DIA 

Entl'a em discussão unica a redacção do 
projecto do Senado, n. 40, de 1892, creando na 
cidade de Campanha, no estado de Minas 
Geraes, um externato ou gymnasio nacio
naL · 

O Stt. JOÃO NEIVA (pela ordem)-Sr. presi
dente,parece-me q1:1e a commissão de red11cçiio, 
exa~inando o projecto apresentado ao Sena1lo 
pelo 11lustre senador por Minas Geraes, deixou 
a lei muito dubia para a sua execução. Assim 
é C!Ue diz (lé): . 

« E' crendo na cidade da Campanha, no 
estado de Minas Geraes, um externato ou 
gymnasio nacional, sendo-lhe applicavel o 
regulamento approvado pelo decreto n. 1!94 
de.28.de dezembro de 1892, e servindo nelle 
não sú o pessoal que o accoitar, como o mate
rial elos dons externatos que não Jor aprovei-

. tado na sua J'usão. » 
Parece-me que na cidade d1t Campanha não 

se pód~ crear externato ou gymnasio nacio' 
na!. Pode-se crear um externato ii semelhança 
do que f0i o Gymnasio Nacional no Rio de 
J11n~iro e niio um externato ou gymnasio 
namonal. · . 

~\inda mais, diz no art. 2" (l8): 
« Fic11 o Poder Executivo autorisado a com

pletai' as primeiras nomeações, independente· 
mente de proposta ou de concurso, e a abrir 
o' ot•edito necessttrio p11ra 11s despezas de in· 
atã.l!ação do novo externato e de sua manu· 
tentão, durante o exet•cicio do anno em que 
elle for installado. » 

. Or,,, queri11 que o autor do projecto me 
dtssesse a que externt1.to se refere elle. 

Houve um internato c um externato, ch11-
mados Gymnasio Nacional, antigo Collegio de 
Pedro II. 

Pela lei do orç.amento; o illterna to foi sup
primido, ficando dons externatos com tt deno
minação de -Gymnasio Nacional .• 

Creio que é tt estes externatos que se refere 
·? nobre autor tio projecto. Mtts, pergunto : é 
1sto queS. Ex. quet• com o projecto1 

O Poder Executivo, que e quem tem de 
cu1~1prir !l-lei, s11be a que ó que se refei•e, ou 
som prcctso chamar o l1.Utot• do projecto para 
lhe riizer qual :t stm ic!ea? 

Pl1.1'CCO·!ne .que n~o. esl.i't cltt,ro o ~eu penstt· 
!non_to. St hOJC o muustro do mter1or, que é 
trmao do honrado ~em\(lor, s.tbe o que S. Ex. 
quer, outt•o qttalquer que o substit.wt não 
sttberit, sobretudo no que tliz res11eito ag pes-

soai que lia de aproveita'!• para aquelle ex· 
terna to. 

Será o extern11to de Ouro Preto aquelle a 
que se relere o honrado col!ega? . 

Seril. mesmo o de S. Paulo? 
E' preciso que no projecto se ponhli tudo: 

bem claro ; que 11 retlacção d11lei seja de tal .· 
ordem que não deixe duvida sobre a idéa do 
honrado senador e do Senado. 

Tenho concluído. 

O ti!ia·~ An1erlco Lobo responden· 
do ao nobre senador que o precedeu na tri-. 
huna, diz, que mais de uma vez t~:m traçado 
uma linha de demarcação entre a sua pessoa 
o o governo. 

Suppõe que. o Senado e o governo são pon
tos convergentes, são poderes que existem 
pa:aUelamente, mas nunca em uma conjun·· 
CÇlLO·. . 

Tom a fel~cid.ade e o prazer de ver no go
verno um mu~etro a quem o prendem laços de 
sangue e amtsade; mas suppõe que antes 
tlisso já tinha um nome em Minas Ge· 
raes. . 

Entende, portanto, que desse facto não se 
deve fazer arma para consmntes allusões · 

Tem um;), vida jú, longa e um nome em' seu 
estado, ainda que obscuro, e crê q:ue tem dado 
exemplos, não só de iniciativa, como ile ori"'i-
nD.!idade em todos os seus actos. " 

Tratando do seu pt•ojecto, o orador lembra 
ao Senado que este nasceu da discussão do 
anno passado, e nada tem com o governo, 
tanto que o mesmo governo combateu a fusão 
na sutL mensagem e, antes que esta houvesse 
sido posta em discussão, apressou-se em pe· 
dir que o projecto fosse dado a ordem do dia. 

O project? .não foi apresentado como es·. 
tav0: no ortgmal, porque o orador teve .de 
ou vtr os honradas Senadores, pela ·Bahia o 
Sr. Virgilio Damasio e Manoel Victorino • 

Não ,11retende disputar loiros e esta prompto· 
n. acce1tt1.r qualquer emenda. . 

Si o projecto fosse politico; isto. é, uma 
t•êde de apanhar peixes para dar empregos 
O orador não teria duvida em ClilllCOrdar com 
o nobre Senadot• pela Parahybn.· mas como 
nã? tem pot• fim interesse pessoal e nem 
ó.cliantamento das lettras. brn.zileirn.s no seu 
estado, tratando-se dos funccionarios, propoz 
que fossem os mesmos administra ti vos.. . . · 

Con~!l- na redacção do projecto. é'~éniiénila 
que esta bem clara, mas, se quizerem emem
dl1.r, emendem., façam uma Illiuda., invoquem 
mesmo a inspiração de Moysés, do Homero 
para escrever este texto de lei. Nesse c11so,· o 
omdor de joelhos acclamarlt um novo dieta-
dor das lettras. · 

Ninguem pedindo a palavra encerra-se a. 
discussão . 
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·Vota-se, e é approvada a redacção. 
· . Segue-se, em discussão un ica e é sem de
bate approvado o parecer n, 8, de 1893, da 
commissão de justiça e legislação, sobre o 
regulamento que baixou com o decreto 
n. 1.034 A, 'le I de setembro de 1892, rela
tivo ao serviço policial do Districto Federal. 
' .Entra em 2" discussão, com o parecer das 
commissões de finanças e de marinha e 
guerra, o art. I o da proposição da Camara 
dos Deputados, n. 102, de 1892, marcando 
os. vencimentos dos patrões do Arsenal de 

. Guerra da Capital Federal. 

O Sr. Antonio Bnenn-Sr. pre
sidente, espero merecer esclarecimentos das 
illustres commissões de finanças e marinha e 
guerra sobre o projecto em discussão, de 
modo a determinar o meu voto. 

Ha poucos dias votámos a proposição da 
Camara dos Srs. Deputados, n. 107, de 21 
de outubro de 1892, mandando equiparar os 
1 •• e 2"• _patrões do Arsenal de Guerra da Ca
pitall!'ederal aos machinistas do mesmo ar
senal, e elevar os patrões arvorados á cate
gari& de 3" patrões, e equiparar os venci
mentos dos machinistas das !aJ}chas do mesmo 
arsenal aos dos machinistas de igual categoria 
do Arsenal de Marinha desta capital. 

A não ser pelo lado do vencimento, não 
conheço o motivo que determinasse a equipa
ração destas classes. Entret:mto, Sr. presi
dente, vejo nas tabellas que 1bram enviadas 
ao Senado, para servirem àe b11se ao e>tudo 
do orçamento dos di!l'erentes ministerios, 
quando se trata do Arsenilol de Guerra da Ca
pital Federal, dizer.se o seguinte (!8) : 

dos machinistas das lanchas do mesmo arse
nal aos dos machiniatas das lanchas de igual 
categoria do Arsenal de Marinha. Bem ; 
vejamos si ainda aproveita essa equiparação. 

0 SR. AMARO CAVALCANTI-E' isso que ·con
vem ver. 

0 SR. BAENA-Bem. 
Como ,já dQmonstrei, os mnchinistas do Ar

senal de Guerra teem a diaria de 5$. A lei 
manda equiparar os patrões aos machinistas ; 
portanto, não ha necessidade de lei para os 
I'' patrões, porque ellesjá teem a <liaria de 5$; 
a lei só poderia aproveitar aos 2". 

Mas, deixando isto de parte, no pessoal de 
machinas do Arsenal de Marinha está consi
gnado o vencimento dos machinistas contracta
dos, sem discriminação de classes : ordenado, 
I :OOO$i gratificação, 500$; ao todo, 1:500$000. 

Ora, desde q tte o machinista do Arsenal de 
Guerra tem a diaria de 5$; o seu vencimento 
annual é 1:825$, quando os do Arsenal de 
Marinha teem menos disto, isto é, I :500$000. 

Mas o projecto submettido á deliberação do 
Senado eleva o vencimento do I • patrão do 
Arsenal de Guerra da capital a 7$, dos 2"' a 
5$, d'os arvorados a 4$000. 

0 SR. AMARO CAVALCANTI-. Em relação ao 
1• augmenta 2$, e em relação aos outros 
1$000. 

O SR. BAENA- Muito bem. Mas quanto ao 
I • patrão ficará com o vencimento de 2:555$. 
muito superio1• ao que percebem os machl' 
nistas do Arsenal de Marinha. 

0 SR. AMARO CAVALCANTi-E' exacto. 

A1•senal de Gue1·ra-i" ordem-Ca21ital Fedeml 

Di!l'erentes serviços 

i primeiro patrão, diaria ...•..•...• 
6 segundos ditos, idem .. , ......•.... 

O SR. BAllNA-Não recusarei nunca o meu 
voto para melhorar os vencimentos dos em
pregados subalternos dos nossos estabeéi
mentos publicas, mas a boa justiça manda 
que olhemos com a mais particular attenção 
para os arsenaes de guer1•a do norte, como 

5$000 os do Pàrá, Pe1•nambuco e Bahia, os quaes 
4$000 ainda se regem por tabellas anachronicas i 
5$000 alli ainda não chegou o melhoramento de 

vencimentos. Por isso, si os esclarecimentos 
Pelo lado do vencimento, não havia, pois, nue snlicito das illustres commissües de fi

necessidade de equiparar os d :s patrões aos 1ianças e marinha c guerra convencerem-me 
dos machinistas do Arsenal de Guerra. · de que ha toda a justiça no que se propõe 

O Slt. AMARO CA y ALCANTI - Do Arsenal de para os pátrües do Arsenal de Guerra desta 

6 machinistas, idem ............... . 

Marinha ní'ío 1 capital, não recusarei o meu voto, mas, de • 
· ' novo, digo que por todos os principias de 

.•. O. SR. BAENA- Do A~senal de Ç!ue~ra. Eu justiça e de equidade devemos attender em 
aqm estou c~m o proJe~to que Ja fo1 appro- primeiro Jogar aos arsenaes do Para, Per
vado e remett1do á sancçu.o. nambuco e Bu.llia, dignos igualmente de toda 

O SR. A~IARO CAVAI.OANTI- Mas ahi equi- considera\:ão do Poder Legislativo. 
· para-se com os da marinha ou os da guerra ? 

O SR. BAENA- Não, senhor i do proprio 
Arsenal de Gue1•ra. 

No membro s~gundu (agora respondo o. 
V. Ex.) manda-se equiptlrar os vencimentos 

O St·. Am:at•o Onvnlcnnti -
Sr. presidente, nii:o tomei lJttrte nos traha 
lho~ da cmnmissü.o tlo finanças, quando ela· 
borou. este parece!' cm discLtssü.o ; a e~se tem-
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po, ~chava-me gravemente enferm~, o que O SR. AMARO CAVALCANTI- Aqui 7$ dados 
me compelliu a abandonar,temporar1amente, a um :patrão de lancha parecerú. muita cousa, .... 
o serviço nesta casa. m:o~s e um só empregado que de 5$ passa .a ··· : 

Entretanto desde que a proposiçílo envolve ganhar 7$ e. que tem o dever de estar vigk· .. ;-
augmento d~ mingoado salario de oper11rios Jante no seu posto; são seis de 2" classe, que • ( 
do Arsenal de Guerra da CapitaJI?ederal, da- ganhavam 4$ e que passam a ganhar 5$, -
rei meu voto a lavor do mesmo. tudo au~mento de 8$ diarios. . · ·. . .. 
. T t . d dar a um só empre .. ado que .. Não vejo, po~t~.nto, razão para que se re· .. : .. ; 

ra o. ~e . ~ ... . o . . Jelte a propos1çao; que é . em bem de uma · •· • 
ganha 5$ dmrl0s,7~, trata se de dar .a ~~16 ~u classe que vive exclusivamente do trabalho · ·,:; 
tros empregados . que ganham 4!li mr!Os, E de uma vez· ~ara sempre aproveito ~ -'-' 
5"'000, . I ·- · t , , 

•P , • • 'fi f · "mento que se occasmo para dec arar ao Senado, que toda · •.; 
E ms1gn1 c~n 1ssuno o f!'~o vez que aqui se tiver em vista legislar be· . 

pede em relaçao á t~b?lla VLoente. . _ neficiando classes que vivem luctando no tra· ., · 
Deve o Senado re,]eltar a propos1çao, por- balho pa1•a ganharem a vida; que se tiver em. 

que esta pequena migalha vem pesar sobre vista legislar beneficiando aquelles que es· 
as despezas publicas 'I Não, digo eu i nito, forçam-se dia e noute para ganhar o pão da ,. 
porque, S1•. presidente, as classes pobres de subsistencia, o meu voto lhes será program· : . ,: 
todo o Brazil, no momento actual, luctam e maticamente favoravel. · 
lu~tam dia e noute, tenazmente, pa~a cons?· o SR. ANTONIO R~ENA- De accordo, mas 
gmr um, pouco, .um boc~do, q~1e cheo~ pata como ·medida rreral. · 
p!•over a proprm subststenma ; e nao obs· o 
tante ser acto de justiça o que lembra o O SR. GoMENSORo - Subscrevo, de accordo 
meu honrado colle"a em relarílo a Parú. e ou- com v. Ex. 
tros estados pobre~ do norte' e talvez do sul q SR •. Jo~QUI~r SARMENTO- A carestia não 
(nílo sei si ha no sul estado pobre, no norte é so aqu1, e em toda a parte. 
sei que ha •.• ) Nin~uern _mais pedindo a palavra encerra-

O SR. BAENA -Referi-me aos arsenaes de se a dtscussao:,. . _ 
"Uerra instituição da Umílo Entra em ~ dtscussao, a qual encerra-se 
" • · _ sem debate, o art. 2'. . . ·' o SR. A~rARo CAVALCANT! ... nao obstante . - Votàm-se e são successivamente approvados o. 
deixar de contestar o que al!ega o nobre se- os arts. 1• e 2•. . .... ,.-. ·. · .. , . 
niLdor em relaçílo ú. pollr~za dos vencimentos A proposição é 'adoptada para passar á 3• · · 
que percebem os operar1os dos. arsenaes de discussão. · . . . · · . ·· .. · 
guer:ra dos outros est~dos, t~davta; p~nso que Segue-se em 2" disclissílo, com o parecer da'· ·.:.~ 
se deve tornar em cons1der~çaoo s~gumte:que cornmissão de finanças, e e sem del:iate encer--_: , 
através da crise de carestta da VIda, o logar rado o art. I• da ·proposiçílo da Carnara dos·· 
em que ella se sente mais forte, e insistente, Deputados, n. 127, de 1892, concedendo ao 3• 
Cf!-paz mesrn~ de levar .á fome e a morte, é na ·escripturario da Alf!!-ndega de' Sa.ntos, Raul 
c1dade do R10 de Jane1ro. Cavalcante Vereza, se1s mezes de licença com 

U~>r SR.· SENADOR -A carestia existe em ordenado. _ . . 
toda a parte. ~rocede-s~ á v~taçao por escrutm10 secreto, 

O S A C A De modo que e sao recolhidas 3~ espheras, sendo 20 brancas R. MARO AVALC NTI- _ e 12 pretas, 
póde o Senado, nest~ momento, nao obstante E' approvado o art. I• por 20 votos contra 
reconhecer a necessidade de augmento.de ven· J 2 . 
ci~entos ou salario~- desses operarJOs que Ê' approvado o art. 2•. . 
ex1s~e~ ~rn toEa Umao, att~nder de pr~fe· A proposiçílo é adoptada para passar á 3" 
renc111 a slt.uaçuo dos que res1~~m na Cap1tal discussito. 
FedEral, sobretudo no caso SUJetto, por duas Se•·ue-se em 2" discussílo, com o parecer das 
razoes : cornnlissões de finanças e de . marinha e 

1 • porque a intensidade da carestia de ge- guerra, o art. 1 • da propósiçílo da Cama.ra 
ner~s é aqui mais 1brte, do que em outra dos Deputados, n. 63, de 1892, autorisando' o 
parte do Br11zil ; governo a mandar pagar ao alferes honorario 

2', porque os patrões do arsenal d~ g.uerra do exercito, Antonio Paes de Sú. Barreto, a 
desta capital tem ~erviço dobrado,, tr1pllcado, quantia de 2:5~2$, por diffet•ença de soldos 
quadr~!plicado, ·dm e not~te mmtas vezes, atrazados que deixou de receber. . 
mui dtversttrnento do serv1ço que prestam os 
outros de ignaes empregos on categorias nos 
diJferontes estados . 

0 SR. JoÃo BARBALUO- Em Perno.mbuco O 
serviço é enorme. 

O S•·· Almeida Dnr••eto- Sr·. 
presidonte, a V. Ex. deve estar bem presente 
o lhcto de haver o ~tlferes Antonio Paos de 
St\ Barreto apresentado,no dia 16 do col'l'ente' 
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diversos documentos, para serem juntos a 
sua petição, e como a commissão de ma!'inha 
e guerra deu pat•ecer sobr•e esta protençao no 
dia 6 de outubro do anno passado, é claro 
que não poude tomar em consideração os 
documentos ultimamente apresentados. 

Nestas condições vou enviar ã. mesa um 
requerimento no sentido de voltar o parecer 
á commissão de marinha e guerra at!m de 
que esta, estudando os ·alludidos documentos, 
verifique se é ou não de justiça o favor que 
.se pretende conferir. 

E' para crer que o.> documentos, ora apre
sentados. conseguirão modificar o juizo da 
commissão. ·· · 

E' lido, apoiado e posto em discussão o se
guinte 

Reqtlel'imento 

Requeiro que o projecto emdisccus~ão vol~e 
às commissões para tomarem em constderaçao 
os documentos ttpresentados ultimamente pelo 
peticionaria. 

Sala das sessões, 18 de maio de 1893.-Al
meida Ban·clo, 

o' Sr • .João Darbalho-Pedi a 
palavra unicamen!e para prestar ao Senado a 
seguinte informaçaú. . · 

O projecto de que se trata importa na con
cessão de uma esmola a um pobt•e velho cégo 
que se inutilisou no serviço da guerra do 
Paraguay. . 

E' elle um cidadão que tem familta, com a 
flUal reside e mantem-se á custa da insigni· 
fi cante quantia de 30$ que a gratidão nacional 
lhe concedeu. · 

Nestas condi~·ões, parece-me que o Senado 
não deve regatear tão exígua esmola. Entendo 
mesmo que é um caso excepcional o que se 
nos depara neste momento, sem, ontret_anto, 
pretender que se augmentem, daqUI em 
di~nte pensões a civis ou militares. 

o cidadão de que se trata esti1 em condi· 
ções especiaes : deixou sua familia, correu ao 
campo de batalha onde ~cou cégo, ao pa~so 
qué aquel!eil que contmuaram no serv1ço 
teem tido accesso e vantagens que o pobre 
velho não poude te1•, porque a sorte lhe foi 
adversa. 

Dando e~tas informaçiies ao .Senado, confio 
na sua costumada eq uidacle. 

Ninrruem mais pedindo a palavra, encerra· 
' "' -1L diSCUSSltO, 

Vota-se e e approvado o requerimento. 
A proposição v11e ser devo! vida ã.s commis

sões de Klarlnha e guer1•a e de llnanças. 

O SR. JoÃo NEIVA. (setvindo d~ 2" sectetario 
lê e vão a in.primir; pat•a entrar na ordem dos 
trabalhos, as seguintes 

PARECERES 

N. 13-de 1893 

A commissão de · marinha e guet•ra, a 
quem 1bi presente o projecto do Senado, n.26, 
de 1892, autorisando o governo a fazer l'e· 
verter ao quadro dos oJUciaes activas do ex: 
ercito o ex-coronel do corpo de engenheiros, 
hoje general de bl"igada relbrmado, Dionysio 
Evangelista de Co.stro Cerqueira, entende que 
o exercito perdeu com. a retirada deste offi
cial, distincto por muitos títulos e a~sign~l~
dos serviços de paz e guerra, para a macttVl· 
dade do serviço, por haver solicitado sua re
forma, de accordo com o art. 4" do decreto 
n.l93, de 30 de janeiro de 1890. . 

Esta circumstancia, porém, inhibe·a, além 
de outras, de concordar com a adopção do 
projecto, por importar em compellir o refe
rido coronel a voltar a prestar seus serviços 
no exercito, de onde aliás saliit•a por vontadQ 
propria, aproveitando-se do ·favor garantido 
pelo citado decreto aos militares com mais de 
30 annos d.e serviços. 

Não existe, annexo ao projecto, documento 
algum cemprov!tndo a vontade do c~_onel 
Dionysio de contmuar a prestar seus serv1ços, 
por terem cessado as causas promotoras do 
seu anterior pedido de reforma. E'. verdade 
que ha precedentes de reversão, fl:las estes 
roram justificados pelas circumstanc1as da oc
casião ou então pot• haverem desapparecido 
·os motivos determinantes da reforma, coma 
ainda o anno passado se deu com o tenente 
Raymunda Perdigão de Oliveira. 

Este oti!cial, relbrmado por incapacidade 
pliysica, continuou a prestar serviços mili
tares e ultimamente serviu em uma dn s for
talezas da barra do Rio Janeiro no goso de 
co1nplet.a saude. Submettido á ,junta de inspec
ção, foi julgado prompto para o serviço, e só 
então, ti, vista deste documento e do seu re
quel'imento pedindo a reversão para o quadl'O 
activo, ó Congresso l':lacional deferiu a sua 
pretenção. 

Accresce que a volta de qualquer· oti!cial 
para o quadr•o, accarretando prej uiso na es
cala do accesso aos cn.maradas da classe e aos 
que lhe são inferiores em postos, levanta 
certo celeuma que convem não t'espertn.r e 
muito menos .i ustillcal-a chtndo mativos, 

A Commissão, pois, apezat• da reconhecet• 
cls meritos elo coronel Dionizio Evangelista de 
Castro Cerqueirn e de seus incontesttweis e 
muito valiosos serviços de paz e guerra, opina 
que sua reversão it classe activa não se faça 
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por prejudicar grandemente os direitos adque· 
vidos de seus camaradas. O Senado, ent.re· 
tanto, resolverá em sua sabedoria como lhe 
parecer melhor. · 

Sala das commissões, IS ele maio ele 1893. 
-J()(lo N civa.-Joaouim Sarmanto.-Almaida 
Barreto.-Santos Andrarlo. 

municar-vos situação anomal11 Pernani· 
buco sujeito fr•anca dictllllura governo Bar· 
bos11 Lim11 · que tendo sido processado 
crimes previErtos lei rcspons11bilid11de pro· 
cesso obstina-se manter oargo só apoiado 
força material procuranao provocar luta.. 
Data. suspensão 6, vice-governador 'assu-. 
miu exercício virtude mesma lei, após · . 
convite mesa Senado. Dous governadores, 

. um dicmdor, outro legat Estado em 1\lce 
, . _ . . situação impossível. Pessimo precedente re· 

N. 14-de 1893 

A commrsaao de marmlla e. ff_Uerra forr.m gimen federativo, prerogativas Poder Legis· 
pr~sentes os ~ocumentos e ;pettçao de D •. Ma· lativo estados.-Saudações.-llfo?·eira Alues, 
tlulde Caroll!Ja de SampaiO Tavares, v~uva presidente di1 camara deputados.-Eduardo 
do Dr .. Fr!!-nctsco de PE-ul11. Tavar~s, pedt!JdO Tauares, I'' secretario.-Domingos Leite, 2" 
uma pensao em attençao aos .servrços mechcos secretario. 
prestados pelo finado seu marrdo,na guerra elo 
Paraguay; e depois de estudai-os con venien· Do pr•oprio teor do telegramma vê-se que 
temente chegou ao conhecimento de que o não encerrl). elle ml).is do que uma informação 
pr. Tl).vares,como estudante de medicina, !üra graciosa dirigida ao Senado sem nenhum 
contmctado, pelo governo, em 5 de agosto de appello iL autor•idade do Congresso N11cional, 
1865, para ,prestar serviços protlssionaes na dado qú~fosse opp~rtuna e con-yen!e~te ·a. su.a 
esquadra nacional, em operações nas a guas infiuencta no confhcto de attrtbmçues suscr• 
do Paraguay e Paranit, tende servido a bordo tado entre o congresso !3 o governador do es· . 
do encopraçado Bw·1·oso ate l'de janeiro de tado de Pernambuco. 
Ie68, quando retirou-se para o Rio eleJa- ·A commissiio não póde, siquer, formar con· 
neiro. ceito sobre os factos aos quaes alinde. o tele· 

E' verdade que durante o mencionado pe- gramma, pois que, tratando-se, segundo se 
riodo prestou o Dr. Tavares bons serviços allega, de uma infracção iL lei estadoalcon
pelos quae3 mereceu elogio, mas isto não cernente aos crimes de msponsabilidade em 
basta para, deante da lei, justificar a preten- que·pócle incorrer o governaüor, é evidente 
ção da viuva ao meio soldo. Si o. mal'id,o que nenhum alvitre póde a commissão pro
houvesse fallecido om operações . de guerra, pôr ao Senado, deante destaij duas circum· 
ou mesmo em cemsequancia de ferimentos ou 'stancias : 1", o desconhecimento dessa lei (por 
molestias adqueridas no ser•viço da campanha não existir no archivo do Senado a collecçãó · 
todo o direito lhe assistiri~t, senão a llensão das leis desse estado) ; 2", a informidade da 
correspondente ao meio soldo completo, pelo communicaçiío refer•ida,áqual faltam· os reqmi
menos a uma quarta parte; mas tal nüo se si tos essenciaes para, em allegàções de or,dern 
dando, pensa a com missão que deve ser in- tão <>ra ve, poder-se a,iuizar da sua autéritici· 
deferido o requerimento. O ~enado,entretanto, d:.tele e da legitimidade da sua origem. Nestes 
resolverá em sua sabedoria o que lhe perecer termos, pensa a·commissiio que o referido ie· 
justo. Iegramma .deve ser archivaclo. . 

Sala das commissões, em IS elo maio ele Sala das commissões, 16 ele maio de 1893. 
1893. -Jotio Neiva.- Joaquim Sarmento.- -Q. Bocayuva . .,- Aristides Loüo. 
Almeida Ba1·reto. -Santos And1·ade, 

· N. 15-DEl 1893 

A commissão de constituição, poderes e 
diplomacia, a quem foi presente o teleg-ra.mma 
expedido da cidade do Recife em 8 do corrente 
mez,e dirigido ao Senado Federtl.l, telegramma 
ao qual se refere o requerimento do Sr. se
nador Coelho Rodrigues, approvado na sessão 
do 12, vom submetter ao SenO:c!o as considera
ções sue lhe são suggeridas pelo contexto e 
11e!a forma dessa communicaçuo. · 

O t~legmmma ó assim concebido: 
Recife, 8 ele maio ele 1393.- Ao Senado. 
Camam dos Depntaclos votou hoje mo-

ção deputado Martins Junior llC!li!1clo com-
seN.\uo 13-v. 1 

Esgotadas as materin.s da ordem do dia, o 
Sr. presidente designa para a do dia 19: ·· · 

Discussão unica elo parecer n. 12, ele 189~, 
da commis:ão de obras publicas e emprezas 
privilegiadas sobre o requerimento n. 35, de 
1892, de Charles Maine e outros, que se pro•. 
põem a construir uma estrada de ferro desta 
capital até 11. estação ele Sapopem ba, na Estrada 
ele Ferro Central; · 

2' discussão da proposição da Camar11 das· 
Deputados, n. 114, ele 1892, autorisanclo o Po· 
der Executivo a alti1ndegar as Mesas ele Ren
da8 das eldades deitojahyo Laguna, no estado 
ele Stwta Catharina, a de Antonina, no elo Pa· 
raniL,o a c.lo Jtapemir•im, no esto.do elo Espir.ito 
Santo; 



98 .A'!i'NAES DO SENADO 

2' dita elo projecto do Senado, n. I, de 1893, 
autorisando o govm•no a concedm• iL emprez~ 
- Progresso Industrial do estado do Espírito 
Santo- mais 12 mezes de prorogação do prazo 
que teve para inauguração dos engenhos cen· 
traes, em virtude de sua concessão ; 
. 1' dita do projecto do Senado, n. 4, de 1893, 
esteniilendo aos réos militares do exercito as 
disposições reltttivas ao modo de.computar o 
tempo pttra a execução das sentenç11.s passa
das em julgaclo nos respectivos tribunaes, 
levando-se em conttt o da prisão preventiva. 

Levanta-se a. sessão i• 1 hora e 45 minutos 
da tarde. 

13" smsao em 19 de maio de 1893· 

P1·csiclcncia elo 81•. , Prwlcntc de ~!o1·acs 
(~ÍCC•lJI'CSidentc) . 

SU:\Dt!ARIO-Clmmndn-Loiturn dn nctn-EXPJ~nmNTB 
· -Pnrocot•fls-Leitmn do ·lll'ojoctos- O!tnl·:~r 110 mA
Volncü:~ do pna•acot• n. 1:.., c'Jn. pl·opos!,;.fio n. H·\ o 
dos JH'OJOctos n!o\, 1 o 4 rlu ·1S03. 

Ao meio-dia comparecem30 Srs. senado1•es, 
a saber: Prudente de M0raes, Antonio Baenlt, 
Jo[o Neiva, Souza Coelho, Joa~uim Sarmento, 
Nina Ribeiro, Gomensuro, Coelho Rodrig·ues, 
João Cordeiro, Oliveira Galv[o, Amat•o Ca
valcanti, Almeida Bat·reto, · Ftrmino da Sil· 

. veira, Messins do Gusmão, Ruy Barbosa, Do
mingo> Vicente, Monteiro do Bttrros, Q, Bo· 
cayuvn., Braz Carneiro, Aristides Lobo, S~\l
danhtl Murinho, Joaquim ].?elicio, c. Ottoni, 

. "Jotlquim M:trtinho, Pinheiro Guedes, U. do 
Amam!, Santos Andrade, Raulino Horn e Luiz 
Delflno. 

Abre-se a sessão. 
E' lit!n, posta em tliscussü.o, e nüo 1m vendo 

recl:\ma~ão, dio-so por approl'nda a tlcttl da 
sessão anterior. 

Compu.recem depois de o.borto. :1 sessiio os 
Sra.: Cruz, Ctttunda, .Joiio B"rbu.lho, Rodri· 

· gues Alves e E~t~ves J un ior. 
Deixam do comp11rocm• com causa pu.rtíci· 

pada os Srs.: João PcdL'O, Clil Goulttrt, Fran· 
cisco M:tclmdo, Cunhtt JuniOL', Thcodoreto 
Souto, José Bet•mwdo, Elyscu lllnrtins, Pnm
nhos, Gonm•oso Marques o Pinheiro i\'10\· 
e,lmdo; o S0!ll c:m~11 ·pn.rticipntllo os Srs.: TI LO· 
LIHVt. Cruz, Manocl llamt:t, .lmtf[ ui m Por
uambuco, Ito~L' .Juuior, Virgílio naultlsio, 
1lu.nocl \'ictorino, Ltt)IOI', E. Wlllulenlwlk, 

Americo Lobo, Ctnnpos Salles, .Joaquim de 
Souzlt, Silva. Canedo, Aquiliao do Amaral,Ra· 
miro Barcellos o Julio Fl'otl1o. · 

0 SR. 3' SECRETARIO (sc1·~i1;rlo de 1") d:t COil· 
ta do seguin to 

EXPEDIENTE 

Oillcio do Ministerio das Relações Exteriores, 
datu.do de 18 de cot•rente mez, al!'radocendo a 
collecoão dos Annaes do Senado e bem assim o 
exemplar do Manual do Senador.-Archive-se. 

Requerimento de Manool Luiz de Mesquita e 
outro, solicit~tndo a concess[o de uma lote· 
ria oxtraordínaria sob a denominação de-Fe~ 
deral-em favor de um. monumento que pro
jectam erigir nos fundadores da Republica
general Deocloro e Benjamin Constant.-A' 
commissii.o de finanças. 

0 Srt, JOÃO NEIVA. (servindo ele :Jn SBC1'8-
ta1·io) lê e vão a imprimir para entrarem na 
ordem dos trabalhos os seguintes · 

PARECERES 

N. 16- 1803 

A commissão de constituição, JlOderes e' (u. 
plomtlcia, em vista da pu.rticipação í\3ita ao 
Senado pelo senador Generoso Mtlrques dos 
Santos fazendo sentir a impossibilidade em 
que estiL de compttreceL' nestes dons mezes, 
pelo menos, aos tl'abt~lhos legislativos, e 
o.chando'j ustos os motiva.; por elle ~tllegados, é 
de parecer que os dons mezes de licença lhe 
sejam concedidos . 

Sllll1o clliS commissües, 19 de maio de 1893.
A1•isti,lcs Lobo. -:-0. Bocayuva. 

N. 17- 1893 

A comnüssão do constit,uição, podet•es e di· 
plomncia examitmndo o tolegrammo. em quo 
o seno.dor Francisco Manoel dtt Cunha Junior 
solicit:t llo Senado um mez de licença a cot1ta1• 
do ditt :l do corrente, ·si bem que in·nore o 
motivo real do sua ausencia, comtLUlo, de
vendo presumir pn.ra olht uma causa nccoi· 
tavel é de parecer que l1o rel\,ll'ida licença lhe 
S(\ja concedida. 

Sala das commissües, l ü do m:tio de 1893,
Jb·istidJs Lobo :-Q. Bocayuva. 

N. 18- 1893 

As. conunissltes rounitltts de constituiçiT.o, 
pm1cr••s o dipiOJmwiil. ct tlo flnn.rJt;as, tondo 
oxt~mimodo LL propo»iç:i.o tltt CttlllLti'<L tio.; Srs. 

• 
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--------------------------------------------------
Deputados, n. 118 do 1892, é de parecer que, 
depois de competentemente debatida seja 
appro1•ada pelo Senado. . . 

Só.la das commissões, 18 rle maio de 1883.
Aristidas Lobo.-A. Cavalcanti,- Saldanha 
Jllm·inho. -;llontai1'0 da Bct?'1'0S, -Rod1•igues 
Alves ,-Domingos Vicente, -Q, Bocayuva, 

· Slio lidos, a)Joiados o viio a imprim.ir para 
entrar na ordcin dos trabalhos, os projectos 
do Senado, ns. 5 e 6, de 1893, apresentados 
nas sessões de 15 e 16 do corrente mcz. 

ORDEM DO DIA 

Entra em discussão unica, e e sem debate 
approvada, a conclusão do pat•ecer n. 12, 
de 1893, da com missão de obras publicas e em
prezas privilegiadas sobre o requerimento, 
n. 35, de 1892, de Charles Maine e outros, 
que se propõem a construir uma estracla de 
1erro desta capitttl até t\ est,açiio de Sapopemba, 
na Estrada de F~rro Centml. 

Seguem-se successivamente em 211 discus
são, com o parecer da commissi'io de finanças, 
e siio sem debate approvados, os arts. 1 o e 2° 
da proposição da Gamam. dos Deputados, 
n. 114; de 1892, autorisando o Poder Ex
ecutivo a ailh.ndegar as mesa.s de rendas das 
cidalles de Itnjahy e Laguna, no estado de 
Santa Catha.rina, a de Antonina, no do Para
ná, e a de Itapemirim, no do Espírito Santo. 

A proposição é approvttda e adoptada para 
passar à 3" discussão. 

Seguem-se succe~siv:~.mente em 2" discus
siio, com o·pareect• da com missão de obras pu
blicas e emprezn:s privilegiadas, o são sem 
deb::\te approV;tdos, os arts, I o, 2° e 3° do pro
jecto do Senado, n. I, de 1893, autori$aJ.ldo o 
governo a conceder ú. Emprezl\ P1•ogresso In
dustrial do Estado do Espirita Santo mais 
12 mezes de pl'orogação do prazo que teve 
p~t·a a inaup;uraç[(o dos engenhos centmes, 
em virtude de sua concessi:ío. 

o projecto e 'approvado e adoptado para 
passar tL 3• discussão. 

Entra em I" (!iscuas!ío, e ó sem debato ap
. pt•ovaclo e adoptado para passar à 2", indo 
:tntes ás commissões reunid:t~ de justiç::~ e 
legislnçiio e de m11rinlm e guert•a, o projecto 
do Senado, .n. •1, de 1893, estendendo nos réos 
milito.res do exercito as disposiçues t•elativas 
ao modo de computtw o tempo 11am tt ex
ecução das sentenças, passadas em julgado 
nos respectivos kilmntte(l, levando-se em 
cont11 o d:t prisuo pr~ventiva. 

Esgotadas tts mltter·ias dn ordem do dita, o 
Sr. presidente designn p11rtt a do dil1 20 : 

Discussií.o unic:t do ptLrccot• n. 14, do 1803, 
d11 commissão de mtwinlm e p;uerra, sobre o 
rortuerimeuto u. 55, do 1892, do D, Mttthildo 

Carolina de Sampaio Tavares, viuva do Dt•. 
l?rancisco de Paula Ta vares, pedindo uma. 
pensão ou a graça de considerar regularisado 
o montepio obt•igatorio de seu finado marido. 

Discussãu unica do parecer n. 15, de 1893, 
da commissão ele constituição, poderes e di· 
p!oq1acia, sobre um telegramma da· mesa: da.. 
Gamara. dos Deputados do estado de Pernam· 
buco, relativo ao governo.dordo mesmo estado •.. 

2" discussão do projecto do Senado; n. 26, 
de 1802, autorisando o governo a fazer re- · 
verter ao serviÇo activo o coronel reformado 
D!onysio Evangelista. de Castro Cerqueira. 

3' discussão da· proposição d11 Cama.ra. dos . 
Deputados, n. 123, de 1892, mg.ndando incluir 
na proposta de despeza que pelo Ministerio d:i 
Fazenda tem de ser a.nnunlmente apresentada. 
ao Congresso Nacional, as quantias neces
sa.rins para pagamento tis viuvas e herdei· 
ros de officiaes fallecidos, do meio soldo a. 
que tivessem direito, segundo a lei em vigor, 
ao tempo do fallecimento, uma. vez que aquel- · 
les tenham pt•ovado o seu clireito ate á. época 
da. elaboração da proposta. . 

Levanta-se a ses!iio ü. 1 hora da. tarde. 

14" se!JHO em 20 di maio de 1893 

Prasidanaia r.lo St•, Piud811te da ;lloraes 
( vice·p1·esidante) 

SU).fMAHIO-Chnmntln-Lcitlll'rt. o nppt•ovnçi!•l tln. ncLu. 
-g~:J·I~Tl11~:-i1'!~-Pnt•ocoJ'es-l.oitnt•rt do uu1 pt•ojodo-
-Comrnunicnt:it~ do St•, .Joii.o Neivn- t IRnB~t 'no JllA 
-Encot•rnmen~o dn. diR~.mssão do.jJnt·ocot• n, 1·1-Aclln· 
montn dn vnt:\Qtio - niscnssiio c n prtt•ocot• n. 15 -
Di::;out•8n o l'OfJUOrimont•l elo St•, Coolllo .Rodrigues
Di~CUI'ROS doR srs. •• TtlÜO Dnt•brtlho, Q. Bocn.ynvn. o 
Caolho H.odt•lguos-:- gncort•n.motüo cln. discnssfio e 
n.dinutonto dn \•otnçtLo- Encort•nnJOnto cln. rliscu!:i'sitó 
do JH'ojocto n. 211 o •ln. pt·tlposit;.i1o u, 123-.\.Llin.moftLo 
d:t \'otuçiio-Ob~ot•vnr:iio~ tlo .St•. lll'O~ldonto. 

AO meio-ditt comp;wecem 30 Srs. senadores, 
tt saber: Prudente de Momes, Antonio Baena, 
Souztt Coelho, Joaquim Sarmento, Gomensoro, · · 
Coelho Hodrigues, João Cordeiro, Oliveira. 
Gal vão, Amaro Ca.valcanti, Almeidl1 Ba.rreto, 
.João Neiva, llirmino da SUveii•a., .Toaquim 
Pernambuco, João Bo.rbo.lho, Messi11s de Gtis
mão, Coelho o Campos, Virgilio J?o.musio, ·DO· . · 
mingos Vicente, Q. Boc tyuva., Brn.z Carneiro, 
Saldanha Marinho, Joaquim F~ .. licio, C. Ot
toni, Rodrigues All•es, .Tol1quhft de Souza, 
Silva Canedo, Aquilino elo Amaral, Joaquim 
Mlll·tinho, Sttntos Andt•tt(le e Nina Ribeiro. 

Abre-se tt sessão. 
E' litht, posta om discussiio, o niio havendo 

reclttllll~ção diL·Se por ttpprovadtt t\ neta da 
sessão mltol'ior. 
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Comparece depois de aberta a sessão o 
Sr. Cruz. . 

Deixam de comparecer com causa partici
pada os Srs. João Pedro, Gil Goulart, Fran
cisco Machado, Cunha Junior, Elyseu Mar
tins. Theodoreto Souto, Jose Bernardo, Rosa 
Junior, Manoel Victorino, Paranhos, Gene
roso Marques e Pinheiro Machado ; e sem 
causa participada os Srs. Thomaz Cruz, Ma
noel Barata, C11tundn., Ruy Barbosa, Laper, 
E. Wandenkol!;:, Aristides Lobo, Americo 
Lobo, Campos Salles, Pinheiro Guecles. U. elo 

· Amaral, Raulino Horn, Esteves Junior, Luiz 
Delfina, Ramiro Barcellos, Julio Frota e Mon-
teiro de B11rros. . · 

0 SR. 3° SECRETARIO ( servindo.de 1.0 
) dá 

coN.ta do seguinte · 

EXPEDIENTE 

Officios: 

Al't. 1." As apolices da divida publica na
cional são isentas do imposto de heranças e 
legados e de qualquer outro da ·união ou. dos 
estados. . 

Paragrapho unico. E' igualmente prohi
biclo ú. União lançar imposto sobre os ·fitulos 
da di vida publica dos est'ados. · · 

At•t. 2." Quando a Fazanda J.<'ecleral fôr in.., 
teressada, compete ao procurador da Republica 
propor a comp~tente acção o.nte o Supremo 
Tribuno.! Federal, p11ra o fim de ser annul
lada, em especie, a efficaci11 da lei estadoal ou 
municipal que infringir os arts. 7", 9°, 10, 
e 11 da Constituição Facleral. 

Sala elo Senado, 20 ele maio de 1893. -A. 
Caualcanti, relator. - Q. Bocayuva. - Sal
danha 1lfa1·inho. - RoJrigues Alves, com re
stricções. -Domingos Vicente. 

N. 20-1893 

A commissão de obras publicas e emprezas 
Do Sr. senador Rosà .Junior, datado de privilegiadas examinou com ·a devida atten- . 

hoje, communi.cando que tem deixado de com· ção o projecto vindo da Gamara dos Srs. De
parecer ás sessões por se achar enfermo. - putados,. autorisando o governo a contra
Inteirado. tar com o· engenheiro Melville Hora as obras 

Do Ministerio da Guerra, do.tado de 19 do que se propõe a c6nstruir no porto desta ca-
corrente mez, devo! vendo sanccionado, de o r- pita!. · 
dem do Sr. Vice-Presidente do. Republica, um Consistem estas obras em alargar por ater
dos autographos da resolução de Congresso ros e cáes a ilha: das Enxadas, ligai-a ao 
Nacional, autot•isando o governo a equiparar bairro da Pr11inha por um viaducto, construir 
os I"' e 2" patrões do Arsenal de Guerra da nos dons extremos grandes depositas allitnde
Capital Federo.! aos machinistas do mesmo ar- gados, ligai-os assim como os existentes por 
sena!, a elevar os patrães arvorados ú. cate- uma estrada de ferro, cobrando por emoar
goria de 3·" patrões, e a e'lniparar os venci- que e desembarque, carga ou descarga de 
mentos dos machinistas das lanchas do dito mercadorias, e transito pela via fer1•ea, as 
!lrsenal o.os .de maclligistas de l!tnchas de. tax11s declaradas no art. 7", usufruindo todns 
tgu~l categot•ta ~o Ar.>enal de M11rmha desta as obras por espaço de 50 anno>. 
co.pt~al. - Atclnve-se o autographo e com- A commissão reconhece que o commet•oio 
mumque-se a outra camo.ra. mal'itimo reclama imperiosamente a con-

'0 SR. JoXo NEIVA (ser~indo lle 2·' sec1•etm·i~) strucção neste port~ ~e vastos. d.epositos ai
lê e vão a imprimir para entrar na ordem f~nclegados e dtspostçoes que 111Clltte!ll a ra-
dos trab:tlhos os se"uintes ptda carga e descarga das mercadorms, ser-

" viço que hoje se f11z com deplora vel moro
sidade. 

PARECERES 

N. 19-1893 
• 

·A materia do pt•ojecto do Senado, n. 68, de 
189'~, que consiste em isentar os titulas do. 
d(vida publica n11cional o estadoal dos im
postos da. Utiiílo ou dos esto.dos, e sem duvida 
do mttnifestlt conveniencia, cerno constitutiva 
de um rlos elementos de maiot• n.cceitrt~•i'ío elos 
titulas ~upraclitos; e, pois, quando outr11s ra
zões attentliveis nii.o militassem em f11vor do 
projecto, somcnto IJor esta, n. commissão de 
ílnanças seria, como e, de parecet· que o 
mesmo Ji:ls~e adoptttdo, -substituídos, toda· 
viu., os seus al'tigos 110r estes: 

Mas não pensa que o plano do engenheiro 
Mel ville Hora seja o melhor. Eis .os seus prin
cipaes inconvenientes, no entender da com-· 
missão: 

!. o A collocação do termo na Pminha e mal 
pensacla, porque as communióações deste 
bairro com os centros commerciaes da cidade 
si:lo já insufficietltes para o transito lictu111, e 
este tr!Lnsito, ftmdado o estabelecimento em 
Jlrojecto, se duplicaria. 

E tem de dumr nüo !JOnco tempo este 
estado de ceusas, porque o co1:rectivo depen
de ele obrns dispendiosas e custosas indem
nisaçües. 

2." O vittducto do 1,400 metros, :ttrrwes
sando n. direcçiio cm que correm as aguas 

• 
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do monte, acarretando muito lõdo e detrictos, 
provavelmente causarm obstrucção do port~, 

A commis;;ão da Cn.mara reconheceu explt· 
cito.melõte este perigo,·indicando o. drago.gem 
como meio de removei-o : mas a despezo. 
desta dro.gngem, que deve ser avultado., 
não corre por conto. do proponente. 

3.• A quo.ntia de 500:000$,' ofi'erecido..po.ra 
remoção do. Escola de Marinha, em CUJO es· 
to.belecimento se tem disp3ndido fortes som
mas, além do aproveitamento do antigo con• 
vento de jesuítas, parece a commissão insu-
fficiente. : 

E não .lhe parece provado. a i ncon veniencia 
da localidade para a referida escola, dispon
do de um navio paro. exercício sobre agua. 

4. • Não é exacto que deixe de h a ver no 
projecto cessão de propriedade no.cional ; pois 
que pede o emprezario o uso-fructo por 50 
o.nnos da ilho. das Enxadas com todos os seus 
editicios, cujo valor actual é de algumas 
dezenas de milhares de contos. . 

A commissito crê que as praias da ilha das 
Cobras podendo ligar-se ao Arsenal de Mari
nha ou ao cáes dos Mineiros pot• ponte que 
não. excedera a oitava ou decima parte do 
viaducto proposto, prestam-se ít organisação 
de um plnno de obras que pod~ra facilitar 
todos os movimentes do commercio marítimo, 
sem os inconvenientes apontados, e ·com dis
pendio muito menor. 

E pensa tambem que, 9rganiso.do e or.cado 
o plano por agentes do governo, o meLO de 
execução mais conveniente sera o de hasttt 
publica para as constr.ucções e o custeio en
tregue aos representantes do fisco. 

Pelns razões expostas, é a commissão de 
parecer que o projecto d~ lei seja devol
vido á camara, negado o assentimento do 
Senado. 

Sala elas commissões, 20 de maio de 1893.-
c. B. Ottoni.- J. L. de Sou:a Coelho.- Braz 
Curnei1•o. 

N. 21- 1892 

A commissão de marinha e guerra, exami
·no.ndo os fundamentos da petição do ex-com
missaria da armada .José de PaulaNabuco Cir· 
ne,solicitandodo Congresso Nacional a reversão 
á classe a que pertencera, ó de parecer que, 
tendo· o supplicante perdido o posto por eil.'eito 
de uma sentença, passada em julgado, 1hlta
lhe competencia para a rehabilito.çü.o do con
dem nado ; o, ainda m!Lis, para dizei• sobre a 
veracidade e legalidacle dos documentos de 
despeza que elle tt]Jresenta para justificar-se 
da ttccu:mçilo que determinou sua sentença, 
dous annos e quatro mezos de prisão. 

A' vista do exposto, entende a CO!Itmíssfío 
que o l'equerimento do sup])licante deve ser 

indeferido ; o Senado, entretanto, resolverá 
o que julgar melhor. 

Sala das commissües, 20 de maio de 1893. 
-Joao Neiva.- <1lmeida Barreto.- Joaquim 
Sa1·men1o.-Santos Anàrada. 

E' lido, apoiado e vae a imprimir para en· 
trar na ordem dos trabalhos o . projecto n. 7 . 
de 1893 apresentado na sessão de 17 do cor· 
rente mez. 

O SR .. JoÃo NEIVA (,·er-vindo de 2• secretario) 
declara que o Sr. senador Manoel Victorino 
não teni podido comparecer ás sessões e não 
comparecerú. provavelmente a mais algumas, 
por motivo de doença que o inhibe de so.hir 
ele casa. 

0 SR. PRESIDENTE declara que. o' SeíÚtdÓ 
fica inteirado. 

· ORDEM DO DIA 

Entra em discussão unica, que é sem debate 
encarrada. adiando-se a votação por falta de 
numero legal, o parecer n. !4, de 1893, da 
commissão de marinho. e guerra, sobre o re
querimento n. 55, de 1892, de D. Mathilde 
Caro!lna de Sampaio Tavares, viuva do Dr. 
Francisco de Paula Tava1·ea, pedindo uma 
pensão ou a graça de considerar regularisado. 
o montepio obrigatorio do seu finado ma· 
rido. 

Segue-se em discussão unica o po.vecer n.l5, 
de 1893, da commissão de constituiçiio e po, 
deres, sobre um telegramma da mesa da ca· 
mara dos deputados do estado de Pernam· . 
buco, relativo ao governadO!' do mesmo es
tado, 

O Sr:. Coelho· Rodrigues dlz, 
que, si não lhe falha a memoria, na sessão de 
6 · do corrente, foi lido no expediente do 
Senado o seguinte telegrammtt (iii) : 

« Presidente do Senado - Communico a 
V. Ex., que, nesta data, o Senado julgou, de 
conl'ormidade com a Constituição do estado, 
'[lroceder a accusação decretada pela Camara 
dos Deputados contra o governador, ·pelo que,· 
na fórma ela lei, que regula a materia, foi 
el!e intimado a d~ixar o exel•cici!) do c11rgo e 
convidado a a>sumil-o o vice-governador, 
Dr. Ambrosio Machado da C!lnl\a Cavalcante. 
-Dr. Albino llfeira, presidente do Senado.» 

A m~sa declarou-se inteiradn. 
No cli 1 8, veiu o seguinte dirigido não ja 

ao pt'esidente do Senado, mas ao Senado. 
(til) : 

« Recite 8-5-93- Ao Sen11do-Camara dos 
Deputados votou hoje moção deputado ".Martins 
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Junior, pedindo communicar-vos situação ano· 
mala Pernambnco sujeito í'ranc11 clictaclura 
governo Barboso. Lima, que tendo sido pt•o
cessado crimes previstos lei responsabilidade 
e processo, obstina-semo.nterco.rgo só o.poiado 
foeça mo.terial procurando provoca!' luta. 

Data suspenslio ô, vice-governttdOL' assumiu 
. exercício virtude mesm11 lei, o.pôz convite 
mesa s~nado • 

Dous governadores ; um dictador, outro 
legal, Est11do em 1iwe. 

Situa~lio impossi v e!. 
Pessimo precedenteregimen federativo, pre· 

rogativas Poder Legislativo estados. Sau· 
dações. 

Mo?•éira Alves, presidente CamarO. dos 
Deputados.- Edum·do 1'avares, 1" secretario. 
- Domin[Jos Leite, 2' secretario.» 

S. Ex. entendeu no seu ttlto criterio que o. 
materia et•a basttmtegr:we pnra ser suumet· 
tida ao exame da comniissão de constituição e 
poderes c assim o resol v cu. 

Po.recendo ao oi·ndor que a questito ero. tão 
grave como so o.ffiguro.va a S Ex. e talvez 
mais o.inda, requereu, no ditt 12, urgencio. 
para o parecer que Jbi oll'erecido no dia 15 e 
cuja.conclusito epina pttra que se arclllvc este 
.e partt que tenha o mesmo destino que o pri· 
meiro ; porque em primeiro log:1!' não co· 
nhece a lei tt rt ue se relere o telegrn.mma ; em 
~egundo entende a commissão que csstt com· 
municaQão l'oi ·omciosn.. 

Com o aevido respeito ao illustrado relt~tor 
deste pttr~ce1•, que prinm não su pela sua 
competeneia em as:;umptos pi1rhtmentares, 
como especialmente em ma teria diplomatict\ 
e de correspondencia otllcial, pttrece·lhe que 
esta conclusão envolvo lllll!l. censum a S. Ex. 
o Sr. presidente do Senado, que não deu lon·o 
ao telegmmma o destino aconselhado o.fln'1Lt 
pela com missão. · • 

No entretanto, o orador julga ttinda a m11· 
teria dig-ntt de se considerar urgente. 

Dos proprios motivos do parecet• da 
honrada commissi'Lo infer•l·Se que ello não 
teve razão contra o oJ•adot• e muito menos 
contra o St•. presidente do Senado. 

A nmteria e muito grave, tiio melindrosn. 
· que ~eceia olizer lle Il)ais, porque no cstatlo 

de ag1t:tça~ em que :~e tLCim o paiz, desPja te1• 
atc~nsctenmat tranqUJl!o. do que, se o Jogo se 
a emr em ou ra pt~rte, a fttisca não sej!l minis· 
trada pelo omdor nem por q uttlqucr cousa 
que dependa de sua influenclit. 

Si 9 motivo, ai o o.ssumpto do quo tro.t.o. o 
teleg-t•amma ó g·rtwo, como so lho afll"lll'O. o 
si fi: hom•a1ltt commissiio 11fio tinlm csttt b~se 
do mformaçües impurtttntiBsimas qn!ll n lei a 
q~w se ref?L'e o mesmo tolcgt·:tmmtt, n. solução 
nao devoJ•tn. sqt•, condemnat• o tolcgru.mmtt 110 
pó do§ arc!L1 vos, mt\S llOdir inlbrmttçuos, e 

não faltario.m meios no Senado de obter a 
cópi11 autentictt t!esse neto do Congresso de 
Pernambuco, dentro de poucos ditts. 

Por ·conseq uencia,não ibi esse o motivo de· 
terminante; o motivo cleterminante Jbi qur.l o 
nssumpto llo.receu elo imp01•tancia somenos á 
commisslio; pareceu-lhe inlbrme e gracioso. 

Ora, com o devillo respeito as autoridades 
da materia, não póde comprehender comu, 
sem fazer violencitt no diccionario da lingua 
portugueza, se chama graciosa a communica· 
ção feita pela mesa do corpo legislativo de um 
dos Estados Unidos do Brazil ti. outra mesa, 
i$ tO e, á do Senn.do, parte do corpo legisltttivo 
federal. 

Nlio comprellende que possa Jmver uma 
correspomlencitt mais oficial e mais aüten· . 
tica elo que esto., feita por meio de um tele
goram ma, que devia ser expedido com a nota 
de serviço publico. 

NiLo se tt·ata, portanto, de umtt informaçü:o 
geacio~a. . 

Serti,, porem, informe~ não teri<t vindo a 
inl'orma~ão, embora de origem olllcial, sob · 
umtt Jbrma illegttl ~Mas, o telegrapho é o meio 
de communicnção ofllcial, não su commum, 
como de uso dittrio, cuja necessidnde se torna 
dia tt dia mais instante. Não é, por consequen· 
cio., iL•regular esse meio e a communicação lbi 
feita na devida fOrma, exigida por um caso 
urgente, como ero. este. 

O Senado compt•ehende que o pnder mais· 
activo em umtt sociedade constituidtt, e o 
Poder Executivo ; e desde rtue se r1uestionn. 
sobre t1 fegtt!iclade do re,Presenta.nte deste 
podeL•, tt ordem pttblictt est.a cm perigo, nin· 
guem póde est:tr trm~quillo e tt necessidade 
de se sahir dest11 situação é mttnifesta. 

Dir-se-lm: mas a decisão do Congresso de 
Pernambuco não em legal, nii.o era constitu
cionnl. 

l\Ins, pergunttt o orador, quem prej ulgtt 
antes do exame dtt matel'itt, contro. tt delibe· 
mção de uma aut.m•it!ttde coustituidtt leg-al· 
mente, porque não está em questão a. logiti· 
midado do Poder Legislativo de Pernambuco, 
o si estivesse, não em este o meio regular de 
decidir a questão, mas, tomar·se outm deli· 
bemção no. Jürm11 devitlO., }lOl' outros canttes, 
por outro modo? 

O Podm• Executivo Federal reconheceu o 
governador, contm o vice-govornador, que o 
CongJ•esso do estado reconltecc. Ahi esta um 
caso paL•tt tt commisslio· pelliL' tto g-overno le· 
dera! que in!i)l'(no qwtes os moi;i vos que 
l.cm tido pttl'tt, no conllicto al1erto entro o Con· 
grosso do Pornambnco o o govermdor, pro· 
Jtunciar-so pelo governallot• o não tJe!o v ice· 
govm•nullor, reconhecitlüllelo Congresso. 

A illustro eommissiio entendeu em sua sa· 
lJedot'itL quo poditt ,iulg'ltr o caso muil;o sum
marimnonto e remottcr o telcg'l'amma do dia 
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s pai•a fazer companhia pacifica ao telegram- O SR. COELHO RoDRIGUES- N1To. roubará 
ma do dia 6. . muito tempo ao Senado .e o nobre senador terá 

Entretanto, o orador sente ilfto poder com- occasifto de o verWcar em poucos minutos. 
partilhar da tranquillidade da nobra com- o SR. JOAO BARDALno- Estamos ouvindo a . 
misslío. A situaçi:Lo do Estado de Pernambuco v. Ex, com muito prazer. (.1.poictdos.) e ti:Lo ou mais me lindrosn do q uo a do Rio 
Grande do Sul, porque no Rio Grande do Sul, O SR. CoEwo RODRIGUES- Não vem ao Se-
pode·se ainda chamar rebeldes nos que com- natlo defender ninguem. 
batem o governador reconhecido pelo poder O SR. JoAQUDI PERNAMBuco- Estamos to-
federal, mas em Pernambuco hn um vice·go- dos convenci~os disto. 
vernador reconhecido pelo Congt•esso, que se 0 SR. CoEwo RooRIOUES- Procura defen
tivesse força e resoluçfto partt abl'it'J.uta em der a causa do direito, da ordem e da legali-
campo aberto, só se poderia cha.mtl.r rebelde d · · 1 1 
n. esse governador, que esta quasi no caso de a.de, sém esposar as pa1xões l e nen mm dos 
Balmaceda no Chile. lados qualquer que seja. . 

Alli tudo esta em questão, 0 Poder Ex- Mas, não serú. cttso de intervençfto, não só 
ecutivo, 0 Podel' Judiciaria, 0 Poder Munici- legitima.,mas tambom necessal'ia, do poder da 

Unii1o no estn:do de Pernambuco 1 
pal. Hl1 .(luas· municipttlidadcs em cada cir- . 0 art. 6., do, Constitui,,ão falia de negocies 
cumscripção ; lia duas turmas de juizes peculiares dos Estados e este não e peculiar, 
que se pretendem legitimas, deus governa- interessa it Jli'Opria constituição uos IlOderes. 
dores. 

Não deseja entmr na historia das intendeu- estadoaes, permitta-se-lhe a expressi1o, que 
cias, nem do Podet' .Judiciaria... já esta portuguez11; si elles se acham em 

questão, o assumpto. interessa ·,·~ communhiío 
O SR .. JoÃo BARDALno-Entretanto, e um e à União; ni1o poderit,sem duvida,ser conside-

ponto capital na questão. rado negocio peculiar ao Estado, e quando 
O SR. CoEwo RoDRIGUES ... porque esta Josse estario, comprehendido no § 2• do art .6•· 

historiá ni:Lo foi de seu tempo,não é de hoje; crê CJ uo impõe ao governo federal o dever de 
quo pode·se liquidar a questão sem entrar manter a fórma republicano federativa, 
nessas miudezas e não tem muita curiosidttde visto estar cons;tgrado no art. 1•, como jit 
do ir até o fim.razão peht qual vue considerar disse, o regimen representativo, regímen no 
a questão somente debaixo de outro ponto qual a supremacia do Poder Legislativo,e o 
de vista o da doutrina. direito deste accusar o Poder Executivo sfto 

O congresso do Estado de Pernambuco, por princípios fundamentaes, dos quaes não se 
suas duas casas de parlamento, dirigiu·se ao poditt :tH'astar a Constituição de Pernambuco, 
Senado communicando o facto que acaba de tt vista dos termos do cito,do art. 63 da Federal. 
1•cfcrir. Expostas estas noções geraes, passarit ás 

Seria impertinente esta communicaçfio? consequencias. A Constituição de Pernam· 
Pensa que ni:Lo, porque pelo art. :35 da Consti· buco nos arts. 66 e seguintes diz (lê): 
tuiçi'ío Federal, incumbe, (niT.o ó um direito, é « Partt que o governadO!.' possa ser aecusacl,o 
um dever), ao Cong·resso Nacional e por canse· e preciso que 11 Camartt dos Deputados assim 
quencia a cada uma de suas casas,. velttr pela o delibere, por duns terças partes dos roem
guarda da Const,ituiçiio, em cujo· art. l" se bras que a compoem e por votação nominal. 
consagra a fórJntt republicano J'edern.tiva sob «ResolviGla a accnsaçü.o, serão remettidos 
o reg-ímen representtttivo; e o art. G3 manda ao Senado em original todos o documentos 
que as constituiçües esto.doaes respeitem os que serviram de base à accusaçiio. 
princípios 1'i.llldamcnto.es da Ccmstituir,ão Fe· «o senado, tomando conhecimento ditquel-
tleral. los documentos, resolverit por deus terços de 

Ora, ninguem ncgnrú., e muito menos o seus membros e por votação nomimtl, se a, 
honrado relator dtt commissüo de constil;uiçiio accusaçi1o e ou nüo procetlente. 
e poderes, que é principio fundamental do « Resolvilla a proccdencia da accusação, n 
regímen representativo, niio su qmnto ti mesa do Senado remetterit o.o prêsidento do 
Uniiio como quanto tt caua um dos est!ldos, 11 S1:1premo Tribumtl de Justiça o dect•eto de 
snpremacitt do Poder Legis!o,tivo, o o clil·eito ttccusu.,,fto com todos os documentos quo o 
dosto !ICCUS!\1' o representante do Poclm• Ex· motlvtll'am, pttraque cHo prosigtt nos termos 
ecu!ivo. . . . . • . . ultorio•·es t.L:Llin·mttçiio da, culpa, e ju!:;:1t111ento, 

Suo pl'Inclptott contJ•a os qtutes. nn.o putl~!l I sortcunclo,pttra esse fim, um ti'ib~m11l composto 
fitzcr .cous~t nlgu;mt nem tlocretn.r u. proprml' dos jnizcs mu.is ll:l'!lduutlns o tt.ntJgos. tl.o estado 
ConstJtulr;ao do ll~tLtLlo do Pormunbuco. cm numero de vinte o por o!lo pl'estclido. 

O Slt .. TaAQUm PICitNAWmco- O p1•incipio «As penas ttpplicaveis uo g·ovol'mttlor pm• 
fundamental ó tt SUllromacitl do governo do ' crime de r~csponsu:blUdntlç sorüo. somente as 
povu. Ido ~uspensao, tlclllL~~~w c utcapttcitlllllO llL~m o 
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exercicio do qualquer funcçiio publicn ou do 
estndo.» 

« Pnrngrnpho unico. A applicaçiio dessns 
penas niio eximi ró. o culpado das demais em 
que 11ossa incorrer em virtude da·lei com
mum.» 

Tudo isto se fez em relaçiio no governndor 
de Pernnmbuco, que niio só estii. pt•onuncinrlo 
·]leln Camnrn, como .ió. teve a conllrmnçilo da 

. accusnção 11elo seu juiz politico. 
Mas a Constituição rfe Pernambuco niio 

quiz que a penttlidade fosse im]losta ,pelo juiz 
politico ; remetteu n applícação da pena para 
um tribunal jurliciario ; entendeu que o tri
bunal po!it.ico podia ser mais ou menos apai
XO!Hldo e que o tribunal jurliciario, na appli
cação da pena, offierecia mais garantia :ta 
acclisado, como se vê do art. 69 da referida 
Constituiç•iio. 

Assim deixou ao Poder Judicial, niio só 
applícar n pentt nestes casos, mas deixou-lhe 
tambem a acção livre quanto aos outros 
crimes de que podasse ser nccnsado o gover-
nador. , 

A]lresentaram ao orador, como n diversos 
outros collegas, nrnn consulta: si a pen•t de 
suspensiio do art. 70 da Constitniçii.o de Per
nambuco podia ser app!ícada ao governador 
pelo Congresso. Lendo o artigo, quiz dizer 
que nii.o; mas pareceu-lhe que havia, nesta 
pergunta, nlguma cousa que não estavn ex
]lressn e ern saber si o governndor não podia 
ser suspenso por outrn rnzão, isto é, si n de
cisão profet•idn pelo Senado niio importnva 
a suspensiio, porque é preciso distinguir a 
suspensiio preventiva ua suspensiio pena, 
como a prisão pena dn prisão preventiva. 

A suspensão penn niio podin ser npplicada 
pelo Congresso de Pernambuco ; mns a. pre· 
ventiva dnva-se em virtude da propria con
demnaçiio. ( Ila wn aparte.) 

Isto niio à ]lena; é e:treito da pronuncin e 
acha-se regulado nas leis judiciarias pre
existentes, isto ó, no :1rt. 94 dtt lei de :l de 
dezembro de 1841 e no art. 20 d!1 de 20 do se
tembro de ·1871. 

Por. ellas se regulam os efl'eitos da pronun
cin, isto é, n suspensiio do exercicio do cargo, 
se o accusado o exerce, e a prisão em alguns 
casos, em, regra, podia dizer, era a prisão pre
ventiva, ·e da prisiio preventiva, como elfeito 
dn pronuncia, o honrado senadot• encontra 
vestígios no§ J:i do art. 72 dtt Constituiçiio 
em que se declara que o indiciado niio pódo 
ser preso sinão depots du. pronuncia, Sttlvo os 
cnsos determinados em l~i. (!ltL um 11pm·ta:) 

Nosto caso, não podia co.ber a pi·isiio; o que 
estou dizendo é que a susr.cmsão do exercício 
do co.rgo ó um dos eJl'oitos da pronunci!1,como 
a suspensão do direito politico, e :1 lll'isiio nos 
casos em quo esta póde ter logt1r . 

E' materia de lei do processo e por isso niio 
é preciso que venhn expressa na Constituição 
de Pernnmbuco, como niio ern pt•eciso que 
viesse expressn no art. 53 da Constituição Fe· 
dera!, tant<t mais quanto, no seu art. 83, se 
mandou vigorar a legisla~ão anterior que não 
estivesse revoga~n. e o nrt. 119 dn Constitui- · 
ção de Pemnmbuco n,inda foi mnis expressivo 
rUzendo (Iii): · . 

« As actuaes disposiçües legaes reguladoras 
dns relações de direito privndo, a legisln~ão. 
processual,· administrntivn, financeira e po
licial, no que explicita ou implicitamente não 
mr contrario a estn constitui~ão, continuariio 
em vigor até que sejam alteradns pelo Poder 
Legislativo do estado.» 

Vê, pois, o nobre relator da commissiio que 
quer a Constituição Federo.!, quer. n de Per .. 
nambuco, reterem-se á essa Jegisla~.üo regula
dorn do processo, onde vem marcadn a sus
pensiio do exercício do cargo como um dos 
atreitos da pronuncia. 

Qunnto n Pernambuco, ]lOUde obter a lei que 
a commissão declarou não ter podido obter, . 
o não diz isto pnt•a censural-n, porque 
teve infelizmente de veriftca.t• que nem: na 
Bibliotheca Publica. nem· na secretaria do 
Senado, existin a Constituição de Pernambuco, 
e só pôde obtel·a por f•wor; n lei n. 65, de !3 
de abril deste anno, diz (lê) : 

« O Congresso Legislativo do Estado de Per
nambuco resolve : 

Art. !. ' O governador do Estado, nos 
crimes de responsabilidade, decretada a sua· 
accusação pela Camnra. dos Deputados e resol· 
vida a procedencia della. pelo Senndo, serll. 
submettido a processo para julgamento pe
mnte um 'tribunal composto de 20 juizes dos 
mais graduados e antigos do estado, e presi· 
dido pelo presidente do Superior Tribunal de 
Justiçn. 

Pat•agrapho unico. Trntando-se de cum
plicidade do governador, set•ó. com este con· 
junctamente processado e julgado o autor do 
crime, pela mesma íorma do processo estabe-
lecido na presente lei.» · 

Diz mais no art. 20, § 12 (lê) : 
« Resolvida a procerlencia da. accusnçiio, a 

mesa do Senado assim o commlinicarli. ao 
presidente do Superior Tribunal de Justiça 
remettondo-lhe o decreto da accusaçiio com 
toclos os documentos, paro. que se prosiga nos 
termos ulteriores dtt t'ormo.çiio do. culpa para 
julgamento, dnndo de tudo sciencin aos po
deres da. Uniiio e do Estado,, e officiando ao 
vice·governndor ou a quem suas vezes tlzer, 
partt que immeditttamcnte entre no exercício 
das J'uncçücs de g-overn~tdor.» 

Vô V. Ex. que niio sú estnva implici
tamente detormimtdo na. Constituíçiio do Es
tado, poln rolerencia que 1\J.zia i1 legislação 
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processpal, como pelos limites que lhe traçava accusação, <Jom todos os documentos que o 
a Constituição Federal, que, neste caso, exige motivaram, para' que elle prosiga nos termos 
a suspensão, não depois d1\ condemnação do ulter,iores da l'ormação da culpa e ,julgamento, 
Senado, mas desde que ha decreto de accusa· sorteando, para esse fim, um tr.ibunal, com- . 
çüo da Camara dos Deputados, no que é postGJ dos ,juizes mais graduados e antigos do 
menos libt•ral, mas o.cha que m11is previdente estudo, em numero de vinte- e por elle · ·. 
do que a Censtituiçüo de Perm1mbuco, que só presidido. » 
admitte.a suspensão depois de confirmada a De maneira que o tribunal não é compe-
accusação da Gamara dos Deputados pela Cu· tente pela propria Constituição. Isto ji1 não é. · 
mara dos Senadores. uma lei vetada. pelo governo dor; é a propria 

Dir-se·ha e e um argumento que deve Constituição. Pela Constituição de Perna.m· 
tomar em consideração, porque ,ia o viu alie· buco ó tribtin •I niío era competente para. 
:;:ado: que essa. lei t'oi vetttda e lbi vetada por decidir, como decidiu,- que era illegal li sus· 
inconstitucional. pensão do governador. 

P~lo ttrt. 30 da Constituição. de Pernam· Não quer commenta1• os factos; elles são 
buco,' as leis vetadas pelo govero_ador são,não muito graves para. que o criterlo do Senado 
obstante, exequíveis se pass11m por dons os aprecie em sua alta salJedoria independente· 
terço~ nas duas casas do Congresso, e para ele commeutal'ios . 
. que .não ha,ja duvida, lG o artigo (l8) : Tem muito medo do Estado de Pernambuco, 

« Se depois de novamente cliscutido lfJr o e tem mais medo do que a maioria dos -
· projecto approvado, passara a outra ca· Srs. senadores, porque tem mais relações la, · 
mara; si esta tnmbem o approvar, o rara pu· tem mais motivos de interesse do que o geral 
blicar como lei. Em ambas as casas h:werà ·elos seus collegas. A sua impressão é que, no, 
uma só discussão e a votação sera nominal e estado em que se acham os animas em Per
por dous terços dos membros de que se com· nambuco, nenhum dos dous lados o.ll"erece 
põe cada camara). garantia de respeito aos cUreitos do outro. 

E', por consequencia, uma lei. Frtwcnmente: quando as cousas chegam a 
Quer aclmittir, por hypothese,por lealdade, esse pé, a paixão 'impera e vem o arbitJ•io ; e 

na argumentação, porque não est1t conven· a ·let pula pela janella quando o arbítrio 
cido, que a lei seja insconstitucional, mas entra pela pOL•t:1 : onde alei acaba, a ~iran· 
emqunnto não f'or revogad:1,e não pode sel-o nia comeqa. . . 
pelos tribunaes judiciarias do estado de Não st>be que solução sera dada, mas é 
Pernambuco, ella deve ser respeitada como preciso estudar-se com calma e reflexão; por 
tal; e se deve ser resJ?eitada como tal, o que legalmente, e repete o que disse ao co· 
governador de Pernambuco niio póde conser- meçar, q est11do de Pernambuco parece-lhe 
var-se no exercício do cargo que occupa aenão ainda inais grave do que o do Rio Grande do 
alfrontando a lei e fundando-se na J'or•ça. Sul. 
(Apoiados). • O Sa. A~rAno CAVALCANT!- Mas V. Ex. 

O orador pediu urgencia, e a muteria era contrahiu o dever de alvitrar alguma solução 
urgente. (Apoiados.) Convinha qrie os poderes legal. ~ 
publicas dessem signal de vida, sem perda de 0 SR. COELHO RoDRIGUEs-Deixe ver •. 
temp), para não haver mais um attentado que 
ja houve e de que os jornaes deram hoje no- O Sa; AMARO CAVALCANTI- Votarei por 
ticia. qualquer soluçiio razoa v e!. 

0 SR, COELHO CAMPOS- Novas comp!i-· 0 SR. COELHO RODRIGUES-· PoiS bem; se O 
.cações.. nobre senador promette apoiai-o antes que o 

o SR. CoELiiO RODRIGuEs-Novas compU- Senado delibere 11 respeito, propora um ai- , 
vitre. cações. Si se tivesse accucliclo em. tempo, tttl-

vez isso não tiVC3S8 sidO leito ; O tribunal 0 SR. AMARO CAVAT,CANT!- Vamos OU-
talvez nüo tivesse tomado conhecimento da vil-o. 
materia, sabendo que ellu cst:ava pooclenclo do o SR. COELHO RoDRIGUES- Em mataria . · 
conhecimento do Senado. destn. ordem não convem resolvet• sem in· 

Com reierencin a outro telegramma do Jbrmaç:ões b11stnntes. 
Jornal elo Oommoraio, o Senado vao ver com 
quanta raziio Jbrmulou este protesto 0 senado O Sa. Anr,mo CAVALCANTI- Sem duvid•l, · · 
de Pemambuco. o orador vae ler 0 artigo que são prccedent's que ficam. 
regult1 11 especic, vne t•epetil' porque j1t o leu: O Stt. CoELHO RoDmGums - A commissüo 
Art. QD (18) : niio us teve bastnntes; o orador, com dilficul· 

« Resol I'ÍLh1 a procer.lench1 ch1 accusação, a cinde, as pôde obt.ot' e p;trcip.lmente, porque 
mes11 elo Sonntlo rcmetteri1 ao pres'clento elo nas fontes ollloi11es nilo as encontrou-. Mas o 
Superior· Tribunttl de Justiç11 o dect•eto do Senado sabe, e isto ó o!llciltl e publico, que o 
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------------------------------------------------------------------
Poder :Executivo já reconheceu a legalidaele 
do exercício do governador de Pernambuco. 

Peç 1-se, por um requel'imento votado pelo 
Sen:tdo, que informe que fundamentos teve 
para isso, por'lue to.es se.í iio as ln formar;Ges 
que o orador se confesse vencido e sem 
razão nas o.pprellensões que nutre o seu 

· espírito. 
0 SR. A~!ARO CAVALÇANTI- Pois bem, 

· 0 SR, COELHO RODRIGUE:i :.._ Si concorda, 
mandará nesse sentido ·o seu requerimento. 

0 SR. AMARO CA VALCANTI - Dou-lhe meu 

. . 

«Requeiro que o. Camo.rn., por intermedio 
da meso,, se dirija,. po1· tela{I?'Ctrnma, ao Pi'e• 
sirlent~ da Republica ,o.o Congresso Federal, 
aos congressos dos esto,dos e aos governo.dores 
dos mesmos, expondo a actual situo.çiio de 
Pernambuco, inteirmnente o.nomnla, pela re· 
sistencio. dictatorial opposta · pelo gover•nndor 
as deliberações do Congresso, a tzHe· ao p!·i
meíro dos dastínatarios dos a!lttdidos to!e
gramrnas se)am 11edídas «ri/entes pro'lli~lenoias 
a respeito da situação. Requeiro ma1s que, 
votnda a primeiri1 parte deste requerimento, 
sejam suspensos os tro,bo.lhos da .. sessão de 
hoje 8 de maio de 1893.- lltarlins Junior. » 

· Vem 11 mes[t é lido, apoiado e posto em dis· «Sendo encerrado. o. d.iscussão, foi o referiuo 
~ussüo o seguinte requerimento approvado unanimemente». 

voto. 

Nestas condir;ões, rarece-me que V • Ex. 

Requerime11to 
j;i, fez muito, mandando, levado por . um as
cesso de espírito Jlospitaleiro, que esse. tele
grammnfosse dormi r no seio da comm1ssão,. 

Requeiro que se solicite no governo infor- quando porlia ter-lhe posto logo ·a nota de-' 
mações dos motivos pelos quaes reconheceu o. arclüve-se. 
legitimidade elo ex~1·cicio .do govern:1uot• de Mas dizia, Sr. presidente, não lia ur

. Pernambuco, depois de julgada procedente gencia nem necessitlarle, nem fundamento 
pelo Senado 11 sua o.ccusação decretadit pela paro. a intervenção .federal na actual situação 
Camara dos Dêputados daquelle estado ; 11- de ?ernambuco. _ . . 
cando o.diad11 a discussão do parecer o.té que S1 o te\eg~amma nno !Jede !J~OvJdenCJas ao 
·venham as mesmas inlormaçües. Senado, e v1sto que o Senado nao tem. urgen· 

· cio. em dal-o.s. 
Sala dtiS sessões, 20 de maio de 1893.-An- Em segumlo logat•, o estado de cousas de 

tonio Coei/to Rod1·ir;ues, Pernambuco, em boro. de longe se nos afigure 
como clous pal'ticlos armMlos que estãr) a 
romper em comb11te a cada momento ; visto 
m11is de perto, com melhores informaçõc·s, 
muda muito. 

O Sa• .• João Dar•balho-Sr. pre· 
sidente, o telegramma que V; Ex. mandou ó. 
commissão de constituiç.ão e poderes trouxe 11 
baila a o.ctual situação do estndo de Perno.m
buco. 
:. O nobre senador pelo estado do P iauhy 
adeantou-se a pedir urgencia po.ra que a com
missão désse parecer o. este respei.to, e esse 
pedido do nobre· seno.dor, essa sua solicitude 
so1I1•ega, fez-me lembro.r aquella supplica do· 
lente dtt deuso. protectora dos portuguezes, 
quando se dirigia ao rei dos numes em favor 
delles: « Acude, acud~.pae, que si não corres, 
T11lvez .i11 niio encontres quem soccor~res». 

Mas, Sr. presidente, não lm, ·nem essa m·· 
gencitt, nem necessidade mesmo, nem funda· 
menta siqueJ' partt semelhante inl;crvon\'ão 
pretendido. pi1l'a o go\·erno fetlernl no estttdo 
âe Pernambuco. 

O lJl'Oprio telegrammtt que nos lbi enviado, 
no seu texto nos dó. tt entender cllwo que o 
Congt•csso do Pernambuco o.pcmts rtuiz intel· 
rar no Senlldo do que se ptlsso. lll\fl uelle es· 
tado. g f[tmndo surglss~m tlnvldtiS sobro 
isto, o rcquer•iment.o ttUo lbl o.llí npt•osenttttlo 
no cong·r·esso as d.ís~i pn.t'in todas lbl'malmcnt.c. 

Tenho aqui, oxt.mhiclo do dilll'io que 11lli 
!itz tLS publicu<;Cics . offlcmes lia Ct\ll1tU'[t tlos 
Deputados, csso 1'0qum•imento o ó o so· 
guintc: 

O SR. COELHO RonmauE:s i:lá um apnrte •. 
O SR .. roxo BARn.ttuo-0 nobre collega tenha 

a paciencin. de me ouvir. Tenho em mãos 
nest.o momento o mo.nifesto feito o.o povo per
nambucano' pelo vice-presidente·, que assumiu 
o exercicio,o Dr. Ambrosio Machado. Esse mo.
nifesto revela o maior espírito de corduro. ..• 

0 SR. COELIIO RODRIGUES-E' uma fortun(l 
que seja tfio cordato. 

0 SR. JoXo BARllAUIO-V. Ex. não poelerú. 
negal·o. Lerei alguns topicos apena~ elo mani· 
resto (18) : 

« Concidadilos, não venho attento.r contra o. 
paz do estado, nem perturbar tt tranqulllidade 
tle vosso 1!11' ... A'minha missão e toda po.ciflco,, . 
gaL•anticlortt ela ordem c tht justiço.. 
· Concidadfios ! Fictü trnnquillos, não venho 
levanttw o fncl!o dtt guerr11 civil, nem armo.r 
h•miíos contJ•o. irmiíos. Venho cumpt•ir o. lei .. : 

••• o. naturcz11 jlttreco convidal'-!lOS tt apro
vcittw os grtlndes Jeneflcios qne nos promctte 
ttll\tl csttu;iio n.uspiciosn c reparo.dora como o. 
actual. 

Não ú agoJ•o., quando o commercio, a la
vom•a o totlas as imlustritts de nosso. torm 

. .. 



-~ 

t 
] 

. , 

I • 
:' 
i''; 
! ':; 

' .. 

. . 
SESSÃO EM 20 DE MAIO DE 1893 . . 

107 

procuram desenvolver-se e reparar o~ grandes Este é o manifesto do partido autonomista, 
desascres de umo. crise de muitos annos ; não que tem suscentado em Perno.mbuco o go· ·. 
é agora, quando mais do que nunco. precisa· verno.dor. 
mos de paz e detranquil!id11de ... que havemos E nestas condiçües po.rece.me que ao · 
de nos precipito.r inconscientes nos horrores de con era rio d..> que pensa.o nobre· senador, Per· .. 

.. uma guerra fratricida ... » no.mbuco está em paz ; e si está em paz, 0 
Vê-seque é um mo.nifesto muito pacifico e mo:ior benellcio que se lhe póde a"

0
ora propor· 

ordeiro. · . 
E' a po.lo.vra autCJriso.da, que devemos crer cionaré deixar queellevlVo. como tem direito 

sincero., de um chefe de prestio"'io entre seus o. viver, a seu· gosto, dentro do regímen que . 
a Constituição lhe faculto. ..• corre!igionarlos,em occasiiio gt•:we e solemne. 

E si taes são as disposições de animo dos O ~R. JoAQum PERNAM!!uco.- Resolvendo 
que estiLo contra o governador, si e paz, si e por SL mesmo as suas questoes. 
ordem,si. é tro.nquillidade o que elles querem, • o SR. BARBALno-Sr. presidente, o. nobre 
de a~c~rllo com o. natUL"eza e com a esta9iío senador pelo estado do Pio.u.hy e reputado 
ausptctosa e reparadora que de presente rema. como um dos nossos melltot•es JUrisconsultos •• 
alli, no dizer do mo.nifesto, que necessid11de, (Apoiados) ' 
que pressa temos nós de intervir no estudo _ . . · 
de Pernambuco, desde que assim 11quelles que o. S_R .. CoELIIo ~tooruGUEs-Nao sou crtmt-
poderiam ter interesse em promover lá um nallsta,nunco. o fUL, . 
movimento armado, tão solemnemente de· O SR·. BARDALHO-Gozo. .de fóros de publi-
clo.mm não querel·o ? ! cista, e estou acostnmo.do a consideral-o,desde 
·o SR. COELHO RonRiGuEs-Isso é a favor da mu!,to tempo, como me)! .mestre ; permitto., 

ordem e pot•canto, muito Iouvo.vel. porem,.que de.sLE- ~e~ o dtsctpulo se mostre ~e-
, . . . . " belde a sua llçao, n11o por set• mal o.prendtdo 

O Sa. BARDAL!I0-0 a~tual vtce·oovern~dor e indocil, ·mas unicamente, porque os seus 
de P,ernambu~o é au~ortdll;de no s~u pa~ttdo ; conceitos não me trazem 11 convicção ao es· 
é ILo~el!l ~ert~, muLto st~udo; msto nua lhe pirito 
faço smao JUStiça. E por tsso devemos crer · . . . 
que o que elle escreveu representa o. tro.duc· Desde o prtmetro requertmento . que fez o 
ção fiel do seu pensamento, a mani1estação nobre seno.dor_pelo Pi~u!Ly, fiquei conhecendo 
exacta do seu pt•oposito e é o que o seu par- o. argumento.ç11~ que ta d~senvolver ; ~. ~;. 
tido deYe acatlw como determinação de che!e começou por ctto.r o arttgo da Constttmçao 
como programmo., como ordem. ' que se enumera os co.~os de intervenção do go· 

o SR. CoELHo RoomGuEs-Isso não desfaz verno federal_, r~fermdo·se ap. art. I o, par11 
a questão de direito dessa refet•encta ttrar t\ nec~sstdade de man· 

• ter.se nos estados, com apo10 do governo fe· . 
O SR. BARDALUo-V. E.x: del!_culp~·me; dera!, o principio l'CPl'esenlativo. Foi este 

emqu_anto e~poz us sun,s tdeas J2110 o mter· argumento desenvolvido brilhantemente. En" 
rompt; ou.n·o com to~.a a aptençao ·que me- tretanto, os casos de incervenção do governo 
rece e por tss~ 12eço re~tpro~tdade · federal são restrictos, estão taxativamente 

.Nestas cond~çues, Sr. P.restdente, quem , nos determinados na ConsCituição, no art. 6'. E 
pQde. dar mm o~ g'arantio.. ·~o q uo o clieJe do attenta ti. natureza desta disposição; poder· 
po.rttdo, que ~sta em oppostça~ ao governador se·ha dar· lhe uma interpretação declarativo., 
e que se exprtme em termos tao fot•mnes e so· mas nunca ampliativo. das attribuiçües do 
lemEn~s 1 _ b t . . , . . ·' poder federal sobre a ;n\tonomia dos estados . 

. • SL mto as a tsso, e S.L e prectso amua . . 
mostrar o cspirito e disposições elos advet•· O assm_1to. d~stn, materm é o cttado art. 6• 
s11rios do vice·governador, veja·se u procla· d!t Con~tttmç11o. ferg~u~to: ten~o·se. em con· 
mação publicada em 13 de maio ultimo, de stdet•açao essa ~!Lsvo~tçao constttumo~1al, em 
que lerei o.lguns trechos (18): nome de ~ue prmctpw .• de qu~ necD~stdu.de, e 

«O Senado preparo.·se po.1·a intimar hojo ao com que. Jundame~to tremas mtervtr actual· 
governador do estudo o despacho d~ suspen· mente nos. negomos do esta~lo de P~rnam-
são e empossar o vice.governntlor. bu~o, que os~ó. em paz e CUJ9S pt~~tHlos, se 

A postos, cidndüos pernambucanos! est11o t~m dell'Onte do outro, 11110 estao com o· 
A postos, promptos it primeim voz, sem propostto de ·pet•turlmt• :t o~dem, reve.lttm-!le 

artarchin, sem desordem, com 11 consciencia p:tc:ttos, tl11Ut vez que :~ 11cçt;o de tArceH'O nuo 
calma de C!lWm ostt\ cumprindo o seu de· venlm perturbar ost:J. sttuaçuo? · . 
ver. . O are. 6• pl'eceitua CJU11tl-o unicos casos de 

Em torno tlo nd veJ•sarJo fitçamo3 o vacuo ... » intorvençüo lbdernl; em nenhum destes cttsos 
Como se Yii, tt\mbem niío se proclama a se :teh:t o ost11do do Porn:tmbuco, parn. quo so 

guct·r:t, condemnam·so propositos Ltuarchicos, determino a necessulodo do ini;romettor-so o 
quer-se a cl\lm:1 e 11-paz. podot• contmln:t ~mt llclmini6tração intim:t, 
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o § I.' « repellir invasão est.ro.ngeira ou 
· do um estado em outro», não tem ap
plicaçil:o. 

O 2• «manter a fórma republicana fcde
rati~a »,o honrado senador quer que se ligue 
ao art. 1° e se,itt n.ssim entendido: « m:tntet· 
a :fórma republicamt federa ti vn representrt~ 
ti'IJa». 

Ora, isto vem a se1• uma reforma constitu
cional. 

Póde ou não existir o regímen republicano 
. sem o principio c reprcsenttttivo » 1 

Nenhum dos estados deixou de acceitar 
este principio, é vercliide ; mas qualquer 
das constituições estadtutes podia ter deixado 
de admittH-o; podia ter adoptado o regímen 
do governo directo pelo povo, tt democracia 
pura ; si nenhum o fez, qualquer polll:t muito 
Iegitimamenr.r, tel-oJeito. 

A Constituição federal não impoz aos esta· 
dos a obriga.;-ão de prescreverem necessaria· 
mente este principio no seu regímen; no 
art. 63 diz unicamente que cada ·estado 
respeitará os princípios constitucionaes da 
Vniiio,e isto no ponto de que tratamos reduz-se 
a ma.nter 11 1'órma >·epubticrma f'edc,·ati1!t<. Si 
a Constituição fellera.l tivesse querillo que o& 
estados adoptassem tor•çosamente o w·incipio 
representativo, teria sido explicita nisto,como 
em outras, cousas foi, e nada mais natural do 
que ter com es5e proposlto accrescentado ao 
§ 2" dO tLrt, Ü' a. palavra «I•epresentativà». 

O SR. Q. BoO,\YUVA- Nesse ponto estamos 
de accordo. 

O SR. JoÃo BARBAtuo ~ Depois, niio sei em 
que está ferido· o principio representativo no 
. estado de Pernambuco. Alli nenhuma lei o 
-supprimiu; continuam a existir a Gamara 
dos Deputados, e a dos .Senadores; nem tam
pouco ibi abolida. a eleição. A !li o principio 
represelltativQ, porta.nto, esta mantido; o con· 
ti.lcto que exi~te entre os do~s podorçs,legisla· 
t1vo e executJvo,é todo occas10nal e ephemero· 
n§o se pód~ ~~~is_ dizer que haja uma susppres: 
sao do <!iprmcrpJo representativo». 

O governador•, que é electivo, que é ta.m
bem representante, estt\ no seu posto e o Con· 
gresso, que é ou tr•o represent:tnte do estado, 
acha-se ígualrn_ente em seu posto ; . que pe· 
rlgo corre, entu.o, o principio ''~':}JI'cscntlltivo 
em Pernambuco? · 

Dado, pois, que fosse facultlldo ao Governo 
Federal interferir, nos estttdos para bem da 
manutenção do principio representativo, nttO 
tinha. isso a:;ot•11 applicaçüo ao e5tltdo de Per· 

· nambuco. . . 
Quanto ao § 3' do &rt. G"-restttb~lecer a 

ordem e li tt•anquillidado nos ost1tdoa, :'t r•etlUÍ.· 
siçüo tios respectivos governos - j:'t Ii l\O 
Senrtt!o llous documentos dé nmximu. impor· 

ta.ncia: a. palavra do vice-governador e a. pa· 
lavra dos que lhe estão em opposiçiio. 

Os que mais interesso teem em m11nter a 
ordem publica,é 'visto quo sli.o os que es_tiio 11;0 
lado do governador, porque; nada ma1s eVt· 
dGnte, a paz lhes ttproveita mais do que a 
desordem ; e si esta é possível, é preciso ver 
que a Constitniçil:o não perrriitte que se d& a 
intervenção do Governo Federal na imminen· 
cia do perigo, e só porque a perturbaçil:o da 
ordem se afigure possível. 

A Constituição exige que haja. ordem e 
tranquillidade jli. perturbada. E é por isso que 
diz nestes termos : rcst<~batecer a ordem, etc. 

0 SR. COELHO RODRIGUES-E a desordem 
começa desde que as leis não sil:o executadas. 

0 SR. JOÃO BARBALIIO -Na simples. espe
elati va de desordem em um estado niio se 
póde admittir, portanto, a intervençil:o do go· 
verno fe(leral. E Deus nos livre de que se· 
melhante theoria venha a vingar; si assim 
fosse, nada mais fu.cil do que fazer-se' pro
m,wer uma desorllem qualquer pa1•a o go
vel'llo Jeder•n.l, a pt•etexto de rest:tbelecer a 
trttnquillidnde, intervir; tal íntelligencia da 
Constitui~iio supprímíria a autonomia dos 
estados. 

Mas nil:o haja cuidado quanto á applicação 
do art. G", §·2, ao est'ado de Pet•nambuco. 

Sim, Sr. presidente, «manter a mrma re
publicana» niio é, nunca será uma necessi
dllde da União com relação ao estado de Per· 
llllmbuco. A fórma republicanrt federativa já 
est:i. consagrada nos antecellentes historicos 
daquellc estado. · 

Em 171 O, em Olínda, na famosa guerra dos 
màscates, cm que se feriu com~ate por _di· 
verstts vezes e ·o governador sahm fóragtdo 
para a Bahia, na. noute de 10 de novembro 
Jbrmou-se o que se póde chamar a primeira 
assemb!ea constituinte no Brazll, reuniram-se 
os pernambucanos partt resolver sobre ós 
destinos da capitania naquella occasião e ahi 
surgiu u. illêa de constituir-se a capitania de 
Pernambuco em republica. 

E si os patriotas que o pretenlleram niw pu
tleram realizar esstt entiio precoce aspiração, 
por que Jbram afinal vencidos, depois d~ ~ecun· 
dó.rem com sangue sua generostt tdea, a 
proposta de Bernnrdo Vieira de Mello passou 
O. historitt e assignala a primeira manifes~ 
t•tçiio de sentimento r•epublicano no B1•azil. 

Em 1817, no grande movimento iosurrec· 
ciomtl que om Pern11mbuco se deu, tivemos 
uma seg·untla manilestaçi1•J republicana, não 
jtL como um ensaio, mas como uma republic11 
etrectivamento funtllldtL, quo succumbiu es· 
mngatla pehts hoste~ immensamento mais 
numorO$!\S e aguerridas da mett•opole,que teve 
a victoria do numero e do algarismo, mas 
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não da idéa, que defiiliti vamente enco.rnou-se O o.ctual governador succedera ao governo 
então em Pernambuco.· da .i unta revolucionaria de IS de dezembro · 

Temos, pois, antiquíssima tradição re· de 1891. O governo dessa junta foi uma fata
publicana em Pernambuco e não só repu-· li,dade para aquelle estado e houve de ser um 
blicana, mas federalista mesmo. O governo governo ferrenho e odioso ; o Senado sabe que 
não tem, não terá nunca necessidade de in- para estabelecer-se ·esse governo,muito sangue · 
tervir alli para ma.nter a frh'ma (ede1·ativa. derra.mou:se. que se poderia. te,r poupa.d~ ; qu_e 
. Em 1824, quando todas a.s outras proviu- grande fo~ o numero ~e VI~tima~ então ~ei-. 
cias acceitavain integralmente,- excepto a tas ; segu!r!lm-se providencms odiosas ~ VIO· 
Bahia, que representàra sobre a necessidade lentas, pr1soes se~ pro~esso e ~m nav1os de · 
de alguns retoques, _ a Constitui~ão outol'· .ll'U'!,rra, tendo-se dissolvido o TrJbl:lnal da Re
gada. pelo·primeiro imperador, a província. ue laçao, porque teve a nobre audacm de c~nce
Pernambuco pegou em armas, rebellou·se e der ordem de habeas-corpus aos. que Soffr•mm. 
fundou a Fede1·açao do Equarlor. _Occorrera.m outros aco~tecJmentos, mas 

Portanto, desde esses tempos temos em nao quero abl.!sar da ~ttençao. do Senado, en~ 
Pernambuco firmado com 0 sangue derramado trando em ma1~res mmudenczas ; quer~ só, 
por seus filhos o precedente historíco do go, f!l~nte fazer sallente. que. o goverl;lo da. JUntá . 
verno federativo no Brazil; e não será com lot um governo antJpa.tluco e_ odm.do. O go~ 
relação a Pernambuco, repito, que a União ver~ador que lhe s~ccedeu nuo qmz ser um 
tera necessidade de empregar seus exe1-citos, cont~n~itdor ,della • levou 0 balsamo da tole· 
suas forças para manter a forma republicana, ranci.a .• t~ feridas que en_cont,rou, mostrando 
alli querida e sa"'rada desde tão remotas ser dtrlgtdo por.melho_!'es mtUttos,revelando-se · 
é · "' um homem de mtençoes rectas, que póde ter . 
ras · • commettido erros, naturalmente lm de com· 
O SR. JoAQux~r PERNA~muco-Apoiado. mettel-os,-e todos os governos podem errar-
O SR. JoÃo BARBALUO- Sempre ali i tive- mas seus actos, em confi'onto com os da admi· 

mos a propaganda republicana e ainda hoje, nistro.ção a que elle succedeu mereceram as 
no seio desta casa, vemos com orgulho um sympathias da população, como é Jacto íne
dos vultos mais proeminentes do Brazil, um gavel, incontest11vel para quem conhece as 
dos mais distinctos estadistas e gt•ande pa- cousas daquelle estado. · 
triota, que a justo titulo se deve considerar Elle começou a tomar providencias reparà· 
ter sido t:lmbem fundadO!' da Republico., o doras, a demittir autoridades que abusavam, 
grande pernnmbucano Sr.Saldanl!a Marinho. e afinal foi se.fit•mando no cenceito publico. 
(Apoiadosgeraes.) · de modo que veiu ter a seu lado, póde-se af~ 

firmar, a maioria elo estado. 0 SR. SALDANHA MARINHO - Temos muitos 
companheiros. 0 SR. FnmiNO DA SILVEIRA-Apoiado. 

O SR. JoÃo BARBALHo-0 que quero dizer, O SR .. ToAQunr PERNA~iauco- Sem duvida. · 
Sr. presidente, com o que tenho expandido, o SR. JoAo BA.RBALHO- O Congresso, c[ue 
abusando da a.ttenção do Senado(nao apoiados) havia eleito esse governador, arrependeu-se 
é que o espírito republicano 1'8derativo em de sua creatur[t; deram-se divergencias pr~ 
Pernambuco não precisa de estimulas nem in- i'lmdas entre ambos. Não tenho que. entrar· 
tervençües ; e 11ãoé uma, rusga de momento, nisso, nem conhecer dos motivos dessa diver
não sera uma questão que se !leve considerar gencia, que na minha apreciação são cousas 
simples incidente na vida constitucional da· intimas de família politica. Mas, -o facto in· 
quelle estado, incidente de importancia rela- contestava! é que o governador· não ficou iso· 
tiva.mente mesquinha, que haja de deter- lado, apezar ue ter perdido o apoio do Con~ 
minar o governo central a não respeitar a gresso, porque .a~~ou-se com o . melhor dos 
autónomia do estado, reduzindo-o á situação apoios, o. d11 opmmo elo estado que governa. 
das an!igas pt•ovincias. Vieram então, S.t. presidente, os expedien· 

UM SR. SENADOR -A questão não é de Per- tes procurados,para se retimr da administra· 
nambuco, ó do systema federal. ç:ão aquelle cavalheiro. 

Eu sei que estou enJildando o Senado (nrto 
O SR.JoÃo BARBA.Lno-Sr. presidente, seria apoiados), mns elle lia de permitir-me aindA 

impertinente entrar por miudo 1111 descripção atg11ma cousa i1cerca da situação do meu es· 
da actual situaçüo do estado de Pernam- tado, tanto mais quanto pretendo não .ser 
buco · frequente em abusar da attençãó dos col· 

Mas porque os telegmmmas e noticias dos legas . 
. iornaes, muitas vezes contraclictorios nfto ha- Vieram os expedientes para tirar de seu 
bil itam a formar um ;juizo completo e seguro posto o governaclor ; deu-se uma tentativa de 
~tcerca das cousas daquelle estado, devo em deposiçfto o creio que o Senado nii.o ignora q_ue 
todo o caso algo dizer ao Senado. tun commandanto militar um11. vez elirigm-
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se por officio no governador, predendo-o it cuidado de estn.be!ecOl' nessa lei a suspensü.o 
ordem do Presidente da Republico, ! do govermtdor antes da sentença. 

Estn- foi uma das mttnilllstaç.ões mnis Determinou-se que, t•esolvida pelo Senado 
significativas contra o governador. .a procedencia da nccusaçü.o do governador, fi. 

Entrnram a dar-se desorclens provoca:las casse elle suspenso da administração do es
por soldados, nü.o digo que houvesse nessa t01do. 
indisciplina que entíio appareceu, instignçilÇl E novamente pe~'o venia n.o. nobre senaclor 
ou proposito, m:ts, muitos conflictos tra- pelo Piauhy, pot•que ailula nesta }Jarte a sua 
varam-se nns ru:ts entre praças de Jinhn, da argumentação, ttpezar de sua autoridade, nü.o 

. tropa federal de um lado e as policiaes e mu- chegou a convencer-me e não pC1de proclttzir 
nicipe.es de outl'O. convicção no animo de quem mais madura-

Mas, note-se uma circumstancia, ú. propor- mente e oom mais demorado estudo pensar 
cão que se separavam mais delle os ex-amigos sobre a questão. · 
do governador, m!lis iam apparecendo essas A Constituição de Permambuco (e escusailo 
desordens ? contlwtos da 1orça a1•mada na que eu leia os artigos que o nobre senador .iú. 
praça publica. repetiu) estabeleceu nm processo especial a 
· O SR. AL~!EIDA. BARRETo-E continuam 1•espeito de respons(Lbilidade do governador, 
ainda. apartando-se um tanto das outras constitui- · 

o SR. Joií.o BARn,~Lno..:...Eu trazia algumas ções: a Camnm dos Deputados decreta a ac
notas a este respeito, extra h idas das partes cusnção; passa u. sua resolur;rio ú. Camara dos 
otnciaes competentes, maii deixarei de lel-n.s Senadores! a Camara dos Senadores confirma 
para não demorar. mais tempo 1111 tt•ibuna : e remctte o processo a um tt•ibunal especial, 
era uma. enumeração dos factos pot· ordem composto. dos ~esembargadores e ,iuizes mais 
das datas desses t1contecimentos, que por sua antigos, sob tt presidencüt do TL'ibunal supe
reproducçrio, mais que por sun intensidade, rior · 
denotavam um estado anormal ntt força pu~ A respeito da suspensão antes do processo 
blica, considerando a c'.rcumstancia de que .indiciaria, antes da r.ulpa formada, a Consti
os commandantes dos corpos, cuja.s Jlt'aças t~ição é silente: estabelece apenas a suspen
appareciam em conllictos, em regra eram nd- stLo como pena ..• _ 
versarias politicas do governador. O Stl. Q. BOCAYUVA....:.Apoiatlo. 

Parece que o governo federal considel'anclp S 
a gravidade de taes factos, teve de expedir O R. BARUALno · • isto e, como couso-
ordens pttra que ~o tratasse este cnso como quencia. à~ _pz·ocesso perante o tribunal que 

d ·t ·d d 1 - · 1. · a Constttluçao creon. (Apoiarlos.) 
caso e mm a gravt tt e com re tt\'110 11 l tsct- P~rgtmto eu: em mataria criinlnal, em 
plina. Ouvi li11lat• qll(l se tinhn remettido que a lnterpreta~ão deve ser restric:ta, po
telegramma ofilcial para que a tropa fosse deremos nós ampllat• a disposição da Cons-

. acampar l()ra da cidade .. Não lbi preciso isto, tituição a mais um caso nelltt não previsto 
porém, as desordens suspenclomm-se ; por- e tirar ú. pena ile suspensão o seu carectet• 
qucl comprehendernm pe!•leitamente /Jcm de r)ena, collocttntlo-a no processo como me
aquelles que souberam desse telegrn.znma e 
que alg·uma. cous:t tinham que ver com 0 mo- ditla preventiva o preparatot•ia 1 Posso estar 
vímento, que cleveria.m applacar-se, que de- em grande Cl'ro, mas sempt•e pensei que 
veriam conter-se em seus limites. nesta materia a fnterJlretução que se deve 

dar ti a intcrpertação mo.is l'avoravel, nunc:. 
. Prustra_9.o esse expctliente de. provocat• a, a interpretação mais rigorosa. 
mtervençl!:o do governo por met~ _de gt•a vos Em segundo lugat• ,nü.o pt•eva.lece o.legislaçü.o 
pertur~aç~es, occorreu a llcpostçao ·por u!n !Interior a este respeito; do contrario nrio 
systemtt dtl!ercntc, o Congt•esso resolver depor havia necessidade de mandtw a constituiçU.o, 
o go_verna.d?r po,r um pl'ocesso.,.. ) . que se fizesse uma lei para isto. Se havití. 

Na.o ha.Vt~ let _de l·espon;ttbtlttlmlc. 1 ots essa lot Mtêt•iot•, que necessidade tinhamos 
:r~z-se a le: ~ tttO dep.resstt .q~tnnto p9s- nós de fazer lcgislaçl'io nova 1 o que quiz a 
stvel.J supprullmdo-so os mterstlC\OS úas tlts- Constituiçiío foi que o Con"resso üzcssc uma 
~ussues e, nap 11osso assegm•tw, mas tenho lei especitü pura este caso,"' e o que nü.o estti 
l([~a _de t~r lldo que .llt.é o ptwecet· dtt com- nesso. lei, o o que nella niio estit conlbl'nH; it 
mts~ao detxou tlo ser ll}lPresso, tanta. '].n·cssa Constituição, nü.o e lei pt~t•a se1• res1Jcitada. 
havm de fazer uma lc1 de rcsponsttbtltdalle, , · . 
lei quo peltt natureza e gl'tLVidttdo do seu , O Stt~ Comr.no h.onruaulls- E tt ler decreta 
objecto, devem ser muito JlCllSttLitt, muito cui- ~uspensno ? . 
dadtt c que n~o sotlcveritt impt•ovistw assim O Stt .. roxo B,\RBALIIO -Tem-se ttrgnmo'n-
em urn mouwnto de a~ittt~'ão. ütclo, S!'. Jlresidente, que o ·decreto tlo Senatlo 

Ntts mesmas cont\içucs so i'cz umtt loi de llcclttt•ando pt•ocedcnte a :·nccmaçi'io; ó umtt 
Droccsso do rcsponsaiJilídado, mus tcvo-so o tn•onurtcia o, como ütl, tom o c1l'cito que tom 
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toclo.· pronuncia- o. suspensilo nos co.sos de OSR. JoÃo BARBA.Luo-Po.ro. V. Ex. conhe·. 
responsabilidade e, o. llrisiio, em outros cer,Sr. presidente, o que e quefazocongresso 
cnsos. . do esto.do de Pernambuco, cho.mo.rei o. suo. 

Mo.s, serit certo que ó clecreto do Seno.do o.ttençilo paro. este requerimento; npprovado · 
cm•respondo. exo.cto.mente a, uma, sentença de sem debate, (18) :((Requeiro que o Con"'resso, 
pronuneia, ~ . por intermedio da Camnro. dos Deputo.dos la· 

O. SR. CoELHO E CA~IPOS-E' o ponto a elu- "' 1'e na imprensa da Capital F'ecleml um pro-
cid!Ll'. . testo centro. o.s grosseiro.s injurio.s e o epithet.o 

de faccioso com que O F'irJaro se refere nos . 
O SR. JoXo BARnAtTio - O art: 69 da Con· represento.ntes do Poder Legislativo de Per· 

stituiçilo de Perno.mbuco determino. o seguin- nambuco»... · 
te (le): E' o. Co.maro. .los Deputo.dos · feder~tes, · em 

«Resolvida o. proccdencia do. accusaçilo, o. nome do C~mgresso de Pernambuco Io.vrando 
meso. do Senado remetterit no presidente do na imprensa protesto contra um jornal aqui 
Tribunal Superior o decreto de accusação com do lUo de Janeiro : e passou isso lá por una· 
iodos os documentos que o moti vamm. pm·a nimidt\de ! 
que eUe p1·osiga nos termos ulteriore.< da for- Em outra occo.siilo votou-se tambem sem 
maça o da culpa e julgamento, sorteando paro. <li bo.te e unanimemente,que a mesa fizesse um 
esse fim um tt•ibunal composto dos juizes mais [l.l'Otesto perante o Tribunttl Federal, protesto 
graduados e antigos do estado, em numero eontra o recut•so interposto pelos conselhos 
de vinte » • municipaes. Os protestos perante as autori-

E o ai>t. 70, accrescento.: dades Judiciarias, como é sabido, siio só os-
«As pancts a.pplietweis ao governadot• por q uo estilo previstos· na lei ! 

crime de responsabllid<tde serao sómente as lle Afhml, tro.tando-se da ínterpreto.ção da 
sus'pansiio, demissilo e incapncillade paro. o constituiçilo estttdoal, neste ponto a que· nos 
cxercicio de qualque~ funcçfio publica ou do temos rell'lrido, um senador aventou o. idéo. 
estado.» de interpretat•·se a constituiçilo mmmaria· 

A formação do. culpa proseguê, portanto, mente, e essa in tcrpretaçfio ~umma,ria parece . 
depois do decreto do Senado, e a formação da foi que deu loga.t• a,o acontecimento que se dá 
culpa se termina com a pronuncia... :·.ojeem Pernambuco, de esta,rem o governa· 
. O _SR. Q. BocAYUVA-Apoinclo. der e o vice-governador ambos emexercicio. 

Finalmente, Sr. presiclente, o governador · 
O SR . .JoÃo BAnBALIIO ... que ó actq do tri· está processado sem crime. . . 

bunal; nem se comprehende que haja a pro- Uma lei do estado de Pel'llambuco, regu
nuncia paro. depois della continuar ainda a Janelo a organisaçilo municipal tinha decre~ 
formação da culpa· tado esta disp'osiçüo entre .as de caracter 

0 SR . .JOAQUIM PERNAMllUCO- Esti1 claro. transitaria (lê): . 
o. SR .. TaXo BARBALIIo-Portanto, a·lei que « Art. I.• Os municípios existentes com 

fez da pena de suspensão uma medida pro- seus actuaes limites serilo conservados paro. o 
ventiva, anterior a sentenç11, o que é senilo fim de elegerem seus conselhos municipaes, 
tuna int'racçlio palmar, evidente, incontestavel prefeitos e sub-prefeitos e chamados a coo
da constituição '/ stituir-se de accordo com as disposições da 

Sr. presidente, pt•eciso, ainda que de pas- Constituiçilo e da presente lei. » 
sngem, mencionar alguns actos do Congresso Existiam os conselhos municipa.es, eleitos 
do meu estado, que se relacionam com o nosso ao tempo da junta. Dizia a lei, organisando 
ussumpto. , · · novamente os municípios, que se conservas-

Era preciso uma mngi'stt•ntura para 0011• sem estes com seus limites actuaes paro. ele
dena.r· o governador. Pois Jez-so uma lei pttra. gerem novos conselhos de accordo com ella. 
dissolver-se· a magistt•alurn., mandando-se O art. 8" desta mesma lei declara (lá): 
reentcgt•ar a ante~ior, nomeo.dtt pelll. junto.. « Emquanto não forem declarados consti· 

tu idos, os municipios reger-se-hüo pela legis· O SR. Cm~r.no CAMPOS- Que estado de paz! 1 - t · u.çao an erJOr .•. » -
O SR. CoEwo RoDRJGUilS- Está em plena Por conseguinte, esta lei conservou do an· 

p11z o estado de Pt•rnambuco 1 tigo regimen munieipal os municípios com 
o Sn. JoXo BArmAr.no- Qnem o diz e o seus antigos limites, e estabeleceu quo se 

Sr. Ambrozio Machado, o vicn-govorno.dor e fizesse nova elei<;•iio, e sómente depois desso. 
o elle não mente. t>leiçilo, os municípios fica,rian1 constituídos. 

Quo fez o governador? mtuJdou que se 
O Stt. CoEr.no CAMPos- Mus nós o compre- procedesse á elei<;•ão. 

hendomos · O Jhcto de ter mandudo proceder it eleiçilo 
O Sa. CoEr.Ho RoDRillUJ~s- E' n, paz de tbi ct•igido ó. ctttegoria de crime. Para isso Jbi 

Ynrsovin, (Riso. Jfa o11tros a)JaJ'tas.) prgci~o mais um acto do Cong·rosso. 
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Declarou-se, por uma lei interpretativa, 
que o que alei disse não foi que se fizesse 
uma nova e!eiçiio, mas foi ficarem os proprios 
conselhos annullados! 

E, si posso invocar este outro argu
mento, tenho ainda· em fa.vor deste acto do 
governador o facto de terem a Gamara dos 
Deputados e este Senado approvado ti eleição 
de 18 de dezembro. 

· Desde que veiu ao conhecimento desta casa 
e chegou ao conhecimento da Gamara dos 
Deputados por contestação a!li levada por um 
representante, que a eleição tinha-se dado, 

. servindo mesas ele i tas pelos novos conselhos 
municipaes e a eleição de que trato foi ap· 
provada em ambas as casas do parlamento 
Jederal, o acto imputado como crime ao 

, governador de Pernambuco, t~ve o apoio mo· 
ral; a sanc,,[io do Congresso Nacional, que Ill'o 
niio daria, si niio o considerasse legal. 
·O governador, portanto, está sendo proces· 

'sado por crime que não praticou, esta sendo 
proc!lssado e está suspenso illegai, abusiva e 
mconstitucionalmento. , 

Sr. presidente, naturalmente ter-me-hafal
tado attender a algumas considerações expos
tas pelo'nobre senador pelo estaao do Piaully; 
niio tenho familiaridade com a tribuna, e 
portanto muita cousa me deve ter escapado, 
ao muito que tinha· a expender ; mas, vou 
terminar. 

(apoiados), que está servindo do exemplo aos 
outros estados, ·aquella prosperidadQ serena 
da patria de Tiradentcs, niio creio qtie se con· 
stitua um caso excepcional, o apanagio exclu· 
sivo de um dos estados da communhiio bra.zi~ 
!eira. · 

Este exemplo granilioso e Lecundo ha de ser 
seguido. O que se da hoje como excepção no 
est11do de Minas tenho fe que !l!l de ficar como 
regra geral·, como regímen commum em todos 
e em cada um dos Estados Unidos do BrazU. 

U SR. COELHO CAMPOS - Et Deus Jli'O• 
vidaat . 

O SR. JoÃo BARBALuo-E para concluir, 
St•. presidente: ensinam os physiologistas que 
o coração e no organismo .humano o primeiro 
orgiio em que se manifesta a vida, primum 
vivans, e o ultimo que morre. Pois bem, per
mitta-me V. Ex. que diga que no organismo 
brazileiro o coração da Republ!ba é Pernam
buco, onde se deu a primeira manifestaçiio do 
sentimento republicano, onde primeiro viveo 
a Republica. • 

E, si o corâção é o ultimo orgão qué morre, 
quando a Republica. pudesse vir a acabar em 
qualquer parte do li!razi!, não se extinguiria 
em Pernambuco, ou seria Pernambuco o ul· 
timo logar em que a Republica haveria de 
morrer, ullimum mo1•ians. (Jliuito bem; muito 
bem ! ) 

O nobre senador parece não ter razão nos 
seus temores, quando se receia da situação o Sr. Q. Docnyuvn diz que 
de Pernambuco e teme um 93,-e a principal não somente a deferencia que deve a todos 
molestia destes tempos, ~ssà especie de falta· os seus mustres collegas, mas a consideraçiio 
de fe rias instituições, parece tel-o invadido. especial que tributu. ao seu eminente col!ega, 

Dizia Santerre, a proposito de um dos seus representante pelo estado do Piaully, obrigam 
companheiros da Constituinte franceza de o omdor, em de1esa do p:trecer• (!a .commissão 
79, o abbade Gregoire, que este tinha em de constituiç.ão e 'poderes, submetter á escla
Deus cem vezes mais fé do que era neces- recicla apreciação do Senado a defesa que fà~~: 
sario. · · , das conclusões do mesmo parecer. . 

Pois, posso dizer, Sr. presidente, creio nas o nobre senador pareceu dirigir uma cen
novas instituições do paiz com uma ftl.seme- sura á commissiio, por haver, na sua opinião, 
llmnte e até com ftl musulmana ! Estou con· ligado somenos importancia ao telegoramma 
vencido que todos esses obstaculos; todos dirigido ao senado, segundo pensa s. Ele.; e 
esses embaraços, por graves e extraordina· procurou mesmo estabelecer uma distincção 
rios que sejam, que assob~rbam agora a Re· entre a communicaçiio anterior, dirigida ao 
publica, não hão de vencel-a; parecem mesmo, pt•esidentc do Senado, e o segundo.telegramma, 
em certo sentido, uma cous:t natm•a!. dirig-ido ii corpomção de Senado. 

Nilo se passa de um regimen de governo 
para outro tão di verso, sem gora ves abalos O SR. CoELHO Roomoumi dit um aparte. 
(apoitldos), e não os temos tido em tama· O SR. Q. BocAYUVA. diz que p11ra o orador 
nha quLLntidade e tão temerosos que devamos nem um, nem outro. E da parte do relator da 
desanimar. commissão de constituição o poderes não ).lO· 

E não desanimarei jamais, porque a Con· deria haver, em nenhum caso, o menor latvo 
stituiçüo do 2,1 de fevereiro, ferto. com assen- de desatt.enç~o. quttnto mais de censura, de 
timento de todo o paiz, por ena· apoiada e desrespeito pttra com o illustro presidente do 
querida, ha do produzir os seus fructoscom Senado. 
um regimen de paz, liberthtLle, (!emocracia e As conclusões a !}Ue ello c!Jegou niio signi-
prosperidade geral. (Apoiados,) ficaram dtt sua parto sinão o respeito da sua 

E aquelln paz fecunda, prt'•vitlo., do grande incumbencitl, do mesmo motlo que o honrat!o 
esl11.do tlc Minas, ttquella situaçiLO iuvejavcl presidente do Senado, em respeito ás suas 
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' attribuições, e ao cumpl'in1ento tle seus tle- rado presidente do Senado occupoti a. com~ 

veres regimentaes, remette às commissões missão de constituição e poderes com o exame 
todos os documentos que recebe, sem que por daquelle telegrn.mma; o qual a commissãó de· 
isso, como parece suppor o honrado senador, clo.rou que, pelo.·sua informitlade, não estiva 
ho.ja jàmo.is, em nenhum caso; o prejulga· no caso de merecer nem o estudo da ·commis.:. 
menta do. importancia da materia súbmettida são, nem a deliberação dó Senadl). Esta é iJ. 
á commissiio pot• po.rte do illustre presidente opinião do orador: si formos a abrir, por tiln 
do Senado; bem, ao contmrio, parece que a precedente, a porta a este systema de com
illação opposto. seria aquel!tt que se devesse municações, não haverá mais tempo para. 
tirar, isto é, que, dirigindo a mesa ás ·c()m· outra cousa; todos os estados, todas as corpo· 
missões reg·imentaes do Semtdo os assumptos rações, todas as Classes que se encontrarem 
que, em fórma de expediGnte, cheg:.tm a seu o1fendidas nos seus direitos ou. interesses po'- . 
conhecimento, só aguard1 o pronunciamento derão tambem, por simples telegrainmo., pe.:. 
do.s mesmas commissõe~. paro. saber si o as· dir providencias ao Senado, e si as commis· 
sumpto a el!as submettilio tem ou não tem sões desta casa não tiverem outra cousa que 
importando.; si merece ou não merece occu· fazer mais do que apreciar essa ordem. de· 
par a atten~ão do Senado. Mas, no caso vi- communicações, definitivamente perderá com 
gente; .a dilficu!dade era mais gt·a v e. 'isto não só o prestigio e dignidade desta cor• 

O que o hom•ado senador pelo esta:do do poração, mas perderão ainda os propi•ici> sé• 
Piauhy parecia desejar, de pa1•te da commis- nadores, que podem o.pp!icar seu tempo, corri 
são, era pelo menos um alvitre, um ·conselho, mais vantagem; ao estudo de ctuestões qu'é 
úma suggestão ao Senudo, que pudesse pre- Interessem a com'munhão no.ciono.l. 
valecer posteriormente. como fórma delibero.- Não tem nem pode ter a mesma impoi·tan"
tiva e quedesto. caso. sahisse como a expressão cia o caso das communicações individuil.es: 
da vontade collectiva,desta camo.ra, po.ra, se- como já tem · succedido; sena:dores o.usentes, 
guindo os tramites regulare~. ir como lei ex- impedidos de comparece!• por algum motivo, 
primir no. estado de Pernambuco a. de!ibe- fazem sua communicacão gracioso. ao presi' 
raç•ãO, não sómente do Senado, mas a de!ibe- dente do Senado, justifico.ndo sua ausencia, e, 
ração do CongJ•esso, porque serht indispen· si pedem lic2nç•a paro. conservarem-se áu• 
savel a cooperaç-;io de outra camttra po.ra este: sentes, como ainda ha poucos dias succedeu, 
flicto. E desta forma, ultimar-se-hia o con· o presidente remette o telegramma il.' com;.:. 
flicto que tão temeroso se O:ff!gnra ao hon· m1ssão respectiva, que o 'COnsidera ·como par· 
rado ceno.dor, e cuja gravidade e importancio. ticiPiaão individual, sem alcance funesto para 
o oradot• não tenta sique1· a1fastar do espirita o in~se geral, porque, ainda que a assi.;. 
do co!lega, porque a mesmo. apprchensão 11naturo. não srja uthentlca, a deliberação 
existe no seu. ao Senado a nadtt obriga. Nilo está, porém; 

Mas quaes são os f11ndamentos das conclu· no mesmo caso o telegramma da camara de 
sões do po.recer? um estado ou daquel!es que a representam; 

.Primeiro l'undo.mento: no seu telogramma como sfto as meso.s de qualquer das camaras 
a honrada meso. do Senaclo do estado de Per- do estado de Pernambuco. Si, ap:ls o tele;.:. 
nambuco noticiava,em termos vagos e gene- gramma, houvesse chegado á mesa do Senado 
ricos, que havia inlracçfto da lei. alguma representaç:ão em J'órma, com as as- · 

O Sr. governador dG estado de Perm\mbuco signatlU'as dos membros do. mesa da Camara 
perman·ocia no exercício do Poder Executivo, dos Deputados de Pernambuco, J.90rque o te
a despeito ela de!ibemçfto do congresso, que o legrapho nfto tem fé publica para authenticar · 
havia suspendido do exercício de suas runc- assignaturas, então o honrado 11residente re· 
çües. · metterit\ este papel, em boa. e devida forma; 

Falltwa vagamente de inl'raccão de uma lei ás com missões para sobre elle formularam 
-a lei tla responso.bi!idacleadoptuda pelo con· seu parecer. . . 
gresso do estado. Nilo deseja o orador absolutamente occupitr·. 

A com missão, não temia dmmte de si os se sinão dtt do!'esa do parecer, nos pontos que 
termos dessa lei, porque, assim como o illus- mereceram os reparos do seu illustre ·cal~ 
tro colle:,(a llD omdot•, representante do estudo lega. . 
do Piauhy, nfto pôde descobt•il-a,nem nos ar· Está, como S. Ex., desejoso de refrear sua 
chi vos publicas, nem no archivo do Senado, a palavra e evitar, quanto seja passivei, consi· 
commissito est[Wt\ igualmente impedido. de derações tle ordem politica sobre a sitúação 
pode!', pot• si só, f0rmar conceito sob a gm- do estuclo de Pernambuco, porque isso arras· 
viclatle da imputt1ç•iio. taria o omdor e o seu illust.re colle!:a até 

Em se~Uilllo Jogar, o nc~to ponto ó mais n.o mesmo ponto de part.idtt do qual S. Ex• 
grave a dive!•g'encitt com o illustm collcga; tão sa~ttz e patl'ioticameute l'ugiu, eximindo· 
ententle o ot•aliOl' quo lbi JlOt' excesso de zelo so elo instituir um cxttme retrospectivo sobre 
no cumprimento do seus dovere> que o hon- as caustts t\mclttmentaos dessa desordem e 
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dessa. a.na.rcltin, quo effectiva.mente la.vra. em 
~Jguns estados, com grande descretlito para. 
a.s instituíçues republícanas, com gr:tnde tris
teza pa.ra. os patriotas e a.migos do· progresso 
de nossa. tet•ra e com grande descrença. pum 
alguns dos mais fleis sectnrios dtt lürma. repu
blicantt, (Muito bem,) 

O honrado senador, mais illustraclo, mais 
experiente, fez bem em rtnirmw o orador, 
com o exemplo drt sua. prudencin, tt a.compa.
nluü-o na. •liscriç,üo com que procurou rele
rir-se tt esses successos. Não poderia nom 
mesmo ter nc:;ta. llypothese [\ parcia!idacle 
[leSSOttl. · 
. Si tt consciencin do orador flcrtsse libertada. 
da pressão que sobre ella exerce o seu re
speito its Jbrmulas legues e a sua. cega. obe
diencin :ws principias fundnmentaes dtt dou· 
trintt da instituição republicllna, o seu cora.
cilo, as suas symptttltias, as suas ndhesões, não 
de ltoje, mtts de longa datll, iria.m certllmente 
11ninh:w-se no grupo dos :tmigos que, no es
tado de Pernambuco, representam o elemento 
de opposição ao actual governador. 

Sabe o orador, c disto poderia dar teste
munho, ~em desre.speito, sem u. minimll olfen
sa aos dignos representantes daqnelle estado, 
que nessa p;wte tla população de Pernambuco, 
parte que, na opinião de seus ltonratlos a mi· 
g-os, não representa a summa da representação 
do estado, nem a mais :tutorisada, a mais 
competente c a mais lcgitimu., no seu concei
to, estão justu.mentc os seus ttntigos compa· 
nlteiros de propag<tnda republicana, estão os 
mais fieis e dedicados comp:tnheiros, com os 
<,IUaes se ttchou o orador sempre cntrelttçtttlo 
l)elas mlliS intimas c cortliaes relaçues politictts 
e peSSO!IeS . 

Mas, não púde, não devo, nilo seria digno 
clll posiçilo que occupa no seio do Congresso, 
si, pelt\ iniluencia. de~tes smtimentos pessoaes, 

, 1bsse o orador subordinllr o ·que deve tt jus. 
tiça, ao direito e its fórmus legaes, as suas 
sympathia~ indlviduaes, os seus sentimentos 
de estimu. por aquelles Cllvallteiros, 

Sejam quaes Jbrem as consequencias que 
poss11m resultar des,;a attitude, que lhe ostit 
impostll pelo seu propt•io tlévcr, nesttt como 
em todas as questões i quacsquer que seja.m 
as stms Iigu.çües com amigos com quem en
ft•onte, lttt tle o Dl'atlor collocar sempre acimrt 
de suas sympi1tltias inrli vitluu.cs o sentimento 
do seu dever para com t\ po.tt·ia o o interesse 
que tem tlo ver mantidtt no p;tiz tt instituição 
ropubliclllllt, 

E' este o p1•occtlimcnto que nos estlt impos
to, qwwsquet· quo seja.m os sacl'illcios quo 
ten!Htmos llo 1\t~er, em holoc;w~to it verdtttle 
do systcnm republicu.no, lHll holocttusto itquil
lo que eonsitlorrt o ot·ttdot· ~ül' o intot·es~o col
lcetil·o Lltt soeiecltt~lo ht·n~.ileirtt, e~scncirtlmento 
ropt•csontudo ·pelo pt'iuwit·o Lio~ bene!lcios tt 

q nc e lia póde nspirnr-o dn pnz,o do, tranquil· 
lidnde, o da ordem, no seio clamais completa 
confiança. que o governo devo garantir tt to-
dos. (Apoiados; muito bem.), . 

O honrado collega, em alguns pontos (pede 
o orador licençtt para dizer-lhe com o acanha
monto que lhe inspira o respeito que deve (1, 
sua legitima superioridade), em ttlguns pon
tos tht questilo de principias, alustou-se um 
pouco dtt verdadeim çomprehensilo do syste
ma republicllno federativo. Os ttpartcs tio 
orador ao honrado collega, digno represei1-
tl1nte de Pernambuco, não significam outra 
cousll ma.is do que a manifestação do seu ue
corda com S. Ex., qtmntos a certos principias 
positivos, reaes, esst'mcialmente ligados it J'ór
mo, feclorativa que demos (1, Republica. 

o Sn. Jo.lo BARBA LHO~ E ninguem· com 
mais autoridade !:lo que V. Ex. 

O SR, Q. BoCAYUVAdiz que a posiçilo elo ora
dor no Congresso, desde u. reunião ela consti
tuinte, tem sido verdlldeiramente incommoda. 
o oppressivll i desde a tliscusslío dtt Constitu
çlío, desde a ndopçilo do nosso estatuto funda
inent:tl, alienou o omtlor de.sua pessoa muitas 
sympathios i perdeu talvez algumas adhesões, 
porque pttrecia ser, e era effeccivamente, 
o repre>ent.ante tnllis exigente, o del'ensor 
mn.is soltcito tios interesses das p;amntias ele
mentr\res da União ;prtrecendo até certo ponto 
contmriar ou ltostilísar os interesses e a.s 
aspiraçües legitimas dos estudos federalisados. 

Não; não Ct'tt com esse intuito que o orador 
p!•Octmwa del'ender, tanto r1uanto era possí
vel, o-principio federativo na sua mais alta e 
comlllexa compre !tensão, porque suppunhll, 
como aimht suppue, que só a Jbrmultt federa
tiva. póde set•vil• tle garanLio, ú. propri11 união 
nacional (apoiados) i 11orquo, assim como na 
Frnn~a pC1de Thiers dizer que tt republica 
scritt conservatlora ou não seria, o orador 
pnssa tlizet• no 13razil que tt Republica sorti. 
letlcrtttíva ou nito serú .. (;lpoimlos; muito bem.) 
Esttt é rJue é a questão. 

Mas, no principio, ;ts exigen'cius, a~ suscepti
bilirlades, ·os estimulas, tal vez um pouco 
ex:tggemdos. levamm :t mttior parto dos dignos 
representantes do Congresso Nacional tt pt'O· 
cur:w cet·cear, do modo mais completo c doei
si v o tocltts as prerogativas, todos os interesses 
otementa1'0S da União, em benellcio particular 
dos estaclos. 

0 Stt. COELI!O lll CAMPOS-Apoiado i grande 
erro. 

O Stt, Q. noc,\YUI'A - Postet·iol•mente, rm 
pmtictt do govemo, longe de se correspon
tlm· llelmontl, rt esse intuil;o dCJlet•!iúttt imle-· 
pmttloncitt c :tu tonornitt do,; e~l;t.tt!o•, ttll vez 
l\ U UCH·, C li\ Ujl0L'll' t\lgUllllt, COil\[ll'Oltontlcntlo O 
[ll'Olll'ÍO llel'ÍOtltJ do g'OVOl'IIO [ll'OVi~Ol'iO, O 
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espírito centralisador e a influencia do governo presentativo, que, ipso facto, segundo a sua 
federal se fizero,m sentir mais activo.mente logico., o Congresso ó superior o.o Poder Ex· 
em toclos os esto.dos do que no período con- ecutivo no regímen legal, assim como o Con
stitucional posteriot• ii, existencio. do mesmo grosso de Pernambuco o superior ao governo 
governo provisorio. (rlpoiados.) E agora do mesmo estado. · 
que é que vemos, tanto na Camara dos O orador pede licença para divergir do seu 
Srs. Deputados, como no Senado? . Qunsi que nobre collega·. · . 
de toda tt parte, conforme os interesses offen· S. Ex. esqueceu-se que nesteregimen não e 
didos... licito tra.nsltlrir-se o eixo da. soberania, que 

O S J P A · ,, ciil.it no povo, para. o Congresso. 
R. oAQum ERNA~muco- ll0111" 0• con- Pede o oraclor licell"a na.ra dizer que, em· forme os intet•esses o!l'endidos. ~ ~ hora na pratica. se tenha verillca.do que o 

O SR. Q. BoCAYUVA ..• ·ou as pretençües Congresso elfectivamente tem avocado pa.ra 
contral'iadtts, de todos ·os n.ngulos do norte si a.ttribuiç,ues que não l.Jto pertencem... . · 
e do sul, do centt•o e do oeste, não se pede · t 
-sinão a intervenção do poder l'eclera.l para O SR. CoELHO RoDRIGUES -E' o con rarío; . 
ir derimir as questües ou as pendencias pro- o governo e que legisla é tt nossas vistas. . . 
duzidas nos estudos. O Sa. Q. Boc,\Yuv.~ o governo, isto é, o · 

Isto é não só mente uma inversií.o do sys- Poder Executivo, não tem rei to mais do que 
tema, mas é contrariar os proprios interesses seguil' a indicação que lhe foi dada. p~lo pro· 

. dos estados, E, si temos, por e~sa fórma indi· prio Congresso. O nobre senador não obrigue 
recta.; de chegar a. ir o proprio Congresso ou o orador a ir mais longe do que deseja neste 
o Sena.do adoptar deliberações attinentes a 'terreno, porque teri~ de cavar todas essas · 
interven~ão nos estados, seja por que fór·ma. desordens governamenta.cs de nosso paiz. 
for., o regimen que passará n. vigora.r não Mas, o que é certo é que, por mais respeita· . 
será mais o regímen republicano federativo, vcl que seja. o Congresso do estado de Per· 
seri um regímen pa.r!ttmenta.r hybrido(apoia· nambuco, não póde absolutamente, em casos 
dos), onde a. supremacia., sinão a sobera.nia do conllictos desta n:l.tureza., pretender a su
do Congresso ou do Poder Legisla.tivo, seja a prem:;~cia de smw deliberações sobre todos os 
incuinbida. de determinar as normas do poderes constituídos no paiz. O Congresso de 
proprio governo da União e dos estados. Pernambuco esti~ subordinado ao governo dtt 

Ta.l não é, tal não póde se1• o espirita dtts Republica. Esta é n. questiio. 
instituições C[Ue adoptil.mos no nosso regímen. Daclo o conflicto entre o governador e o P~ 

O Congresso, nem mesmo na expressão dtt det' Executivo, quem deve interferir 1 Na opi· 
reuniiio das dtms a.tmaras, nfi.o p0de nem nião do honrado senador é o Congresso; não, 
devo ser soberano. O Congt•esso tem a ;;ua dil'<Í o Senado. 
soberm1ia limitada. pelas attrihuiçücs e pre· Mas o il!ustre col!ega sabe que esse é, ató 
rogativttsquo tt Constítuiçfi.o lhe incumbe. ao momento em que fttlla o orador, o· ponto 

O sn. CoELIIO RODRIGUES- Mas ó 0 pl'i· mais delicado, o mn.ís ·controvertido, o ma.is 
melro poder constituído, incel'to e o ma.is obscuro da. constituição dos · 

Estn,dos dtt.Unidos da America. · 
O Sa. Q.- Boc;~YUYA potlo licen\'a pttm 

duvitlat• d<t affirmn.ção do nobre collGga ; nós Ate hoje, os illustres commantadores do .• 
niio temos nem pl'imeiro, nem segundo poder; quello sabia esta.tuto n.inda. niio puderam de· 
tomos tres puderes, que se derivam da. limitt~r nem definir qual o 110cler que tem 
mesma ronto, que ó n. sobet•mlitt do 11ovo. os legltimtt e constituciona.Imente a faculdade 
t.resentram no exercício do stms raculdados, de interferir em c11sos destes, para, em casos 
1i0vestidos do mesmo poder, cttdt~ um lllt or· singulares ou collectivos, clar preferencia a 
dom do smts ttttdbuições, cada um na sutt um ou outro dos poderes estadoaes em con, 
esv!tem. r~ o qne convem c quo essa esphortt flicto. · 
seja SCllnpt•e isenttt do intl·uir;ão das pttixties Isto ó, não ss sabe bem quem é que .iulga da 
oxtranhas tis su11.s u.tt.l'ibuíçües. o Cong;resso legitimidade tios poderes activos e funccio
legislt~ sem íntet•ven<;ão do governo. o Con· na.ndo mt occn.siüo em um estado- si é ore· 
grosso legisla; o Poder Executivo executa e presenta.nto do. Republica, ou si é o Congresso; 
nclministrtt, o o Podar .Juclicitwio julg·u o Esta questão Jlt'Omoveu-so desde ·a. guerra 
eentoncit~. da ~epn.ruçi'io, o a.tó ho,ie tlcou indecisa. Na-
. Q'ne CJ ueritt o honrado senador? S. Ex., quelle tempo, como so tmta.vn. de uma g·uerra 

lendo o t~rt,. \".da. Q_ons.l;ituir;ão, entendo quo, nn,cionnl, de uma guerra civil colossttl, como 
como Ullll~ tnstttuu;no, t8to e, COillO um COill· l'oi liC(Ue!lt~. o Pt•esidente da Republico., 
r•lexo tht rettni<~o dns estados quo eompüo n mesmo Céllll desprezo tltts tentativas que se 
l?odcra<;<1o rJrn.zilnit·n., tleliiJet•ott consUtltit··~O llzorttlll,llUOl' por parte do Congt•eseo,qucr JlOl' 
0111 Ropublict~ Fetlorati l'll, sub o rc•g·i1nen I'U· lllll'te do Potler .lutlicia!'io, purt~ !I'I'OCt~l' 11 si o 
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conhecimento tht questão, resolveu-o. por si, 
isto é, por meio clo.s o.rmo.s. 

0 Sr~.COELHO RODRIGUES dit Ulll apnrte. 
O SR. Q, BocAYUVA mas nrro 0 f.emos, e 

espera rtue S. Ex., com 11 competencio. que o 
omdor respeito., nconsel\w ao Sono.do quo.l a 
deliberação que podo adopto.r em face duquelle 
telegro.mmo.. 
· Quer o oro.rlor >ómente o. 1'úrma do. delibe· 
ração: «- O Senado, tomo.ndo em considera
ção este telegrammo., resolve o seg·uinte: etc.» 

'Mo.s isto não ó uma resolução, não póde ser 
umo. deliberaçilo, nem no. su:~. substancin ,nem 
na suo. fí:>rmo.: E' um pallitttivo. (r1JlOíados.) 

Portn.nto,o. commissão não p0dio. assumir o. 
• si: respon~abilidade de acousellmr ao Seno.do 

. · nenlnuno. resolução; e. deante dt1 natureza do 
documento que teve paro. examina!•, deu-lhe 
o d~stino que lhe po.receu maia conveniente, 
e que niio encerra absoluto.mente nem des
apreço, nem clesconsidera~ão pela origem do 
telegt•amma, que ttté aqui não estt'>. contestada 
e que, por c.;>nseguinte, temos o dever do re
speitar, como provindo efrecti vrtmentc da 
mesa tlo Senado de !'cmtambuco. 

Mas a !(n·mo. do. eommll1Üctu,,ão dirigida o.o 
Senado e vidostt; não consulta bom nem a 
importancitt do nssumpto, de que o tele
grammn. se occnptt, nem a digniclut\o da cor· 
poraçfio a quo se dirige. 

J!:sttt ó tt verdade. Por um simples tele· 
grammn. nua se pede, communica-se simples
mente ao :"enn.do que o estado de Pornam
bnco e aH0111ttlo, q UO lla dOUS governadores, 
um que e logn.l, o outro que 6 dictutlor ... 

Si quizessc dar a t•azão do pt·ocetlet• da 
commis~iio, pmlitt o oratlot• diz~r· até que o. 
commissiio c;~ttwa « intoimcht ». Assim como 
o Sr. pt·esirlonto dn Semtdo !lcou inteirado, 
to.mbem o. commissão poditt dizer que ficava 
inteimdtt. E mni.s mda. 

Ero.m estas as mpidtts expl iettt;,ües que o 
. orador quel'itt dtw no seu illustre amig·o, não 
tanto, como disse, pcltt do!broncitt devidtt a 
todos os membros do Senado, mas c~pecial· 
mente poltt con~ideraçti.o e respeito q no lho 
tributa. (,lfuíto úem ; lltttíto úu1n. O orador d 
comJil'imcntado.) . 

. O Sr. Col'llho Rodt·i~ue~ -um 
honrado membro dostn. castt, que .iunttt it sua 
alta exporieneia a um saber· consummado e 
llll1 conh~cimouto profLlndo r las pro.ticas par
lttmentttres, quantia ouviu o orudot· dizet· que 
não desv,itwtt voltat• ú. tt•ibuna sobt·o esta. ma· 
teria, prognosticou que ~m·itt ubrigndo a !h· 
zel-u. Que S. gx, tinha mziío, o ft1cto veiu 
lllOSt!'a.\', 

Isto Jll'OVI\ C] UO em Um i:Cl'l'CllO inclillrt<lO COIIIO 

este, u pL·imuit·u rmsso oiJrigtt a.o segunLlo. Pot• 
menos quo so deseje, o dever obl'iga-nos a vir 

ao nosso posto, e o oro.dor volta constrangido 
o.o debate. Não póde contradizer• as minuden· 
cias, nem o.compo.nhar o honrado senador por 
Pernambuco, a quem primeiro deve o orador 
re!erir-se sobre os incidentes que precederam 
e que tal~ez determinaram o conllicto actual 
entre o governo.dor· de Pernambuco e o seu 
Congresso. · .. 

s. Ex. so.be que la todas estas maten~s 
Coram ol~jecto de longa discussão, e di~cussao 
pouco ama vel. 

Po.ra acompanhar aqui essa discussão havi· 
da lá, er:1 preciso que o orador se resolvesse~ a 
ser to.mbem pouco amavel com S. Ex., e nu.o 
está resolvido a isto. 

Si e exacto que se póde oppôr como argu
mento, dirá sempre de passagem, ao Poder Ju
diciaria pelo qual opta o Congresso de Pernam
buco, a excepção que oppuz o honrado sena
dor daquelle Estado, isto e, d&. ter sido ob.ra 
de uma junttt arbit!'aritt e antipathica, Cl'Ô 
que até :violenta, na opinião de S. Ex., foi 
estrt mesmtt junta quem di~solveu o Congresso 
em vlt·tude de cuja dissoluçii.o veiu eleito o n,ovo 
Congresso que elegeu o governador. Por con
sequencitt, seria o caso de dizer: « Quem tem 
telhados de vidro nii.o atira pedras po.po. o 
ar.>> O que póde ferit• tt magistratura, nomea
da peht junta, póde to.ml<em ferir o Congresso, 
do qual'tleriva a legitimidade do governadot•. 
Mas, como disse á S. Ex., não deseja o ora· 
c\or suscitar discussões pouco amu.veis, como 
as que lá se teem suscitttdo. 

Por isso, não trata de descer a minuclen· 
elas, nem quanto ás municipa!ido.des, aem 
quanto it ma.gistratura; chi. o fu.cto como con· 
summado : magistratum actual, Congresso 
actuo.!, g-overno.dor actual. 

o Congresso tinh~t ou não comnetencia para 
accusar o governador? Tinlm~ não se pôde 
negttr. Tinha ou nua competencia para 1h.zer 
a lei de responsabilidade e a do pt•ocesso ? 
Tinha e J'el-as. Foi ou nii.o em virtude r\essa 
lei que se decretou tt rcsponsabilidm\e do go· 
vermulo1~ ? E' ou não exacto que por essa lei 
fica clle suspenso )JOio facto dtt aecusação dn 
Ctunartt dos De1mtados ser confirmada pelo Se
nado? Nií.o se JlÓde negar. Nestas condições. 
póde-se sustentttr que elle não estiL legalmente 
suspenso ? Que o seu governo nii.o 6 ttpenrts 
um governo de 1iloto ? (Jla wn aparte,) 

Mas,quem nos lezjuizes das leis do Congresso 
de Pe!'llarubuco ? Supponha-so ter .olle ex· 
ot-bitttdo; lm um meio mt Constitukilo Fedem]: 
obedecesse o governadot• ao efreito dtt accusa· 
,,ão, t•et.imsse·se do goverNo, sujeitl\sse-se tL 
decisão do 'l'l'iiJunal.lmliciario, c, suppondo-so 
que este o condemmtsse,~'0c.wre~se ao :rri~unal 
!<'mlm.·at,alleg·mu\o o mott vo da tnconstttucwna
lhhulo e e~ to l.l'ibuual trtüarilt do vcl'if\cm· 
o litcto, o que ó umtt das suas attrilmi,,ües. 
Porque, havendo unm estrada recta, li:·anctt, 
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como estO., se ha de seguir o rodeio ? Não vê 
o orador a razão. , 

Por consequencia, chegv. a este re>nltv.do : 
o governador actual de Pernambuco é um 
governador de fu.cto perante a legi~Iaçü:o 
daquelle Estudo. Nü:o ci de direito, o de direito 
é o vi ce-go ''ornador. 

Vae chegar it. soluçü:o pratica. Os honrados 
senadores nü:o comprebenderam o orador, 
pi'Ovavelmente; porque nü:o se explicou bas
tante sobre a m11neit•a de entender a Consti
tiliçü:o ; mas dirá. cm breves paltwras o seu 
pensamento geral e e possível que se chegue 
a um accordo. 
~ara o orn.dor, o pt•incipal artigo da Con

stituíç[o, a sua base, é o v.rt. I' e elle rosa 
assim tlâ): 

« A nação brazileira adopta como fórma de 
governo, sob o regímen l'epresentativo, a. 
Republica Federativa, proclamada a 15 de 
novembro de 1889 e constitue-se, por uniü:o 
perpetua e indissoluvel das suas rtntigas pro
víncias, em Estados Unidos do Brrtzil. » 

Diz mais o art. 63 (líJ): 
« Cada estado reger-se-1m pela Constitui~·ão 

e pelas lei~ que adoptn.r, respeitados os prin
cipias consticucionaes cht União.» 

Isto obr'iga as Constituições e>tildoaes; são 
principias esses de que ellas se não podem 
11fastar. (!la um nparte .) 

O que constitue a fúrma represet1tativa nii:o 
é si1 o que esttí. no papel, mas tts consequcnci11s 
do que tthi cstú. disposto. ( lla otttJ•o aparte.) 

Com o devido respeito 11os ill ustres sena
dores que lhe dão 11partes, diz o orador que 
todos os pocleres são igualmente org<ios do 
Constituinte, que representa o eleitorado ; 
neRte sentido silo ip:uaes. 

Mas, em relaç.rto ás funcçües, a mttis impor
tante é· a de legislar, porque a !iberdadn 
é ·a regt•a e a restricção é a excepção ; a lei é 
o limite da liberdade, c a medida do puder ; 
este vtte até onde tt lei o autorisn., aquclla 
sómente pám onde alei a restringe. 

Quitl é o acto fundamental dtt Cotlstituiçü:o 
dn.s sociedades civis? E', sem lluvida nenhuma, 
a lei. 

Logo, o poder que faz n. lei e o pt•imciro 
pode~·. · 

Nilo. se segue que seja poder absoluto, 
porq no este não lut no regímen representa
tivo, no qu11! todos os podm•es siLo deleg·açêies 
do constituinte representado pelo eleitorado ; 
mu.s, o Porlet• Leg-isltttivo tom pt•ccetlencltt; 
é quem t~m tt pt.•imci!•tL palavm cm uma 
soctedade constituidn .. 

Sem r lu vidtt, repete, todos são de!eg-nçúes 
da mtçiio c como t:tes são iguacs ; mas, posto 
que se,iam ot•gãos do me~mo constituinte, 
pelas rcspecti vns funcr;ües silo uns nutis im
pot•tantes do que outros. 

·M11s. como dizia, não ci sómente esta a·:.: 
regra fund11mentnl do regimen represent!LtiVQ;';. 
a outra rogt•a ó que o-Porler Legislativo,como· , .. 
so tem admittido mts sociedades modernil.s; ··.' 
tem o dir·eito, q uc os inglezcs cltamttm eJn)Jea-; · 
chcmonl, de accusar o reprcsent11ntc do Poder :: 
Executivo e atei de condemn11l-o. ., ·~ 

Ora, a nossa Constituição adoptou 11 fórma ·· .'· 
republicano-federativa, que consagra estes·:·:· 
princípios : supremacia do poder legislativo 
~ sujeição do chele do executivo ao seu 
juizo. (fia um apw'le.) . 

Quando ella· menci0ntt os poderes, o pri.;. 
meiro que menciona é o Poder Legislativo · . 
o primeiro de cujas attribuições se occt1pa é. 
o Poder Legislativo, e ao Poder Legislativo ' 
reconhece o direito do cmpcachcment; e, cotno ··, 
a exemplo del111 se org-anisaram as de todos os.: · 
nossos Estaclos, n. de Perna.mbuco org11nisou-' · 
se debaixo dos mesmos principias. . ·. ·. 

Mas, abstraho-sc o orador presentemente··:·· 
d~ entr~r em considerações pratic11s para ve: .·. 
rtfic11r st na hypothese de que se trata o Po• · · 
det• Legislativo de Pernambuce andou com 
irreprehensi vel correcção no exercício de· 
suas attribuições. . 

Como disse c repete ao Senado, não vem 
aqui accusar ou delender ninguem. Mas; ad
mittirla a hypothcse de que elle tenha exor, 
bitado,de que se ap11rtou das formulttS ordi· 
n11ritts, como elle fez um11 lei e esttt Jei está 
promulg11d11, 1n li:ll'ma d11 propria Constitui~ 
çlío que previu o c:~.so ... 

0 SR. JoÃo BARDAWO - Si O Congresso· fi· 
zessc uma lei suppl'imindo o co.rgo de gover· · 
nador ? · 

0 SR. COEWO RODRIGUES observa que O go-. 
vcrtmdor pódc ser juiz dos actos dú Poder. .... . 
Legishtti vo. (TJ·ocmn-so vrwios apm·te.~.) .... : . 
. VV. EEx. me pcrmittam perguntar, con·· ' .. : 
tinú11 o· oradol', desde que o Poder Leg·islitti \"O·c : · 
de Permtmbuco submetteu a processo regu!11r · 
o govet•mtrlor. rlepois de decreta.r o empea~ ,· 
clwment, qual o meio conveniente, pratico, , : 
de processtw um homem ttrmaclo elo poder niais .. ; ' 
activo, do poder cltt forç•a, senfío a susplm" ' · 
sü:o do agente ; de que modo o julgamento do 
tribmml continuaria a ofi'erecer g"tU'illltia de 
imlepemlencitL? Ainda que não hottvesse uma. 
lei do processo, decret11ndo n. suspensão; era 
ncces~ttrio garantil' 11 indepondencia do Poder 
Jmliciario. · 

O SR. Q. Boc,~ vuvA lhí. um apn.rto. 
O Stt. CoELHO llODRIGUilS- O Presidente da' 

Republic11, segundo a tl1corin. quo sustenta o 
ot·allot•, sontlo ttccusado pcl11 CttllliU'tt elos De
putlldos, .fica mts mesmns condiçüos em vir-· 
ttule lltt Constitui~•lio Fotlm·nl... . 

O SR .. TOAQUm PERNAnmuco - Mtts a Con
stitui~•üo ele Per1mmbuco 11ão estabeleceu isso. . . . 
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0 SR. CoELHO RODRIGUES já ' respondeu. 

A Constituição Federal consagra o 1 espeito ii 
lei e a lei de Pernambuco é constitucional. 

Pois o juiz póde ser o governador? elle póde 
se1' juiz e parte 1 · 

Não; elle não póde ser juiz, por 1sso mesmo 
que é parte. 

. . 0 SR. JOAQUIM PERNAMBUCO -E e ]JOr isso 
. que elle quer se sujeitar ao exame provia .. 

0 SR. COELIIO RODRIGUES-Mas, como disse, 
já foi adiante do que pretendia ; deseja""

;• :ficar dentro de um circulo ma.is restricto 
. . • nesta discussão. Vtw, porem, fu.zer algumas 

1 •• considerações em rel:tção ao·que disse o hon
rado relator da commissão. 

• . :r·· 
Não o ttcompanhará. nos seus considerandos 

a respeito do modo por que redigiu o parecer, 
porquanto n.tlmtl, apezar da sun. divergencilt 
com o· orador, S. Ex. chegou ÍL conclus[o de 
que a remes~a do te!egmmm11 ti com missão foi 
excesso de zelo do presidente do Senado. Era 

I, 
I 
I 

i. 

o que se presentitt dos termos cio pn.recer. 
0 SR. Q. BOCAYUVA-Apoiado. 
O SR. CoEr.lio RooRiúUES-S. Ex. o confes

sou ; era tt esse fim que o oradO!' queria 
chegar. 

O SR. Q. BoCAYUVA-E de outra vez póde-se 
dispensar isso. 

0 SR. COELIIO RooRIGUES-Bem,não O acom-. 
ptinharti.. Sobre a Jorma official, S.· Ex. tem 
razão em parte ; não bastava o telegmmma. 

O telegramma é um meio official de com
munic!1çiLo entre 11s autoridades e um meio 
necessario nos casos Ut•gentes ; m~.s o tele

. gramma, pl'incip'alrnente tratn.ndo-se de um 
negocio destes, não dispens11va um otncio, e 
já !la via tempo pm•a este ofllcio tet• chegado. 
(Apoiados.) Por consequencia, si niLo con
corda com S. Ex. em negnP o caracter de 
ollicial ao teiegrammtt,concordtt em acredita!• 
que o telegrttmma não bastava, maximé tra
tando-se de um negocio tiio importante. 

O SR. Q. BocAYUVA-Apoincio ; não veiu 
nem um otncio, nem uma representação, 
nem cousa alguma. 

O SR. COEWO RoDRram:s ag·orn. vae dizer 
· algum11s pnhvrus sobre a maneira por q uo 

,.._ entende o direito de intervençü.o nos E::;ttttlos. 
O nobre senador l'ez tt sun. theoritt n. re

speito da fetleruç[o ; o o ot·acior deve Jitzer 
aqui uma confissão, que llte fttrtt correr o 
risco de incohor·ente. · 

·: · · Soh oregimen da monnt•cltiafoi feclm•ali~üt; 
apresentou um projecto de re'filt'llllt dtt Con
stitu ir;iio, estabelecendo a fetlet·a~·[o, porque 
a monLLrchin. tinha muit11 força tio cohosiio. 
Queria que a f~der·a~·ü·o se consolida.sse du' 
rante ella som pot•igo da unidade do lSmzil ; 

', ,. e depois que estivesse consolldadtL, a !UOlllLl'• .. , 
,. 

'1-·1 .. 

chia podia ser expulsa como dente da pri
meirn. dentição ; mudava-se sómente o 
chefe do Poder Executivo, e o funcciona
mento continuava quasi que indíll'erentemente 
sem sentir a mudança do systoma. Mas não 
foi po>sivel ; n. Republica chegou do mn.dru
gada. 

0 SR. JOÃO BARDAUIO:-N[o, senhor. . 
0 SR. COELHO RODRIGUES: -Chegou 1ie mn.

drugatla; e nessa occasiiio, si o orador tivesse 
voto na Constituição Federal, teria votado 
peht l{epublicn. Unitaria, sem incoherencia. 

Tinha medo ela transiçiio; a transição pu
nha em perigo a unidade deste colosso, Ç~lit 
esti1 n. provn. no Rio Grande do Sul. (Contesta
ções,) 

Punha em· perigo a nossa U:nidn.de, que o 
oradO!' eolloca v:t acima dtt ll.)rma de governo, 
porque os individuas podem ser pequenos, 
mas as nações devem ser gt·amles (Apoiados; 
1lll!ilo bem.) 

Mas, n. Constituição esto'L feita r.leve ae1• 
executada como íbi votada. 

Elia consigna, porém, o governo rapubli· 
cano federativo sob o regimen representati
vo; consagra no art.' 6" os casos de interven
ção do governo nos Estados. Estes casos são os 
seguintes (lê): 

l." P•tl'•l repe!lit· invasão estra.ngoirn. ou de 
um Estado em outro; 

2." Pammanter n. forma repulJ!icana fede-
rativa; . 

3.• Pa.ra restalmlecer a ordem e a tranquil
lidn.de nos estn.dos, á requi~ição cio> respecti~ 
vos governos; 

4.' Pam assegurar a execução das leis e 
sentenças federaes. 

Por consequencia, descia ~ue estiverem em 
Ciueetiio estes pontos, ha caso (lo interveoção 
do :.:overno federal no governo dos Estados. 

Mas, na hypotllese de que se tmta, cabe até 
~ela disposiçü.o do § 3", que mandtt intervir 
para restallelecer a ot•dem e 11 tranquilli
dac!e, iL requisição dos respectivos governos. 

Ora, quom i•epresenta o governo é o chefe 
do Poder Executh·o nos Estados. Supponha-se 
que o vi ce-governador reqnisit.11sso a inter
\'enção do governo federal ? Quem era. que 
tinha n1'Lo só o direito, como :1 ebl'igaç[o do 
vet•illmtr qual dos dons poderes ertt. o compe
tente 1 

o SR. Q. Boc.-.YUVA dá um n.po.rte. 
O SR. ComT-IJO RomtTGUES- Mas, senllorGS, 

todl\ :t supremtwia está reduzida. aos termos 
dn. lei : A Jiuerdttde chegn. ate ao ponto cm 
que·a lei tl!'est.ringo; mas opoLlet• sei pódc cite· 
g'lll' n.té outle elltt estabelecer oo seus limites. 
Por consequcucht, mesmo cm vi1•tudc Llo § 3', 
ern. o caso do intm•venç[o do ~ovorno fc· 
doml no governo do EsttLdo de Pemam IJuco; 
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porque si fosse requisitado o seu auxilio, elle 
teria de vel'iflcar e declari1r qual elos dons de
verüt ser declarado o ,verdadeiro governaclor. 

O SR. Q. Boo~YUVA- E qual a autot•idade 
competente 1 

0 SR. COELHO RODRIGUES-Quem tem de in· 
ter vir, porque tem do estudar as condições 
para ver qua.l seril o verdadeiro governador .. 
. A consequencitt a tirar-se destà e de outt>as 

questões que toem se suscitado e que se hfio 
de suscitar, é que é m•gento regular-se este 
. ii.rt. ô• pot' uma lei especial (apoiado>) para 
que se nfio levantem questões desta ordem 
em que a calma desapp~rece, ou a paixão 
toma o Jogar do. razüo; c debaixo desta im· 
prcssfio não e possi vel tomar uma resolução 
imparcial e justa. 

E' urgente que a commissão competente, 
que e a de constituição c poderes, apresente 
um projecto re~ulando o~ casos de interven
ção nos termos do art. 13'. 

O art. 13" ütlla de negocies peculiares dos 
Estados. Mas, não é negocio peculiar do Esta· 
do o que põe cm questão a unidade do Poder 
Judiciario desse estado, assim como a do 
Poder Executivo, e a do poder municipal, 
etc. . 

Isto é um estado anomttlo. 
UM SR. SENADOR da um :tparte. 
0 Sn.. COELHO RODRIGUES -Mantem-se a 

pnz, diz o nobre senadot• ; mas, e a poz it 
1brç:~., a pttz do Varsovia, nfio a paz do regi
meu republicano. 

E ~.provei ta. o orador a occasião para dizer 
que, depois que o nobre senador leu o mani· 
testo do vice-governador de Per num buco, 
acredita que el I e ti capaz de garantir os direi· 
tos dos seus adversarias, cousa que se não 
pódecsperardo uctual representante do Poder 
Executivo, que só dispõe dtt fbrça. 

Niio ha governo organisatlo legalmente no 
Estado de Pernambuco e, dentro de pouco 
tempo, nós o veremos nas mesmas diffi· 
culdades em que se acha o Estado do Rio 
Grnmle do Sul. 

0. S:t. JOÃO BARBAUIO-Niío haJtt interven· 
~·fio, o V.· Ex. não tenha t·cceio. 

0 SR. COELHO RODRIGUES voltando it ques
tão, diz que o requerimento do inlbr•ma\·Ões 
que tlirigm tto governo não J'oi um meio pro
telatoOJ•io, como se aUgurou no nobre senador 
reltttor da. comnüs•J~.o. 

Ha poucos dias lemos nos jol'llaos que o 
governo Júdot•ttl lmvitt tolegr<tplmdo ús a.nto· 
ridadcs osupm·iores e lerlorn.os daq uellc Estttdo 
reconliccondo com o g·ovet•no constituciuno.l e 
legttl o do govo!'llltdot• acttml, apeznt' dtt con. 
demnação do Congresso. 

Deve o ot•ador suppo~· que o governo nã.o 
tomou uma cleliberar;ão tão grave, sem estar 
munido das precisas informações. 

Julga que as circumstancias daquolle Es
tado são muito graves, o antes de tomar-se 
uma tleliberaçiío dellnitiva a. rcspeü;o, dese
jll.Vtt sabor quaes fora.m esses motivos, porquQ 
talv~z elles fossem taes que o orador, con-. 
venctdo da procedenci<l. do acto do Poder 
Executivo, dissesse aos nobres senadores por 
Pet·namiJuco : «VV. EEx. teem razão, quem. 
não tt tem sou eu.» (M trilo bem! Muito úem.) 

Ninguem mais' pedindo a palavra, encerra· . 
se tt discussfio. 

Não havendo n u~ero legal para votar-se, · 
fica, na Jôrma do regimento, prejudicado o 
requerimento do Sr. Coelho Rodrigues. · 

Continúa a discussllo do parecer, a qual en
cert•a-se sem mais debate. 

A votaçü.o.ftca adit1da por 1b.lta de numero 
legll.\, 

Seguem-se successivamente,em 2" discussão, 
com o parecer da cornmissfio de marinha e 
guerra, que é sem debateenccrrada,os arts.l" 
c 2' do projecto do Senado, n. 26, de 1892, 
autorisando o govet•no a lazer reverter ao. 
serviço activo o coronel relbrmado Dionysio 
Evangelista de Castro Cerciueira. 

A votaçiio fica adiada por falta de numero 
lGgal. 

·Segue-se em 3• discussiio, que é sem debate 
encerrada, adiando-se a votação por falta de 
numero legal, a proposição da Camara elos . 
Deputados, n. 123, de 1892, mandando in· 
cluir na propostl.t de despoza que pelo 1-Iinis· · 
terio da Fazenda tem de ser 11nnualmente 
apresentada ao Coni(resso Nacional, as quan· 
tias necessarias para pagamento tí.s viuvas o 
herdeiros de officiaes 1i1llecirlos, do meio-soldo 
a que tivessem direito, segundo a lei em vi· 
gor ao tempo do fallecimento, uma vez que 
aquelles tenham provado o seu direito até ti. 
época da elaboração da proposta. 

O Sr. Presidente declara que 
acham-so ~obre a mesa oa paJ•ocores das 
commisoões de constituição o poderes o de 
justka o legisll1\•fio sobt•e as nomea~·ües do 
prefeito do Districto Federal e de membros 
pa.m desempenharem nma missão na China 
e do!'ender os direitos do Brnzil na questii:o 
de limites.com a. Republica Argentino:; e, na 
Ji'Jrnm do regimento, dcsigmt p~trtt tt ordem 
!lo t\ia da sessão do 22 discussfio unict dos ; 
rcluritlos pat•oceros em sessiío secrct!L, ripam 
a sossún publiC!t do 23 tio corrente: 

Volnçií.o do pn.rocer n. l,J, do !893, da com
missão do marinlm c g·ue1•ra., sobt•e o rcqueri
mmto n. 55, de 189'2, ele D. Mnthildo Caro· 
lomt do Sampaio Tttvm·e.•, viuvttdo Dr.llran• 
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cisco de Paula Tavares, pedindo uma pensão 
ou a graça de considerar regularisado o mon
'tepio obrigatorio de seu finado marido· 

Votação do parecet• n. 15, de 1893, d~ com
missão de constituição e poderes, sobre um 
telegramma da mesa dtt camara dos de
putados do estado de Pernambuco, relativo 
.ao governador do mesmo estaclo; 

Aetl da sessão sP.mta em 22 de maio de 1893 

Pr~sidencia elo 8-1·. 'Prudente de M01•aes 
(1licc-prcsidcn:c) · 

. Voiação em 2" discussão do projecto do Se

. nado, n. 26, de 1892, autorisando o governo 
a fazer reverter ao serviço activo o coronel 

·-reformado Dionysio Evttngelista do Castro Cer
queira; 
· Votnçfio em 3• dita da pt•oposição da Gamara 

· dos Deputados, n. 123, d~ 1892, mand:tndo 
incluir na proposta de despezR que pelo Mi
nisterio da Fazenda tem de ser anualmente 
3: presentada_ ao Congresso Nacion,a1, as quan
ttas necessarllls para pagamento as viuvas e 
herdeiros de olllcios J~llecidos, do meio soldo 
a que tivessem clireito segundo a lei em vi"Ol' 
ao tempo do ll1\1~cirllento, uma vez que aqu"'el
les tenham pr·ovado o seu direito até á época 
da Q}tt boração da proposta ; 

Discussão unica do parecer n. 16, de 1893 
da commissão de constituição e poderes sobre 
a Iicen~a solicitad(t pelo Sr. senador Generoso 
Marques dos Santos; · 

Discussão t1Jliett do parecer n. 17 de 1893 
da commissüo de constituiçüo e poderes so: 
bre a licenç(t pedida pelo Sr•. senndor Fran-
cisr.o Manoel da Cunha Junio~; . 

2' discussüo da proposição da Gamara dos 
Deputados, n. 118, de 1892, definindo o que 
sej(t sello Jederal, proporcion·tl e fixo · 

3' discussão da proposiçüo da Cam:1ra dos 
Deputap9s, n. 102, elevnnd() os vencimentos 
dos patrues do Arsenal de Guerra da Capital 
Federal; · 

3' discussão ela proposiç•ão ela Gamara dos 
Deputados, n. 127, de 1893, conceclen lo tto 
3~ escriptm•ario da alfltndeg:a de Santos Rmil 
Cavalcante Vereza, seis mezes de licenç•~. 

Levanta-se a sessão ns 31toras cln tarde. 

SU~DfAH.IO - Chnmndn- J..oitlll'n o npprovnr.[o dn. 
nctn. dn Hossüo ,.;ocrotn f!rj ~ do jnnho du 1802'- Dis
Clii'HO o ~:~quet•immün do):;,., fJ.' Bocn~·nvn -'Di~cm•so 
o roquot'LliWtüo rlo St•. Gtl Goul:u·~- Hotit•nfln. rio t•o .. 
fJliCl'imonto <lo Sr. Q. nocnyuvn- Appl'O"tú~ii.o tiO 
t•ccpwl'iuumto do St•. Gil Goulnl't- Communicnoitn do 
St• .. roíi.o Bm•I.Htlho.- Nome:~ rito dn cou'nui~sii.o q1io 
to:u do inlt•oclur.ir no recinto :~ ~r. sonndot• Crn~pat• 
Dt'll!J\/llOnd- Compt•nmi:-;R,) regilllentnl- Dncln.rnr;[o 
do. ~t·. pt·u~illonto -1'1\.l't!ML' da cummi:<iRÜO do cousti .. 
LlliCI~n o podares :-whro nR nomo:1.r,;õo~ rio lnini:-<tt·o~ nn· 
c:r1·cgn~dnsdn u1h•~ii.u dij•loumticf!.-: gnc_cl'rnmo~to dn. 
rhseu:-;:·mn o \'Olnçuo ·- Jcclnl'nçno do ~r. prasulonto· 
-l'nJ•ocot• solJt•o n. nomonçii.n do pt•td'citn mnnicipnl 
- Vnt11S om :-;op:ti'/1, ln- DISC1ll'~ns dnR ~1':\, Amn.ro 
Cn.vn.lo:mU, Q, Hoc:~ynvn, Coelho o C:nm'pos, Hny 
flnrbusn, GoWlllOSOJ'O o C1lt•lhn H.orll•ig-nos- Hnqne .. 
rimontn do l"l'. Unolhn 1\.ndi·í~nos- gncel'l'fllllfllltu cln. 
discns~it'l- YoLn~:i.o do t'~I}IWt'itucnto do :':1• .• C colho 
Undrlgue~- 1·.;-qllicn.ç,it) r lu 8r. pt•esir!ento- Yotn.· 
r:itn uominnl- JJcclnrnr:i'i.o rlo St•. presidonto ~~ En
corrnuu•nt·l dn rHscussü.O, 

Ao meio·di:t, presentes os seguintes Srs. se
nadores Prudente de Moraes, .João Pedro, Gil 
Goulart, João Neiva, Nina Ribeiro, Coelho 
Rodrigues, Amaro Cn.valcanti, Souztl Coelho, 
Sttldanlla Marinho, Q.. Bocayuva, Coelho e 
Campes, Antonio Baena, Almeidtt Bi\rreto, 
O li veim Gal vão, Firmino da Silveira, Cruz, 
Santos Andrade, Joaquim Sarmento, Aristi
des Lobo, Messias de Gusmão, .Toaq uim Per
nambuco. Americo Lobo. Joaquim de Souza, 
Catunda, Ruy Barbosa, Christiano Ottoni, 
Gomensore_, Elyseu Mttrtins, Silva Cancelo, 
Luiz Delfina, João Barbalho, Monteiro ele 
Bat•ros, Jottquim Murtinho, Ubaldino do 
Amaral, .João Cordeiro, Rodt•igues Alves,· 
Virgilio D~masio, Bmz Camciro, Aquilino 
do Amaral, Esteves Junior, Theodoreto Souto. 
Raulino !-Iorn e Domingos Vicente (·13), abre
se a sessttO. 

Deixttm de compttrecer com causa partici
pada os Srs. Fl'anC'isco Machado, Cunha Ju
nior, Rosn Junior, Mane>e! Victorino, P(tra
nhos, Generoso Marques e Pinheiro Mn-
chado. . 

E sem causa p:wticipada os Srs, Thomaz 
Cruz, Manoel Barata, Laper, Eduardo Wan
dcnkolk, .Joaquim Felicio. Cttmpos Salles 
H.nmiro Barce!los e .Julio Frota. · ' 

Comparecem depois de aberta tt sessão os 
Srs. Pinheiro Guedes e .Josó Bemardo. · 

E' lida, posta em discussão e sem debate 
npprovada a acttt da ttntet•ior sessüo secrettt 
que teve lagar no l!in. 3 de ,junho d<l 1892' 
dcc_!arando o Sl'. lll'esident.o que ia ell1.1 set! 
a~s1gnndt1, lilc!Hidn. e lucrada pam ser conve
mentomente ttrchivada. 

.,. 
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SESSÃO EM: 22 DE li{AIO DE 1893 

O SR. Q. BoCAYUVA (pala 01·cl~m) expencle 
variM considerações sobre os inconvenientes 
de ficarem por muito tempo dependentes de 
;tpprovnçiio e de archivôlmento ns netas dô1s 
sessões secretas ôlnteriores, como succedeu 
com n ultimôl que teve Iogar em 3 de junho 
de J 892 e só agom, decorrido q uasi um ttnno, 
pôde ser. approvadô1, por depender de outrôl 
sossão secretôl ; e, conclue justificando um re
q tJel'imento pnra que ô1S actas d;ts sessões 
sccrctôls sejam approvadas o encerradas no 
mesmo din. em que se celebrarem as re~pe
cti v as sessões. 

Submettidoo reíJUerimento D, votos,e apoiado 
e. entra cm discussão. 

O SR. GIL GoULART (2• sac1·etario) pon· 
dera que o requerimento do SI'. senador pelo 
.Rio do .Tttneiro núo póde sor approvado, sim
plesmente porque e impossivel no mesmo dia 
em que se renlisam as sessões scct·etas escre
ver, acto continuo, ô1S respectivas actas. Es~as 
actas süo muito extons;ts, porque 'levem 
'conte1• em sua integra todos os documentos 
relativos it sessão c ainda os extt•actos de toclos 
os discursos pronunciados, o que obrigal'in o 
Senado a constituir·so em sessíio permanente 
e secreta por longas horas. 

Em ;:tlguns casos a se~silo permanente irht 
até o di;:t immediô1to. 

Basta reeordar que todo o, tro.bnlho rclo.tivo 
iL confecção da acta e ap:mtamento elos debates 
que nas sessões publictts ó realisi1do por mais 
do quinze pcssotts, nas sessões secretas devo 
ser feito exclusivamente pelo 2·' sect'etario. 

Lembra que n;:t primeira sessão secreta do 
Senado roi:mblicano· fbt•am proferidos dezeseis 
discursos e que para organrsttr essa acta o 
omdOl' começou o trabnlho às 6 llor'as'da 
tarde do dia da sessão e não pude concluil-o 
ate à meiôl·noute, tendo apenas conseguido 
escrever, aiÍlda em resumidos extractos, o que 
dissseram doze oradores. 'rest:í.nrló·lhe aindô1 
os discursos de quatro. · · ' 

Está de accordo em que niio sejam demorn.
d::ts o.s approvo.çõcs dessas netas· e· por isso 
lembra a convenionci:i de convocar·so sessGes 
esp~ciaes p;:tra a leitura: e approv;t~•üo das 
act!ls das sessões ôlnterwrcs, logo que taes 
n.ctas GJSte,io.m redigidn.s. 

Nesse sentido ofl'erece um requerimento 
substitutivo ao do Sr. senttc.lor pelo Rio do 
J!lneiro. 

O SR. Q. BoOAYUVA (peta m·dem) declo.ra 
estôlr ilo accordo com o requerimento sub; 
stitut.i v o e por isso requer a rctiradtt do sou, 

Consultltdo. o Senado consente nn. t•ctimdn. 
do requerimento do Sr. Q. Bocn,yuva e, niio IIIL· 
vendo maiR quem pedisse 11 palttVI'ô1, ó cneer· 
radn, a discussiio e appromdo o rcqnerimeJltO 
substitutivo do Sr. Gil Goulart. · 

Hl~~.\IJO iO - V. l 

O SR .. JoÃo BARBALIJO (pela orclem) intorma 
ao Senado que se acha na ante-sallt o Sr. Dr. 
G:tspar Drnmmond, senador eleito e reconhe~ 
ciclo pelo estado de Pernltmbuco. 

0 SR. PRESIDENTE nomeia OS Sr3,.Toão Barba· 
lho, .Joaquim Pernambuco e Coelho e Campos. 
para, em · comnüsslío~ receber e· introdu:.; 
zir mt snla das · sessues o Sr. Dr. ·Gaspar 
Drummond. · · ,, 

Em seguida é introduzido no recinto .o rQ· 
ferido senador que, dil•igindo-se iL · mesa, lê 
em voz alta o compromisso estatuido no're
"imento ; o que 1Giito, passou a tomar assen
to, declaranclo o Sr. presidente que, sendo 
ostlt. sessúo secreta, a mesa faria constar da 
acta da sessão seguinte a posse tomad;:t pelo 
novo senador, para que ficasse o facto consta
tado nos annaes. . 

O SR. PRESIDENTE pondera que julgou que 
a apreciação do acto que nomeou o _prefeito 
pnra o Districto Federal deviô1 ser ob.Je(\to de 
sessão secreta, si· bem que o regimento seja 
omisso a respeito ; attendend~; porém, iL im-' 
porta.ncin desta nomeação, a natureza do 
debate e ao perl~i~O simite. que Se. dá COill áS, 
nomeações de mmtstros dlplomattcos, do Su
premo Tr·ibunal Federnl, e de !ll~mbros do, 
Tribunal de Contôls, ·em que o regrmento de· 
tei•mina' que a sessii.o seja secre~a, inéluiU: à 
materitt no expediento desta sessao ; mas ·que,
niio obstante e pnra firmar pr~cedent~, · coíi~. 
sult;tva ao Senado si deve ou nao ser sec~eta 
a sessão na p;:trte e~ ql!e se refere iL .nome·a;' 
çiio elo prefeito do D1strtcto Federal, ~visto que 
tarnbem in.-se conhecer de nomeaçoes feitas 
pelo Poder Ex:ccutivo para ministros diplo-
môlticús. . · · 

o Senado, por unôlnimidada de votos, re
solve affirmativamente. 

Não hav~ndo expediente, ~ttentôl a n~-
tu t•eza cltt sessilo, o Sr. presidente declo.ra 
que vne mandô1r ler o pô1recer da commissiio 
de constituição, poderes c diplorilll.cia·sobre ·a 
norne;:tção de ministros encarregados de mis" , 
sõt:!s diplomaticas; · · , ,. · · 

0 SR. 2" SECRETARIO procede Ú leitura do 
parecer, que é do teor seguinte : / ... ·'·····-:. 

«A commisslío de constituição poderes é di
plomôlcht, tt quem foi prese.úto a mensôlgem ·cr~ 
St•. Presidente dtt Republtcn submettend~ a 
ll.pp!'OVtt~"1o do Seno.do ô1 desig-nnÇiio que fez 
dos Srs, .Toso MtLrin, da Sil vtt Par;inhos e· José 
Gurgel do Amaral Valente. e be!n assim · ~· 
nomeaçúo do almirante JosE. dn Costo. Azeve-
do pn.m exercerem missões diplomttticas em 
wo.shing-ton e l'eli:in, é de parecer que devem ,,. · 
ser approvntlas as roll.Jridas nomeôlçGes. -.> ··· 

SttltL das commissdes, 17 do mo.io: tlé"'l893.-
Q. Bocayu~a (relator').- 1b•isl•ítcs Lobo.» · 
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Posto e~ discussão o parecer. e não havendo 
quem pe~1sso a_pali1Vl'l1, o Sr. presidente en· 
cerri1 11 1hsc~ssuo e submette ó. votação o p:~.· 
recer succesSIVi1lllCllte na parte relativa a cada 
um dos nomeados. 

S~o a-ppr?vadas as nomeo.çõcs dos Srs . .Jose 
Marm da S!lva Paranhos almimnte José dl1 
Costa Azevedo e Josó Gurgel do Aml1rtll V a· 

VOTO EM SEI'ARADO' 

lente. 

«A c?mmissão de justiçn, o legislação, ti· 
quem fo1 presente a mens!l.gem do Vice-Pre
sidente d11 Republica, communic:1ndo a no
meacão do Dr. Candido Bttrat'l Ribeiro para 
o cargo· de prefeito elo Districto l<'ederal, é de 
parecer que, tendo " nomeação recnhillo em 
um cidadão muito digno de occupttl-o, de v~ 

. q SR. PRESIDENTE declara que vae di· a mesmo. nomeaç:ão ser confirmada. 
r1g'll' mensagem ao Poder Executivo com· No exerc.icio dosta attríhuiçilo o Senado 
JJ).Unicando h~vcJ•em sido approvadas as refe. não dellbera como em griLo de recurso ; com· 
r1das nomeaçoes. partilha. 1\S funcçõc~ executivas do chefe da 

Em a~guida !lecl~ra que vae-so tri1tnr da nação, por~anto, desde que a nomeaçiT.o nilo 
nomeaçao do c1dadu.o Dr. Candido Barata Ri· ti1'11 disposição ttlguma de lei, o Senado não 
lJeiro para .Prefeito elo Districto Federal. póete recusar 11 cortezia, como aliits !Ompre 

o ~n._ 2• SEC~ETARJO lê os pareceres das procedeu, c.om relaçü,o a outras nomeaçües, 
cemm1~sues raumd11;s d~. constituição 

0 
po· que conftL'mou, de outros funccioni1rios que 

deres, ,JUStl~a e legtslaçao, bem como 0 voto haviam merecido a conflançi1 do governo .. 
em separado, o~ quaes,silo do teor se~uinte : At•gúe-se, e certo, contri1 esta nomeaçilo, a ~ violaçilo do art. !22 da lei n. 85 1le 20 de se-

« As ccim!lliss0es .l'eunid_o.~ de constitlliçilo, tembro de 1892, pelo facto de ter aquelle ci
:tJOderes c d.lplomacli!- c de ,JUStiça e legislação, dadão exercillo .o logn.r ele presidente dt\ ul· 
as quaes fo1 remett1da tt mensa"cm elo Poder tima llltendencio., nomeado pelo governo; mas 
Executivo submcttendo 1i approvação do se- semelhante íntelligencia, contt•11rin. ús reg1•as 
nado

1 
de accrrdo com o CJUC preceitúa 0 art. 18 da. \lermenentlco., nlí.o resiste aos preprios 

da le~ n. 85 ele ~.1 do setembro tio 1892, " no· termos dttlcü, quando incompatibilisa para o 
ll)-e.ac.ao do prele1to, ~quem incumbe 0 exer- Cltrgo de prefeito (n.goracrea.do) o membro tlo 
CIClO do P~der Ex~cut!vo municlpt!.l, nomeação 1JO'I)C1'M municip((t, que tivesse servü!o no 
que recalnu no Cldaduo Canelido Barat11 Ribei- ultimo anno. 
ro, cump1•em o dever quo lhes é imposto pelo Nos termos em.que se acha concebidl1 esta 
art. 150 do regimento interno do senado Jbr- disposição, refere-se evidentemente ao futuro 
mulando o seu parece1• nos seguintes terinos : e não ao pt\ssado, em que nilo havia o governo 

As commissões reco
1
ü

1
cccm que no cidadão autonomo, que 11 mesma lei creou. Mo.is sen

'!l~me.ado concorrem todos os predicados ex· sível se torna. o et•ro cltt interpretação, tL vista 
Jgtvels·pam .o des<:!llpenho de tão·altl1 runc~ão do art. 50, em que foi decretada a incompa
e louvam a mtençao que presidiu a sua esco- tibilid11de ou Jtntes 11 ineleqibitirlatle na pri
lha para o exercício de tfio elevado c~1r~o meira eleiç-lo dos cidadãos que fizeram p11rte 

Consirlemndo, poróm, que esse clcl~dão das intendencias posteriores ó. promulgação 
. exterceu o goyern~ l!mnicip111 no ultimo anuo di1SCI. oonastritt.u~çgoc.om re"e"ellCl .• o.o "rt. 4• n. 8 . 
, an c~cd~nte <L elcH,:;oo dn. lLCtual Intendenci1t -~ " ' "' "' d~ .dtstrwto federal, achando-se até no oxer· da lei contivesse o pensamento de 11mpliar as 

CICIO das sutts ru.n~ç,ües 110 tempo em que se po.ssae\as intemlencins a incompn,tibiliclade dos 
proce,deu 11 ele11,:uo; considernndo CJUe por actun.cs membros do governo municipt\l, 11 
t'08e ü~cto achava-Rc e acha-se incurso na in· disposição elo art. 59 seria plcon[lstica, vcr
g~1Jaclda~e .legal.prevlat;o e estatuida 110 art. dadeil•tt super fetação que ó inu,dmissivel nas 
""'da r~Jertda lot: i!- qual estabeleceu, par11 a leis. nome~çaculo preletto, 118 incompatibilidades O art. 59 consagra, pois, uma disposiçilo 
ospeetficatlus 1~0 lLrt. 4• da mcsmli lei, são do slngultw, de interpretaçiLo restricta. Somente 
parecer c a~stm concluem que sc

1 
communi- aos membros do conselho de\ibertttivo e que 

ql!-o ao Podew Executivo que 0 Senado sente se a]JPiica " incomp11t.ibilirhde resultttnte do 
nua podO!', .Pelo fun.damonto ttllegado, clar 0 fl\cto ele terem pertencitlo its intcnclonclllS 
s~u :zssent1monto 11 nomeação do rolcn•ido passadas. CJdu.dao p(lrtL oxm•r.or as J'uncçiícs de 

1 
•ef< ·to Ao p~cfeito se csta,beleceu, é cei•to, uma in-

muuicipal elo Districto Federal 11 01 compatlbilieliLdc, mus essa de futuro. Em todo 
s la d ·· .. - . " · . Cl\so. qu11ndo mesmo. ess11 íntcl'Jll.'ettt~iio não 

n. as com1mssuos, lõJ do mttJO de 1808. resnltn.sse clura da lct, nem por isRo se pode· 
-Q~,,Boc]~.~~'~~.(l·olatot•):-:-PI·mwisco !tfr~e/uctlo. ri11 clccretltl' umn. incompatibilillaüc quo nfto 
~·~·o"(~ '~.0011 o,- An<lldes Lobo,.- Gowon· ó cxpt'_9S~rt, cot.ltrn, totltts tl.S !'C)J;J'as do direito, 
T L ·• anr.;;lo oa com voto em ~op~rn.do).-1 que nao pormtttcm HllS le!S !'C:ltrictivtlS !\o 
~;11·~~1;1\l'~d~)o ," uolpos (vencido e cum voto livt•o oxer.cicio. ~os tlit•e!t.9s. dos ci\\11llttos cs· 

,) tender 11 th~po~u;!lo lJrolublttVtt tL!em tlos ctl' 
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sos. expressos; ou stipprlr as liicÜnO.s por nna
roma. 

Conclue, pois, a com missão que não ha ra
ziío ele ordem publica que obste a confirmação 
da nomeação. 

mente constituído, isto é, que tiverem re 
cebido a investiclura medeante a eleição po· 

Sala das cornmissões, 20 de maio de l893.
Gomanso1'o.-J. L, Coelho e Campos,» 

Posto em discussão o parecer, oram os se
guintes senhores: 

ó Sr. Amtü•o Cnvnicanti diz 
que nB nornençües do Pocler Execntivo sujeitas 
ao voto do Senado não devem ser encn.radas 
como materia de politica ou ele partido, nem 
como objecto de malquerença par:t as pesso:ts 
de quem nomP.in. e de quem ó nomeado. 
. Fclizmtmte o Senado sú costuma attender á 
ihcapn.cidade real do nomen.clo. A incapaci· 
cln.do real pócle ser encarada sob um triplica 

·aspecto: legal, moral o intellectual. Com rc· 
lução á pessoa do cidaclilo nomeado, concorda 
a nmiol'ia das commissões reunidas em que 
só, existe a incapacidade legal, reconhecendo 
que. sobram-lhe os mais lionrosos ttttributos 
moraes e intel!ectnaes •. 

Não esta ele ttccordo com a opinião da 
mo.ioria das i!lustres commissues reunidas, 
porque, cm relação à incompatibilidade, estu· 
dou bem a q uestilo, desde o tempo em que se 
deu a nomeação, e então convenceu-se ele 
que não existitt incompat,ibilidacle legal nessa 
nomeação, e deseJe que ·foi clla impugnada 
po1• :tlguns orgãos da imprensa fixou-se logo 
por escripto a sua opinião, e que e m~niJes· 
tamente contraritt ó. conclusão elo parecer q uc 
ora se discute. 

Sendo uma opinião formada e escripta em 
época muito anterior à actun.l, tem para o 
oratlor corto valor historico ; pede, pois, li
cença ao Senado para ler o que escreveu e é 
o seguinte (18): 

«E' legal a nomeação elo Dr. Candiclo Ba
rata Ribeiro para o cargo de preleito do Dis· 
tricto Fecleral ? 

A lei n. 85 de :20 ele setembro ele 1892, _que 
estabeleceu tt orgttnisação municipal do mes
mo districto, clispüe no nrt. 22: 
· « Parn a nomeação do prefeito suhsistil'ão 

a~ incompa.tibiliclacles especificn.elas no art. 4".» 
. O :l!'t. 4', ·no qual se fttz remissiio, deter
mina oz diversos casos do incompatibilidade e 
o assim concebido: · 

<<Não poderão ser votados pt.tt'a membros 
do g·ovorno municipal: 

§ 8~" Os momuros do ,qoom·110 mw1icipal que 
tiverem set•vido no ultimo anno. » · 

01·n, a oi.:prossão qovemo mw1 ioipal ~6 p[Hio 
roferit··so ti corportiçlio ott conselho, nOt'll1ttl-

pular. . 
Não é applicavol ás intonclencins que diri..- · 

giram os negocios ela. municipalidade· no pe· 
riodo comprehendido entre a proclamação ela 
Republica e a posse do conselho eleito, pois 
que essas intendencias eram simples commis-. 
sões executivas, compostas de cidadãos no
mea veis e demissi veis acl nuttem pelo governo 
ele qliem eram mei•os delegados o cuja appro~ 
vação expressa era até necessaria pa.ra a rea• 
!idade ele alguns dós seu netos. 

E tanto e certo que nessa. expressão - gó· 
vêt•no. municipal- nü.o se cóirlprehenclém .ós 
intendt,rttes municipnes elo per iodo provisorio, 
que o -lcgislttdor, para incompatibilisal-os, 
teve de incluil·os em disposição especial. AS· 
sim, diz o art. 50: 

«Para a primeira eleição são inl!ompativeis 
os cidadãos, q uc fizeram parte das intenclen
cias depois da promulgttção da Constituição 
federal.» 

Excusttdo seri\· observllt' que o prefeito 
é uomeac!Cl e não eleito ; não está, portanto, 
compt•ehendiclo entre os cidaclãos a quem este 
artigo se refere. . 

O elemento historico da lei.cle organisnção 
municipal confirma este asserto. . 

No respectí vo projecto (proposição da Ca- ., 
mara dos Deputados n. 43), o at•t. 57 achou-
se recligielo elo mesmo modo (ipsis '/Jerbis) que 
o art. 59 supra transcripto. 

P:tssnndo o pro,jecto de lei para o Senado, , / 
aquelle artigo tbi emendado peltt fórma se-.· 
guinte e ficou sendo então o ele n. 59. ~ ' 

«São inelegí veis paro. a 1• eleição e ntlo pod~m 
se1· HOmcallos p1·e(eitos, pat•a o 1° per iodo, os 
cidadãos que . tiverem leito parte das . in~ep- · 
clencins, depots de promulgada a ConstLtULÇaO 
Jedertt!. » 
. Não 1tll adoptada esta moclificaçiío, sendo 
restttbelocidn pelo proprio Senado a disposição 
primitivamente approvnda pela Camara elos 
Deputados e da fJ ual eshi Jbrmalmento exclt:l· 
elo o preJeito. · 

E' tt que figma no texto ela lei o:•ganica 
municipal. • 

Conseguintemente, é legal a nomeação elo 
Dt•. Canclido Barat:t Ribeiro.-.ilmaro Caval· 
canli, -Pinheiro GHetles.» · 

Vê-so, pot•tanto, que o Senado teve em men
te, quando ot•ganisou primitivamonte seu 
projecto substitutivo, incompatibilisar o pre· 
Jeito; mas, no· correr• dtt cliscussiio, quando 
vo!t11mm as smts emendas l'(ljcita·las pela Ca
mat•a, entOJuleu ,1uo não devia insistit• nessa 
incomptttibilidttcle pam evitar uma limit11çlio 
ou coac.,ão l\0 acto do Prcsitlonto dtt Republi· 
ca; o s~be::.so mesmo que Jbi por isso que oli• 
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minou do o.rt. 59 as palavras referentes it no
meação do prefeito ; abrindo, ao contrario, 
porto. ii'o.ncn. ao Poder Executivo p:1rtt a pri
meira nomeação. 

0 Sn.. VIRGILIO DAMASJ0-0 Senado não eli
minou taes palavrtts, simplesmente o artigo 
de seu pro,iecto sttbstituti v o n;i,o consegum 
.dous terços do votos 11ara prevalecer sobre o 
artigo vindo d:1 outra Gamara. 

0 SR. AMARO CAVALCANTI não se o.dmil',1U 
que assim proccclesse o Senado, porque recor
da uma circumstancitt bem significativa pttra 
o caso : sempre que elle ot•~tdot• prnticllva 
no: sessão anteriot• qualquer ttcto que pu
desse sig-nillcar censura ou simples r•cparo 
ao procedimento do governo, logo se lhe re
torquia que não se devia <tdmittir couso. al
guma que pudesse melindrar o governo, e 
por isso via repellidas todas as suas tenta-
tivas-r. 

O· SR. ARISTton:s Louo-Não se lembre disso, 
que pa,rece umo. historia. 

0 SR. AMARO CA VALCAI\'TI-E' possi vel que 
i : · não se recorde, porque nesse tempo S. Ex. 
. [: .· ai nela aqui não estava ; nondH•n Cl'ot >Wlus. 
':: Não veiu tt tl'ibnnu., continüu. o oradot', con-
' '· vencer ninguem, mu.s simplesmente explic:1r 

l 
: ,. seu voto. Dirá, porem: liquidadq., como ficou, 

,, a quc3tiío relttti va it incttpacidadc legal elo ' i ' llO!llOado, que domonstt•ou não existir, fjUClll 'l.., assim tambern entendet• t~pprovará com o oro.-' I'\. , dor tt nomeação de que se trat~t. porque 11 
'i ~ropria commissi"to reunida, em smt mttioritt, 

r: econhece no parecer que não existem as ou· 
, : .r,o.s incompatibilidades - moral e intelle 

I 

. ctn:1l. 

~ 
O Sr. Dr. Btwata Ribeiro e um cidadt1o il· 

' ! lustrado e de uma. honrttdez illib~tda. 
1 11 ,• 

· · : O Sn.. Q. 'SOCA\"UVA- Apoiado. 
iiJk":i :1\ . : 
:~I . 
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O SR. ARIS1'1DES Louo- E' me!l!Ot' nito di~
cutil• isso. 

0 SR. AMARO CAVALCAXTI-V. Ex.:1ssignou 
o parecer. 

O ·sR. AmsTroms Lo no-E' vercl:tde; mas, 
repito, ó,melhor nito discutirmos isso. Agot•tt 
V. Ex. desço. :1 o.nn.lysar os :1ctos por elle pt•a-
ticados. · ' 

O SR. AMARO C,WAT,CANTI - Os actos tlo 
prefeito revelttrri· muito tn,lonto o ~-:ru.ndo p:1-
'triotismo; si n.lgnns dollos nito sii.o imltttc:1-
. veis e merecem ccnsm•tt, tocln,vin, const,itncm 
apenas erros; ma' er1•os pratic:tdos mt melhor 
bo:1 fti.De ttos ert•os ningnom so. pódo con~ide
rtw isento; nol;n., pot•em, ~ue sJht•e e>t:1nomea.
çi\o o. grit:t qtu se lcv:tnta contm :t pessott do 
nomeado, nito e sumento a. oxpt•nssi\o tltt opi
nião rerLl d:t populn.ç.i\o; 110 lmlo doll~t lm tam
bom outm opinião que ó insullada por odios o 

po.ixões resultantes de int(lresses contraria: 
rios. 

O oradsr respeita a opinião real, mas estit 
convencido de que não ó ella a quo prepon
dortt nesta propagandlt1 contra tt nome11ção do 
prel'eito, que declara n.pprovar. 

O Sr. Q. Docaynva não vem .á. 
tribumt para delJlLter com seu hom•ltdo colle
ga senador pelo lUo Grande do Norte a inter
pretação ,iuridicn. dadlL ás disposições do. lei 
que orgamsou o Districto Fedcrttl e referen
tes ás incompatibilidades por esslt lei esto.
tuid~ts. Não sendo jurisconsulto, não se julglL 
com lL compotencilL necessarilL para entt•a,r 
nesta controversia. 

Limitar·se-lm, portanto, lL declarar o.o Se· 
nado que entende a. lei e o que ellll dispõe do 
modo pelo qual formulou o parecer da com
missiio, o ampn.rado cO!ollO se acha pela auto
ridade dos seus collegas, juri;consultos, .que 
ta.mbem aclheriro.m á. sua opinião, julga quo· 
plide nr.:uard11r serenamente o pronuncia
mento do Senado sobre esta questão. No. sua 
opinião as leis devem ser feitu.s de modo que 
sejam facilmonto. entendidas por todos; as que 
carecem de muit11s interpret•1çõos ou são sus
peito.s ou inefficientes. 

N:1 q uestü.o ver tento o orador e insuspeito. 
Não se deixou influenciar por nenhum senti
mento alheio ao sr.u ca.racter de legislador e 
,iamn.is cortejará n. popularidade com detri
mento dol principias ou esquecimento do,; 
seus devore~. E' amigo pesso:1l do Dr. Can
dido Barattt !Uboiro-o prereito .nomeado 
pelo Poder Executivo. Politica c pu.rticular
m~nte deve-lhe gratidão e assignala com 
prazet• o seu reconhecimento o. esse . cida
dão, pelos serviço> inol vid:weis prestados 
ha. longos annos á causn. du. Republica, t~lém 
do q uo ll1e devo em ·estim:1 pessoal pelos 
seus dotes intellectu:tes e pelas raras qualidtt· 
des do seu c~tro.cter. Mas a lei é tt lei: e desde 
que tt swt nomeação violou principios por• elltt 
estttbelecidos, ombortt não intenciomtlmente, 
r;nas por et•ro de aprccit~ção, o orador collo~o. 
acimtL de seus sentimentos p3ssoo.es o cumpri· 
monto do seu devct•. Pelo. sua parte está. 
disposto o. Ror intmnsigente nesta· ordem de 
questões. Entende que o principio dtt obedi
enci~t legttl só pócle subsistir emquanto os 
executoi·es da lei rleL'em o exemplo da su11 
subordinação ao que elht prescrevo. 

Desde que desn.ppareç:t esttL confittnça, desde 
que cst~t nüo sojtt tt ct·ençtt geml dos ciclo.diios, 
n. Republico. nc:trú. minadn. p~lll base. O or•tt· 
dor. po!JL smt parto, não concor·r'et'lt para. isso, 
sejttm qwtes fbt·em ns conse Jllencias do SQU 
proceclot• e sr,ittm qtme., Jbrem os. violadores 
i.hL ConstiL1liQilo o os t.t•ttnsgl'essores do.s lois. 

Entro os argumentos alleg:tdos pal'u provar 
que não existia o. inc11po.ci•.tn.clo logo.! do clda-
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dão nomeado prel'eito, um somente parece ter 
· sido considerado valioso-o de que, antes da 

eleição da actual intendencia, não havia fJO· 
vonw municipal, e que, portanto, o P0der Ex
ecutivo podia nomear prefeito ao refl:lrido 
cido.dão, porque e5lte nã~ ftzem p~rte do go
vomo mtmicipal o.nter10rmente o. suo. no-
meação. · 

Este o.rgumento po.rece o.o oro.dor fraco e in
subsistente,o.pezo.r de ser o argumento Achilles 
dos que combo.tem o parecer da ma.iorio. das 
commissões reunidas. 

Dizer-se que ttntes da eleição da o.cttio.l 
intendencia não havia governo municipo.l 
equivale o. dizer-se que antes da eleição do 
o.ctual congresso não havio. governo no Brazil. 
A propesição,por absurda, destroe a si propria. 
Fosse qual ibsse a fórmo. pela qu:J.l eram an
teriormente dirigidos os negocias municipaes 
da Capital Federal, o certo, o positivo é que 
os commissarios nomeados para dirigil-os ex
ercio.m da lacto o governo de município a não 
sómente de facto, mas tambem de direito, 
porque compunham umo. cot·pomção admi
ni~trativa, organisada por decreto do governo 
provisorio, cujos actos tinho.m caracter legis
ltttivo. 

Além disso, a propria. lei que reguln. o.s 
eleições ledeme~. lei anterior ;i. que organisou 
o Districto Federal, diz clamment.e, no seu 
o.rt. 3", relerind .. ·sc ás autoridades que devem 
·proceder no dia 5 de abril de co.da. anuo ti. 
organisação do alistamento dos eleitores: 

·«No dia 5 de abril de cadtt :~,nno os membro" 
do governo municipal (camaro., intendencia ou 
conselho) procederão, etc.» 

Já se v ii, pois, que o Jegislad.or considerava 
·os anteriores intendentes como membros do 
governo municipal. · 

O orador tomat·ú. em consitleraçiio o que se 
allega. com referencia ao neto do Seno.do, no 
caso de u.pprovar a conclusiio do pttrecot· que 
formulou, de uccordo com os seus i!Iu;tre coi
legas de com missão. 
Pr·e~ume-se que sl nilo 1or :t]Jprov:J.<Itt tt 

nome:tção do prel'ei.to result!l.rtt disso despres
tigio p:~.rtt o Poder Executivo. 

O or;tdor pensa que niio, ej nlgtt que os 
podares publlces só se desprestigiam quando 
exot·bitttm cht lei on :ts transgridem. 

O Senado neste caso ni1o 1'nncclona como 
camam do li berante do Congresso mas como 
conselho execnti.vo. que tem peltt Constitui· 
çüo o direito de collttborat• cm certos actos, 
taes como tts nomea~'ües dos ministros diplo
mttticos o dos membros do Supremo Trilmnttl 
Fcdet•tLl. 

O mesmo direito lhe lbi conceditlo peltt 
lei Clllll roltLÇiiO :'t IIOillCttr;iio do pl'Oiilito. 

A acçito t!u Somulo ó li vt•e. Em tac~ casos n. 
nomoac;üo púde sei.' t•epudiatla, tLintltt mesmo 
quo sejtt legal. 

Niio ha restricçiio ao direito do Senado na 
apreciação de tàes nome:tçues: a sua resolu· 
ção póde se~· inspiradtt por mot,i vos que in
teressem, fora lh leg-[tlidade, á capacidade 
moral ou in tellecttml dos nomeados. 

No caso vertente o que prevalece é apre
liminar dn. illegttlidade t.ht nomeação. 

E' sobre isto que o Senado tem de pronün· 
ciar-se; e· ~eja qual for a sua deliberação (é 
inutil tlizel-o) ella será ac:~.tada. pelo orador. 

O St·. Coelho e Ca1npos vem ex
por os fundamentos do seu voto. Aco.bo. de 
ouvir, com o acatamento que deve, o bri· 
lhante discurso do honrado senador pelo Rio 
de .Janeiro; e, conservador de sempre, niio 
póde deixar de con vil· com S. Ex. na necessi· 
dade da. religiosa. observancio. da lei. Por iss·o 
mesmo diverge, não só do parecer das 'com' 
missões quanto ;i. incompatibilidacle do pre- · 
feito nomeado; mas tambem do voto em se· 
pamdo do honrado senador pelo Maranhão, 
quando limittt a J'mrcçiio do Senado a. ·veriftco.r 
si a lei foi respeitada. 

H:1 tres qúestlíes a elucidtu• na hypothese 
occm·rcnte: i", lta. incompatibilidade? 2", nüo 
ho.vendo incomptttibilidade estit o Senado im
pedido de ni1o approvtw a nomeação, si ello. 
niio incille em prohibiçüo leg<tl? 3', éaccei· 
tavcl anomeaçil:o feita ? 

O p:wec9r funda a incompatibilidade no 
art. 22 da lei de 20 de janeiro de 1892, combi· 
nndo com o art. 4" da. mesma lei. O art, 22 
di>pl!e: «Ni1o poderão ser votados para mem· 
bras do governo munieipal ... § 8'1 Os membros 
do governo municipal que ti verem servido 
no ultimo ntmo.» Diz o parecer que tendo o 
prefeito nomeado sido membro da ultima 
jnl;endencia desta capitttl incorre por isso na 
nterdicçil:o deste twtigo. E' a questão. 

Sttlvo erro, se convence da negativa. Ou si 
consulte o elemento historico da. lei, ou 11 sua 
disposir,ão litteral c o pensamento que a dictou, 
ptwece incontestava! o Jll'Oposito 1.lo legislador · 
em tratar da incomptttibilitlutle tios membros 
do novo governo municipal e dos intendentes, 
que o prece1.lct·am, em artigos distinctos, em 
tlisposi~•ões separadas, 

No projecto rltt commissuo dtt Co.mara dos 
Deputados se lê: «Art. 4". Não poderiio ser 
votados ptwa membros do govet·no muni
ciptLI ... § O'. Os membrús do governo muni
cipo.l que tiverem servido no tet•ceiro mmo 
ilo ultimo tt•icnnio ... § 10. Os membros do 
Conselho dtt lntendencia, nomeados por forca 
do dect•cto dicttttol'illl, que tivet•om servido · 
depois Lltt promulga~'üo da Constitui~•ito. >> 

E' manitesto que§ O• só cog-ittt tios membros 
do novo g·ovot•no muicipal e o § I O dos in
tendentes que os precctlerttm, 

Ver-so-1m C(UO em todas us phnses por que 
passou o proJecto na Cmnara e no Senado, loi 
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"Uardada a mesma ordem na decretaçilo O SR.Comtno m c,urros diz que seja qualfor 
desta duas incompatibilidades. 11 denomimtç,ão, o r.JUe ó preciso provar é que o 

Na Camara a modiflco.r;ão l'eita consistia n11 artA',§8°, comprehenue somente os membros 
transposi~ão de incompatibilidades do § 10 do novo governo municipaL _ 
para as disposições trttnsitorias,art. 57, assim: Si assim não fora, seria uma superfetaçtw 
«Para a primeiro, eleição são incompatíveis os o art. 57, hoje 59 da lei. 
cidadãos que fizeram parte llas intendencias Nem se diga que este . arti. sO .. al?~nas 
dapois da pt•omulg'ttçüo da Constituição Fede· ampliou 0 art. •l", § 8", para mcompattbthso.r 
ral.» · os intendentes que servirttm ttntes do ultimo Simples questão de metllodo esstt transpo- a 
sição. E' ql!e 11 incompal;ibil!dada d?s_ inte!_l- ~~~~ ; porque 0 art. 57 comprehemlo indis
dentes só v1gorando mt prunetra el~tçao, n.ao tinctamente todos os intendentes qne ser
era curial llecretal-a em cor}JO de let, e stm viram depois dt1 Constituiçilo, e, portanto, 
nas suas disposições transitarias, como se os que serviram no ultimo anno, e antes do 
tez. ultimo aimo; e, escusado eril, portanto, iJUe, 

o Senado fez ao § 9' e art. á7, citado, estas lle qualquer destes, tratasse o art. 4". 
duas emendas substitutivas: o § 9" foi redi- o art. ,1'. § 8", da lei e redacçilo do Sen.a~o 
"ido 11ssim : «Os membros do governo muni· eorrespondente ao art. 4", § go, da propostçao 
~ipal, que ti verem servido no ultimo anno.» da Cam11ra, que dizia-« me~bros do gove~no 

o art. 57 foi substituído polo seguinte: municipal que tiverem serVido no ~ercetro 
«Serão inelegiveis nn. primeira. eleição, e anno do ultimo t.riennio». Como, p01s, ver 

nü:o poderfí.<• ser Jlomeados prefeito no pri- nelle os intendentes 1 
melro poriol~o os inteudent~~ que tiveretp. Saivm si se provar que com sua. emond:t 
servido depots da promulg;tç~o d11 Constt- no § 9, do art. 4, da pr0posição do. camat•a, o 
tuiçilo, » ·senado teve em vista moditlc:J.r este p~ro.gra-

Esta ultim:J. emend11 se explica pe!tt adopr,,ão pilo para attingir o intendente nellc nua com
da outm peltt qual o prefeito passou rt ser de prehendido. 
nommwão do governo, e não 110r eleição, como Mas tal não foi. Bo.sta. pondet•ar que qun.ndo 
protenditt 11 Ct~maro. dos Deputados. o Senado adoptou a emendo. do art. 4' § 8", 

A emendo. ao§ 9• lbi de simples ret!t~cçU:o, adoptou t:~mbem o ~ubstitutiY~ . ao art,' 57,· 
como se vê dos seus proprios termos. para expressamente mcompattbtllsar para :~er. 

Voltando a proposiçiio ti Cam;tr<t, estare- nomeado prefeito no primeiro período o m
jeitotl pot• dous terços de votos as emencb! tendP.nte, depois da Constituição ; o que vale 
do Senatlo. Si o Sen;i,do npprovou depois poL'. dizer que esta incompatibilidade não se con
clous terços sntts emendas, com excepção do tinha na emenda do art. 4" n. 9, e portanto 
substitutivo :~.o at·t. 57, não lbi por isw alto- os membros do governo municipal que servi
racln. a collocação Ll:ts duas incompatibili- rmn no ultimo n.nno, segundo esta emend~, 
clades. são os mesmos membros do governo mum-

Da rejeição do substitntivo resultou n.pen;ts cipal que serviram no terceiro .o.!mo do ui
a nU:o incompatibilidade do intendente pam t.imo trienio, segundo a propostÇ<~O do. Ca-
l)refoito, como mostm·i·:í. Ill"t'a 

- 1 tt d 1 . w ' • 1 'l'd l Vem em confirmaçao n. e ra a e1. Afinal si Jbi transposta a. incompati Jl 1 alo 
Dizendo o art. 4"-«Níio poderão ser votados do§ 10 do art. 4", como jít lez ver, pOt' ser 

pa.ra membros Llo governo municipal. . . § 8' ella uma disposição transitaria_, qt~e ~amo tal 
Os membros do governo municiplll que ti- só llevel'ia ser· collocad:1 nas dispostçocs tran
verem servitio no ultimo llnno » - as pttla- sitorias da lei, es>tt mzão tanto milito. a 
vrns -memb1·os tlo iJIIDC1'no mnniaipat em- respeito'tlo intendente que serviu no ultimo 
prerrn.das no principio do artigo e no pa}'agrn.- anno como a respeito do que serviu 
pho

0 

devem tt•aduzir a mesma idim, t•epre~en- antes. E ;;i manilestttmcntc comprellende o 
tat•' a mesmtt entidade, e, port.müo, os art. 59 11 incompatil.Jilidadc. de um a. dQ 
memln·os do go1Jcmo municipal a que s~ relôrQ outl'o. como dnvidar• lle quG so neste n.rt1go 
o po.ragr11pho são os mcs1hos tt que se t•elere o tr·ate a lei dtt incompatibilidatle do intendente, 
principio elo ttrtigo, isto é, os meml.Jros do go~ fosse quallbsse o ttnno em que sot'viu depois 
Yerno municipttl. da Constituiçi\o ? 

E neste pn.rt,iculttr, quer HO proJecto, quer A disposiçilo littor11l confirma, pois, o ~le; 
mt lei tts oxpress<ie~- mcmb1'11s do uo·vel'lW menl;o llistorico, de como o art. 'l" § 8" da lei 
mttniaCpat e intet1dcntes teem signitlct~ção di- não comprehen!lc os intendentes. :' · 
vcrstt, nlí.o se conf'undem. Não sondo incemp11tivel o prefeito pelo 

o Stt. Com.no Jtomuougs-Lein. o tll't. 3'' ela art. 4", sel-o-1111, pelo 11rt. 50?·· · , 
lei eleitoral; ahi enuontl'n.rit ~~ inLCl'Jll'Oi;n,r,•ü:o E' certo que n. Cttmara ll?S D~putn:dos .• poJo 
ela lei do Districto Fedem!. art. 57 (hoje GO dl1let), ll!CO!llpattbtllsou o 

'• ,. 
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intendente para ser eleito prefeito na primeira 
eleição. · . . 

o Senado porem, fazendo o prefeito de. no· 
menção do go~erno, e c~n~~derando. que assim 
dcsapparecia a mcompattbthdadedo mtendente 
prevista neste artigo, adoptou.~ substitt~t~v:o 
e este artigo para o fim desta mcompattbth· 
dnde. 

. Rejeitado, porém, o substitutivo, rejeitada 
ficou tambem a incompatibilidade nelle esta-
belecida. ; 

Assim entendo: ln, porque o nrt. 59 soco
"'ita de incompatibilidade pam cargo electivo, 
~.portanto,niío p[lra o preleito,o art.59 devon-

. do entender-se de accordo com o art. l8,que ÜJZ 
o prefeito do nometw~o.d.o govorno; 2" porqu~ 
a raziío da incompttl.Lbilldado pelo art. 59 fot 
evitar que o intendente tirasse partido do seu 
cargo para sua propria eleir,•iío, o que O':_i· 
derttemento niío tem lagar para a nomeaçao 
do pt•oleito. 

A raziío do substitutivo ao twt. 57 do pro
jecto ii:> i a dÓ art. 23 drt lei, impedindo ~no
meaç•iío do prefetto para o perwdo segmnte. 
Rejeitado o substutivo, desttppareceu a incom-

. pattbilidade, diz o orador, porque, sendo_ o 
primeiro periodo ape.na~ de dons an!lOS, nao 
convinha tanta rcstrwç•ao, nem l!avm.a mes
ma raziío do art. 23, que suppue o periodo 
do qúatro annos. Portanto, quer pelo art. 4" 
§ 8", quer pelo art. 50 .• niío ó incompativel o 
cidadi1o nomeado prefeito. 

Em seguidtt, kattt o orador de sua divor
"'encia do voto em separaclo, quando estabe
lece,como regra, que o Senad~ ~ev~ confirmar 
tt nomeação desde que e !la mto mctclc em pro
llibição legal. 

Si o Senado eleve !ta ver-se com moderaçi1o 
e cortesia, isto não quer dizer q no elle abdi· 
que J'uncção sua. Pela mesma lei de 20 de 
janeiro do 1892, o precedentes ele outros pai· 
zes e seu direito perlllito, amplo, incondicio
nal', (L approvação, ou niío, do acto do govemo, 
tendo em visttt n[o só mente a lei, mas tam-
bem o interesse publico. . 

Concluindo, inquire o orador : E' acceita
vel tt nomcaçiío J'eita ? 

o SR. ARISTIDE~ Lo no- Não é. 
0 St~. COE:LJ!O E: CAMPOS dirá, com Sga· 

Harcllo: póclo ser que sim, pócle ser que ni1o. 
E assim se pt•onuncia, po['qne niío conhece o 
cidacliío nomeado ; si o 11ccnsam uns, delen· 
dem-o outros. Não conhece a sua capacicl11cle 
administratim. Diz-se ger11lmonte que ó ho
mem de tn.lento, saber o ·honestidacle: as com· 
misSões niíc• ontrarttlll nesta aprecittçiío, 

O Stt. GoME:NSOJW- Nem podin.m entmr. 
Os Stts. Q, BocA\'UYA, l~uy BAJUJOSA m 

OUl'ROS - Nilo tLpOil1dO. 

0 SR. COELUO l!l CA.MPOS diz que no. embrulha·· 
da dos factos é difllcil distinguir o que mais · 
pesa: si os seus set•viços, até certo ponto in· 
contesta.veis. si os seus erros ; erros de modo, 
asperezas de fórma, pelo que parece, e qúe 
podem ser corrigidos. . 

Si as commissões não contestam a capaci
dade administrativa do prereito momeado, si 
a incompatibilidade não existe, parece que 
só resta a confirmação. 

' 
O Sr.Ruy Dnrbo~a quizerapoder 

votar sem dizer uma palavra. TQm; como o 
Sr. Bocayuva, motivos, não tantm;, porem: 
graves, de sympa.tllia e reconhecimento para 
com a pessoa de que se trata, tem por isso. 
vordacleiro acanhamento de discutir a mate
ria, mas, deante de mo ti vos publicas tão gra· 
ves quaes os que se pt·endem á nomeação elo 
actual prefeito, elevem ceder os motivos pes
soaes. E' daq uclles que n[o se deixam levar 
nem abalar por influencias exteriores; col· 
loca-se sempre acima de tudo quanto possa 
parecer intiniida~ão ou cortezania popular. 
Os que entendem que lia motivos pessoaes 
par11 reprovação desta nomeaçiío c que nB:o . 
prevalecem somente motivos de interesse pu- . 
blico collocam mal a questão e commettem 
clamorosa injustiça. Poucas vezes entre nós, 
onde o espirita publico parece intliifet•ente aos 
mais graves acontecimentos, temos assistido a , 
manifestações tão solemnes e tão geraes como 
as quo se notam contra essa J!Omeação. Basta· 
attender para essa reprovaçao umsona para 
não poder admittir que taes manifestações 
obedecem a motivos inconfessaveis. 

Muito antes que os actos da Prefeitura. pre· 
judicassem os interesses privados a que se 
'a!lude; mnito untos de entt•arem em campo 
ns medieltts com que essa autoridade tem irt•ita·· 
elo as diversas classes destn cidade, jlt se' tinha 
manifestado por todos os meios de publicidade 
tt reprova(;iío do acto do governo, pelo qual . 
roi nomeado o prefeito do Districto Federal. 
Essas maniJestaçüos appareceram immediata· · 
mente até em jornaes publicados no estran' 
geiro. 

0 Sn. COE:LJIO RODRIGUES-E' exacto, emjor
nn.es da Suieim, onde entiío me achava, pu· 
blicarr•m-se artigos censurando a nomeação. 
· O Sn. Ruy BARDosA.·- Os que Julgam ver 
nessa reacçiío o resultado do opiniúes oriun, 
das de juiz0s tememrios niío devem esquecer 
que em favor ilo prefeito e pam que sejn ap
provad:t a sua nomeaçiío tem se lançado mão 
do todos os meios, pondo-se em .iogo lnteresijes 
de tocln. a orclom pO.t'lt poclot•em ttctuar no GlS· 
pil'ito do~ momiJL•os clcsttt castt, 

0 Stt. SAWANHA MARINHO-AllOiado. 
O SJt, RuY BAtwos,\-0 noiJro sennclor pela 

Cttpitttl Fetleml, que mo ttnxilitt com o seL' 
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aparte, íoi uma das victimas dessa chan- Por elle manda-se vigo1•ar a. incompatibili-
tage. dade do art. 4° § 8', que declara incompati· 

Pede perdão lhzendo ess[L relereucia, mas veis. os membro~ do governo municipal que 
si o i'az ê só pam rondet• umtt homenagem á houverem servido no ultimo anuo. Ora, o 
sua alma pura e elevada, ttos seus sentimen- cidtt<~ã.o nome[Ldo prel'eito. seryiu no gove1:no 
tos de puro republicanismo. mum01pal no anno anter1or tL suanomeaçao, 

E' preciso que üt~'[LlllOS justiça uns aos' logo essa nomeação é nulltt. 
outros, não :tttribuindo tto nosso procedi· Conlesstt que lbi p[tr~ si g_r~nde surJ?re:a 
menta motivos outros que não os inspira<los saber agom que e.ssas cltspos1~'ues da le1 n~o 

, pelo patriotismo e cumprimento do dever, e:am chtras e termma~tes, como a seu esp~
e tambem a e~sa popu!ttção que nos cerca, r1to se tLffiguravam, Simplesmente pela razao 
cujo procedimento ser~ digno e respeito~o de .que. antes da. lei não se tinha baptisado a 

. para com esta corpor[LÇtLO, qualquer que seJtt ·ttnt1ga mtendenma com o nome de governo· 
o sentido em que o Senado se pronuncie. municipal. 

Não concordtt com o honrado senador pelo O actu::tl prefeito rep!'esenttwa :t .figura do 
Mamnhão, quando ~iz que o debate sp deve presidente da ultima intendencia ; como ttd· 
versttr sobre tt Iogaltdado dtt nomettçu,o. mittir a hypothese de que anteriormente 

O SR. CoELHo RoDRIGUES - Apoittdo, à creação do J?r.e(eito es~e cidadão não go

0 Sa. RuY BARBOSA- 0 pt•e('cito, diz O 
art. 18 dll. lei, serú. nomettdo pelo Presidente 
da Republica, com approvaçilo do Senado 
Fedem!. 

A nosStL Pl'erogtttiva, portanto, niio tem 
limites no texto da. lei, pJrq ue, si existissem 
esses limites. serittm ttbsurd<JS e repugnttntes 

, á honorabilidade desta casa. Muito m~no
:podem perpassttl' peltt nosstt mente canstde
rações de que no espirita do legislador tenlut 
infiuido o pen~amento de evittLL' cot\c~'ües ao 
chefe do Estado. O Senttdo, neste caso, exerce 

' uma funcção executi Vtt na mesnm alturtt, no 
mesmo gráo de amplitude que o Presidente 
da Republictt, com quem collaborll e que il a 
outra :p:trte do Poder Executivo·. 

Nossa autoridade, pot·tanto, ó parn.llela, é 
iguttl. Nem htt pttra o caso melindreB offendl· 
dos; assim como pó de o Presidente oppor vetos 
tis leis ttpprovadtts, sem que sejtt i~so motivo 
de melindre para o Congresso, tambem por 
11arte do Presidente não póde ser mo ti v o de 
melindre o modo pOI' que o .Senttdo exerce li· 
vremente uma sua :tttribuiçiio legal. Apesttr 
dtt lucidez que costumttmos reconhecer no Sr. 
senador por Serg·ipe c dtt clttt•eztt lmbituttl à 
sua exposi~'iio, contessa que no que disse cm 
relttção tto elemento historico da lei não pôde 
apanhttr bem o seu pensamento. A seu ver 
as observttçõe~ que o Sr. senador· trouxe lto 
deb!lte servem apentts pttrtt mais unm vez 
mostmr a espeeie de confusão com que teom 
collttborado as duns camtLms em diversos tts
sumptos sobre que teem cxercirlo sutts ttttl'i
buições. 

Para resolver tt questão basttt encm•ttl-n. 
em face dos textos da lei e em prcsenç[l dtt 
argumentação do illustmdo l'Ollltor Lltt ma.io
ritt dtts commissüos l'OUnidtt~. O al't. 22 dtt 
lei estabelece que pam tt nomeação do Jll'll· 
J'~ito subsistirilo tLs incompn.tibidn.dc~ espcci
JlctLtlas no art. •1". Niio percamos do vista quo 
o art. 22 como está retiig·ido ó obrtt tlo Senado. 

vernou o mummp10 e nao houve governo 
munieipal ~ Si antes e depois desRe per iodo 
o exercicio municipll é precisttmente o mes
mo, luwemos de chega!' 1l1cilmente tL concln· 
siio de que sempre lbram politica·<lleg-alniente 
unn <l tt mesmtt coustt tt intendencia ou o go-
vel'!lo municipal. . 

O argumento 'pelo quttl so procura reduzir 
tt antiga intendencià a unm simples commis-. 
silo do poder revoluciomtrio, não tem valor 
porque era o governo provisorio mn p@der 
que resumia todos os outros e, portanto, o 
seu tteto crettndo a intendencitt o conferindo· 
lhe attr•ibuiç<jes p:ira o governo da cidade 
equivttl<l a umtt lei. 

Vê tamb<lm appellttr-so pttra o art. 59 que 
só cogita de incompatibilidttdes para cttrgos 
electivos e não de nomettção do governo. 

O ttrgumento contmpruz pm•que onde hll a 
mesm:t razito deve . prevttlecer a mesma dis· 
posição. Parece-lhe q uo a tloclu.mçiio dttin· 
compatibilitlado em relttção ttas membros da 
IntendcncitL induz incomptttibilidttde para o 
pt•cfoito, cujtt personalidttde constitue por• si 
só ti summa de todo o poder executivo muni· 
cipttl. 

0 SR, COEUIO RODRIGUES-.l (ortio1·i, 
0 SR. RUY BARBOSA-A lei que regulou lt 

sobemnitL popuhw, estt\bolecendo a limitttçiio 
para tt elei~'ão dos membros do governo mu
nicip:Ll niio poditt deixar de reg-ulttl' o exercício 
do tLCtO pelo qtutl e nOillOt\dO O preJeitO ropre· 
sontante d') pode!' executivo mutlici}Jttl. Si o 
povo não póde oleger e clt\1'0 quo tttmbom o 
governo não pude nomctu• membros do governo 
municipal sem attendor lls regt•ttssobre in· 
complltibilitlttde desses altos l'uncciontwios cs
tabolocitla nn lei OL'g'tlniea do Districto Fedem!. 

A compctenciu. da pcssm1 nomot1dn. -0 as
suJnpto poclitt ptLssar <lospcrcclJiclo si o nobre 
S<llllLdot• pelo Rio Gi·ttmlo do Norte niio dissesse 
fJUOLt conclusii.o rotativ11 iL nullidadc dtt no
mctlf;.üo uão OL'tL inspil'lttltt sómentCl polo estL\do 
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da lei que regula a mataria, mas ta.mbem por Na sua profissão de advogado, si não fosse 
considerações de ontra ordem que pairavam senador, estaria dis,p,osto a presta~ um vot9. 
no espírito pub!'ico. · de louvor ao prele1to pelos actos que· tem .. 

Certas considerações niio são pa.ra des· praticado e garantem muitos serviços e inte-
preza.r. resses nos advogados e procuradores judiciaes. 

Reconhece quG o cidadão nomeado é ho· Em documentos publicas, escriptos pelo. 
nesto ; mns a. consideração da honestidade, prefeito, notam-se as mais subversivo.s theo· ~ 
que ninguem põe em duvida, niio resolve tt. rias sobre assumptos sociaes e economicos·. 
questão. Taes theorias, que causam pasmo, e são di~ 

Os. homens mais honrados podem não ter gnas de Proudhon, são encartadas c~m uma ··o; 
capacidade administrativa, e a historia dos facilidade immensa, perigosa para a .or- ,, 
actos praticados pelo actual prefeito não abo· dem pub!i011. ·em documentos offlciaes·, nos ' 
na a sua capacidade sob este ponto de vista. vatos do Sr. preCeito. Basta ler o que escre-;.. , 

Cidadão apto pa1·a a propaganda, em que veu no seu veto sobre o projecto de lei regu., ' 
prestou relevantes serviços realçados pelo !ando os fóros e Iaudemios. Pede licença,, 
seu temperamento de homem batalhador, to· para ler alguns trechos. (LP,) · 
da via, no ·governo esse. seu temperamento O Senado póde bem avaliar o gra.ve· al· 
facilmente fal-o degenerar em um despota. ;· cance e grande perigo destas apreciaçõe~ ati~ 
o que vem provar que os bons propagan· radas levianamente ao espirita de uma popu· · '.: 
distas nem sempre são os mais aptos para. lação nova, pouco instruída, composta de· .. 
bem realisarem os intuitos da. propaganda, elementos heterogeneos, como é a desta ci...; · 

Basta referir que prefeito nomeado não se dade, ja muito trabalhada pelas theorias sO· 
embaraça com as pGas oppostas pela lei aq cialistas · . 
seu livre arbítrio: A despeito das determina· Não se trata mais do que de pôr em duvida 

. çõ~s da lei, o prefeito não apresentou ao a propriedade par.ticular,creando contra a Re· 
governo m11nicipal até asora 0 projecto de publica prevenções e odios .tremendos. · 
orçamento da receita e despeza annual, nem A Republica precisa inspirar confiança pela. 
publicou um só balancete mensal. invulnerabilidade da lei, como disse o hon

rado senador pelo Rio de Janeiro. 
O SR. GIL GoULART - O orçamento que Deve ao prefeito a gloria de irritar todas 

esta vigorando ainda e o organisarlo partt o as classes d·.t sociedade, desde a mais elevada 
anno de 1890 pela intendencia presidida pelo até a mais humilde; póde·se b.Ivez dizer. · · •·· 
Sr. senador Ubaldino, e da qual tainbem fez que, si fosse consultada a população l)Or meio , · : 
pal'te. Esse orçam~nto tem sido prorogado em de um plebiscito sobre e~ta nomeação, talvez 
tres annos succeso1vos. · não houvesse 5, nem mesmo 2 •;, que opi· 

O SR. Rur BAR!lOSA.- Sabe-se que todos os nassem pela manutenção do actual prefeito. 
actos do prefeito autorisando despezas não Tem assim ~ustificado o seu voto pela. 
foram publicados ate hoje, nem tem elle fu.ci· a.pprovação do parecer. 
litado o exame nas repartições llscaes dos· 
documentos que lhes são referentes; antes · O Sr. Gomensoro diz que contra. 
teijl difficultado a consulta aos proprios mem· a palavra grave dos seu~ illustres collegas,
bros do governo municipal. senadores Coelho e Campos e Am·1ro Cavai-· 

Allegou o prefeito. que a Municipalidade canti, Ievantaram·se os mais notaveis ora· 
tinha em mão do governo um saldo de dores desta casa, os dous primeiros luzeirO!I 
3.700:000$; entretanto esta demonstrado pela (assim os considera) do Senado. . 
imprensa e sob documentos authenticos que Vem í1 tribun:t obedecendo a dupla mi~são: 
esse saldo ó uma cousa fictícia; não levou elle por ter sido o relator d~ um voto em sepa· 
em linl1a.de conta certas clcspazas avultadas, rado e porque para esse voto encontrou um 
outr'ora a cargo do Governo Federal, que companheiro qa.e tambem o subscreveu, em· 
po.ssaram para a Municipalidade e devem ser bora ha pouco é da tribuna tivesse· lhe op
pagu.s por aq uelle saldo ; de sorte que os en • posto algumas restricções . 
cargos des11es serviços são•muito superiores U.S Ainda esta convencido de que não existe a 
receitas ·arrecadailas e por arrecadar, sendo allegnda incompatibilidade. ·. 
portanto infullivel um deficit colossal. Quando por esta casasediscutiu e votou ttlei 

Tam bem deve-se notar o seu espirita re· do Districto Federal, não tínhamos ainda a · 
volto contra a justiça e contra a lei, atrope· Jbrtuna de contar em nosso seio ·muitos dos 
lapdo os direitos individuaes, qualificando por honrados senad0res que ora sustentam essa 
férma rude os actos dos juizes e declarando-os incompatibilid~tde. 
em documentos ofllciaes dignos de sorom en· N_ão quer entrar nos meandros da elabo· _ 
carregados das antíqas intendencias. raçuo das leis que1• nestn. quer na outra 

A plirase não é iio orador, cstt\ escripta em casa do Congresso, expondo a historia, o 
vetos do prefeito. modo por que ~e dis~utiu e votou no Senado a 

UNADO i7 -V. I 
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ma teria do o.rt. 59 outr'ora 57 elo. lei mu- verno municipn.l que tiverem servido no ultr 
nicipo.l. . mo <t1mo, o outro estende ao prefeito a mesma 

Si julgou um deve!' cívico escrever seu íncompatibilid11de. O objectivo do art. 59 e 
voto divergente da rn.u.ioria das illustros estender o pmzo do § B·' do 11rt. 4° ; nilo vê 
com missões que opina.ram sobre a nomeação um11razilo justificl1tiva dessa extensão qu .nto 
do pt•el'eito, tambcm dá agora parabens á sua aos intendentes que a (oJ•liori nilo SEI appl que 
fortuna. p8r poder sustentai-o desta tribuna .ao prefeito e 11arece-lhe absurdo que o legis 
para que fique em snit integm 11ssignalado lador tivesse querido . deixar ao Poder Ex· 
na respectiva acta. ecutivo umtt faculdade que negou positiva· 

Niio pretentle convencer i1 ninguom, apenas meu te ao constituinte, isto e, ao .eleitorado. 
constatar seu modo de opi!lltr e para justifi- Alem disso, resolve-se nesta materia como 
cat• seu voto, absl;em-se de novas considem- juiz da conveniencia d11notneação, e em sua 
çues, reportando-se 1111enas ao que escreveu, opinião nilo ó a incompatibilidade o ponto 
,já foi lido aqui e ha de ser insel'ido na acta mais fraco da de que se trata. Pensa que o 
da sessão. nomeado niLo tem compctencia nem capttci· 

Apenas farit rel'et'encia ao que disse o hon- dade. 
rado senador por Serpipo, o Sr. Coelho c Foi advogado da Intendencia., conhece um 
Campos, sobre rcstricções que ilponta ás cc.n· pouco seus serviços, julga que o c11rgo de pre· 
clusües do voto em selli1ratlo que nlio obstan- feito e hcãe mais dia-lei! do que qu::tlquer mi· 
te se dignou de subscrever, sem declaração al· nistet•io e niio potlerti. ser bem desempenhado 
guma, fineza que i1gratlcce. senão por um homem que t•euna a solidas co-

E' bem cet•to que quando redigiu esse pat·e- nhecimentos da legislação muito criterio, 
cer seu illustre collega ttue o assignou, disse prutlcnc:it> e pratica de i1tlministi'!L~ilo. 
que niLo fazia reparos, si bem que não con· · O acLu~.l pt·el'eito jit deu provas tão nega-· 
cardasse in totu.,l, pois salvava um ponto que tivas que tem conseguido lbrmar i1 quasi 
não influiu na conclusilo do 11areccr, mas unanimitlade dos pobres o ricos contra seu 
acceito.vi1 est~.. g-overno, a tal ponto que, acrediti1, tt noticia 

A opiniilo que sustentou de que só por im- da ~ua nilo confirmação serit festejada em 
peclimento legal deve o Senado desappt•ovar toda esta cidi1de. 
nomeações Jeiti1s pelo Poder Executivo e Accresce que, posto não viva no. intimidade . 
e que motivou tanto reparo de alguns de seus do .;overno, não cleseji1 aug·mento.r·lhe as 
honri1dos collogas, foi bebida nos commen· difficuldttdes, ó um homem de pi1z e boa von 
to.dores da ConstitLlição Americani1, Cttrlié c tadc. 
todos os outros commentadores ( cujos nomes Acredita que csti1mos no i11lllO terrível do. 
cita ) declaram que nattuella p;rMde ni1ção Republica ; vê por todi1 a parte i1Ccumulados 
existe como que um tlccordo universal entre elementos explosivos e nestas condiçüas previi 
os poderes executivo e legisl<ttivo sobre ti1es um grande perigo na confirmação do prefeito '· 
nomeações e e a esse muito sttlutnl' accordo ele que se tmti1, . 
que quiz se referir na conclusão tlo .Pttrccer · Vota, portanto, contra ell11 e requer voto.· 
com que justificou seu voto di ver gente dtt çiio nominal. . 
maioria do com missão. Não havendo mo. is quem pedisse a palavm, 

Declara, ·porem, que, assim opinando, não encerra-se a discussão, sondo approvado o 
teve cm mente attl'ittiJ' o Senado, pois 1lli1is reqtwrimcnto elo St·. CoPllJORodrigues. 
de uma vez em asstunpto ttliils de somenos · . 
importancia. procura inspirm·-so nos con· O St~. PHESIDENTE declam que a voto.ção 
selltos de seus conspiscúos collegas, c ttinda serú. nomimtl o pam el!a vae ilwmulo.r duas 
agot•tt, sobro os prediclldos mm·aes e intellc· q uestües : I·', si o ciui1tlão Dr. C<tntlido Bamti1 
ctuaes ela pessoa. nomeada, pmliu informttções lU beiro era o é incompttti vol para exercer o 
a seus colleg<ts membroR dtts rel'et'i<hts com- Ctlt'go Llo prcíoito ; 2" (dado. tt negativtt), ai o 
missões. Isso prova que nilo quer sustcnttll' Senttdo appt·ovtt tt nomeaçito feita. Aseim fi. 
em.ttbsoluto que o Senado nlío pódo negar ::iUtl. cttrtt pt•ej udic11tlo o voto Qffi sepamdo, com 
approvaçl\o a todtts as nomca9ücs 1\Jit,ns llelo a ttpprova~ilo de . qualquer dcssttS duas 
~r. Presillento d'lltepublitltt. questúes. 

Snbmcttir.ltl. a votos a lll'imeira qucstito, 
O St·. Coelho Rodt•igucs será respondem sim os seg·uintcs Srs. : Joaquim 

breve e deixarti. de pat•te ti questilo do elo· Sttl'lllOnto, Nina Ribeiro, Antonio Bt\ona,Cuelho 
menta ltisLol'ico, porque ni1 hypothosc elle Roth•igues, Elysctl Martins, Joaquim Catml(la, 
apenas potlerti. fornecer umtwgumento d oon- Jol\oC•mleiro, Oliveim Gltlvüo, Almeida. Bar· 
t1·m·iu c nito lnt mais l'tlllivel om hermeneu- roto, Joüo Ncivtt, Fit•mino dtt Silvoim, Jol1· 
tietl. Depois, os tLI'L~. •1" §H'' e 22 slíu tilo ela- quim Pm•nttmlmco, João Btwlmlltn, Gttspm• 
1'08 O COIIO!'entcs C[UO IJtl.SLttlll·l\ie : um osLa· IJ!'llllllllOilcl, Virgílio Damnsio, Ruy Bttl'bOStt, 
lJcloco u. incomptltibilid11llo dos membros do go· Domingos Vicento, Gil UoulttrL, !11onteiro 
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de BrtJ•ros, Q. Bocayuvo., Braz Carneiro, 
Aristides Lobo, So.ldanho. Mo.rinho, Rotlrigues 
Alvos, Ubt1.ltlino do Amu.ral, Santos Andt•ade, 
Raulino Horn·, Esteves Junior e Luiz Delfina, 
(ao totlo 29) ; respondem n<io os Srs. Souza 
Coelho, Joiio Pedro, Gomensoro, Cruz, Theo
doreto Souto, .Tosé Bernardo, Amo,ro Cu.val:.. 
canti, Messiu.s de Gusmiio, Coelho e Campos, 
Christiano Ottoni, Americo Lobo, ,Joaquim de 
Souza, Silva Canedo, Aquilino do Amaral, 
Jou.quim Murtinho e Pinheiro Guetles (ao 
todo IQ), 

0 SR. PRESIDENTE decll\ra approvo.do . O 
parecer da mo.iorio. da commissiio por 29 votos 
contra 16, prejudicado o voto em sepaJ'atlo, 
e quo nessa conformidade ia communico.r ao 
St•. Presidente da Republica que o Sel)ado niio 
pôde do.r sua o.ppt·ovaçiio ú. nomeação do 
DI'. Candido Ba1•ato. RJboil•o ptti'!L o cargo de 
prefeito municipal do Districto Federal. 

Nada mais havendo a tratar-se, levanta-se 
a sessõ:o ás 4 horo.s da tarde. 

15" s~s~ao em 23 d~ maio de· 1893 

Presidencia do 81·. P1·udcnte de 111oraes 
( vice-p1·c sidente) 

SU::O.I~L\TtiO- Chn.m.n.dn.- "Loltut•n. o npprovnçito <ln 
nctn- BxPimu~x·rtc- Pnrocot•os- ])o;:l!Lrn~;ii::~ !lo 
St•, Prosidon~o- Discurso o roquot•imonto tio St•. Q, 
nacnyuvn.- DiscurHOS doR ·Sl'il, üil Gnulnrt· e Elyson 
MnPÜns- Pt•ot•ognçito <ln. hot•n.- Dh~CUL'so •lo Sr. 
Gil Goulnt•t- Votnf.lli:o- Onutt:\f uo m.\- Vobçito 
elos pnt•ecot•oR ns. :H o i5- Votn•.•ii.o 1lo projecto 
n. 2J- Docl!trnç~o do S't•, Ct•uz- Votncti:o dn pt•o
posiçito n, :123 o dos po.t•ocot•os ns. ill o 17- 2n tlis· 
cussiio cln. lli'O\JDI'\i(;.ão n, iLS- ObRot•vno1ios do Sa•, 
Pt•os!!lonto- llscut•so o t•urptorimonto dtlSt•. Amna•o 
Cn.\'ltlcn.nti- Adin.luonto rln. f!i:;cnssfi.n- !Ju. cllscns~iio 
dn. \ll'tljlOSiçilo n. 10~ -· i)isout·No 1lo Sa•. ,Tniio !'\oh•n 
- Vot~tr;ii.o- 31\ discussii.o dn. pt•oposiQiio n. ·127-
Ddolnt•nçiio do Sa•, Q, Bocnynvn- Bnooa•J•n.mnnto dn 
discussii.o- Chn.mndn.- A1liamonto dn vutnoii.t). 

Ao meio·tlio. comparecem 30 Srs. sono.do
res, o. saber: Prnclento de Moraes,.lo[o Pedt•o, 
Gil Gottlurt, Antonio Baena, Sou2a Coelho, 
. Joaquim Stnmento, Gomensoro, Elyzeu Mo.r
tins, Cutunda, .Toiío Cordeiro, OliveirOr Gal· 
vão, Amtwo Ctw!Llcan ti, Almeidu. Brl!'reto, 
Joilo Neiva, Firmino do. Silveira, Joaquim 
Pern11mbuco, .Tolio Barbo.lho, Gnsprw DJ•um
mond, Coelho e Campos, Ruy Bo.rbosa, Do
mingos Vicente, Monteiro de Bn.t•ros, Q. B~· 
cayuva, Sttldanlta Mat•inho, C. Ottoni, Rod1·i· 
g-ues AI ves, U. do Amo.ml, Sttntos Anclrade, 
Rtmlino Ilol'JÍ e Luiz Dclllno. . . 

A bre·se a sessiio . 

E' lida, posto. em discussão, e, niio havendo·:_ .. 
reclamações, dá-se por approvada a acto. da. . 
sessiio o.nterior. · 

Comparecem depois de aberta. a sessão os 
Srs. Ct•uz, Josà Bernardo, Vir gUio Damasio, 
Braz Carneiro, Aristides Lobo, Amerlco Lobo, 
Silva Canedo e Pinheiro Guedes. 

Deixam de comparecer, com causa partici· 
pada, os Srs. F1•ancisco Machado, Cunha Ju
nior, Theodoreto Souto, Rosa Junior, Manoel 
Victorino, Paranhos, Generoso Marques e 
Pinheiro Mnc.hado; e, sem cn:usit participada, 
os Srs. Tbomaz Cruz, Nina Ribeiro,Manoel Ba-' · 
ro.to., Coelho Rodrigues, Messias de Gusmiio, 
La per, E. Wo.ndenkolk, Joaquim Felicio,Cam- · 
pos Salles, Joaquim de Souza, Aquillino do 
Amo.ro.l, Jonquim.MUJ•tinho, Esteves Junior, 
Ramiro Barcellos e Julio Frota. · . 

0 SR. 1° SECRETARIO dii. conb do seguinte·. 

• EXPED!jl:NTE 

Offlcios : 
Tres do 1 o SECRETARIO da Camara. dos ];)epu· 

tados, datados de 17 e 19 do corrente, remet· 
tendo as seguintes · 

PROPOSIÇÕES 

N. 1 - 1893 

O Congresso Nacional resolve : 
.Art. I. o E' autorisai.lo o Presidente da Re· 

publica: 
A refundil• a consolidação das leis das al· · 

fu.ndegas, introduzinclo a_s disposições con-: 
stantes das nossas leis; 

A confeccionar um regu!o.mento geral de 
ropressilo do contrabando. sem o emprego ele 
recurso vexatorio, que !Lttente contra a liber· 
drulo commercial dos municípios entre si ; 

A ampl1ar às tabel!!LS de introducçiio que 
regem as mesas de rendas federaes. 

Pttrag I'O.phb unico. O governo submetterá 
ti. approvaçiio do Corpo Legislativó todas as 
reformas ou tro.b:tlhos o.utorisaclos. 

Al't. ~.o Revogam-se as disposições em 
contru.rto. 

C11maro. dos Deputndos, 17 de maio de 1892 • 
-Jo<io Lopes, presidente. -Antonio A=eredo 
1" secretu.rio.- AHtoni·o Bor_qes da Atltayd~ 
J~1nior, 2" secreto.rio.-A' 'Commissiío de .fi •. 
ll11nÇI1S, 

N. 2-1893 

O Congresso Nncionnl resolve : 
· Art. I. • Ficam tl.bolidns ns ·Ioterio.s, respei~ 

to.dns só mente ns concessüos jt\. feitas. 
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Art. 2," Revogam-se us disposições em de impresso no Diario do Congresso, o se-
contrurio. guinte 

Camara dos Deputarlos, 17 de maio de 1892. 
-Jotlo Lopes, presidente.-Antil!1io A;:e1·edo. 
1° secretario.-Antonio Bo!'(JJS de Athaycle 
lunior, 2' secretario.-A' commissü.o de fi
nançus. 

N. 3-1893 

O Congt•esso Nacional resolve : 
Art. 1.° Fica o Poder Executivo :1utorisado 

'para vender, em concurrencia publica, a quem 
maiores vantagens olferecer, todos os proprios 
nacionaes, que não . derem renda correspon· 
. dente ao seu custeio e os juros do capital que 
elles representam, aü't·ontando primeiramente 

. os arrendatarios (dos que estiverem arren
dados) pelo pre~ da avaliaçü.o, a que se pro
cederá administrativamente. · 

Paragrapho unico. Quanto nos terrenos 
situados no estado do Rio de Janeiro e Capital 
Federal, fica o Poder Executivo o:utorisado a 
transformar em empllyteuse os al'!'endamen· 
tos ainda existentes (art. 3" 1la lei de 12 de 
setembro de 1838), ou a conceder remissü.o, 
nos termos de · diraito, aos empllyteutas, sob 
us bases que !(>rem julgadas mais acertadas. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Camara dos Deputados, 19 de maio de 1893. 
Joao Lopes, presidente.-Antonio A•eredo, 1" 
secretario.-Antonio Borges de Athayde Ju-
nior, 2• secretario. · 

A's commissües reunidas de constituiçü.o e 
poderes e de finanç11s. 

Do Ministerio da Guerra, datado de 20 do 
corrente mez, devolvendo, de ordem do 
SI'. · Vice-Presidente d11. Rep1J.blica, um dos 
autographos sanccionados da reaoluçiLo do 
Cmt~·resso Nacion:~l,. a utol'isando. o governo a 
conceder licença ao 11lferes do 12" bll.talhiio do 
infantaria, Joaquim Pereira de Macedo Couto 
Sobrinho, para m:1tricular-se na Esco!11 Mi
litlll' de Porto Alegra.-Archive-se. 

Representaçü.o do Senado do estado de Minas 
Gernes, datado de 20 do corrente mez, em 
favor do projecto já adO[Jtado na proxima pas
sada sessü.o legisliltiva, pela C11mara dos 
Deputados, ct·candt> uma alli1ndega na cidade 
de Juiz de Fóm.-A' commissü.o de finanças. 

ReJ,Jresentaçü.o dos concluctores das malas do 
correto da Btthia, pedindo clevaçiLo de cate
goria c de vencimento.;.- A' commissü.o do 
finanç,as. 

O SR. 2° Sll:ORlllTAlUO lG c flc11 sobre a mesa, 
para ser discutido na sesslto seguinte, depois 

PARlllClllR N. 21-1893 

Redacç<iO 

O Congresso Nacional resolve : 
Artigo unico. Os escrivü.es do juizo seccio

nal parceberü.o o vencimento annual de 
2:000$, no Districto Federal e nos estados do 
Rio de .Janeiro. S. Paulo, Minas Geraes, Rio 
Grande do Sul, Bahia, Pernambuco e Pará, e 
de 1 :000$ nos demais estados. 
. Sala dl}s comin'ssões, 23 de m11io de 1893.
U. do Amaral.-Amer:co Lobo, 

E' lido, posto em discussü.o e sem debate en
cerrado. o requerimento constante do se
guinte 

PARECER N. 22- 189.3 

A' commissü.o de marinha e guerra foram 
presentes os papeis relativos ao 1• tenente 
reformado dli armada n11cional, Camillo de 
Lellis e Silva, que solicita .do Congresso Na
cional uma reparaçü.o ii. injustiça de que i'oi 
victimu pelo decreto de 19de outubro de IBM 
que o relbrmou naquelle posto, sem o haver 
pedido e, muito menas,dado cuusa para puni
çü.o tü.o severa. . 

A commissü.o, estudando attentamente os 
fundamentos da petiçii.o e os documentos ap
pensos, entra em duvida sobre a legalidade 
destes, por serem simples cópias sem a in
dispensavel authenticidade de quem os es
creveu ou passou as certidões originaes: 

E, ainda mais, desconhecendo os fundamen
tos do decreto de 19 de outubro de 1806, que 
reformou o supplicante (por nü.o se achar nas 
·collecções dos actos do governo), nü.o póde · 
com,iustiça:emittir opiniü.o segura, parecendo
lhe de toda a conveniencia, paru o atreito, pe" 
clir-se ao Poder Executivo, ou por inter
medio do Sr. ministro da marinha, a fé de ol'· 
ficio do sup,Plicante e cópia do acima indicado 
decreto. 

Sala d11s commissões, 23 de maio de 1893.
Joao Neiva.-Joaquim Sarmento.~ Almeida 
Barreto.-Santos Atldrade. 

A votaçü.o fica adiada pot' falta de min)Jlro 
leg11l • 

0 SR. PRESIDENTE - Na sess[(o Secreta de 
hontem prestou o respectivo compromisso e 
tomou assento o Sr: Gaspar Drummond, se-. 
nadar eleito pelo estudo de Pernambuco. 

.. 
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. O Sr. Q •. Docnyuva -Sr. presi
dente, creio não violar o regimento da casa 
em nenhuma das suas . disposições, solici· 
tando de V. Ex. que se digne de consultar 
o.Senado.si consente na publicação dos pare
ceres e dos votos éoncernentes ó. questão da 
approvação da nomeação do prefeitQ do Di· 
stricto Federal, afim de que tenham a maior 
publicidade, isto é, afim de que tenham as 
deliberações do Senado concernentes a esse 
assumpto publicidade authentica, real e ver~ 
dadeira ... 

0 SR. SALDANHA MARINJIO -Apoiado. 
O SR. Q. BoCAYUVA ... e niio a publicida

de mais on. menos incompleta e pouco fiel que 
tiveram os acontecimentos da. sessão que hon
tem se e1l'ectuou. (Apoiados.) 

Presumo não haver nisto nenhum inconve
nie'nte; tanto mais quanto,si houvesse, jó. elle 
já estaria produzido. • • · 

O SR. SALDANIIA MARINHO - Pela publici-
dade. · 

O SR. Q. BocAruvA ... porque as noticias 
heje publicadas pelas folhas desta capital exa
ram o historico . da sessão secreta, quasi 
com a minuciosidade de uma verdadeira acta 
dos nossos trabalhos. (Apniados.) 

Não me compete investigar o modo pelo 
qual uma parte da imprensa desta capital 
pôde conseguir o oonhecimento mais ou me
nos exacto do que se passou na sessão de hon
tem supposta secreta. 

o SR. Gol!ENSORo- Não é a primeira vez 
que se dá isto. 

O SR. GIL GoULART- Nestas condições é a 
primeira. 

0 SR. Q. BOCAYUVA- Não é a primeira vez 
que se dá isto e penso mesmo que até· certo 
ponto não nos póde causar extranheza a dili
gencia que empreguem as folhas para obte
rem as mais completas e minuciosas noticias a 
respeito de assumptos politicas ~u de outros 
que de qualquer fór•ma possam mteressar ao 
publicCJ. (Apoiados.) 
. ·Direi apenos que a revelação do que se 
passa nas sessões secretas é uma pratica con
demnavel. 

0 SR. A;~IERICO LOBO-:- Ap'oiado. 
0 SR. Q, BOCAYUVA- Viciosa, e que, Si 

até agora nenhum prejuízo, nenhum incon
veniente pôcle d11hi resultar, comtuclo casos 
pócle haver futuros em que da ,divulga
. çüo d:e uma deliberação secreta do Con
gresso ou do Senado possa resultar grave 
prejuízo naciomtl. (Apoiados.) • 

V. Ex. e o Senado sabem que nos Estados 
Unidos. da Amarica do Norte o Senado 
funcciona em ses§iio secreta sempre que 1'un
cciona como consd!ho executivo. (Apoiados.) 

' 

Entre nós foi adoptado o inesmo estylo . e 
elle deve ser observado com a mesma seve· 
ridade. (Apoiado$.) · . : 

Esta for•ma de deliberar é como a de um 
gabinete( pertence á intimitfadll do governo1 , · 
onde é necessaria a mais plena o a mais 
absoluta liberdade de accão e de pensamento 
para ·os representantes federaes, o que im
porta tambem M ausencia de todo e qualquer 
constrangimento, de todo e qualquer espi-. 
rito de coacção que porventura possa influir 
no animo dos deliberantes. ( tlpoiados.) 

Sei bem que esta hypothese não póde 
prevalecer com relação a nenhum dos meus · 
illustres collegas ; mas não é impossível que 
a atmosphera de paixões politicas, inci-' 
dentalmente ou mesmo circumstancias de 
ordem pessoal,. de qualquer natureza, possam 
eventualmente influir para constranger p6li 
menos a liberdade de opinião e do voto; · 

0 SR. A~RICO LOBO - P~de enfraquecer· 
uma decisão. 

0 SR. Q. BOCAYTJYA.-Esta questão, que 
entre nós · não· tem merecido a preoccupa
ção dos poderes publicas, é comtudo uma ' 
questão prevista, estudada, formulada, regi· 
mentada pelas leis parlamentares, pelos es
tylos e pelas praxes dos principaes parlamen
tos do mundo. 

Basta consultar a historia do Congresso 
Americàno e a do parlamento inglez, para se 
ver que essas corporações reunem em si, além 
do seu caracter judicial, sempre inherente á. 
soberania das '1\mcções que exercem e em 
muitos casos de applicação. necessaria, quer 
pn:ra com os proprios membros do Congresso, . 
quer para com as pessoas extranbas ao Con
gresso, desde que est11s infrinjam ou :ylolem 
os privilegias e os .direitos das .corporaçoes de· 
liberarites. · . · 

Nos Estados-Unidos o ri"'Or vae até ao 
ponto de que o proprio senador que é incul;... 
pado de haver violado sygillo de uma sessão 
secreta e expulso por uma condemnação so-
lemne de seus pares. . 

Este caso já se deu com um senador ame·· 
ricano representtmte do estado de Mag;..' 
sachussets. 
· Com relação ás pessoas extranbas,. a acção 

do parl11mento e mais efficiente, porque, como 
V. Ex. sabe, tanto pelo regim·en inglez como 
pelo regímen ameriCano, tanto pelos estylds 
da Camara dos Communs .. como pelos estyloH 
do Con~>resso Americano, a autoridade judi· 
ciarta do Congresso vae até attingir directa:.· 
mente todo e qualquer individllO inc~iminado 
de algum11 violação dos direitos e pri vilegios 
parlamentares, quer ~on.si~leracla essa viol~ção 
relativamente a um.mdtvrduo, quer consrde
rMu. relativamente ú. corporação collectiva, 

-. 
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Ho. o.te um pt•ocesso com as suas formalida
des; e, quando isso acontece, o parlo.mento, ou 
o Cong·resse, tem até o direito de mandar 
prender directamente, por ordem o o.utori· 
dado suo., o in'dividuo que se tenhn, consti
tuído réo para com a Camara da violação de 
seus privilegias. 

Não venho propot• absolutamente nenhumr~ 
modificação dos nossos estylos, porque seria 
necessario um estudo mais pausado, mais re
flectido, ·uma comparação meditada entre os 
estylos adoptádos pelos nossos regimentos e 
as praxes adoptadao pela lei parlamentar 
commum, que aliás acham-se compendiados 
em mais de um livro, em mais do um ma· 
nua! interessante; mas desPjo apenas invocar 
a attenção dos meus honrados collegas para 
os inconvenientes que podem· resultar tio fu
turo desta pratica abusiva, desta J'ebre noti
ciadora, desta indiscrição, que p:trece ser o 
fundo do caracter nacional, mas cujo e1Ieito ó 
üo peior alcance a meu modo de ver. E' por 
essa falta de respeito e de consicleração pelas 
mais altas corporações do Estado, que, pouco 
a pouco, desce de cima para. baixo e alastra, 
como um contagio funesto, a relaxação moral, 
o desprezo por tudo quanto póde merecer e 
deve merecer alguma consideração, algum 
acatamento. 

O meio de obviar até certo ponto os incon
venientes resultantes destas meias revelações, 
destas incompletas indiscrições, daquillo que 
se passa nas sessões secretas, como de llon
tem_, por e~emplo, é o Senado permitt,ir que 
a dtvulgaçao sa faça com co.racter oficial e 
com toda authenticidade requerid11 pela na
tureza daquellas deliberações, desde que disso 
não resulte inconveniente maior. (Apoiados.) 

Desse modo, eté certo ponto, se attenúa o 
ll)áo elfeito que pócle ter produzido a publi
caç-ão naturalmente incompleta dos aconteci
mentos e a transcl'ipção ma,is ou menos infiel 
das opiniões e até dos votos dos Srs. sena
dores. 

Ora, no caso occurrente, a minuciosidade 
com que a sessão secreta foi transmittida 1t0 

·publico, chegou ao ponto de divul"ar-so até 
os votos isolados atl•ibuidos a alguns "dos meus 
honrados collego.s. (ApBimlos.) 
_Venho pedir, portanto, a v. Ex. que se 

d1gnedeconsurtar ao Scnaclosi por sua autori
dade ordena a publicação official da sessão de 
llontem, dispensando como -é natural o grande 
e penoso trabalho que com tamn.nha vantn.
gem para o Sonn.·lo se tom imposto o nosso 

. i!Iustr~ collcg_n I • secreto. rio da mesa, que 
tem ~e1to qu!ISI um transumpto tachyg·r11p1tico 
dos discursos dos oradores. ( 1!poiarlos.) 

Penso que bastará publicar os pareceres e o 
resultado da deliberação do Senn.do mmt vez 
qtte foi nominal. ' 

E, si tanto fôr julgad.o necesso.rio, um sim
ples resumo das opiniões dos omdores, si isso 
for .iulgn.do necesstwio para a defesa da cor
recçi:Lo, da sinceridade e imp11rcialidado com 
que todos se houveram; porque felizmente os 
debates nesta cam11ra se tem mantido' sempre· 
em uma esphera tão elevada, de tanto res
peito pela liberdade da manifestação de pen
samento e do voto de cada. um, que ainda niio 
ti vemos felizmente occasião de nos sentirmos 
iastimados da mais leve o1Iensa i1 nossa susce· 
ptilidade. (Apoiados.) . 

Eu ele veria sentar-me depois destas ligeiro.s 
reflexões, si não julgasse cléver nindo. 
occupar a ::ttteução de meus honrados colle
gas com uma circumstanci::t, ti, qual ou não 
me referiria si ella pudesse se1• considerada 
inteil•amente extranha aos interesses, ao 
decoro o a tLutoridado moral elo Senado. 

Ouso, porém, f\tzer a referencia que vou 
Jazer, quando m11is não seja para explicar o 
meu voto e a minli::t posiç•ão individual. 

Li hoje, como prov::tvelmente todos os mQus 
honro.dos collegas leram, uma. communico.ção 
directamente feita á imprensa do seu estado 
pelo nosso eminente collega Sr. Ruy Barb~a. 
cujo nome tomo a liberd11de de declinar, 
lamentando a sua ausencia, mas creio fazei-o 
sem clescortezia para com S. Ex. 

A interpreto.çüo ou explicação que S. Ex. 
procurou dar ao acto do Sinado que o excluiu 
da com missão de finanças não me parece que 
esteja de acordo com o intuito que natural• 
mente presidiu a esse acto nem com os senti
mentos de admira~ão que nos inspiram os 
seus altos talentos e do. estima e considera
ção pesso11l que toclos lhe tributamos como a 
uma gloria da noss11 p11tria. 

Não me parece que esteJa de acordo com o 
sentimento re::tl dos Srs. senadores, para com 
esse nosso illustro collega, nem que a sua 
exclusão houvesse sido, como se pt•etende 
nessa communicação, o resultado de uma 
combinação, de conluio p111•tidario para acin
tosamente excluil-o e dar-lhe assim uma de
monstmção do desapreço. Si tal 11ijegação 
pudesse set• verdadeira. eu pela minh11 parto · · 
pediria licença para declo.rar da trlbumt que 
dcse,iaria ser excluído dtt hypothese de poder 
ter entraclo om semelhante combino.ção. 

j . 

ALGUNS. SRS. SllNADOR!lS - Nem !lOUVO 
combinação. 

O SR. Q. BocAYUVA- Não h0uve corta
mente e é j ustmnente por isso que ouso to cal' 
no assumpto; eu pt·oprio. dirigindo-mó a 
mais de um dos meus honmrlos collegns, 
:i.pós a eleição perguntei, com alg·nma ·ostra· 
nheza, ó litcto, como succediit que o nosso 
eminente collega fosse oxctuitlo d11 commissüo 
de llmu1ças, onde a smt autoridudo indiscuti
vel, o sett conselho iUustrauo, poclimn ser do 

" 
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grande apreço pai•a a commissão e de vanta· pol' effeito sinão mais um appello em nome 
gem para os negocias publicas; e a l'aziio que das supremas necessidttdes da nossa patria 
me 'deram era todo. cm homenagem á pessoa nesta conjunctura por que passamos, nesta 
·do nosso illustre collega, e não reveladora de 'Ve!'daclcim provn~fi.o a que as instituições re· 
·um intuito de desapreço pela sua pessoa ou de publicanas tcem 1\Ltalmenle ele su,]eitar-se, . 
acinte c1elibcrado. (Apoiados.) afim de que, tn.nto quanto seja possível, ao 

Achamo-nos, senhores, em um período poli· menos pela confiança que o Senado consiga 
tico tiio perturbado, tão cheio .te asperezas, tão inspirar á naçiio, ·ao meno3 pelo prestigio de 
trabalhado por dissenções e sizanias de toda que esta corporação saiba sempre cercar-se, 
a ordem (apoiados), por uma especie de ex· haja um ponto ele conjuncção para todos os 
acerbaçiio que lastm, como uma verdadeira· espíritos sinceros, um ponto de esperança 
febre de máo caracter, por todos os caracteres para todos os brazileiros, um ponto de apoio 
politicas, procura-se de tal moela levar o de· solido para a segurança e solidez das insti· 
bate politico sob a inspiração das paixões tuições que adoptámos e que teemde perdurar 
mais arclentes, mais impetuosnee intolerantes como o maiot• padrão da gloria para 11 
quasi ao terreno da cleglaclinçiio pessoal, enão geração presente. (Jlluito bem, muito bem; 
mais ao .confronto elas idéas e aspirações, que apoiaclos.) 
seria lamentavel 9ue até aqui.. onde a. at· vem a mesa, é lido, apoiado e posto em 
mo~phera que _reSJ?tr~mos ~ mats tranqmll!1• discussão o se~~'uinte 
mms serena, nao chret mats pnra, para uuo o . ' 

Reque1·imento 

Requeiro que se dê publicidade ofncial ás 
deliberações elo Senado na sessão secreta que 
ltontem se realisou. 

' Sala dns sessões, 23 de maio ele 1893.- Q. 
Bocayu~a. 

parecer que esta palavra envolve a menor 
censura ou signnl do· desapreço pelas outras 
espheras politicas onde a agitação preclomina, 
pudesse o espiri.to intolerante das paixões 
influir de fórma que nós proprios, em vez de 
uos a~asalhar-mos, de nos confortarmos re
ciprocamente, constituíssemos tribunal em 
campo de dissençõcs no intuito ele despresti
giar a cidadãos ·eminentes, a repuhlicn.nos 
illustres que teem prestado tantos serviços á o S1•. Gil Goulart- Estava em 
causa ela patria e·tantos ainda podem prestar meu espirita o proposito de levantara mesma 
no í\tturo. (Apoiados.) questão, que o honrado senador pelo Rio de 

Ora, si com referencia ao collega cuja au- Janeiro acn.ba ele iniciar; a respeito da publi
sencia lamento, este é o meu sentimento, cidade mais ou menos approximada dos factos 
acredito ser o interpt•ete ele toclo o Senado, que h ontem se passaram na sessão secreta. 
assignalando a alta estima que elle nos me- Com effeito, lendo o noticiaria elo Jornal elo 
rece (apoiados) não devo tão pouco escura- C'omme1·cio e notando não só a minuciosi
cer, porque é tambem facto politico que estti. clo,de cb narração do que se passou hontem 
ligaclo a este : mas uma outra circumstancia nesta cllsa, como ainda mais a elo methoclo, e 
a que se allude na mesma communicação ordem seguidos nos trabalhos •. , 
-a ele se tentar dar substituto ao illustre · · 1 1 
prcsiclente do Senado. Pela minha parte tr1m- O Sn. Q. BooAYUVA- Apomc o, c esde a 
bem não poderill adherit• tt nenhuma tentll· chamada. 
tiva do deposição autol'itarill com referencia O Sa. GIL GoULART ... fiquei dolorosamente 
l\O collega que, com tanta vantagem para o impressionado, e, desde então, resolvi pedir 
Senado, tem até aqui presidido os nossos tra- uma proviclencht a respeito. · 
balhos. (Apoiados.) Assim, ou, qu8 nüo estaria Suppunha, entretanto, que só o deveria fil
ele accordo com uma deposição, não estaria tão zer em outra sessão secreta. . 
pouco com a outm. Creio que de cleposiçlícs Como, porém, a questiio fbi'levantacla pelo 
Já elevemos toclosestar fartos (apoiados); o LJUe honrndo senador pelo Rio de Janeiro, nos 
convem é antes uma reposiçüo, ntío uma re- termos os mais discretos e elevados, como 
posiçiío elo pessoas nem 11 de interes~es offen- facil é imaginar, attentos os seus nota veis 
didos nem a de autorillu.des o,poiachts das suttS conselhos e experiencill de respeitllvel mostro 
~ollocaP,ões ofnciaes, mas a reposiçfio da lei, u. nestas nmterias, ltproveito o ensejo p:tra 
do patriotismo, li ela dedicação pelos vercht· dizer· que ttüi nqui sempre olJservei que se · 
d(\i.t•os intet•e>sos nacionacs, r1ue só podem ser luwia gunrdado a possível reserva sobre O:s 
convenientemente attendidos e dolenclidos sessões sccretns do Sen11do, em antttgonismo 
pelo u.ccordo do todos os repulJ!icanos na obm com o que u.liils se deu cm rolo.çlio 1í. sessíio 
commum do bem tltt plltrilt e do engmnclcci- secreta dtt outru. caRu. do Congresso, na ques-
monto du. Republica. (AJ1oiwlos.) tüo das Missões. (Apoiados.) 

O:l meus illustres colleglls comprehendem E u(ltnllvu.-mo pot• isso, visto que, publi
que estas rellexües não teem por u.lco,nce nem cndo o resultaclo das outras sessões secretas 
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do Senado, a imprensa mostrava claramenté dor mesmo para todo o Sebada e principal
que não estava segura do modo por que se mente para mim, que occupo o logarde2"se-
'havia tratado a discussão, não só porque não cretario. . . . .. 
entrn.va em minuciosidades, como porque Posso asseverar ao Senado que os pape1s, 
se illudia em relação a factos especiaes, o relativos ao resumo da sessão de hontem; sa
que denunciava claramente que dava-se a h iram daqui enrolados em minha ·mãa e enro· 
possivel reserva em assumptos desta ordem, lados ainda se conservam no meu escriptorio, 
e que; mais. ou menos, o que se publiCJava que, de ma.is a mais, é isolado da moradia da 
não era sinão o resultado que sempre se familia,e que nem siquer os abri, porque, f~ti
encontra de ditos vagos e isolado~. ou da gado pela sessão,e .tendojã. entrado nell(L algum 

. apreciação dos factos ctue, necessariamente, tanto incommodado, me. foi impossivel honte~ 
·veem a tornar-se publicas. apparelhar o trabalho respectivo. Posso ma1s 

Entretanto; eu, que ate ·então defendia; atllrmar que, em contacto com as poucas pes· 
cqm orgulho; 0 p~oc~dimento r~servado do sons que hontem encontrei, declarei apenas 
Senado, com l'elaçao as suas sessoes secretas, que a delíbe~o do. Senado tinha sido por 
hoje senti-me acabrunhado deante !lo que grande m11iorm, entendendo que não me era 
vi publicado no Jorna& do Com mareio, e mais licito nem siquer dizer o numero de votos .•• 
contundido do qua outro.qualquer de nossos O SR~ Q; BocAYUVA-Apoiado. 
,collegas, pois que, no caracter de 2' secre- o SR. GtL GouLA1i:r;.; quanto mais de111: 
tario, incumbiu-me a tarefa de tomar to·las tar os nomes dos que votaram pró ou contra 
as notas já. relativas á. discussão, já. a todos a deliberação tomada. (Apoiados.) 

·OS debates. 0 SR. MONTEIRO DE BARROS - E eÚ dou 
O SR. SALDANIIA MAR!NIIO.- Isso não 0 at- testemunho disso. · 

tinge. 
0 SR. GIL GOULARl'...:.Deante désta situaçiló; 

O SR. Q. BoOAYUVA-Todos fazem-Um a de- não lembrarei ao Senado o alvitre de.tor~ 
vida justic~. n11r publicas todas as suas sessões ; parece-me 

O SR. Lm~ DELFINa-Está. acima de toda a que, quaesquer que sejam as coiisequenciaS\ 
excepção. · quaesqucr que sejam os inconvenientes que 

O SR. GrL GouLART - Parece que para resultem de lamentaveis indiscl•ições, ainda
se poder dar publicidade a uma sessão, como assim seria necessario conservar a sessãQ se.:. 
se deu á de honteljl, seria míster estar creta, para termos a verdadeira liberdade de 
com um lapis, como eu . estive, apanhando acçilo e de deliberação, tratando-se de assllm-
successivamente ·os incidentes, para dsepoi pto de naturezà pessoal. · 
entregai-os, embora por tllrma mais resumida, O SR. Q, BocAYUVA-Apoiado. 
á imprensa. · . O SR. GrL Gou.LARr-Mas. estou de accordÔ 

E o meu espirita pairou sobre diversas hy· com o nobre senador pelo Rio de Janeiro,. na 
potheses, cada qual mais incerta, cada qual mataria do seu requerimento, accrescentando 
mais hesitante. a proposta de que, ap1•oveitada a opportuni~ 

Imaginei que, a de::peito da resposta alflr· tlade, se publiquem todas as actas das sessões 
mativa do director da secreturi11, quando secretas anteriores, na sua integra, porque 
se lhe perguntou si, porventura, estava este em minha consciencia parece-me que o .se.; 
recinto bem resguardado de espectadores nado nada perdera por isso (apoiados), e pelo 
imp9rtunos, ainda assim, por acaso, tivesse contrario verificar-se-lia que as. nossas sessões 
escapado 11 fiscalisação alguem, e se houvesse secretas teem estado na altura em que deviam 
occultado ou collocado em lagar proximo, collocar-se ; verificar-se-bo. tambem que nel· 
de modo a ouvir os debates. e a extractul·os. las não se desceu jó.mais a questões mesqui· 

O SR. BAENA- Isso foi fiscalisado por mim. nhas, mas que, ao in vez, o espírito do Senado 
o SR; GIL GoULARl' .....; Por outro lado, sup- pairou sempre em considerações de ordem 

P .. uz que, porventura, alo"'Um funccionarió de publica, as m11is elevadas, as mais convenien; 
tes e as Jll!Lis decorosas. orderri inferior, encarregado dn fiscalisacão, 

e de ouvido collndo em algumnporta, pudesse O SR. AMARO CAVALCANrr-Jú. requeri isso 
ter colhido de memori11 os incidentes ela ses- mais de uma vez e inlelizmente nessas occa· 

. siio e depois reproduzido aos interessttdos. slões tive voto centrar• ia do nosso honrado 
Tudo isso, pot.·ém, some 11ilgurou inverosímil mestre. 
depois de curtn refiexüo. . · O SR. Q. BooAYUVA- Não, senhor. (Ha 

E, sahindo destas duns hypotheses, fico em out1·os apartas.) 
verdnde.em uma situação d1mcil, cujn reso- O SR. GIL GOULART-Protestando tambem 
lucüo, seja qual l'or, me pa1-ece muito propor· contt'!L quem quer que seja que indiscreta· 
clonadora de constrangimento, de pezar, de mente 1ez publicar os acontecimentos da ses· 
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são de h ontem, e fazendo-o com mais insis-] SI, pois,' repito, me sobejasse tempo, justi: . ·:·: 
tencia, porque sou aquelle que 'mais compro· ficaria o ~el:! parecer sobre as sessões se~re· ... 
mettido se acha no que occorreu, declaro que tas, restrmgmdo-as aos casos. graves e sértos, ·.\ 
estou de pleno accordo com o requerimento, de politica interna ou extet•na. ·. 
como com quaesquer medidas que se possam o SR. Q. BoCAYUVA-E estas meslÍto se· 

-.... . . · .... . 

tomar para reprimir futuros abusos de ordem riam publicadas no dia seguinte 1 . .: ::~ 
semelhan~e. · . , ., .. .. 0 SR. ELYSEU MARTINS-V; E~; cóni~rê~ . ; 

.'_'1. 

Et , por tsso~ ent
1
end

11
o qtue se dev~ putbldtcar a hende perfeitamente que é até tnconcebtvel .. '.::. 

ac a .da sessao c e _ on em, e asstm o as. as esse segredo entre quarenta e tantas pessoas. . 
an~er10res das sessoes secretas, na sua m- .0 SR. Q. BoCAYUVA-Não sei porque; elle. 
te,ra. . . é guardado em outros paizes. . . 

0 SR. ELYSEU MARTINS-Peço a palavr~. _ O SR. E'LYSEU MARTINS_ Por uma . raz!ÍÔ: . 
OSR. PRESIDENTE-O nobre senador. dtspoe porque é simplesmente impossivel haver um 

apenas de cinco minutos. Tem~entretanto, a se"redQ, no qual tomam parte quarenta e · -
palavra. · tantas pessoas. . . . 

o SR; Q. BoCAYuvA-0 que quer ,dizer q~~ 
em quarenta e tantas pessoas ha alguma. ou O Sr. Elyseu Martins-Em tal 

caso, não âpresentarei o s.ubstitutivo que ·era 
nieu intuito o1ferecer; justificarei apenas o 
meu voto contrario ao requerimento do ilon· 
rado senador pelo Rio de Janeiro. 

ai "umas que não teem consciencia. do seu 
de"ver e da. ·sua missão. (Apoiados,) · 

0 SR. ELYSEU MARTINS...:.V, Eix. Ji~() qíiel~a 
levar a discussão para esse terr~ilo~ y .. ll)x, 
póde confiar em segredo que seJa commuilk 
cado a tão grande numero de. JJessoas, per
gunso eu 1 Não póde, absolutamente. . . . . 

-\ 

,· 
' 

·',• 

Entendo que a sessão de que se trata e 
todas as que temos celebrado secretamente, 
poderiam ser publicas como quaesquer outras. 
As sessões em segredo só deveriam ser reali· 
sadas em casos muito graves; quando, por 
exemplo, se tratasse de questões politicas in
ternas ou externas, capazes de interessar o 
regimen, a pU:Z e a ordem publica. 

o SR. SARMENTO-Si ellas tiverem conscieu· . "' 
cia elo seu dever .• ; 0 

Realmente não vejo razilo de ser para que 
uma discussão, como aquella que teve logar 
hontem, deva ser realisllda em sessilo se-
creta. . 

Mas, si devemos ~ugnar pela idéa apre
sentadà pelo honrado senador pelo Rio de 
. Janeiro, ê. força conressar que os deb11tes pre· 
cisariam ser regularmente tomado~ para ali· 
geirar o trab~tlho do Sr. 2'1 secretario e para 
que os oradores que tivessem tomado parte 
na discussão pudessem externar, corrigindo 
as notas .tachygraphicas do seu discurso, 

• as idéas que emittissem com as pl'oprias pala
vras e nos proprios termos por elles exhibidos. 

O SR. GIL GoutART-Mesmo quanto ao re. 
sumo da actO., acceito as correcções que os 
oradores precisem fazer. 

0 SR .. ELYSEU MAltTINS-Mas V .. Ex. não é 
tachygrapho. V. Ex. tem uma grande habi
lidade para isto, uma habilidade atlmiravel, 
mas não é tachygrapho e não póde tomar 
com exactidão todas as palavras elos orado· 
res. · 

O SR. GIL GeULART-Perfeitamente ele ac
cordo. 

0 SR. ELYSlilU MARTINS-Ora, alguns, como 
eu, cuja memoria estó. enfraquecida, clifficil· 
mente, sem notas que o guiem, poderilo no 
dia seguinte corrigir os discursos que hajam 
aqui proferidos. 

BQ~ADO 18- V, I 

0 SR. ELYSEU MARTINS-São palavras boni• 
tas apenas; consci!mcia do nosso devei'; todos 
temos. · . 'fi . . 

Portanto, si eu tivesse tempo, justt carta 
uma proposição para se fazer uma alteração 

.·.: .,, 
'•'y 

I : ·~ ... , 
'/-

; ·~ -
~ .... 

no reg-imento ; reservo-me, porém, para outra 
occasião, limitando-me agora a fundamentar 
o meu voto contrario ao . requerimento do 
ilonraao senador pelo Rio de Janeiro, por· , . 1 
quanto a ldéa proposta é improtlcua para :c:;. 
satisfazer ó.s necessidades · a.ponta.das por· . , 
S. Ex. . ... 

Veem a mesa, . silo lidos, apoiaâôs e postos 
em discussilo os seguintes . 

Requerimento 

Requeiro que na publicação solicitada pelo 
sr. senadot• Q. Bocayuva se inclua o que 
o1fereci por escripto. por . ~ccasião. d!l. dis: 
cussão sobre a incompatibilidade do prefeito 
Barata.-A. Ca1Jatoanti. · 

Emenda ao requerimento do Sr, senador pelo 
lUo etc Janeiro 

Requeil•o que se publiquem as .actas de 
todas as sessões secretas re111isadas ató hon· 
tem, depois ele approvadas.-Git, Goulare. 

O Sa, GIL GOULART-Peço a pal~vra, 

': ~~· 
1'.': 

.; 



I 
!I· 

i' I ~~ I 
111 

ii ,I 
:1 ' ,. 

, .. !: 

'" ·,li:·. 
'1:,, 
' 
''11 ,I, 
:!, 

'' : ,): ' 
'1 ·•I t;. ;: 
:l 

' ,, 

I. 

138 ANNAES DO SENADO 

o SR. PRESIDENTE-À discussão 'nca ndi!Ída 
pela hora, 
· 0 SR. GIL GOULART (pela orilem)-Sr. pre
sidente, parecendo-me que este incidente 
deve ficar hoje liq\lida<lo, pe~.o a V. Ex. que 
consulte a casa si concede prorogaçãa da hora 
do expediente para se continuar esta dis
cussão por mais 15 minutos. 

Consultado, o Senado concede a prprogação. 

· O Sr~ Gil Goulort .:... Sr. presi
dente, não quero alongar a discussão, meu 

' empenho é vel-a concluidtt. 
E, si pedi novamente a palavra, foi simples

mente par•a dizer alguma cousa a proposito 
do requerimento olferccido pelo honrado se
nador pelo Rio Grande do Norte, no qual se 
pede que na publicação da acta incluam-se os 
votos olferecidos por escripto na sessão de 
h011tem. 

Devo dizer no honrado senador e ii casa que 
semelhante requerimento é excusado, pois 
que os votos em separado serão naturalmente 
copiados em sua integra, na neta que estou 
encarregado de apparelhar. 

0 SR. Q, BOCAYUVA-Apoiado. 
0 SR. GIL GOULART- Portanto, este req Ue· 

rimento póde-se considerar prejudicado. 
,· O SR. A!IARO 6AVALCANTI- Pois peço a 
palavra para o retirar. -

0 SR. GrL'GOULA.RT-E, aproveitando O en· 
~ejo, di!ei ainda poucas pala vrns em relação 
a delo.çao que se deu dos factos occorridos na 
sessão de hontem. . 

Já informei no Senado que pouco antes de 
começar a sessão eu mesmo perguntei ao di· 
rector geral dn secretaria si podíamos estar 
seguros de que havia completo isolamento rla 
sessão para com o exterior, ao que e!! e me 
respondeu affirmativamente·. 

Agora posso nccrescentar que o meu hon
rado collega 3n secretario pessoalmente foi re
vistar ~s tribunas das ·galerias, fechando ns 
respecttvas portas e trazendo as chaves, que 
conservou sobre a mestt até ao fim d11 sessão. 

Ainda se examinou o recinto, a ver si den
tro delle existin. alguma pessoo. extro.nha · de 
sorte uue para introduzir no salão os mem'bros 
desta co.sa que entraram depois de nbcrta a 
sessão, tivemm os membros da mesn. de ftt· 
zer o serviço de porteiros, o.brindo e fechando 
de novo o.s portns. 

Do.da assim mnis esta explicaçií.o, que julgo 
indisponso,vel pam bom orientar o publico 
sobre assumpto de to.manlw. grtwitladc, pela 
minha pa1•te, dou por terminnd11 o, discmsflo. 

O S•·. Atnut•o Cnvnh!anti -
V. Ex. sabe e vu dos proprios termos do mou 
requel'imento que mo releria no ~·equeri-

menta anterior, apresentado pelo honrado se.' 
nndor 11e!o Rio de Jttneiro, o qual continha 
apenas o pedido da publicaçlLo dos pareceres, 
mas não detalhadamente a acttt. 

Desde que o Sr. 2° secreta do, que acaba de 
fal!nr, ttpresentou outro para o fim de serem 
publicadas as netas· em sua integra., peço a 
V. Ex. que consulte o .Senado sobre si con
seúte na retirada do meu requerimento, 1101' 
excusado. · 

Ninguem mais pedindo a palavra, encerra· 
se a discussií.o. . . · 

Como mnis amplo, vota-se, e é r~eitado o 
requerimento do Sr. Gil Goulart. . 

Posto_ a votos, é approvudo o requerimento 
do St•. Q. Bocayuva. · 

4J Sr. Presidente diz que, tendo 
sido rejeitado o requerimento do Sr. Gil Gou
lart, cuja approvação prejudicava o do Sr. 
Amaro Cavalcanti,. vne'sujeitar este a votos. 

Vota-se, e é approvado o requerimento do 
Sr. Amaro Cavalcanti. · 

Vota-se, e é approvado o requerimento con· 
stante do parecet' da commissão de mnrinha e 
guerrn, n. 22, de 1893, cuja discussão ficou 
encerrada anteriormente. · 

OlWEM DO DIA' 

Votn-se, e é npprovado o parecer n. 1'1, de 
1893, da commissfío de mai·inhn e guerra, 
sobre o requerimento n·. 55, de 1892, de D. 
Mathilde Cnrolina de Sampnio Tavares, vi uva 
do Dr. Fr~ncisco de Paula Tavares, pedindo 
uma pensão .ou n, graça de considerar regulo.
risado o montepio obrigatorio de seu finado 
marido. . · 

Vota-se, e é appl'lólvndo o parecer n. 15, de 
1893, da commissão de constituição e poderes, 
sobre um telegramma da mesa ela Cnmara dos · 
Deputndos elo estado de Pernambuco, relativo 
ao g-overnador do mesmo estado. · 

E' annunciadaa votação secreta em 2" dis· 
cussfío, elo art. 1 o do projecto do Senado, n. 2G 
de 1892, autoristtndo o governo a fazer rever
ter ao serviço o.ctivo o coronel reformado 
Dionysio Evang-elista do Castro Cerqueiro.. 

O SR. CRuz (pala o1•r.tcm) pede licença 
puro. retirar-se elo ,recinto, pois que é sus
peito paro. votar !L mttteria sujeita o. delibo-
rnção do SenudC!. ' 

Corrido o cscrutinio, recolhem-se 33 cspho· 
rns, sendo 23 pt•etns e lll hmnctls. 

g• rejoittulo o art. Jn por 23 votos contra 
10. 

Pica prej ut!icndo o art. 2". 
Vota-se em 311 discussão, e ó !Lpprov!Ld!L o 

o.cloptadtt para ser submottida ti. so.ncçfío, a 

.. , 
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· proposiçãodn. Camara dos Deputados, n. 123, 
de 1892, mo.ndando incluir na proposta de 
despeza, que pelo Ministerio da Fazemla tem 
tle ser nnnualmente apresentada no Congresso 
Nacional, ns quantias necessarias para paga
mento ás viuvas e herdeiros de o!llciaes Jl1lle
cidos, do meio soldo a que tivessem direito, 
segundo o. lei em vigor no tempo do falleci
mento, uma vez que nquelles tenham pl'O
vado o ~>'!:lu direito até ti. época da elauora~ão 
da proposta. 

Segue-sé em discussão unica,e é sem debo.te 
approvndo o parecer n. 16, de 1893, da com
missão de constituição e poderes, sobre a Ji. 
cença solicitada· pelo Sl'. senador Generoso 
Marques dos Santos. 

Segue-se em discussão unica, e é sem del1ate 
opprovadooparecer n. 17, de 1893, da com
missão de constituição e poderes, sobre n li
cença pedida pelo Sr. senatlor Francisco Ma
noel da Cunha Junior. 

EntJ•a em 2" discussão, com o parecer das 
commissões de constituiçiio e poderes e de Jl. 
nanças, o art. J• dn proposição dtt Camttro. 
dos Deputados, n. 118, de 1892, definindo o 
que seja sello federal, proporcional e fixo. 

O Sr. President:e- A commissão 
de finanças apresentou parecer, mas deixou 
de fundamental-o, como era obrigada na fór
ma do regimento. 

. · O sr: Amaro Cavalennt:i-Sr. 
presitlente, como membro da commissão de 
tinancas, tenrlo assignado o parecer em dis
cussão, cumpre-me informar o Senado do que 
occorre a tal respeito. 

Em vista do. discordancia que ha surgido 
em diversos estados, a applicação ou o lo.nça
mento tlo imposto do sello, quando fundado 
em lei estadoal, a recente lei de orço.mento 
de 21 de novembro de 1802 consignou, em 
seu art. 2" n. 4, autorisação pam rever-se 
o regulamento do seno, mantidas as taxas 
fixas e propol'cionaos, esto.beJecidas na lei e 
actos emanados do poder e autorisação da 
União. . 

O intuito do legislador, com tal autori~a
ção, conl'eridn. ao Poder Executivo, foi justa
mente 1l1zer cessar essa diverg-encia, no modo 
de entender ou applicar o imposto relerido,
qmndo de esphera estn.doal, ou quando do 
espl\ora faderal, de maneirn. que o pro,jecto em 
discussiio contóm mo.teria escusada e redun-
do.nto. · 

O que cumpro fttzel', e quanto antes, é o 
seguinte : quo no regulamento, de quc·cogitn. 
6 ttrt. 2" da lei citltdn., se accautelem todas as 
hypotllescs, COlll'ormo os intuitos dtt autoriso.
çiio alludida. 

Assim, pois, não ó uma Jhlta que o pnrecel' 
em discussão viesse sem ser fundamentado, 

porque, si ao Senado bem parecer, a minha 
opinião é : que o mesmo·projecto volte á com
missão de fazenda, mediante o requerimento 
que vou ter o honra de apresentar, para to· 
mar em consideração o regulamento rle 21 de 
feve1•eiro do corrente anuo, expedido pelo 
governo, e que, pensa, não satisfez nem os 
intuitos nem mesmo o alcance das disposições 
contidas na autorisação legislativa que lhe 
fôra outoJ'gada. 

0 SR. ANTONIO BAENA-Apoiado. 
0 SR. AMARO C,~VALCANTI _;. Não lm, por

tanto, necessidade de lei: temol-a. O que urge 
é verificar si o· regulamento já expedido sa· 
tisfaz as .1\ypotheses cogitadas. 

Penso, Sr. presidente, e até peço aos meus 
honrados collegas dos difl'erentes estados, que 
no seio da commissão apresentem os casos de· 
divergencio. occoJ•ridos, afim de que ouvindo 
as reclamaçues e confrontando-as com as dis-. 
posições do regulamento, annexo no ultimo re
Jatorio do ministerio da fazenda, e de accôrdo 
com. a autorisação, que jit existe em lei, 
procure-se o meio de traço.r de uma vez para 
sempre a linha divisaria entre o que é sujeito 
ao seno estadoal e o que respeita ao seno 
federal. (Muito bem.) 

E' lido, apoiado, posto em discussão. e· sem 
debato n.pprovado o seguinte ... 

Requerimento 

Requeiro que a proposição da Camara dos 
Deputados, definindo o que sejn. sello federal, 
proporcional e fixo, volte ti. commissão de ft. 
nanço.s para que, revendo o regJilamento de 
11 de Jevereiro ultimo. expedido pelo governo 
sobre o assumpto, verifique si elle se acha 
de accordo com as disposiçues e intuitos da 
lei n. 126A, de 21 de novembro de 1892, art. 
2• n. 4, e dê parecer a esse respeito para deli
beração ulterior do Seno.do. 

So.la das sessões, 23 do maio de· 1893.-
A mar o Cavalcanti. · 

A proposição vae ser devolvida á commis· 
são de finanças. 

Segue-se em 3" discussão a proposiçiio da 
Camo.ra dos Deputados, n. 102 de 1892, ele
vttndo os vencimentos dos patrões do Arsennl 
de Guerra tht Capital Federo.!. 

n S•·· .João Neivn pensa que essa 
proposi~•iio niio tem mais razão de ser, á vista 
do uma outm approv11d11 pelo Senado e já 
sa.nccionado pelo Presidente da Republica. 

O prqjecto sanccionl\dO que ainda llo,je se 
leu aqui é o qu~ se discutiu sob o n. 107 de 
1892 e que mandava equillllrar os primeiros · . . . 

.... 
··:.; 

.·., 

.. ~ .:,: 
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e segundos- patrões do Arsenal de Guerra da 
Capital Federal aos machinistas do mesmo 
arsenal e bem assim· a equiparar os venci., 
mentos dos macllinistus das lanchas ainda do 
mesmo arsenal aos das lanchas do Arsenal 
de Marinha. 
. Isto hoje é lei,esta sanccionado; entretanto, 
o projecto que oSenado esta discutinrlo manda 
equiparar o soldo dos patrões do Ar.>enal de 

· Guerra aos dos machinistas do mesmo 
arsenal.e estes por sua vez aos . machinistas 
do Arsenal de Marinha, vindo assim gravar, 
piir demais, o areamento. 

Não vê o orador. razão para approvar·se 
este projecto, porque, pela lei sanccionada, já 
os venciment-:>s estão equipa11ados. 

Sendo assim, parece que este pro,iecto fica 
prejudicado pela lei que foi sanccionada. 

E' o que tinha a dizer. (Muito bem.) 
Ninguem mais pedindo a palavra, encerra

se a discussão. 
· .Vota-se, e é rejeitada a proposição,· que 
;vae ser devolvida a Camara dos Deputados, 
com a communicação do occorrido. 
. Segue-se em 3' discussão a proposição da 
Camara dos Deput:1dos, n. 127 de 1892, con
cedendo ao .3" escripturarlo da Alfandega de 
Santos, Ru.ul Cavalcante Vereza, seis mezes 
de licença. · 
. 0 SR. Q. BOCAYUVA- Devo lembrÚ a 

V. Ex. que tambem est11 proposição esta pre
Judicada, porque o individuo a quem se relere 
já falleceu, 

Ningueril mais pedindo a palavra, encerra
se a discussão. 

Indo proceder-se a chamada, verifica-se 
não haver rrl'ais no .recinto numero para de
liberar,. pelo qúe faz-se a clmm 1 da dos Srs. 
senadores que coni pareceram a sessão e 
deixam de responder os Srs: Elyseu Mar·tins, 
Alineida Barreto, Firmino da Silveira, Ruy 
Barbosa, Braz Carneiro;. C. Ottoni e Ame rico 
Lobo. 

A votação 1lca adiada por falta de numero 
legal. 

Esgotadas as matarias da ordem do dia, o 
Sr. presidente designa para a do dia 24 : 

Discussão unica da redacção do projecto do 
Senado, n. 43 de 1892, marcando ordenado 
aos escrivães do juizo seccionn.l ; 

Votttção em 3' discussü.o dtt proposição da 
Camam dos Deputados, n. 127 de 1892, con
cedendo ao 3" esct•ipturn.rio elo. Alfn.ndegn. de 
Santos, Raul Cavalcttnte Vereza, seis mezes 
de licença; 

Discussü.o unica do parecet• 11-. 21 de 1893, 
da commi !SÜ.o de marinha c g-uet•ra, sobre o 
requerimento do 2" tenente .Josó Paulo Nabuce 
Cirne, ex-commissarlo da armada, solicitando 
11 rcversüo ó. classe a que pertcnclo. ; • 

1 n discussíio do projecto do Seriado, n: 5 de 
1893, modificando o decreto n. 848 de 11 de 
outubro de 1890, sobre n organisação e pro
cesso da Justiça Federal ; 

I" dita do projecto do Senado, n. 6 de 1893, 
concedendo o auxilio de 100:000$ para fun
dação, em Curytiba, da Universidade de que 
trata a lei do estado do Parana n. 63 de 10. 
de dezembro de· 1892 ; 

1" dita do ~rojecto do Senado'; ·n. 7 de 
1893, ampliando a organisaQiio da Pl•ocurado
ria da Republica e Fazenda Nacional ; 

2' dita da proposição da.. Camara dos De· 
putados, n. 131 de 1892, autorisando o g-o
verno o. contractar com o engenhéiro Melville 
Hora as obt•as que se propõll construir no 
porto desta capital. 

Levanta-se a sessão ás 2 l10ràs e 20 minutos 
da tarde. 

1~· sessao em 24- de maio ae 1893 

P1·esidencia do Sr. Prudente de Moraé~ 
· ( -vice-pre~idtmte) 

SU .\!MARIO-. Chnmndn- J,oiturn dn nctn- Ex r•· · 
umN'rl'.- Pnt•ccar- Discut•so o requerimento do Sr. 
Caolho ltodt•lguos- Vatn.ciio- On.u&!\l no ni;..
Discussü.o ela J•odncciio do projec~o n. 43 -· Discurso 
o emondn. do Sr. Uomensot•o- Explicnt;ües dos Srs. 
pt•esidunto o Gomons~n·o- Discut•so e omend!\ do' 
:St•. Elysou ).fnrtins- Ennet'rltlllcnta dn. tllsuussiio o 
vatncü.o- Yutaçiio o n $1 discussão dn. pt•oposiçã.o 
n. 1~7- Explic:v;iiu tlo Sr, pt•esidonto- Discussão 
do p!U'ucot• n, 2!- Disout•so elo Sr. Joito Neivn. ,O 
votnçil:o- Votru:i.i.o <los pn.t•ocn.t•es.ns • .J o G- Dis
cuKsii.o 'lo pt•(.ljectll n. 7- ltmondn. do :::ir. Amn.ro 
Cnvnlcnnti- OIJservn~üus Uo Sr. pt•esidontu- H.eque
t•lmonto elo St•. Amn.ro Cn.valcnntl - Votnoiio
,211. discui'lsiio dn. proposição n. f3L- Discurso do sr. 
Sou~n. Coelho- Oh:M.lt'VnQõos llo Sr. presidenta-
Adinmonto dn. discus~ii.o, • 

Ao ineio-dia comparecem 32 Srs, senado
res, a saber: Prudente de Moraes; Gil Gou
lart, Antonio Baenn., Souza Coelho, Joaqw,m 
Sarmento, Cruz, Coelho Rodrigues, Elyseu 
Martins, Catunda, João Cordeiro, Theodoreto 
Souto, José Bernardo, Oliveira .Galviio, Amaro 
Cavulcanti, Almeida Barreto, Firmino da Sil
veira, Joaquim Pernambuco, João B11rbnltio, 
Gaspar Drummond, Messias de Gusmão, Coe
lho e Campos, Virgílio Damasio, Monteiro de 
B11rros, Quintino Bocayuva, Braz Cl1t•neiro, 
Ar-istides Lobo, Saldanha M11rinho, C. Ottoni, 
Americo Lobo, Rodrigues Alves, Aquilino do 
Amarn.l e Suntos Andrado. 

Abre-se a ~essão. 
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E' lida, posta em diseussão e, não havendo 
reclamações, dá-se por approvada a acta. da. 
sessão anterior. 

Comparecém depois de aberta a sessão os 
Srs.: João Pedro, Manoel Barata, Gomensoro; 
João Neiva, Domingos Vicente, Joaquim Fe· 
Iicio, Silva Canedo, Pinheiro Guedes 0 Luiz 
Delfina. -

Deixam de comparecer com causa parti· 
cipada os Srs.: Francisco Machado, Cunha 
Junior, Rosa Junior, Manoel. Victorino, Pa· 
ranhos, Generoso Marques e Pinheiro Ma· 

. chado; e sem causa participada os Srs.: Thomaz 
Cruz, Nina Ribeiro, Ruy Barbosa, Laper, 
Eduardo Wandenkolk, Campos Salles, Joa· 
quim de Souza, Joaquim Murtinho, Ubaldino 
do Amaral, Raulino Horn, Esteves .Junior, 
Ramiro Barcellos e Julio Frota. 

O Sr. Coelbo · Rodrlguelll -
Sr. presidente, sou forçadó a reproduzir a · · 
mataria do meu requerimento do dia 20, que, · · -" 
Da fórma do regimento, ficou prejudicado· · ·· 
por não ba ver na occasião numero sulficiente -. 
para votai-o, e cuja discussão me parece ter 
provarlo que elle não só era procedente como 
opportuno. -. 

Limitar·me-hia a reproduzll·o, salvo a 
parte final, que tambem está prejudicada, si. ._, .
não fossem passados cinco dias e não tivesse 
havido .uma alteração muito sensivel no· 
passoal que ouviu-me. assim como aos meus 
honrados antagonistas. Limitar-me-hei, po· 
rém, a resumir per summa capita o que então 
se passou. · · . 

Tratava-se, como os honrados .senadores 
então presentes devem recordat··se; de dous . _ 

0 SR. 2° SECRETARIO (se1•vindo de 
c.onta do seguinte 

telegrammas remettidos pela Camara dos -'-
:l') dá Dep11tad~s de Pernambuco e pelo S~na~o, . , ... ; 

commumcando à esta casa que a prtmetra -. · 
havia dacretado e o segundo JUlgado prece· 

EXPEDiENTE 

Officio do presidente do Tribunal de Contas, 
datado de 22 do corrente, agradecendo a re· 

. messa de um exemplar !los Annaes do Senado, 
correspondente á Constituinte e li I• sessão da 
presente legislatura.-Inteirado. 

0 SR. 3° SECRETARIO (se1•uimlo de 2°) lê e 
vae a imprimir para entrar na ordem dos tra· 
balhos o seguinte 

PARECER • 

N. 24-1893 

· O corpo commercial da cidade da Parahyba, 
no estado do Piauhy, reclama contra a exor· 
bitancia do imposto de 4 "/., lançado por lei 
daquelle estado, sobre a importação de mer· 
cadorias de procedencia estrangeira e as de 
cabotagem, a que se refere o art. 7", ns, I e 2, 
da Constituição Federal. · . 

A coiilmissão de finanças, apreciàndo os 
termos da reclamação alludida, -não '.duvida 
que ella assente em razões muito attendiveis; 
entretanto, desacompanhada, como se acha, de 
qualquer documento ou prova a respeito, e 
sem, ao menos, indicar a lei estadoal que 
creou o imposto, arguido de· inconstitucional 
-parece li. commissão, que· a sua ma teria 
deve ser adiada. 

Sala das sessões, 22 d,e maio do 1893 .:.. 
Amaro Cava/canli (relator).-Domingos Vi
cenle,-Saldanlla Mm·iaho.-Q. Bocaywa.
Montciro do Bm•ros.-Rod1·iguos Alvos.-Ubal, 
dino do :Amaral. 

dente a accusaçü.o do governador, a quem · · ~ 
participara es!a decisão, para que deixasse o 
exercício e o passasse, na fórma da lei, a seu 
substituto legal,· o vice-governador. 

o parecer da commissão ouvid~t s.obre um 
desses telegrammas, que lhe foi remettido, 
opinou que elle fosse archivado, porque: ,Pri~ 
melro, não conhecia a lei a que se referia ; se· : 
gundo, elle n~o ti _!lha fón!Da otllcial, era antes .. 
uma commumcaçao graciOsa. . 

Impugnei os dous fl).ndamentos do parecer, · · 
ponderando que a materia era muito impor· 
tante, como não se podia negn:r, e que, si o 
conhecimento daquella lei era necessario, a 
~onclusão a que devia chegar a cÇ>mmissãó· 
era adiar o parecer. ate que v~sse cópia do 
mesmo, requisitada pelos canaes competentes; . 
e, quanto ao segundo motivo, ponderei que .\ 
os referidos telegrammas eram, sem du vtda ·· 
alguma, officiaes, quer pelos seus autores, · · ·· 
quer pelo seu'destinatario, quer pela sua ma·· . :: 
teria, quer ainda pela sua t~rma. 

Concecli, porem, que o honrado relator da 
commissão tinha razão em um ponto: tratan· 

· .. 

do-se de mate1•ia tão importante, o telegram· 
ma, embora acceito como meio olllcial . de 
communicação entre autoridades constitui· 
das e sobretudo necessario em casos urgen-
tes, devia ter stdo seguido de uma communi· 
cação deto.lhada da parte do seus autores; e, 
isto posto, sustentei que a ma teria não era 
impertinente 11.0 Senado, nem podia passar, 
indifi'erente, porque incumbe-lhe, como á 
Camara dos Deputados, v:etar pela guarda da 
Constituição Federal, que circumscreveu as 
estndoaes aos seus princípios constitucionaes, 
no art. 63, e que consagrou no art. I • aRe
publica Federativa, sob o regímen represen
tativo, regímen que tem co~no. dogmas a pri· 
masia do Poder Legislativo e o empcacltcmont; 
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.. ' / o prunen•o annullado pelo governaclor de perante seus tribunaes, seu unico juiz, como 
Pernambuco, e o segundo escfl,rncciclo pelo governador, é o Poder Legislativo. 
n,te.smo governador, que contitlúil em exer· Concedendo, porém, que meus honrados 
CICLO, apesfl,r elo vice-governaclor ter sido antagonistas tivessem ·razão, · que aquella 

•·· chamado a elle pelo SenaclOí na fórma do lei íbs~e incon~tituciono.l, .como preten
§ 12 elo art. 2" ela lei numero 63 de 13 de clem, nao poclerm, apezar dtsso, ser·annul~ 
abril deste anuo. laela pelo Poder J udiciario do Estado nem 

Orà, a dualidade elo governo,nõ que importa desobedeci~a pelo governadO!', a quem re
a .de governadores em um Estado, não se stava o mew legal ele deixar o exercicio de 
pode considerar negocio ).leculiar ao mesmo ~u.o.s funcções e apresentar-se perante seus . 
Est:~.do, é negocio que mteressa profunda- Jlllzes, para, no caso de ser conclemnado, re· 
n,tente a ~oda a União,; e quando fosse nego- c~rrer, mt fórmo. do art. 59§ I' da Constitui-
CIO peculiar do estado,seria um caso de inter- çao Federal, para o SupremoTrilmnal. . 
vençfío dos podere> federaes, nos termos do . Verdade é, ~r. p~esidente,que o governador 
§ 2' do art. 6". pttra manter a sua fórma de tmha um~ sérm d1fficuldade para fazer isto, 
gove1•no, que deve ser a mesma elo art. 1 o ela parlL seg·mr este 9an.linho, que ~m tt estrada 
Con.stituição ; e ainda concedido que se nfío larga o rect11 do d1retto e da lei ; porque Iú. 
ve~JJlcasse o caso do § 2' do citatlo artigo h a. dons Poderes· Judiciario5, um que elle 
sermo do§ 3', des.de que o vice-governador, creou e que sustenta, outro que elle achou 
chamado a assumir o exercicio pelo senado do organisado pela .i unta que o precedeu na ad
Estado, pedisse auxilio ao governo central, miJ!-istraç~o do Estad? e que prova,velmente 
para mantel-o no exercício do mesmo cargo. sera o um~~ r~conhectdo 11elo seu successor, 
Nesta hypothese. os poderes feclero.es terittm Poder Judtctarlo em que,é escusado accrescen
necessarialliente de conhecer da le~itimidacle tar, elle mio confia muito. 
do tit~lo dessa o.utoridade,e negar 0o auxilio, Or!t• sem querer desvendar os segredos da 
cttso tlvllss~. duvilla sobre ella, duvida que legalidade, ~em remontar a, muito longe, 
P!tra mim não existe, porque 0 caso estú. pre- aill~t:no. que s1 algue~ póde pur em duvida a 
Vtsto de modo inequivoco pelo referi1lo § 12 leglttmtdade da magistratura anterior a que 

. do art. 2' da citada lei n. 63. foi constituída pelo governador de Pern~Lm· 
Con~ra estalei, entretanto, objecta-se que buco, J!-ÜO e elle nem aquelles que sustentam 

el!a í?1 vetada por inconstitucional, e incon· t\ legahqade de seu exercicio, porque foi a 
. stttuciOnal porque a Constituição no art. 70 mesma JUnta que estn:belec~u· aquella magis· 
só!llente cogita da pena como suspensiío ap· tratura u que h11vm dissolvido o con· 
plicada pelo Poder Judiciaria. gresso, que foi substituído pelo actual, que 

Ora, contra o ·veto applicou-se 0 remedia elegeu governador, que lit estú. em oxercicio. 
que a c t't · - De modo que si esta mttgistratura não e le~al 

ons 1 U!QttO const<gra no art. 30 : a tambe.m niío e. o. cono"'resso, nem, por cot~se· ~ 
lei vetad!t foi ':_Otada por dons terços ; e 
q~anto a mf~Ttcçao do art. 70, me parece que ctuetlcta, o proprLO governador. 
nao teem razão aquelles CJUe combateram-me De tuclo isto concluo que estó. desorganisado 

o Estado de Pernambuco com duas ma"'istra· 
por,C!Ue a priol·i.não póde pare.cel' inconsti- turas, dous pocleres executivos. e p0odorL'" 

· tucwnal um11 lei que applictt ao governador w 
doEstado, .depo)s_de condemntldopelo Semtdo, n:ccr_esc~ntm• c?.m dons poderes municipaes, 
a ~~smachspostçao que o art. 53 da Consti- SL nao tivesse Jtt .a mUlta tluplica.ttt do que 
tmç~o Federal app!ic:1. ao Presitlente d11 Re· tratar· · 
publica, apenas pronunciado peltt Gamara dos O SR. .TaXo BARnAwo-Nestn. desor"o.ni· 
Deputados. Stlção falta-lhe só requerer o esto.tlo de sitio. 

Aletn disto, me po.rece que lm nécessidade O Stt, CoEr.no RODRIGUEs-Si ou tivesse o 
ele fazel'·Se uma distincçlio, que meus honra· pocler e a influencia necessarios ante os dons 
dos antt:gonisttts nfío quizeram fazer, entre pttrtido> que entre si disputam o pocler n~t· 
suspensao penal e suspensão preventiva. quelltt terra, acredito o nobre semcdor que o 

A Constituição de Pern~tmbuco fttlla sempre meu conselho a ambos seria reconstituir todos 
da suspensiio-pena; não fulla tla preventiva, os poderes ou acabt~r com as tluplicatus e 
porque esta ó elfeito da pronuncia, que é re· volt~tr uo antigo estado, ao anterior ú. tcoet· 
guiado. pel11s leis do processo, C!ilmO se póde lidada. , 
ver no nrt. 94 do. lei de 3 de dezembro de Mtts isto e apenas um voto e n prova elo que 
1841 o no art. 29 tla lei de 20 de setembro de os neg~cios daquelle estado nüo me deixam 
1871, tís quae~ lilz rel'erencia expressa o art. tranqtu!lo. 
119 da mesma Constituiçüo do Perrmmbuco. O SI~. JoÃo BARUA.r.uo tlú. um ap[l,rte. 
Accr•csce quo ~1!-tes.tl~ s~IS]~cn~o, nom o gover· . _O Sa.Er.Ys!lu MARTINs-Roliremtt inteJ•ven-
11\lt!Ol' esta su,]e!to n JUrtst.lwçao do !'odor Ju- ''I LO do potlcr federal que 11o po.z JlcnriL alli im· 
d1ctal, nem este pótle obrigai-o a comparecer metlin.mente rcsttcbelecitla. · 
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O SR. · CoELHO ·RoDRIGUES - Mo.s, notem Mas quando mesmo tivesse esse direito, que . " 
VV. Exs., é tüo melindroso o Estado de Per- nego, nüo quero exercel·o agora, pelo respeito. 
nambuco, que, depois de suscitada o.c1ui 11 que devo aos nobres senadores e ê. casa de ··· _.:?,: 
questão, vieram. telegrammas annunciando que todos fazemos parte. . · · 
que o Poder Judiciaria, quero dizer, o Tr!bU· P1•ocuro apenas circumscrever-me a ques· ,.:,. 
nal de Appellação, annullou a. decisU:o To Po- tii.o de direito. E si algum dos nobres sena· · 
der Legislativo. dores que me contestam me convencer de· que 

Entretanto, Sr. p1•esidente, pelo. propria estou em erro, em lagar de reyoltar-me contra 
Constituição,. cuja legitimidade nU:o estti. em o meu vencedor, dir-lhe-hei de bom gratlo : 
questão, o ,juizo que tle'Cia.conllccel' do pro·. Eris mihi magnus Apollo. · 
cesso do governador não era o Superior Tri- Volto,. porém, a conclusão a que queria 
bunal de Appellação, mas uma especie de chegar, para não alongar· o debate. Consta· 
jury especial, presidido pelo presidente da· me que o governo reconheceu a legalidade 
'quelle tribuMl, e vinte dos ,juizes mais gra- do exercício do governador Barbosa Lima. 
duados e antigos daquelle Estado, nos termos Não e provavel que o .tenha feito sem motivo 
do art. 69', muito serio e plausível. E, uma vez que te· 

Parece-me que estau1os chegando a. um mos de tomar uma solução definitiva a 
ponto em que bem se pode n.pplicar o que dizia respeito, vamos pedir-lhe as informações que 
Tl!iers do governo de Napoleão III : · « Não teye,. afim de ver si siLo taes que .pos~am di· 
resta mais um erro a commetter». mmmr o sobresa.lto em que me acho em rela· 

E, apezar de ta.ntas illegalidades e tnmul· ção áquelle estado. 
tos, entendem os honrttdos· senadores que o Tenho concluiclo, e peço a V. Ex., Sr. pre- · 
melhor é não nos intromettermos nos nego- dente, que laça ler na mesa o requerimento 
cios lle Pernaambuco, porque a intervençii.o que vou mandar, . . · · ·. 
do pode1• federal é que pode perturbar a paz Vem a mesa, é lido, apoiado e posto em· · ··· 
daque!Ie estado· tliscussão o seguinte · · 

E, para. prova de que elle estit em paz, leu
.se aqui o manifesto do governador, ma.nilest.o 
de cuja linguag'em eu só pude concluir que 
havia commettido uma. injustiça quando 
emitti o juizo de que cada um elos lados não 
oirerecia garantias aos direitos do outro, por· 
que quem escreve aquillo no meio de tantas 
contrn.riedades é muito capaz de gamntir não 
só os direitos dos seus adversarias, como até 
dos seus inimigos. 

O que e facto, porém, é que twje o Estado 
de Perna.mbuco, olllcialmente, e o governa
dor. O governador e o Estado. Tudo mais são 
zeros, que só teem valor ti. direita..daquella 
unidade. ( .4po1'tes,) 

Pois porque nU:o chegam as perturbações no 
Estado de Pernambuco ao ponto em que che· 
garam no Rio Grande do Sul havemos de 
cruz11r os braços e dizer: deixemos as cousas 
como estiLo, que vae tudo muito bem1 . 

O SR. 'JoÃo BAR.BA.Luo-0 governo federal 
nU:o tem o direito de intervir. 

0 SR.. ELYSEU MARTINs-Note O honrado 
senador que lá jú. houve muita bala e muito 
sangue. 

0 SR. COELHO RODRIGUES- Por isso mesmo, 
pnm evitar a repetição, e que dig-o que e 
necessal'io executttr as leis e rest11belecer · 11 
Ct\l!U(I, 

Entretanto, como llisse outro dia e repito 
agom, não quero commentar os factos ; elles 
silo tiio gmves que, commentados, podem sus· 
cittn• muittts otliosidadcs, e ni\o sou nenhum 
cavalleiro ttndttnte, nem tenho interesse em 
feri'!• pessoas. (Il!t 111n ap(wte.) 

Requerimento 

Requeiro· que se peça· ao governo. que > 
informe si o vice-governador de Pernambuco: ,.._. · 
pediu-lhe auxilio para mantel-o ·no governo --~ .'~ 
daquelle estado o. que foi chamado pêlo respe· · <, · 
ctivo Senado, e, no caso aillrmativo, que deli•.. ·. · 
beraçU:o tomou· sobre o pedido. ·. · · 

S. R.-Sala dnssess1les,24demaio dél893;- , .-
-A. Coalho Rodriuues, . ·, · . · '· 

O §1•. João D~rbaJho diz que d, ·'': 
honrado senador pelo P1auhy, volta·á questiio .~ .~ ... 
que o Senado resolveu, e, ·em tuGia quant() · .: 
expoz nU:o trouxe consideração alguma nôvà; ·' ·· 
o Semtdo estti. inteirailo do que se discutiu · 
naquella occ~siüo. Por sua vez,·. tambem, · 
nadJ tem que accre~centa1•, pois que as suas: · '· 
razoes pnrecem subs1sten tes ; ma1s · uma vez 
o nolJre senador deu nma lição a que· o. 
orador se conr~ssa rebelde, porque nU:o lhe 
trouxe a convicçiio. 

Nesttts condições, parece que 11 mataria 
.estú. conhecida, e este expediente de pedir 
ao poder auministrativo os. J'undttmentos .. 
do seu acto a respeito ·de materia que 
tem de vir mais tarde ao conhecimeuto do 
Senado, póde ser 11tó uma precipitação. 
Além disto, a ma.teria, conlbrme foi deduzida 
h•< dias, ó inteiramente n!heia ás nossas 
deliberações, o ha uma clisposiciio no regi· 
menta do Senado que o vedn ele tomar co
nhecimento de nssumpto sob1•e que niio póde 
deliberar. · • 
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Ora, o Senado em rélação á situação de 
Pernambuco não tem delibernçiio que tomar. 

Portantll, nada tem que resolver sobre ore· 
querimento do nobre senador. 

Nãt~ querendo voltar ao desenvolvimento 
desta ma teria, reporta-se o orador ao que disse 

· anteriormente. 

O Sr • .Jonklm Cni:unda não 
. se oppõe á passagem do requerimento do 
nobre senador relo Estado do Piauhy. 

E' sempre pela acquisição de esclareci· 
mentos e pedidos de informacões ao governo 
federal, para bem orientar-~e o Senado no que 
tem de resolver. 

Dest>ja mesmo que haja occasião de 
mostrar-se que o governador de Pernam
buco é rebelde. que tem tido nesta época 
difflcil, que todos atravessam, um procedi
mento um tanto perigoso, isto é, tem sido 
rigorosamente observador da lei ; é um 
governador que acima dos interesses das 
paixões e partidos collocou i1 observancia 
da lei ; em vez de calcal.:..a, como a maior 
parte a tom calcado, fez-se· escravo della e 
dahi veiu a guerra que se lhe move ••. 

UM Slt. SENADOR-O legislador. 
O Sa. JOAKI~r CATUNDA responde que, não o 

legislador, mas esse espírito de rebeldia a 
tudo quanto não é satisfu~ão de interesses 
fucciosos. 

O orador, portanto, não querendo tomar 
parte na discussão, mas- com conhecimento 
perfeito dos motivos, que levaram o governo 
federal a dar sua acquiescencia ao prece-

. dimento daquelle governador, não se oppõe 
ao requerimento do digno representante do 
Piauhy, pelo contrario, o acceita, porque 
está certo que. dos dados, que hão ele vir ao 
Senado; se reconhecerá que o illustre gover
.nador de Pernambuco é um dos que podêm 

. na época actual·ser tomado como exemplo de 
gouernador republicano. 

Ninguem mais pedindo a palavra, encerra
se a discussão • 

Vota-se e é approvado o requerimento. 

ORDEM DO DIA 

Entra em discussão unica a redacção do 
projecto do Senado, n. 43 de 1892, marcando 
ordenado aos escrivães do juizo· seccional. 

O !ilr. Gomcnsoro niio sabe se vae 
desviar-se dos estylos regimentaes otrerecen
do consideraçücs sobre o modo por que estú. 
redigido este projecto. ' 

Como o Sr. presidente sabe, quando o autor 
do substitutivo o'otrereceu, ibi sua mente bom 

clara a que tinha presidido á apresentação do· 
projecto o anno passado: que se daria aos es· 
crivães seccionacs este ordenll.do, independen
temente das custas auferidas. 

Nessa occasião, o orador mostrou uma es· 
tatistica, da qual se verificava a exiguidade 
dessas custas. Entretanto o projecto, como se 
acha redegido, pD.rece-Ihe que póde dar logar 
a duvidas sobre este ponto: si, tendo os es
crivães estes vencimentos, ficam privados da 
importancia das custas. Pergunta, portanto, ao 
Sr. presidente si é possível apresentar uma 
emenda declarativa da redacção. 

0 SR. PRESIDENTE-SÓ á Vista da emenda 
poderá a mesa resolver. 

O Sa. GOMENSORO pede permissão pl).ra lêr · 
a emenda; (Lê,) . 

Terminando, assegura ao Senado que esta 
foi a. mente do autor do substitutivo. que, si 
estivesse presente, ·podia fazer a mesma de· 
claração. ' · 

Vem á mesa e é lida a seguinte 

Emenda 

Sem prejuiso dos emolumentos estabele
cidos em lei. 

S. R.-Sala das sessões, 24 de maio de 
1893.- Gomensoro, 

O Sr. I:arelllhlcni:e (depois rle re
cebe?· a emendn)- A emenda do honrado se
nador não póde ser acceita por contrariar 
exp1•essa disposição do regimento. . 

O art. 135 do regimento do Senado dispõe 
o seguinte'. (LIJ..) 

Nesta discussão poderá supprimir-se ou 
substituir-se algum termo da dicção, mas não 
cm artigo ou parte delle, ou alterar qual
quer de suas disposições, salvo na hypothese 
do artigo seguinte: · 

« Art. 136. Si o projecto for incre pado de 
envolver absurdo, contmdicção de artigos ou 
infracção da Constituição, o Senado decidirá 
préviamente esta questiio por proposta da 
mesa ou de algum senador.· 

Decidindo-se afirmativamente, será o ·pro
jecto dado para discussão na sessão seguinte, . 
afim de soíl'rer as necessarias emendas, e vol- . 
tará á commissão para redigll-o de accordo 
com o vencido,» 

Ora, o projecto, cuja redacção se acha em 
discnssão, dispõe o seguinte (lê): 

«Os esc1•ivües elo juizo seccional percebcrito 
o vencimento annual ele 2:000$ no Districto 
Federal, e nos estados elo Rio de Janeiro, 
S. Pttulo, Minas Geraes, ·Rio Grande do Sul, 
Bahia, Pernambuco e Pará, e de I :000$ no3 
demais estados. » 
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o honrado senador nilo increpa de contro
dicçilo ou n.bsurdo a redacçilo do projecto, que 
manifestaml'nte nilo contém nenhum desses 
vicias;- :t sua emenda nilo se propue a sub
stituir uma ou outra palavra da redacção, 
uma ou outra p!n•ase, no sentido de tornar 
aquella. mais clar·a ; o que seria diillcil, visto 
que a redacç,iio parece bastante clara. 

A emenda propõe uma modilicaçilo, que é 
um ndf.litivo ao pcojecto em sua essencin, isto 
ó, que se accrescen te ao q üe. foi votnclo mttis 
·a seguinte clausula-sem pl'ejui~o dos emolu-

assim 11 redacção da lei mais de harmonia 
com os principias grammaticacs. 

E' lida, 11poiado. e posta em discussão a 
seguinte 

Emenda 

Que se supprim11 a conjuncçilo - e - logo 
após as· p11!avras - districto fedem!. -
Etyseu 'lfa!'ti11S. 

mentos ··stabetecidos em lei. · Ningubm mais pedindo a palavra, encer· . 
. Como vê o Senado, ó uma tlisposiçilo nova, ra-se a discussão. ' 
que se pt•etenue ntlditar ao projecto, quando Vottt·se e é approvnua a redaccilo do pt•o· 
. este esr.á Gom a sua discussão tet•minndtt e jecto n. 43 e bem assim a emenda do Sr. Ely·. 
simplesmente se trata ela rcdacçiio, dtt fót•ma seu Martins. 
que deve revist!r o pro,;ecto.- _ Ann~n~cia-se a votaçilo, em3" discussão, da 
. Em vista, pots, ela cilspostça.o expressa do propos!CaO d11 Gamara dos Deputados n. 127, 
regimento, 11 mrs:t nilo pótle submetter 11 i.le 1892, concedendo no 3' e~cl'ipturario da 
apoiamento a emenda que acab11 ele ser 11pre- Alllwdeg11 de Santos, Raul Co.valc11nte Vereza, . 
sentada. · seis mezes de licen~a, 

Só á C11mnra tios Srs. Daputados, como re-
visam do projecto, compete modificai-o nesse 
seritiuo ou e~i1 outt·o, si assim .i ulgar conve
niente; mas niio no Senado, cuja missiio em 
e,m rela.çiio ao assumpto está terminll.ua. 
(Apoiados.) 

O SR. Gom::o~soRo (pela o!'dem )-Seri11 meu 
intuito, pedindo a pahwr:t p3la ordem, re
querer n retirda do m3u requerimento, si 
V. Ex. nilo th·esse dccla.ratlo que em vist11 
do regimento nlio podia recel.Jel-o. 

Acceito pcrf<Jitl1menb a cxplicaqiio da ulti
ma pat·to; mas, tendo s ,Jlicitatlo tn.ml.Jem 
expltcuçiLU do pl'imeim, css11 niio me foi dad . 
. E como clieguoi· ao meu intuito, ji1 que 
niio pude set• vit1vel <t minh11 emenJa, lic<trt\ 
ella como elemento hlst 'rico pnm a cxplica
çiio do pensnmento não só do o.utor do sub
.stituti v o, ~o mo do Senado. 

Estou satisH;i to. 

O Sa•. Pn•o"identc, 11nnunciando. a 
votaçiio, em 3' diocussão, tht propo,;ição da · 
Cttmarl1 dos Deput:1dos n. 127, dti 1892, conce· 
denr.lo seis mezes de licenca-n. Raul Cavalcante 
Vereza, 3' escripturario da Allitndega de San
tos, Iembr11 no Senado que na sessilo anterior 
o St•. Q. Bocayuv<t annunciou ·a fallecimento 
do funccion~trio, 11 que se refere a proposição . 
pot• votar, e accrcscenta que est:mdo verili· 
co.Lia 11 exo.ctidilo do facto. deixo. de mandar 
pro~cder a escrutitlio sect•eto. 

Posttt a votos, é rejeitada a proposii)ilo, que 
vao ser devo! vida á outra ca.mara com a com· 
mnnicaçilo do occorrido, 

Entra em discussilo unica o parecer n. 21, 
de 1S'J3, da commissilo d~ marinlm. e guerra, 
sobre o rzquerimento do 2' trnento Jo>é Paulo· 
No.buco Cirnc, ex-commisso.rio 'da at•maua, so· 
licitan(lo a revcr>üo ti class~ a quo pe tencia. 

o S1·. JEa::;sca·J'III[:u·tins- E' um11 O §•·· Jofto ~eiva-Sr. presidente, 
questilo de mttis ou menos purez't de re- como roi:l.tor do parecer que se discute, vc· 
·dncçilo; n que mo traz {L tr•ibuna. n!Lo thu• algumas inlbr•maç•ües ao Senado, com· 
· Diz o pt•ojccto :«Os esct•iviles do juizo· sec· qtmnto nrtnelle nüo tenha sido impugnado. 
cional pm·c :l.~er•ií.o o vencimento rtnnual de O tenente Nttbuco Cirne 1bi olilcial tlo lit· 
2:00U$ no distl'icto 1i:Jdeml, e nus escui.lo; i.lo zomht du at•macl<t e nell11 sot·viu por 11lgnm 
Rio de .lt1neit•o, etc.». tempo, to.! vez prestando bons serviços, o que 

A conjtmc,,üo e nilo tem razilo de ser, e por nilo ponho em tluvid:t. Deram-se, entretanto • 
. isso pt•oponJro a su11 suppressilo. · graves l't1ltas no navio cm que esttwa embar· 

Como su vê, ó insignillcn.nte a emenda que catlo: fttlta rJe sobr.•sulontes t.i outros objoctos 
proponlw, purérn, apura um pouco a gmm- e tttó de ditlheit•o, Por estus lltlttts l'oi submet· 
matic:1 lltt lei. · 1 ido o requerente :1 procr.sso o conclemnado a 

E' uuut simples con,iuncçúo, que me pa- dous annos o quatr-o mezcs de pt•isilo o elfecti· 
reco escusada, Liovendo-so dizer: « Os esct•i· vrtmente est11va em )Villegaignon cnmpr•i!ldo 
viles dojtwoseccionalpet•ceburiioo vencimento a sentença, quando foi perdoado ; o pet•da.o, 
annmtl du :.!:000$ no distr·icto federal, nos poróm, nilo excluiu tt pord:t do emprPgo, que 
estuclos do Rio de Jtmeit'O, etc.» o ([eixtw con,;equento it sent,·n•;tt. Agom, uasettdo nesse 
n. conj unc9fío pat•a o tiJ:ltl do perioclo, pondo perrliío, pediu reYet·súo pttrll. a classe 11 que 

a:~:o~Auo 1J- v. r 
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pertenci11 o apresentou it commissiio documcn· 
tos de despez11s por ello feitas o que deixaram 
de ser· ,i untos 110 processo; ent.re esses cstil 
um r·ecibo de SOO$ pagos a alguns musicas em 
Montevidéo e que, nem sir1uer cstit visado ou 
legalisado. A commissiio declarou, portanto, 
não ser competente pura ,iulgar• da. vomcirlat.le 
desses docu:nontos e rclHillilitn.l-o; si elle se 
julga prejnt.licttdo, deve pct.lit• ruvistio ele seu 
processo ; cmq uanto nii.o o Jlzet', creio que o 
Sena.do não ú comp3tento pa.ra. o considerttt' 
justificado d11 a.c!cusa.çtio a que me tenho 
rel'critlo. . 

O ii!!\••• Prel!liidcent.e-Vou submetter· 
tt votos o requerimento do Sr. Amaro C11va1- . 
canti, apez:tr de ter vindo extemporanea
mento depois dG encerr11c.la a c.liscussão · do 
projecto. Porém, como contem, materia inno
cente. e visto que está nas attri]mições da. 
eommi3silo da legislação e .iusti~a. niío somo· 
LliJlco.r o projecto como alt"ral-o, sul!stituil-o
e pot· conseguinte fundir dous ou tres em um 
só, não tcnllo tluvüll1 cm submettel·o à con-
sideração d11 caso.. · 

0 SR. A~IARO CAVALCANTI (pela 01'clem) re
quer 11 retirado. do seu requerimento. . 

Ninguem m11is p~clinclo a p11Ia.vr:t,encerrn-se 
a discussão. 

Consllltaclo, o Senado consente na retirada. 
Vota· se, e e approvado e adoptado o prcr .. 

jecto pttra passat• ti. 2' discussão, intlo nntes ás: 
com missões de justiça e legislo.çiio e de fi
nanças. 

Votn.-se o é approvad:t :1. conclusão do pa
recer. 

Segue-se cm I n discussão, e é sem ele bate 
approvacla o acloptada., pat•n. passll.r ti 2·1, indo 
.antes tÍ. commi~~i'io de Justiça e Legislação o 
projer,to do Scnndo, n. 5 de 1803, moclillcantlo 
o deC!'cto n .• 8'18,de 11 elo outubro de 1890,so .. 
bre tt ori:\anisa~ilo c pt•ocesso da Justiçce Fe· 
· de,~al., · 

Segue-3e em P cliscets<iio, e c.\ sem debate 
approvatlo o ncloptallo. p:wa JllSSar it 2•, indo 
antes it commissilo de finanças o projecto do 
Smwlo n. ü ele 1803, conc~clendo o auxilio ele 
100:000$, pl1rtt fttndaçilo,cm CUJ'it,yba, da Uni· 
versitlade ele quo t1·tLta a lei elo estado do 
Para.ná n. G:l de lO de t!czcmlJro de 1802. 

Vem it mesa a so3uinte 

uECL,\ItAÇÃO DE YOTO 

Declo.ro que votei con tL't\ o projecto n. G do 
correnteanno. 

Saltt d:ts scsslics, N de mnio de 1893.-Jo,to 
Bai·úatho. 

Etltt•a, em 1" clis~ussüo rruc ó sem clebn.tc en
cerradn. o proj8cto elo Scnatlo n. 7 ele 1803, 
n.mplittnr.lo f\ or~:<nisr~ção dtt proctwado!'ia elu. 
Republica c Fazcmht N:wion:tl. 

Vem 1!. mesa., e lido, :tpolaclo c posto cm 
tliscu~siTo o scgu i n te 

ll.aquarimanto 

Requeiro que f\ commis~íio LI~ justiça o 
leg'islnçt1o t\0 lo!11Jtt' con!tccimcnto e dt\1' p[tl'C· 
cer sobt•c os projectos nu. ti o 7 do Senado
unillq ue-os om 11m sú-como convem t\ na
turcztt cltt mtttol'itt tle amuos 
· Sttht clt~s scss<ics do Sanutlo,~2-1cle mnio de 
18\l3-.lllt<ti'O Lhvatowllí.» • 

Sogue·se em 2' discussão, com o parecer da. 
commissii:o de obras publicas e empt•esas pri· 
vilcgin.das, o art. I" da proposição du. Camal'l1i 
elos Deputados, n. 131 do 1802, autoristtndo 
o gorcJ•no t\ contrata.r com o engenheiro Mel-, 
ville Hom as obt•as que se propue construir· 
no porto dest:1 cajlitul. 

O St~. SouzA CoEWO - 81'. presidente, de-· 
poi~ tlc apprlWt\clo cm I" discusstio este pro- · 
jccto,l'oi clle submett!do ti. commissão de. obL'as: 
publicns pr~r:t dar plll'cc~r ; e como até ago· 
m t:tl pll.t•ecct• ai1vla não h ou v esse sido dis· 
tl'ibuitlo, peço u. V. Ex. que aclie a votação· 
d11 :~·' discussão pn.t•a o primeiro dia de sessão,. 
por~uc os St'.>. senatlot•e> aimht niio tonnram 
conhecimento per li: i to tlo a~smnpto. 

O !!'ir. Prel'lidente-0 St•. Souzf\ Coe
tito pede adiamento dtt votação dtt segunda 
tliseus~ilo deste projecto, visto que t\ casa 
aindtt não bmou conheciment-o dopn.t•ecer· da. 
commissão que teve tb ~er ouvida a re
Slleito. · 
Ess~ pure~et• jit foi impresso, ma~, por tles· 

cuido dos continuas, só 1bi tl.striLuido· 
depois de annuncíttda a. discussão, quam!o. 
cs.m llistribuiçtio tlevcr<t s~r J'eita nç começo 
cltt sessão, ttflm de que os Srs. semttloJ•es ti· 
YO'SCm tempo tle exttlltinat' O Pl'L1jecto e O pa·· 
reccr. 

Esgotadas as materitts do. ordem do dia, 
o Sr. presidente designa para a do dia ~5 : 

Continuação da 2" cliscusstio tia 11roposir;uo 
dtt Cnm:wn. doo Depu taelos n. 131 elo 1892, 
mttorisu.ntlo o governo n. cont.t•actJu• com o en
gcnhoit•o ~Mville Horn. as obl'll.S quo se pro· 
põo construir no porto clcsttt capitu.l ; 

~·· discussü.o elo projecto do Senado n. 48 cle-
1892, extinguindo o imposto de heranças e 
lrii!:tttlos ostabelecidos sobre as o.policcs dtt di· 
vidtt puiJlict' ; 
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.. 2" dita. da. proposição da. Co.ma.ra. dos Depu
.tndós n. 3,1 de 189.2, a.utoriso.mlo o Presidente 
da. Republica. a. creo.r uma. a.llh.ndega. na. ctt· 
pita.l do estallO de S. PlLltlo o outra. na. cidn.
de de Juiz de Fora., estttdo de Minas Geraos. 

Levanta-se a. sessão ú. 1 hora. e 30 minutos· 
da. ta.rde. 

17• sessno em 2i de maio de 1BY3 

P1'csidc11cia do .81·. · P1·mlente de "lio1·aes 
( v:~e·pl·esirlante) 

SU:\1:\[An TO- Chnmn.rln.- Loiturn c ln ndn- gxpg
DTU!Ii't':·:- Pnl'c!C.H'U~- DiRCI11':'1•1 do ~t·, Ül'lll.- ÜB!ll·::\1 
no llT.\- Crmtinwv:ã'l lliL 211. discns~iin tln. pt•oposiç;i.rJ 
lt. 131 rlo ·JSi12- Di:->cm•sns do:-.; 81•s .• Toíi.o I\tJIVil, O. 
Ottoni, .Tn:in 1\'oi\'n o :\mnt•o Cnvnlc:tnti- gnwnrln.
gllC:ll'l'ltlllOJltO •ln rli~cnss:io- Clmmn•ln- Atlintt•,nnto 
fln Vllhr.iin- ~;1 1\if.icn:-oRii.rl r ln pt•n,il!cto 11, ·1S fio 1802-
]){p,cursr) th Rt•, A.1nm•ico Lobo- l•;nlOnlln:s- Di:-;cm•:.tn 
rlo St•, l:ncl!•igun:{ A,lvos-. l•:mPn!\n-. DiSCI}I'SO du 
St•. Anmt•o Ctw:Llo:llüt- .Admmon~:l <ln dtscu'\:·mo. 

0 SR' ) 0 SECRETARIO dt\ co.uta do seguinte · 

EXPEDIENTE 

Oflicios : 
Dons do I • secretttrio da. C1tmaro. dos D3· 

pntados,datados de 23 o 213- do corrente mcz•· 
remettendo as seguintes 

PROPOSIÇÕES 

N. 4-1893 

O Congresso Nacional de~reto. : 
Art. i.' E' elevado.· it categoria de al

lhndcga o. mesa. do rendas geraes do Santa. 
Annn do Li vro.mento, no csütdo do Rio . 
G!•o.ntle do Sul. 

Art. 2.' A mesa. de rendas gemes !lo Pe
loto.s. no referido estado, fica. habilitadapara. 
fitzer os despo.1lho> de que tl•ata. o decreto 
n. 70G3 de 31 de outubro de 1879. 

Art. 3. • Fiea o Poder Executivo o.utorisàdo 
n abril• o credito necessario pa.ra. lttze1·1á.ca ús 
despezns originada.s por este decreto; revo· 
gadas as disposições em contrario. 

Camara. dos Deputndo3,23 de maio de 1893 •. 
-.Taliu Lopes, pr2sidente.-Ar.t011io .1;eredo, 
1 o secreb1l'iO.- Antonio Bo·I'(JCó" de Atf•nydc 
.r~mirJI', 2" secratario.-A' commissilo de. 11-
nançr~s. 

N. 5-1893 

Ao meio-din. comparecem 33 Srs. senadores. 
nsniJer: Prudente de Moraes, Joilo Pedro, Gil 
Goulo.rt, Antonio Bacna, Souztt Coelho, Joa.
quim Stwmento. Gomen~oro, Cruz. Coel~o 
Rodrigues, Elyscu !llartms, Cntumht, Joao 
Cordeiro, Thcodoreto Souto, José Bernardo, 
Oliveira. Gab·iio, AlmcitltL Barreto, João 
Neiva, Firmino da. Silvcit•tt, .Joaquim Per
mtmbur.o, Coelho e Campos, Domingos Vi
cent~. Q. BoctLyuva.,Arlstitles Lobo, Saldn.nhtt 
Marinho, Joaquim Felicio, C. Ottoni, Americo 
Lobo, Rodrigues Alves, Joaquim Murtinho, O Congresso Nacional resolvo : 
Pinheiro Guedes, U. do Amaral, Santos An· Art. 1.• Fic11m npprovadas as divisões dé. 

''-t .. 

... · ... 

·~ .. 

_, 

drnde o Lnir. Delflno. district.o:; elilit'ot•ne.> organisttdns pelo Poder .. 
Abre-se a. sessão. Executivo po.rn os seguintes estudos : Pal".i., ·'' 
E' litln,, posto. em discussão o, nüo havendo Mttranhão, Ceará, Pet•nambuco, Alagims, São 

reclamaQlies. diL·Se por approvada a. acto. do. Paulo, Rio Grande do Sul e Diskicto Fe· 
sessilo anterior. der~tl. 

§ 1." O estado da Balda. flca dividido de ac- . 
. comp:.1.recem.dcpois de rtbert11. a. sessão mais corda com 11 01·ganiso.çilo propostn. pelo Podar 

os Srs. senadores : II'Ia.noel Barata, Amuro Executivo, menos com reltt~üo nos municípios 
cavalcnnti, ,Joüo Barbttlho, Messias de Gus- do. Conceição do Raso e do Monte-Alegre, que 
müo, Virgílio Do.ma~io, Monteiro de Bnl'l'os, farão parle do quinto e nl\o do quarto dis-
La.per, Ilt·uz Ca.1•neiro e Silva Canetlo. tl'icto elcitoml. 

Deixnm de compa.recer com causa. pnrtici· § 2." O estado de Perno.mbuco tlcn dividido 
llalla os SJ•s.: Frttncisco Maclutdo, Cunho. Ju- de accortlo com o. organisa~·ií.o proposta. pelo 
nior, Hostt Junior, lllanoel Victorino, Para- Potler Exeeut,ivo, accrescentnndo-sll no pri
nhos, ArJuilino d•J Amam!, Generoso Mar- moiro Llist.ricto, depois do município de 
ques, Ha.nlino Horn e Pinheiro :Machado ; e Olinda, o do Jaboo.tilo. 

; '• 

I~ 

sem cnus!L ptwticipo.cht os St•s.: Thomaz Cruz, § 3. 0 O estado do Rio de Janeiro se comporá. 
Nina Ribeiro, Go.spttt' Drummond., Ruy Bo.r· de cinco districtos eleitoraes: 
bostL, E. Wttmlenlwlk, Campos Salles .Toa- lo, o l" districto terti pOl' sedo n cidade de .. '' 
quim do Sou~tl., E;tcves Junior, Rt\lllÍl'O Nictheroy e·~ompt•ehenderti os municípios de· 
Bnrcellos e Julio Frota. M!Lge, ltttbora.hy, Rio Bonito, Ca.pivary ,Bnrro 
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de s. João, Cabo Fl'io, Araruama, So.· 
quaremo., Marici e Nictheroy ; 
· 2•, o 2• districto terá por séde o. cido.de de 
Campos à comprehenderá os municípios de 
Maco.hé, Magdalena, Campos,S .. Toão do. Barra 
e Itaperuna ·; 
. 3•, o 3• districto t9l'tÍ. por séde a cidatle tle 
Cantagallo e comprehentlerit os munHpios de 
Padua, S. Fidelis, Itaocal'a, S. Francisco Lle 
Paula, Cant gallo, Duas Barras, Carmo, Fr·i· 
burgo e S:1nt'Anna de Mncacú ; 
· 4•, o 4' districto ter·U. por sede a cidacle ele 

Vassouras e comprehenlleri os municípios de 
Sapucaia, Pn.rallyba, Vttssouras, Pirahy, 
Itagm1hy, Iguassú, Petropolis e Thereso· 
polis; 

' 50, o 5' clistri cto terá por sede a cidade lle 
;Rezende e comprehentlera os municípios lle 
Sant11 Thereza, Vttlença, Barra ~o Pir11hy, 
Barra i\lansa, Rezendc, Rio Claro, Parat.y, 
Angra dos Reis e S. João Marco;:. 
. § 4." O estado de Minas Geraes fica dividido 
de accoruo com a organisação proposta pelo 
Poder Executivo, menos com relaçiio ao 7" 
districto eleitorn.l que compor-se·lli1 dos mu· 
nicipios da r' .. rmigtt (séde),ltapecerica, Campo 
Bello, Inhalima, 'Dores do Inuaya, Abaeté, 
Bambuhy, Piumhy, Araxi, Patrocinio,Carmo 

. do Rio Claro e Dores ela Bo~. Esperança. 
Art. 2.• Revogam-se as disposiçües em con· 

traria. 
Camara dos Deputados, 2-1 de maio de 1893. 

~ Joao Lope,-, presidente.- Antonio ;bc1·edo, 
1 • secretario.- .4ntonio Bo1·,qe! de ,tthayde 
Junio1·, 2' secret:trio.- A' commissü.o de jus
tiça e legislaçilo. 

Do Ministerio da Justiça e Ne~:ocios Interio· 
1•es, datado de 22 llo corrente mez, devolvendo, 
devidamente sn.nccionado, um dos :tutogra· 
phos d:t resoluçiio do Congresso Nacional, au
.tol•isn.ndo o governo a reformar no posto de 
tenente do extincto corp~ de policia dest11 Ca· 
pita!, na fürma tla lei vigente, o capitiio ho· 
nornrio llo exercito, ex-tenente desse corpo, 
Antonio Jos~ AI ves.- Archivc-se. 
; 0 St~. 21 SECI.\ETAR!O JG e VÜO n. imprimir 
pa.ra cntt·ar na ordem dos tralmlhoil os se· 
g1üntes 

PAHJ~OERES 

N. 25- 1893 

Discorda 11 commissií.o de justiça e legislil· 
çiio do· sentir d:t commisslio llo marinha e 
guerra, que interpoz o p:lol'ecer n. 297 con· 
clui nela por acceitu.r em smt totttlidade as 
ementlas,o:fl'erccidus pela C11mara ·dos Srs. De· 
putmlos, à proposição do Senado sob n. 21 do 

1891, reorgo.nisanllo o Supremo Tribunal Mi-
litar. . 

Ncgtt a commissüo se.u assentimento: 
1.• A' emenda que se contem na alinea c 

do art. 2' substitutivo, pois afasta-se o que 
ahi exprime do Jllano seguido desde a apre· 
senta,iio d:t proposição -: de aproveitar-se os 
mn.gistratlos em disponibilidade, cm quem, se 
presume pratica de .i ulgar ; dallllo-se, além 
disso, exclusiio de utmt classe; · 

~." A's que se referem n.os arts. 6•, 7• e B•, 
porque os artigos correspondentes na alludida 
proposlç•iío consultam com mais justeza os tra· 
ball10s do tribunal ; . 

3." A' que se refere ao art. 7', e quo tem 
o n. 10, por desnecessnria, visto ser igual a 
dispcsiçiio, sem discrepancia do paltwrns, no 
que se pretende emendar; 

4.' A' do§ 13 do art. 1<1, por ser a disposi
çilo do paragrapho llo mesmo numero do ar· 
tigo da pt•oposição mu.is util nos seus etreitos, 
niio distr:tltindo pessoal da secretaria; 

5.• E' mais conCot•me com as praticas se
guidas até hoje, e sem razü.o do ser para sua 
alteração, o que se contem no art. I~ e para· 
graphos da propo>içiio, para ac~eitar o que se 
innova mt emend:t, que lhe cot•res}Jonde e que 
tem o n. 15; 

6 •• Em ril.ZÜO do n.ugmento om tlespeza, que 
póde ser supprimidasem prejttizo para o ser· 
viço do Tt•ibunal, niio é acceita a emenda ao 
a1•t. 1:3, numerada.!G, rererente « ó.s vanta· 
gens do3 olficiaes » em e!fectivo exercicio da 
armada; 

7.• A' emencla ao art. 14, por dasnecessa
ria tambem, visto como .o que przceitúa este 
artigo é exactamente igual ao que .reza.:a 
emenda; . 

8," Nilo acceitn a emenda. ampliativa, que 
tem o n• I 9, por escusalla. em visttt da regra 
firmada na lei sobre concessües de licenças a 
funccionarios ; 

9.• Assim mais não acceita por desnecessa· 
ria a que se inscreve sob n. 15, sendo· certo 
que a formula e motfo da pl'omessa de posse 
do cargo não se ri uma excepçiio da estatuidtt 
para o secretario ; 

lO. Nlio pMe acceitnr, ainda, a emenda que 
tem o n. 2::1, porque, sendo essa lleterminaçiio 
recebida, impedirit os trabt1lltos t•egulares do 
Tribunal ; si bem que no governo ·fique livre, 
em emergeneins extrMrdinarias, agir como 
lhe rlitat•· o interesse lia naçü.o ; 

11. Finalmente, por desnecessaria, vistQ 
·s~r o. disposiçü.o iàtt proposiçilo literalmente 
igual a que tem o n. 2'!, a emenda no art. 17. 

Com taes fundamentos, é de pat•ecer quo as 
demais emendas devem sot• Mcei tas. o assim 
emendadas, e com as 11lteraç~cs, c.le simples re
dacçlio, que se noto.m no § 5" da de n. 15 onlle 
se lê-mini~tmi·-, quo ó -min11tm·-, e no 
§ 1• do art. 12 da pt•oposiçüo que tliz-·~·~ut,l<~-
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menta- qtmndo é-1·eqimeneo- : deve 11 re-
feridl1 proposição ser 11pprovada. -

Sala d11s commis>ões, 20 de maio de l803.
Gomcl1&ol'o.-J. L. Coellto e Campos. 

O Sa. Cauz - ... quer ir de encontro · aos - · / . 
elementos que alli procuram o progr~sso, a: .• 
liberdade, a orientação com os principiosfe· · ·. ·· >. 
deraes. . , · ·-· -~~ 

Assim, Sr. Jll':·sidcnte, ven llo trazer ao co··' · · · ' .. 
nhecimento do Senado, para que este fique · 

N. 213-1893 

I 
sabendo, em- visttt do telegramma, que no· · · 
Piauhy está em execução pelo proprio gover· ·. · -

A commissão de legislação e ,justiça exr~mi· nador. o r_ecrutament.o forçado .. E.;t~ alli · 
nou, como lhe cumpria, o projecto do Senado sendo mvathd;t a propriedade do Cldadao, se· · 
sob n. 4, q!J~porseu art. I• faz computar na gundo dizem.os sig-natarios .destetelegramma, 
pena de prlS<!O por crimes da classe do exer· que teem a lazenda Altamira cercadtt com o: . , 
cito o tempo da prisão preventiva, e no art. 2' fim de recrutarem-se os homens do ~raba· · · · 
estende aos delinquentes da me~ma classe o lho. . . 

', tit .. 6' ~o codigo penal da armada, quanto iL O }'iauhy, Sr. presid.en~e, ultimamen~e. tem· 
extmcçao tia acção e da condemnação. servido como que de ':Ive1ro pnra a polma do~ . - .. 

A i" disposição, sobra impôr-se pelas razões Amazonas, para a pol1cia do Maranhão.. .· 
~~perfeteita1 equidade r:justiçtt, emd que assenta, o Sa. CATU:\DA- O Ceará tem seryido. .:';~ 
mz pttr lo novo co~J1go penal e li de outu· t11mbcm par-:1 tlivers11s policias. .. Í' 
bro de 1801 e do colhgo penal da armada. , · · ::<~~ 

Não h a porque não 11mpliar 0 direito vi- O Sa. 9auz- E temos o recrutamento for·. . '" 
gente á classe tio exercito, quando milit.'l. a çodo, deyHlo, prov;welmente, 11 um t~Jegt'l1m· ·: . ·;;~~i 
mesma razão ,jtiridic11 a senrespeito. ma do UJUd11nte-gc1;~;,111 Ené~s Galyao, ma~· . 

A . 2" disposição tr.m igul1l procedencia .dando o.mb11rcttr o 3? bn~11Umo de mfantarm · ;)f. 
9.uant? ~i. su11 npplicnçiio ao· exercito, quando e n~<'nc111r volun~·~ ~~os, e entendo o govern11 .. , . _, 
Jl1 o dtre;to pennl da armada precncl!c, neste do1 que o volunt,tu,ulo devo ser pelo recru· · 
particular, lacunas Lltt legislação pen11l do tam_ento. _ . . . 
exercito, emqu11nto um codigo não se pro· E1s a razao, S~. pr~.~1tlente, por que venho .· . 
mulgn., de accor.do. com 0 t~ireito penal mo· ~~·~zet• ~o co~hccunento do Senado ~st~. tele· , 
derno, em subst1tu1çiio de tl!sposições obsole· ~ramm.t, Plt.t. que 1lquo o Senado mt,trado 
t11s varilts, qüo regnln.m os delictos mllitnres. do que por a!IL Vll.~so p~ssando. . . . 

'~ 

Entende a. commiss~o que 0 projeck1 estti Pedem-me pro' !dc.ncii1S, mas pt•ov!dencl~~ 
no caso de set• adoptatlo. tenho _eu po:. mm!tt,s vezes r,ed1do, Jlt 

. _ • . dest11 tttlmna, Jlt pela tmprensa, .la pot• ,tele· 
Sttla das commissues, 2o de maiO de 1803.- gmmma, no presiuente dtt Republica, sobre a. 

J. L. Codlto e Campos, - Gomensoro. desorienttt~ão do tudo quanto 111li se pass11, · 
sobre o imrosto que 11Ui ~ómente paga o ad· · '.·. 

O §•·· C1~uz- Sr. presidente, pé di '11 
pnl11vra para npresen!ttr ao Senado um tele· 
grammtt que recebi do estado do Piauhy, 
assign11do por pessotts que me merecem com
pletl1 confiança, para JilZCI' sentir ainda uma 
ver. no Senado que o e:; lado do Piauhy precis;t 
de entrur na ordem, tm paz, que precis(l de 
,justiça. 

versaria politico. 

Já. desta co.deira, Sr. presidente, fiz o meu 
protesto por oecasião eh sCJ' a !li accla•llli!Ü•· 
nomeado govcr·nador o Sr. Coriolano Silva ; 
,iá dest:t cad··ir!l, Sr. pt•esidentc, fiz senti!• ao 
Senado que nüo vir•ia. aqui lltzer opposiçüo 
sy;;tematictt no go1'ei·no, que p1·ocm•aria sem· 
pre col!t!uzir·mc tendo como base tt justiç:t, 
tendo como base o dit•eito o bndo como lmse. 
sobrctmlo, tt Constituição lederttl de 2,1 de Je· 
vere iro. 

Entretanto, Sr. presidente. vejo que no os· 
tado liO Pinul1y o ;.rovel'nadot• que lit temos, 
em vez do cerc;t!'·se do elementos republi
canos o conservadores, procura, perm ittam· 
me tt e:o.:pressiio, eomo !Jystcrico republicano, 
verdadeiro d~soriontndo ... 

O Sa. JoXo CoHDEmo- E' caso novo lt\. 

Os col!Bctores, ultim11mente, fazendo o ar· 
ro!11mento do imposto do dizimo, segundo. 
estou informado, ti Yemm as listas de voltar 
li<Ls mãos do g'OI'ermulor nos mesmos colle· · ' · 
ctores, afim de f!ULl Jb.>sem os adversarias po· 
liti.cos solH·ccm•t•egados com mais um terço. 

O Sn ... Er.YsEt: 1!.\R'rii\S - Ha natumlmente 
cxng-gm•o nisso. · 

·O S;:. CRuz-Não soi ,,i lm exaggoro, o ln c to 
ó qué 11 imprenso. Llo estado reclttma contro. 
tmlo isto. 

Vo o g·ovm•no acaba de sanccionar cem 
mil contos pam ttnXiliO' O.s industrias ; e· 
entretanto vojo no Piauhy ere11r-se o imposto 
de ü "/. ~O~It'e a unictt lltbriea do tecillO$ que 
lit existe, como tam!Jem sobra tt companhia 
de vnpores, e ttind11 muü, 5 "/. sobro trnnsfe· 
rencias de ncçües, quct·entlo, c,om este im-
posto, mal11t' tt industria nnscente, sómente. 
porque 11 m11iorit1. dos o.ccionistus é dos ati ver· 
~arios, meus 11migos. 

o SR. CATUNDA-Sobre o producto liquicto 
da lit b!'ic(l. 

. -
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O SR.. Cm:;z-Sobre o producto liquido, e o 
que c m<lis, sobre os fundos de reserva. ! 

Jit aqui apresentei a.o Senado uma repre· 
sen~o do corpo co:m.nercittl da, Parnahyba, 
quctxnnolo-se sobre o imposto de 4,(0 sobre 
facturas, irnposto este inconstitucion:.tl. e so
bre o qual chama, em su:.t mensagem, o Pre· 
sidente da Republica, a at.tenção do Senado. O 
Sr. Sar7.<1tlel!o. por telegramma.. contiiderou 
este imposto inconstitucional, e depois, para 
ser agl'tl.davel ao governndor do Pia.uhy, es
quecendo-se das leis, mandou que continu
asse u. cob1•auçou. do mesmo imposto. 

DO\'O dizer quo u. prnpria União, por sua 
· vez, ,já teve do so1Tl·m· sendo co br:.t• I o ás f:.tzen · 
das nacionacs o imposto do dizimo. Feliz
mente, o llt•;o justica ao ministro ela. fazenda, 
mantlt,u este qunnto nntes suspender o rel'e
nido imposto, o por um aviso, ordenou, 
quantlo dis'o tivera çonhecimonh ao procu
rador seccional, que denunciasse sobre este 
facto. 

Eu, como .iiL disse, desejo n ordem o a. paz 
no Piauhy. Oe paiotid6s que exis~iam no Pi
auhy, quando sa proclamou a RepulJlica,, ac
ceitaram-a,,' como tinha. ella. sido acceita em 
todo o Brazil,com Ii ores e palmas, 

O Sn. Er.YsEu MARTil'\S-Mas depois, houve 
quem qui?.cssc fazer um par-tido que tivesse 
por chefe o Sr. Mn.rqucz de Pttl'ttnagnit. 

O Sn. Clwz-Fn.lht V. Ex. no Marquez de 
Paranaguit ; pot• ventura este cidatlilo deixou 
de ser IJ!'nzi!eiro? 

Vi pulJ!jcuda uma. carta deste eminente ci
dadão, dando a Republica. como f,tcto consum
mado. Devo ouservar que desde o ditt 15 de 
novembro ~eparei-me desso cidadão, com quem 
cortei as relttt;ües politicas que existittm entre 
nós; enit·ctnnto, faço justiço. ao inquebrant;wel 
caml!tcr. nos nobres sentimentos de tüo dis
tincto piauhycnso (apoiados) ; commetteritL 
elle pot• ventura <tlgum erro, fazendo sempre 
o que esl;i v esse no seu alcance em lleueflcio de 
suo. term? 

Por índole sou Jlaciflco; não tenho nconse
lho.do ;w meu estado <t desJl'llem, e si usei dtos 
pahtvms-hysteri,mo repuulico.no-e porque o 
governadnt• ptwece ter somente om vbttt leril' 
os ali vm•,>arhl.~, pondo de lado :L justiç,n., o di
reito, os verdadeiros princípios que devem 
,guiar esta. p;Lirht. · 

Assim. peço que se,i<t publiMd:t no. Dim·io elo 
Conqre;·s" o tell'gmmnm que rec:eht, afim de 
que eltq,(ttc no conhecimen~o do Pt·esidentedtL 
Ucpn!Jlicn, c pos,n. este ltt?.Cl' desttpp;u•ecer 
o auuso que a! li se estit dttndo e e contm tt 
Consti t.ui~lío. 

(Lii:) 
~<Tlwt•esinn, :23 de mnio de I 803-Semulm• 

Cruz-Hio.-0 governador Coriolano recrn· 
tamlo amigos nossos. 

Na fi1zenda AHn.mim, a força armada. in
vadiu-a, arrombando casas. 

Providencias.-Joao ela Cnt.;.-Dr. Marcos 
Araujo.» 

Sou o primeiro 11 lamentar as desordens 
que em outros r.st:tdos se estão d:.tndo, nunca 
aconselharei os meus amigos a que usem da 
forçtt at•mada.; cntretmJto' oh,ervo CJUC o go
verno do Presidente da Republica só attende 
itquelles que procuram ns ttl'mtts. 

0 SR. UBAW!l'\0 DO AMARAL-ISSO nada tem 
com o Presidente d:.t Republic:.t, süo actos 
locaes. 

O SR. Cnnz-Justttmente pelll m:i. orienta
ção dos que dirigem o 'E,tado; pergunto: niio 
devo trazer todos os 1\wtos ao conhecimento 
do Senado~ · 

Não devo fazer sentir no Presidente da 
Republica o que reza este telegramma, visto 
que o recrutamento ... 

UM SR. S!ll'\ADOR-Mns o govet•narlor não é 
um agente do Presidente da RepulJlica. 

O Sn. CRuz-Mas a quem devo dar conheci
mento clcstes factos, quando o Presidente é a 
suprema autoridade, que tem por dever man
ter e cumprir com lealdade a Coastltuição 
Federal? 

Neste caso, ficaremos impossibilitaclos de 
fazer tl'l1nspirnr nesta ca3a, perante o paiz, 
os auusos e tropelias que se praticam nos 
estados, no que niio posso concordar com 
V. Ex. 

Consulta.do, o Senado consente na publi
ca~ão. 

ORDEM DO DIA 

ContintHt em 2' discussão, com o parecer dn 
commissão de obras publicas c elllprezas pri
vilegiadas, o art. I" lht pl'OJlOHição Lia Cttm:.tl'l1 
dos Ueput:.tdos, n. !31 de 11:\\)2. autoris:.tndo o 
governo a con1ract1ll' com o engenheiro Mel
villc Hora. as obras que se propoe construir 
no porto desta capital. 

O Eh· ... 1foi'~o :Neiva-Sr. prcsiclentc, 
entro com receio na. quesülo sujeita, pl'inci
pttlmente ]lO!' ter <le con1;mrim• o parecer rl:.t 
com missão ele o!Jms puulicas,da qual lbi re
lator o nosso illustrndo collegtt e ~tLliio mestre . 
o Sr. senador pot• Min:.ts Geraes; mtts, J\tço-o 
no cumprimento de um dever, que, penso, 
dC\'C preterir considemr,,ucs pessoaes. 

Hontcm, cltego.nclo tt esta castt, fui aviso.llo 
de que o pltreccr da, illustmclit commisstio de
vcritt sct• hoje discutitlo, o como c!lli veL'ollVI1 
sobro matcrht elo magmL irnporto.ncia, acre
ditei que o Senado ni\o o polleritt rejoitaL' sem 
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um estudo minucioso; e, effecti vnmente, clu· 
Tanto a sessão, o honrado senador pelo· Ama· 
zonas pediu o adiamento da discussão, pot• 
niio ter sido d:stt·ibuido e impresso o parecer 
com o projecto. O intel'vallo dccot•rido Jbr· 
neceu-me ensejo p:wa considerar pe1· swnma 
capita o pro,jccto em discussão. 

·sr. presidente, peço a V. Ex. que me per
uiitta discut.íl• o parecer com o art. 1·• do 
projecto. 

0 S:t. PHESIDENTE-V. Ex. póde discutir 
não só o parece!• como todo o projecto. 

·o Sn .. ToÃo NEIVA...:.A commissão, fazendo 
a analyso do projecto e das obra~ nelle pro
Jlostas, reconhece que o commercio mnritimo 
reclama imperiosamente a construcção, neste 
porto, de vastos depositas alft1ndegados o edi· 
:tlcaçGes, que lacilitem a rapida carga e des· 
·Carga das mércatlorins, serviço que hoje se 
:faz com cleplol'twel morosidacle. 
. E' preciso bem accentuar isto - serviço 

·que se faz ho,je com deploravel morosidade. 
Est:1. morosidade, senhores, vem de longe. 
Diariamente, entram no nosso pot•to pa· 

·quetes e navios de rdto-bordo, carregados de 
mercadorias, que tem de desembacar, e pre· 
.cisanl'de carreg;Lr· de novo. 

Ora, as descargas, como o Senado snbe, são 
feitas por s:weil'Os ou tt!varengas, pl'Dpt•ie
·dade de uma. companhia, que monopolisa 
este serviço. 

Cada tonelada ele mercadoriti, descarrega· 
da nessas alvarengas, pagavn, ao tempo em 
·CJU.e se discutiu este projecto na Camara, 17$; 
hOJe ;pagará I 8 e 20$000 · 

. ~!em desta descarga que se faz, ila as es
tathas nas docas da alfandega, sujeita$ a 
·outra contribuição. 
. O impor•tu~or, pois, paga já p~la descarga, 

.Já peltt estadm. 
O Senado sabe o que tem succe~lido a este 

respeito no llorto do Rio de Janeiro e princi· 
Jlalmente no pot•to de Santos, ontle us cousas 
chegaram a ponto tal, que alguns importa· 
·dores preferiram martdar desembacar gener•os 
importados no porto do Rio de Janeiro e 
.tr•ansportal-os pela Estrada do Ferr•o Central, 
Jb.cto este que se ag-gravou considerM·el
mente o anno passttdo, porque deu logur a 
:uma accumulo.çtLO excessiva de carga, dl1ter
minando accentuada crise de transportes, 
.e tão not:wel que· a administração publica 
procurou evitttl·tL ou removel·a por metlídus 
-<.!e alta importuncia, sendo umtt dellas a 
.inscript;ilo de mercadorias po.ra certas c 
.ctesig-natlas e~ta~.Dcs. 

Deu-se, porétu, osto. c.1•ise de transpor·tes 
{lut•n.nt.e o anno 11assado, crise que se reno
vará, si desde jiL ni'ío se tomnwm pt•ovidencia,; 
a t·e~peito. O Sonn.clo manililstou-se solicito em 
:resolver o lll'oblemtl. 

. Apresentou-se este projecto dos Srs. Mel· 
vlllo Hora, que a com missão reconhece uccei· 
tarei, . sob certo aspecto, porque trata de ín·. 
tt•otluztr um melhoramento de alta impor· 
tancio. no vorto do Rio de .Janeiro. . · 

O SR. CrrRISTIMíO OTTONI-A com missão re· 
conhece a necessidade. · · · 

O SR. JoÃo NEIVA-O parecer não contesta. . 
n utilidade de melhoramentos nas condições 
da carga e descarga rle mercadorias no porto 
do mo de Janeiro. Esta. necessidade e incon· 
testavel, está f(,ra da questão. O que a illustre 
commissão impugna ó o meio proposto. . 

Apontando os inconvenientes de ailoptar-se , 
o projecto Melville, diz o po.recer que ni'ío é .o 
mais apropt'intlo o ponto da Prainha ; e uma.· 
dae razões capitaes que ttpt•esenta contm esta. 
escolha e a accumulação de detrictos arras". 
tados pelas aguo.s do monte, que virão aterrar , 
a parte do porto onue 1or const1·uida a 
ponte. . · , 

VPjamos si procede esttt razão, si elfectiva- :·· · 
mente se formarão os depositas de que f<11lli. . 
a illustre commissão. ·· 

Parece-lhe que a dragagem acarreta mui· 
ta despeza, devendo tal serviço ser eiTectuado 
á custa do thesouro. · 

_;,·.~·;;., 

. ·''" 

O illustrado senador por Minas, relator do 
parecer, sabe perfeitamente que no ponto da 
Prainha e em SlUIS proximidades não desem
bocam rios que possam arrastar gmndes de
positas ; totlos os rios da bo.hia clesaguam na 
sua parte norte e os depo;;itos ficam ahi ac· ·' · · 
cumulados, como S. Ex., quo é í'Pequentador 
de Petropolis e vioja todos os dias por essa. '·•'• 

zona, !ta de ter observado, reconhecemlo que 
é esstt a que mais tem so!l'ritlo pela accumu· 
lação de detrictos, trnzidos -pelas aguas da 
chuva para a parte mais baixtt . 

Por outro lado, o Senatlo sabe que u. barri1 
do Rio de .Janeiro hoje não e aque!la que se 
conhecia ao tempo do descobrimento do Bra· 
zil ; não foi aquella sondada por Pera de 
Souza, tt !Uttndo.do de seu írmito Martin Af-
fonso de Souza, e quo achou nella grande 
prol'umliuutle. . 

E sal.Jitlo que Duguay.Trouin fez proceQler 
a sondagens, pela qual se verificaram gmndes 
ttl terações . 

Neste seculo, Freycínet, que estabeleceu 
seu observatorio na b~tse do morro do. Gloria, 
vel'ificou que essas sondagens eiTectivamente 
nüo estavam de uccor•tlo cóm as posteriores. 

Hu. lJem poucos annos, em 1856, si n1o me 
falha a memoria, o lo tenente tio. armada, 
Orozimbo Muniz Barreto, Itoje ltonomrio, não 
sei si da exercito ou si da armada, pt•ocedeu 
a novas investigações, consign11ndo resultados 
dilrcrentes dos anteriores. 

o sn. Cmusl'IA!'\o OT'l'ONr-Menores sem· 
pro. 

··' .·. 
·,: 
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O SR. JoÃo NEIVA-Menores sempre. A 
formn~ão do b11nco da ponta do Carand u ba e 
d~ ponte do Imbuy, na barra do Rio ele Ja
neiro, promette fechar este, segundo calculos 
anteriores, no anno 2.200 e tantos, não tenho 
de memoria; o banco ahi.só precisa de quatro 
metros Jlara · chegar â. superllcie das baixas 
marés. 

No interior da balda, navegando para Pn
quetá, para a Praia G t•ande o para Petropolis, 
conhece-se o banco. que existe em frente á 
ponte dessas barcn.8, send_o ahi a maré tilo 
rasa que tem a I'Ota de mvel de 1'",50 no 
Jogar que flca ein frente ú barra, e por isso é 
gue as barcas que vão para Nitheroy tomam 
a clireita.e as que se dirigem n Paquetá e Pe
tropolis à esquerda, pn1·a pas~ar entre a ilha 
elos Ratos c a das Cobras, onde o canal tem 
cinco melros. Ahi forma-se um banco que 
vae nté á ponte do Calauou~•o, onde a sua pro
fundidadr e de 12 mf'tros; nhi, em frente cltt 
ponte das bt,rcas. tem sossobt•ado botes e mesmo 
escal('l'CS · do guerra, tripolados por fortes 
ma.rinheiros. 

E pergunto, á honrada commissão: lm al
gum ponto,al~11ma (JU!'a que venha a determi
nar a formac;ão des,es bancos? Não ; os bancos 
se ftlzc·m peltt nu.r.urezrt dos phenomenos topo. 
grnp!Jicos e liytlrocr·lLphieos, que ainda não 
pudemos deFerminu.r. 

O Sri.' LaJz DELF!l'lo-E que se dão em toda 
, a costu. do Brazil. 

O SR .. JoÃo NEIVA - Certamente que se 
clüo em toda a costrt do Brrtzil. 

E' Jacto conhecido que a costa oriental dtt 
America tende a se elevar, em quanto que 11 
costa occid· •ntal tende a se abaixar ; os pam
pns hoje'inbabitados, em poucos seculos serão 
habita dos. 

0 Sn. LU!Z DELFINO- Apoiado. 
O Su .. JoÃo NEH'A - Como mmos attri

. buir um phenomeno de todos es dirts a uma 
ponte, e que ponte? Uma ponte feita como 
essa com vão de 15 metros com pilares de um 
metro de c!ittmetro, deixttndo gmndes espaços 
1mra 11 corrente levar os dotl'ictos das mon
tanhas? 

Mns nindn. entre n ilha e a ponte, no conti
nente, onde vem desmtnçar n cabeça da dittt 
ponte, ba outra ponte gyratoritt d~ . 40 me
tros de vão, pot• onde se póde Jitzer toda a 
correntezn. e pot• on~le, especialmente, pode
riam navegnr barcos de pequena ca.bott1gcm, 
sem precisarem dnr volttt JlOL' Ji'>ra da ilhtt, 
essa ponte niio determintt a formação de 
aterros, o si t!etei•minar, o governo, que flcn 
autorisado por este projecto simp!e;mente 11 
conceder ao proponente uso e J'ructo dtt ilha 
das Enxmlas pot• 50 annos. por occasiíio de 
.1\J.zer contracto, deverá curar dos interesses 

do porto do Rio de Janeiro, que se relacio· 
nam com os interesses no.cionnes . O projecto 
não concede isenção t!e direitos, nem 1\J.vot' de 
especie alguma; limita·se simplesmente u. con
ceder o uso e goso da illm das Enxadas por 
50 annos, e o contractante, mesmo em seu . 
proveito, tem obrigação de estabelecer dra
gagens porque si o não flzer, em muito pou· 
co tempo, em consequencitt dus detrito$, os na
vio> de mais calaúo nilo atracnrão na 1 pontes 
t.rnnsversaes, que elle ó obrigado a ligar il. 
ponte longituclinal de 1. 400 metJ·o~. 

Invoco a attenção da honratlr1 commissão 
para os saccos onde e:1tá estttbelt•cida tt ilha do 
Bom Jesus, a Praia do Cuju c tt Praia do Snc
co do Alferes; peço a illustre com missão que 
estude as Jbrmaçües quo r,l!i se estilo ope
rando de3dc o principio deste ''eculo, quamlo 
veio para aqui c primeiro rei de PoPtugal; 
veja a quantidade de metros tle .. tet·ro que 
tt!li se tem deposibdo em menos de um secu
lo, pn.ra que dr.pois nii.o se :tlleguc qnc vim 
dizer que não se formaril1m n.tcrJ•o.>, quamlo 
eJTectivamente daqui'tt muitos n.nnos se os 
pótle determinar. 

O que cligo simplesmente e que a construo- . 
ção dtt. ponte . não a.presstt nem detet·nüna a. 
tt u.ccum,Jla~·üo desse llliCI'I'O, c.,sa ó que é a . 
minha opiniiio e por isso chamo a. attenção 
tios honrados membt•os dtl commis>iio e tam
bem do Senado pr~L'<t a'; fot•maç',es que se 
Pc;t.üo f:tzcndo dosde o principio do ~eculo jun
to á ilh:t do BollLJesus, no Sacco do Cajú. no 
Sacco do Alleres e tt>mhem mt Gambo:1, em 
frente ii esta~;ão maritim:1, sendo hoje pre
ciso Jl!'Olongar a ponte atil à ii lia, pttra que 
alli se possa. atracar. 

Mas diz a commissão : «0 ponto do dcsem
!Jarq ue no continente à Prainha e muito 
estreito, ruas acanhadas, muito transito ..• » 

EJTectivamente, é assim; não nego o que a 
commissão twança. A Prainhtt está lioje muito 
solJrectwregada de commercio que duplicará 
e mesmo, segundo creio, triplicartl em tempo 
nilo remoto. 

0 SR. CIIRISTIANO 0TTONI-Dccup!icará. 
O SR. JoÃo NEIVA - Conforme o numero 

de annos t!ecorridos, meu mestre ; dtl-me li
cen~·a. Daqui lm I O anuos não pólle ter de
cuplica(!O .•. 

O Su. CrmiSTIANO OrToNr.-Certumente. 
O SR. JoÃo NEIVA . . • mas augmeutaró. 

muito. 
Mtts a em preza tem o seu contracto e r; go

verno póde impor-lhe a cltwsula : de rum per 
o morro de S. !:lento, de modo que não yonha 
n, pu.~saJ' nem peltt J'Ua da Prtunha, nem pela 
da St\Ude, mas sim pot• Llentt-o de um tunnel, 
sem intert•omper• o tmnsito publko. Isto com
peto ao governo e nüo no Congresso ; süo de-
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talhes sobre que sómente o governo tem de 
resolvm•, segundo ns conveniencias publicas. 
A empreza pMe, repito, romper o morro de 
S. Bento a trazer por [LJJi (LS mercadm'i(LS dns 
suas pontes auxiliares p(Lra a alfandeg(L. 

A commissilo lembra uii1da mais o seguinte: 
que envez de ;;er a ilha das Enxadas a esco
lhida, pócle-se muito bem ützer ess(L obra na 
ilha das Cobras. Mas pergunto eu ao meu 
honrado ·mestr·e : pensou IJem a commissiio no 
que disse ? ex(Lminou as condições em que s~ 
acha (L ilhtt das Cobrns comp(Lrativamente 
com (L ill1a dus Enxadas ? Explico (LO Se· 
nado o meu pensamento e espero que o meu 
honrado collegtt niio me contest(Lrá. 

· A ilh(L d(LS Cobras só rlit (LCcesso p2la parte 
do noroeste ou então pelo canal entre o ttr>e· 
na! c (L ilha : ma.s aquolle C(Lt1(L! é tlio pe· 
queno e tüo estt-eito que não·servirá sinito de 
passagem. Mas, admittamos que sirva p:Ll'tt 
descarregar nn.vios : como manobmt• pam 
sahil' des;c muml 'I sobre um pelio fixo ? 

O navio niio dá (LSsim (L volta, e si twanç(Lr 
mais um pouco, toca em um b(Lnco, que está 
ndeante do cáes dos Mineit•os;alti está a cr•sb1 
do banco pnm fazer r<•cuar as embarc(Lçües 
que· estiverem do lado posterior. 

Port(Lnto, este ponto nlío cntr•a mais em 
diseussüo. 

P::tra ~' p(Lrto do sul e sueste, (L illm é i n
(LCesslve!,não se póde chegttr ahi, porque tem 
pou~o J'tlnclo, e est~ de ro?ha yi va, rocha :lc 
~·neJSS C logo !UlULO J)l'OX!IllO tL prata, [l(Ll'l\ 
CL(Lr Jogar ti. l'ormaçiio de um canal. 

Ahi só podem chegar na v~os de pequ9n,o 
calado, o estes mesmos est(Lrao sempPc su,)et· 
to~ ::t sossl;)brar, log-o que ttpp(Lre~tt qualquer 
ressactt ou vento sul e sueste mais Jbrte do 
que o hn.bitu(L\, · 

Esta parte dtt costa nito se presta nem mos· 
mo á na vegaç,lío de pcq uenos cscaleres. 

Chmno a (Lttenção do Senado, que lm tlo ver 
qne n une:t se ar.lmm daq 110 !lo lado escttlet•cs 
atracado'; nclmlU·SC do lado opposto. 

Ainda mai:;, (L p:wte a.pt·ovei~'I.Yel (L es.;e 
serviço, onde o can(Ll é bast(LJ1te l'undo, é in-
signillcante. · 

A 1mrte bttiX(L, isto é, (L p(Lrte aproveit(LYCI 
para trapiches, armaçtío ele. guindastes, etc , 
ilous diques, em rochtt VJV(L, com o tempo 
dependem do enormes gastos ele construcçiio. 

O editlcio tltt ilh:1 das Emmdus, segundo o 
pensur Ü(L commissão, · cstt'L em tl'ous mil e 
t(Lntos conto.;. Mas o governo compt·ou esse 
estn.belecimonto como um ponto conveniente 
pn.ra transferir partt :tlli tt escoht c\Q marinhtt. 

Pergunto: n e.<coln do lll(Ll'inhu pude est111' 
em um lo;;at• onde não h(L agu(L encanada ? 
· A França c os Est(Ll\os Unidos teem a smt 
escola de mar i n llci:·os tt bordo ele 1111 vi os, 
onde um nlumno, dormindo, ttlll'ende tudo 
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quanto ó da. vida do ma.r. Mns é nes>e ponto · · :,· ~.:.~.: 
que se vae collocar uma escola mwo.l. ~ .· .· 

Si representasse o governo, faru1 o sç-.. ,-.~~; 
guinte: dal'aa ilha em questilo a quem ma . .' g.'l; 
desse uma escolt1 mwal, um na.vio mesmo;. · .. <::-·~ 
p~tra hí. poder collocn.r• a dita escola. E até já' . tí 
tivemos umtt 1'rng11ta destinadtt a esse ser.: . . :: .• ·.;~ 

• ····e-
~. ~ 

1Ins, para oilde vamos tra.nsreril• a escola. t·: ·.- ''/ 
Transfira-se para um nav1o e nunca para · .·~,:~ 
terra. . . . . . . r.;; 

Marinheiros não se educam em terra;.. . ·.-v 
assim como bombeiros não se educam longe· :·-~ 
do for.ro. . ~ :'.::.: 

Aléín disso, podemos nós. pu r em contacto·· . ,~ 
com a terra indivicluos que veem de longe, · , ·::A~ 
eompletamente extranhos ao nosso clima:7: . 
Poderemos tnmbem consentit· a promiscui, •it~ 
dado de opet•ados, do batnlhlio mwal com a -
gente dtt marinha mercante do muudo in·· :::\ 
teir"o? Nilo. ~:·_"§ 

O proponente está disposto a empregar.• · ..• ,:; 
4.000.000 de liiJras, pttra o que, con<t.:L que ·. ,,., . .:; 
está l'ormodo um syndic(Lto, do que Ht~ pttrte ~: 
Rotschiltl · mas p(Lt'ccc que niio :;c deve ven-, 
der o oiJ,;e~to pelo V(Lior estimttti v o e sim pelo· . · :~ 
valor real. ,.c 

·',·:.f Si sB nomeas~e uma. commisslio q~1c. depois 
de examimtr o assumpto, m;1rca~~e tt.' inde· 
mnis(Lçiio, acho que isto seria acce::twel; mtLS· 
é preciso convir que 11 empre:m n:lo quer·. 
compr·t~r :1 ilhtt e no flm de 50 :u~nos tt en· 
tre••·artL com todos os tmbal.;os ttlil executo... . ' ~ 
do.~ os qtmes nlcrilo ma.is tle 50.000:0,00$;: ::J.: 
porque, além de alarg(Lr (L ii: ta, COI:smumlo 
cites, terá elltL armazens p:tm conter· 20.000 

•' ·"V' 
. '\ 

tonelladas de cargas. · 
Destlfl o dia em que sa inaugumrcm essas·. 

construcç,ües, ~viüw-se·ha ·todos os contr(L· 
bandos, para o que são bttsl(Ltltes tres ouqLm· 
tro llomens collocatlos n(L ponte gy:·tüorta; e· 
como o "'ovm•no niio póclo Jlsun.li~tl.l' tOLlos os 
twmazmí's ttllitmlcgotulos que existem tu Prai· 
nlm c enf outros pontos, desapptu•ec·crlio esses 
armazen5, porque os da illta.teril~ c(Lpacitlade 
jl(Ll'tt conter as mercadorms 1m pot·tal\(LS •. 
A llscalisaçlío sm·t'L menos disp3tulios~t,por·tanto •. 

Por este lado, pois, (L commissüo niio tem 
rnzã.o. . · 

Penstt aind(L tt commisslío que, orgamsado o· 
ot•ç(Lmento, ~eri(L melhor tla.t• e~sns. obt·as por 
cmpreitadDA! correndo o custe to tt conta do 

·-.· 
·-.:·, 

': .~ 
' ;<J. 

• o 
. ' 

. I·. 

govel'!1o. ~ _ 
Pet'"'tmto uo honrado re!tttm• da commtssao: . ._, > 

nlio !em bra-se tia empreit.adrt J'eit:t po.r(L. 
a Ct'Lixa d~ ngtm do l'cdregnlho? o l]ttlll o re· 
sultutlo lJ tw ella deu?. 

0 SR. C!WISTIA"'O 0TTONI dit Ulll (L parte·· 
O Stt. JoÃo NlltVA-Foz-se emprcit(Lc\tt com 

a ehlprczn Gttbrielli, e que aconteceu? . 
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. Demais. tenho um outro fttcto. · Quantas 
··einpt•eitatlas Ji~z o honra.do senador quanclo 

' . director da esh•ttcht de l'et•ro 'I Todo o Se· 
. ·nado :mbe que S. Ex. Jez essas obras, apezttr 

. <la. grande opposi<;.üo que encontrou, o à qt~u.l 
:1iBUi.Je resist.ir, procedimento que, ainda hoJe, 

· · .· musa a ml1.'ot• admit•açilo. 
O SR. CIII11STIANO OTTONI-Contrncto; em 

'J1asta publica. 
0 SR. JoÃo NEIVA - 0 que quero dizer e 

que por ineio •I e impt·eit:ttlas fizeram-se ~s 
, tunneis e que esta obrtt so!rt•eu entttcJ 
,grande opposi~ão. 

. E' o mesmo que se dat·á com o pro,iecto,_ e 
. ,da gt•andiosidade da obra que elle ~e propue 

realisar que trttto ; é para este ponto que 

Gamara dos Deputados, entre cujos ill ustres 
si"nattwios está o nosso honrado collega Dr: 
P~rnambuco, distincto engenheiro, que aqu1 
se acha, Foi um parecer fu_ndament~d? com 
totlos os dados que a sciencta nos JI!Imstm .e . 
nos exemplos do que se passa em p:uzes mats 
atleantados. 

Para contestar ainda o que diz o parecer a 
resp·~ito elo projecto, vou ler alguns !tp.onta
ment.os que aqui tenho ~obre n., profundidade 
ela barra do R lo de J tmetru. (Lo.) 

Mas quero discutir, q_ucro.q~te se. ap~es~n· 
tem os defeitos, mas nao re.tedttr m f•nune 
um:1 medida reclttranda por 110 commercmntes, 
capitalistas, banqueiros, etc . 

Não posso, portanto, rejeitar ~om o m~u 
voto perante o Sanndo esta med1da. (Mu•ta 
úem.) . .chamo a ttttenção do Senado, porque, pttra 

.mim, o proJecto dos Srs. Mel ville & Hor:t 
vem resolvet• uma questilo capitttl, a do o §h•. Cht•istiano Ottoni-Sr. 
mellloramento do set•viço do emb:trque e des- prasiclente, é com grande embmtço que ~e 
-embarque, das carg·as e descargas dus merca- levttnto partt sustentar o parecer da comm1s; 
-dorias no porto do Rio de ,Janeiro. são de que tive a honra de ser o relator. E 

Hoje, como o Sellt\clo s11ue, para desem- com n·rande embaraço,porque, como bem notou 
barcttr em um bote pag-a-se, no menos, 10$, 0 nobr•e senador. que acabou de Jb.llttr, tt com· 

-e pelo pro,;o,)tO do· Sr. Melville & Hor11 missão não desconhece, nem potlia desconhecer, 
-mdu. viajante que desembarciL na pont.e a necessidade tle algumaobr•tem ponto grmllle 
pa~a 1$ .em oaro. digamo~ 3$, ~or geso 110 g-ene1·o dtt pt•opostll, partt estabelece~· a 

,·ate 100. k1los e pelo proprw tl'ttnstto ~00, .facilidade ele c[Lrn·a c descarga de merco.dorw.s, 
300, I 00 reis; os immig;rant.es, os soldados, os que hoje e muito" defeituosu.. 
cori•eios teem paRse de graça, a'sim como os Aindtt cresce de ponto o meu embaraço, por· 

... empregados do /isco. ~ue se tt-atn. de um pt•ojecto estudttdo, e eu, 
Ora, pergunto: ci ou nii.o isto um grancle julgando vet• nelle serias incon>.'enientes, nilo 

beneficio lll\t'a o p:tiz? Su •a resplito dos tenho outro prJ,jeclo estudado par·a oppor-lhe. 
· immi;.\t'antcs, fica o governo disp~nsaclo da Mas, começando a re ·Jl0ncler no nobre se
. despcz•t do seu Ü'<tnil?Ortc para ter,r~ ; e nndor, por uma de smts ultima~ observ~çües, 
..como um ramal de vm-ferrea partmt da dir·lhe·llei que, si é urgente tt dcc~·etaç:w, ao 
ponto, pOll· rilo e!lcs sct· tran~portaclos menos de1•ern. o governo ser ouvido sob~e o 

. dil'ectameute pura o interior, evttanclo-se plttno llt'oposto,. porq~.1c talvez lhe _apponha 
·O ·seu contacto com a cidade tlo I~ío ele outl'O menos cltspendtoso o sem os mconve-
. Jo.ncit·o. nientes que a con1missilo ttp~ntou c que, mos• · 

Ententlo, St·. pre~idente, que nii_o podin. a t1•twei, subsistem. 
llOnt•adlt commis:1ão l'2jfitar o Jlt'Oif'cl;o,sim- Si r,1zem a obrn. capitaos associ:tc.los, não 
·plesmcnto pel:l fJlll1t1tia de 500;000$. que clir·cct.nmonto o Tltcsont·o, nem llOt' tsso pode· 
.,ttman hi1 p:Jdc s~t· motliH~ad11 pelo governo c mo> 2m· imlill'erentes tto alto custo das con· 
-outras pBq ue11as cousas. stt·uc;:iíes. 

Aintltt mais, senhores, este projecto vem bc- Es-;os cttpitacs hi1.o de procu~·:\1'. remunera' 
,neficilu· tt class:• Llocommel'cio. ~:üo, r1ue 1m de saha• do contt•tbumte. Conse; 

Ao vir pat·a o filcnrulo me J'oi entregue um•t ,.,,i ntomento o piltno que mono8 cttst11~ s~ra 
representação com 110 assig·natul'lts de com· ~wnos onm•oso tto paiz, e o sct'l'ií•O sera 1\:llto 

•,morcian tcs, cort·otO!'CS c ato de U.f(entes ti e por mcnot• prc(•O. _ _ 
· -eompttuhias, cm ftwor elo ]ll'Ojecto. Eu a e!1- A cunclus:Io, pois, destas. ohsorvaçues !1110 

trego ao men honrado mestre, pttra.que n !cm. &\evitt set· u. votação do lll'O,J.ccto, mas pcd.tr,tt 
Nelle st' apphtutle n. ideia dos Srs. Me.lville opinião do governo, que pode lei~tlmt:• ttlua 
Hortt c I'Cclitllll\·~e tt execttt;ão tle~se trttiJalho,. molltOl', visto que, co1~o !nostt•at•c,,t, o; mcou-

:Siío ·!lO as,;ig-natul'as do lmportuclores ele prl· venicntes 11pontatlos ll!lo lut'~llll'clutud_os. 
meiru. classe, ''Crentes tio comp:tnlditS de nu.- Não 1110 opponho ao expetlicuto dl; adtat• en~ 
VtlgaÇÜO, e do COmpanhiaS ele Jia•;i1o O te~itlo~. \'CZ dO l'('jOitar O prOjC~to, ]J~tl'U. lllUUI:fi1l' S! 

Pcçn ao meu illustrado mes:rc quç VeJa· lttt outro plano monos dtspcnt!IOso. 
Aincltt muis, scn hot·cs, o p!trecel' pode ttflgu-

1 
j 

ro.r-sc umn. cle.>con,;iclel'ar,•üo ao que Iili tbrmu· O SR. JoÃo NmvA-E' pt•ocotlonto ;l'is ;o quo 
Juclo pultl comnlissüo t!e obras publicas du. o Congresso V!tll osttthelecQl' clestlo que V. Ex. 
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t[ucr que se officie o.o governo para saber si 
h a outro projor:to. Este consulto. na época 
actuo.! todos oa intere~ses publicos. 

O SR. Cnms'!'JA:io OTTONI- A indo. não re· 
spondi sobre este ponto. Parto (\e meu modo 
de ver; enxergo no projecto inconvenientes 
llerios que o nobre senador r·:fío vê. A sua ar· 
gumentação não me convenéeu; irei a ella; 
não é possível tratar• de tudo o.e mesmo tem· 
po, mns antecipo-me dizendo: si existem os 
.inconvenientes apontados, si todos reconhecem 
que ha necessidu1h~ das obras, então adiemos 

· o pro.iecto para examina1• si se podem evitar 
taes inconvenientes. 
. .() SR. SOARES ~ll!VA dá um apn.rte. 
·O SR. CumsTIANo 0TTONI-Niio prOJlUZ adia· 

mento, c como o nobre senador se rercrin a 
minha acçilo no Senado contra outro projecto 
tambem grandiooo, que foi remettido ao govcr· 
no, responderei que neste caso como naquellc 
niio faço mais do que condescender com quem 
supp~ o projecto admissível, contl'l1 a minha 
•OPIJllUO. 

Como se tratava, disse, de remerlio.r a crise 
.da estro.dn. de fcl'ro, de 1hcilítar• os transpor
tes p:l.l'a o interior c nilo se podendo comlem

. nar in li mina a idéa, nem me a"'radamlo o ex
Jlediente proposto, condescendi em ouvir 
o goycrno ~obre o estado da crise, per· 
guntando-lhe si precisava (lttquellcs meios 
para debellal·a, 

Ate llO,ie n:to recebemos a resposta, do que 
concluo logicamente que nilo l!a pressn. de 
tttes obrtts, c n. o'se respeito penso como pen
s:wa no anno passaelo. 

Assim tambem ttgor<t : nii0 proponho adia· 
menta. O que digo o : como se conhece tt no· 
·cessid:1elc dtt obru. pura o fim proposto e o 
projecto tem inconvenientes, como me p1u•ecc 
.que os tem, n. ob>ervaçilo do nobr•e senador 
deve condu~ir tto exame, si é este o melhor 
projecto. 

Po.ra verificar-se isto, é necessario cstutlo, 
que 03 rcsponsn.veis pelo servi~o melhor 
podem instituir. 

O primeil'O inconveniente apontatlo jlcla 
. commissiio é tt mit collomt~[o do terreno destas 
.ob1•as no. Prainha. 

As communica~'ües deste bairro, com os 
<:entras commorchtes dtt capital jtt silo ttbsolu
tamentc insutllciontcs pcwa o tl;ttnsito actual. 

Qnom v ao dnqu i cm carro a procm•at• ;t 
bar•ca do Pctl'opolis, tendo do seguir peltt 
ruo. dtt Prttinht~, vil-se muitas vezes na nc· 
cessidadc do n.potw-se I;) it• a pcl por enl;ro cttr· 
ror,as; os vehiculos Hccun 11nrados muittt8 vo· 
zes um1t hom e mn.is, som poderem alcanectr 
o lnrgo tla Pt•ttinlm. • 

O cor•t•cctivo 11 e~ltt faltn. de communicaçues 
tlrbanas liepemlc, sogunuo um pt•ojccto, elo 
.desaproprittção üo um lado inteiro da ruo, do 

.. ·1:7/-

s. Bento, e segundo outro projecto. de 11m ::.< 
t~nnel na .contlnuuç[o du. rua dos Benedi..; : ~.;.·, 
ctmos até 11 Samle. , · · .,,~ .1" 

AgOl'a diz o nobre seno dor: o ~mprezaricj. · :<:'i 
se propõe f'uzcr . um tunnel debaixo do mor•ro <·' · · .· ,:; 
de S. Bento. · ·:1 -. •>:': 

Pttra quem conhece aquel!es log1l.l'cs é tora..,,_,_ · .'.; 
de um• ida que esta comnnmic[lçtio pot• tunnel · . · :.:: 
no mon'O de S. Bento s~·1•ia 11 m11is cut•ta. · . ·:-; 

Mlls começo POL' notl\t' que no projecto • 
não !ta a -mcnol' obri~a~:to de abrir o em- . ..)Í 
prer.at·io esta communica~il.o. • ··j 

E' um11 obt•:t grandio>a, de gmncle custo, . .i 
1le grande ditllculdaue, e que ntlo se menciona; .;; 
na lei. : · ··'··I 

E' e>te mais um dos defeitos do projecto, · -::;;;'.i 
alem ~os que notei. Ni:í~ est~ acautel~da esta; ,\:i.<~ 
necesscdade do commumcn.çoes, nem e cousa ,· .:. 
W.o a vct·iguaua assim a fttcíliuacle de um ~;: 
tu nnel no morro de S. Bento. .: ;( 

Quando se discutiram os outro., plttnos, de ... 
de que f:t!lei, ouvi a proflssionaes que o tun- ,, 
nel do morr•o tle S. Bento püe em perigo uma ... , .. 
grande c11ixa ele n.gua potavel, que alimenta.... • .'·" 
os encanamentos publicos naquella po.rte da., .( 
cidade que r•odeia o mesmo morro; e qil!3· 
senuo uquellll morro tle rocha viva, de gra-
nito, o trabttlllo das minas ha elll estrcmece1·· 
n. montanlm e ostl'!1gar pt•ovavelmente a 
caixa de agua. ( l:lit ttlll aparte.) ', 

Pessoas muito competentes condemnam , . 
llsta obra.; preferem a communicação tlo lu.rgo , ti; 
tla Prtünlla pela fralda do morro (lo S. Bento. . ; 

P:wa iste h11 tambem um project->, mas niio 
está estud:ulo; depende,porem,clc muito custo~ 
sas deso.propr•iaçües. · 

Tttl obra não se Jhrit em dous nnnos, prazo · • 
quo o proponente pede para [IS outr:ts obras. · · .'··' 

A questfto das communicaçücs entre o ltwgo 
da Prainha e .o centro da citlttde, papa qu& 
seja possivel collocu.t• lti. o termo das obras 
pi·ojectatltts, não lbi sujoib ao menor estudo · · ·· 
de que eu vcjtt vestígio nem no projecto, nem · : ·.: 
no pn.t•ccet• da commis~ilo, nem em' po.pel · 
n.tn·um. 

'Assim o primetro inconveniente apontado 
estit perieitamente de pe . 

o Sn. AnBl'IDil~ Lone-E' prec:iso noto. r que 
hn. varias planos sobre esta mcsmtt obt•tt. 

• ,'1 

O segumlo inconvenientll ajlonttulo pela 
commissilo é a probabílidaclll ou possibilidade 
de gmndo abstt'UC\'ilo de pot·to, caumdtt p3los 
11ilares que sustentam esse viaducto do J .:100 . · ,, 
metl'os. da Pt•l1in!la ate it Ilha dus Enxatlt~s •.. , · c:: 

A estn respeito o neuro senado!', com inve- ··' 
ja vel et•udiçiio apontou-nos muitos estudos (JUe • ' 
demonstram um movimento constante, ten· 
dente a obstruit• gt•culualmento o porto por de· 
llDSitos do lodo o detritos truzitlos pelas aguas · 
pluviaes que caliem du.s imn)edia~.ües _o pel~s 
t•ios que desembocam na balna, quo suo mm· 
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·tos e antes de tlesembecnr percorrem vastos 
pleüs. 

Concluiu o nobre senador que a ob;tt•ucção 
ó l\ttal e não ser;'~ causada pelo vi1ulucto. 

~Ias o argumento u contrupt•oduccnte ; o 
que o nobre senndot• mo:;trou e que existe de 
Jacto um gr·ando movimento de lodo e de· 
tritos tendente a obstruir o porto, e o que 
SJ de•c cuncluit• é qne qualquer ohstnculo 
opposlo a esse movimento augmentat•tt os de· 
·po~itos, que diminuem o l'unt!o. 

Quem " nmrmtl ó 11 commissão da Camara, 
quo o JIOb1·c senador me recommend11 niio 
desconsidere. 

Esstl commis~rro ó quem diz que éprovavel 
que ti ponte contl'ibwt parti maior obstt·tw~iLO 
do porto. Copiei essas palrwras do parecer d11 
Camnrn. 

Alinh:t d:1 Prainlmpri.rttll illHLdnsEnxn.dns 
ó transvers:Ll110 mol'lmento da maré; porque 
cst:1, YOI1J dtl bat·ra e segue pat•a o norte o 
vice·YCJ'~a. E o Yia. iucto segue da PJ•ainhlL 
pu. r a. Este. 

0.> rio~ do reconctt r o tl':tzem g'l'lLIHle depo· 
si to de immunilices, que produzem :1 obstruc-
9ÚO de ~uc Jhll:.t o nob:·c senador, llllLÍOI' 
natm·a!mt;nte rm p:trtc uortc. quo cst[L m:tis 
pertn dn. Jbz ti," t·io,, mus que n1.e se cston· 
dentlo :io tLIJno pnr:1 :tnno. 

A VCI'igu:~ do (';.te moYimento dos detritos 
mn lllilit dlJ·cel.~fio tl·ansvcrsal ú tln, ponte, é 
Jllll i I O JltÜIII";Li 1L u!J>Cl'\'1l.ÇiiO d11 cO!lllll isfiÜO, 

l\lns :1 CO!IIIIli>~:LO da. Cllllll\l'll llpOilf.tl·liOS 
os milagr-es do, d1)agngem. Estes milttgl'es 
custam muito tlillilcit•o o não n~o n:t lei 
que o eoncossion:trio scjtt oiJI'fgado a tu! tlis· 
11endio. 

0 1(0\'CI'nO lJtHlC impOl' CSÜI C OUÜ':LG CO!l· 
dir,oiies ; m:~s ;i :1 lei está ac:~utdctutlo o:; 
intcrl'sses publicos,por qno não C>ct·evet· nelln. 
essas nlli'i!-!nl~{:es quo já f.ão l'tcouh(·ddns? 
Quem me g'tlt':Hlt~ que mcrec:•r.'t todiL COII
JI:trH:n. O lllillhtLl'O futur·o? 

Si it·dili!cultladc c;tti. provista, por ~uo nl\o 
se acautelar 1,ut!o? Sr·t•it IICL:C"nrio accres· 
contai' nfio só it ob1•igat:rio da. communictll~'iiO 
dtl Pr•:tinll:lilO ecntt•o commcrcinl dit eidatlt•, 
que nlio estú. nn. lei, como tu.miJemu. J'Ondi<;iJü 
do tlcspczn. tln, d1•agagcm, no caso do alguma 
obstruc,•ilo caus:1r cstil out'tl. 

O Stt. .lo.i." NiciYA-V. Ex.adrlitc isto, que 
cu accei tn. 

O SR. CrmiTLA:>o Ü1''l'O:>r- Quanto ao ter· 
ceiro inconreuient.e ltpontndo, mo limitlll'Ci a 
estas obstli'Vtl.<;üt·~: it quantia tlo 500:000s. oll'e· 
rccidtl ]ltii':L a IIHHla.nr;:t tl:t Escola de Mttrinlm, 
U lllll11 intlellllliSti.J'Üü ll.USO!U t:UHt•nte insuil!-
CÍCil to. · 

Quem o ]ll'nvn é o nobt•o semulol', que tltll'iit 
ii. ii lia tltt~ .l~IIXIH!as p ~r· uma Escol:t do l\la· 
rlnhu. 

Ora, a ilha das Enxadas vale hnje pelo 
monos 20.000:000$. Pot•tanto. ó completa
mente absurdo, parece um cscarneo ofl'erecer 
500:00(1$ para a fundar,5.o de uma Escola de 
Marinh:t. 

sust.enttl·so que h:t gran<le VI11Üi1g'Oill em 
remover dalli a escol:t o estabelecei-a sobre 
agua. 

N1lo penso assim ; creb q uo 11 Escolt1 de M:t· 
rinlla, collocada ;'1 beimmat·, em ponto iso
lado d11 cidade, como é :1 illm tlas Enxadas, 
tendo ii sua disposkl\o um pcq ueno na \~i o para 
os exercicios, está IJom collocadu .. 

O ensino d:ts matlwmaticas, d:t pilotagem, 
tudo q uc é tl1eorico descn vol ve-so pcrnlita
mente em terra. 

Temos titlo grande. n unwt·o de olllciucs da 
:~rmadn. de muito meritl), q uc n.prcndel'am as
sim. Si Jbsw prcleri vel um gl'llndo nav!o, 
onde se essabelecesse a escola, ul\o o tendo nos, 
quauto tempo se lentria 11 p1'CJlll.l'nl-n '? Fal·O· 
hittli:OS em dous annos O Cillll 5110:000$000 'I 

1'01' que., pois, tirar d:tlli ti Es··ola do Mal'i· 
nlm. IJIIlllldo nlio tJ>tllrJs p:tt'u. colloc1tl-:t em ou
tro lo~m·.os recurso" uecessariu.< 'I Si é neces
onl·io diw 11 ilh11 dtl.S Enxndll$, ontlio,clll vez de 
500:000:';, devem SJ oJ!'erecct· duus ou tres 
mil conto>. · 

:\ cummis<üo lem!Jt•a como !I!'Cl(·ril'cl, e e 
minllll opinilio, que primoit·amcnto se proced:t 
11 um cxtLme, por agentes do goyor·no, do 
plttiiO tH'eleri vol. 

O local do At•scnal tlr. iirat·iulllllhldo por 
ponto its pt'll,ias tltl ill:n. das Cob1·ns, ,,ndc cxis
t·."m, c.1mu nor.ou o nolJrC souador, vastas. de· 
powlencias do memJO ill'SCil:l.l, tlldo o que se 
[Jl'C\iecttt mwhu· pam n, lllm do liovcrnador 
fll'('.:la-sc it flmda~fio do ost:thell•cimento 
illltllogo ao proposto, lllitÍS economico, ex
igi mln mcncs tclllllO c Sl'lll os i nc: ,m·cnientos 
npn11tndos. 

Quanto ao mctliOJ]O tlrl c lll'ti'UC~fLJ1, pnreco· 
mo ta miJem q nc nlio Jll'Oct•tlo o q uo ntld uzíu 
cont.t'll o parece!' o lwnrado :;cmulor q uc acab:t 
de J'allat•. 

O i'n.t•ecc·J' opinou que, oJ•g·a,nisado o o1·çado 
o pltti!JJ por ageutos tlo guvcruo, o meio de 
exccw;ii.o mais couveniontó s·.·t•;'t o do emprei
tttd:t p.•t• httsta puhliili~ pum as constt•uc~oües, 
llcantlo o cust~io entregue no.< n.gcntes do !Isco. 

Slio opet•açüc.; q 110 su lig"illll inr.im:unente á 
urt•ecnclação dos impostos d" consumo, 

~las o ne~!Jrc senador lllll'ece comlcmnar t1. 
Cll1iJt'eitnrlttom l1a<ü1 pul•li~11, e a este t•csp~ito 
lez-mo unm rol'ct·oncitt muito hutu·osa .••. 

O St~ .• Jo,i.o N8tYA-JustJt. 
o SIL Cl!R!S1'1A:">O Ü1"l'O:">l . ' ' I[ uo 11grn.tlcco, 

lem!Jr•ttndo ns eJnpt•eilutltls tltt cstro~d1t rlc 
Ji<rro, nos dez :tllllOs em q uo ti v o 11 hOill'lt de 
dirigil·:t. 

' 
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Sei que as empreitaclo.s feitas pelo governo 
estão deso.crPdi ta das ; mas por que ~ Porque o 
empreiteiro que vae contro.ctar com o governo 
conto. sempre com os empenhos pttro. ll!elliorar 
o.s condieões do seu contracto, e entao, pn.t·a 
ser prelhiclo, propõe cousas impossíveis, 
o.cceita. clausula> sP,iamquaes forem, contando 
depois com o empenho pttl'tt poder exouer~.t··se 
dilUas. Niío ha lealdado ntt IHtsta publtco.; 
fallo em a:eral. 
. As da estrado. ferro deram excellentes resul

to.dos e iniporto.ram em gt•o.ndes sommM; a 
que transpoz a serrtt subiu a cerco. de 
I !.000:000$; a descidtt pll'<l f!o Btt~ra doPit·~)ty 
dous mil " tantos; e daHt ttte Entr,·-f,IOs 
cerco. de tres mil. 

E posso a.poutttr ao nol>re senador algum 
resultaclo. de ho.sttt publico., leo.Imenle pro
cessac!o.. Os preços !la ~errtl ~or~m 11ltos, tri

. buto tt nos~11 experwncto. o a lttl~o. absoluta 
que cnti'lo sent.ittmos de poscoo.l pert to. 

Já no. descid(l p(ll'O. a B(\t'rtl os preç•os des
cer(llll q uasi 20 "/o C m(IÍS aincla dtllti em 
deantc. 

E to:bs estas ompl'eit(ldas se liqnitlartllll, 
sem novithu.le, tendo eu o prttzer, quando mo 
retirei, de nü.o deixa.•• ao governo recla.ma.r;.i\o 
algtlm(l de empreiteil'o. 

Deixei tudo lirJuido. 
Por que~ 
Porque sn.bi:tm os empreitr.irol que serio. 

proferido o que moll10res vanbgen;; oJfere
cesse, c que o contracto seri:t cumprido 
leo.Im~nte. 

sustento pois, em t\ie:e , o.s vanb.g-ens 
de concm•r·encht p~r(\ n. oxccuí•iío das obms 
publiC(IS, . 

Finalmente o nolJre senatlor fttllou cm uma 
proposta de :.no.nde numero de commet•
ciantes, capit:tllstas e banqueit•os, demons
trando tt nece~sldaf!e d(l o b!'(l. 

Eu l.:cm sei que h:t necessidade, assim 
como sei que III\ muitos mn.les que precistllll 
de remedia, m:tis q no não podemos dar de 
prompto; ninguem o ncg'tl, mas isso nado. 
prOV(I om relação ao projecto em discussiío. 

Ainda lnsistln o noht•J s3nador, éllzellllo 
que h:tvia desconsideraçllo p:tl'o. com a com
missllo tla C:tnuwo.. 

Mas quem u~:t do seu direito(\ ninguom 
olfcnde ném desconsidera. 

O Senado teve elo ex(lminar o projecto 
olferecido, leu os documentosque lhe forttm 

. apresenl:tttlos, niío tem estudos seus, nüo 
foi 110 t.et'l'eno ; prestou toda a rtttençiío Ms 
documentos; di voz•gimos. 
. Perg-unto : onde cstit a desconsideração ti 

commissllo tltt CttllU\1'(1 ? 
Creio que est11 olJservuçiío não exige de 

minha prwte nul.ii-1 do que um simples protesto 
do que ruspeito muito(\ Cumamdos Sr·s. Deptt· 

tactos o a cado. um de seus membros, como a 
cad11 uma do su11s com missões 

Limito:me a cstrts ob:~et•mçcies, que resumo 
n11s segumtes declnraçuc~: a meu ver, os tres 
in~or~venien~cl apontados no pat'ccer ela com
mtssao StlbSLstem. A meu ver, (I[Q:um(l obra 
semelhante e indispens(\vel. Em segundo Iogo.r 
penso que, como se trato. li(\ remoç[io do Arse- ·, 
na! de Marinlm, este a!'senal, com as suo.s de
pendencias na ilha, à mm•gem de um co.n(llcujo 
J'undo ~e manterá, porque alli a velocidade 
úa mo.\é é muito forte, presta se a um plano 
sem o tnconvenientes o.ponL(Id03, por muito 
menos de met(lde do custo e em met(lcle do 
tempo. • · · · 

Si para exu.mo destes pentos alguem requ'e-
!'e!' q tW viL o pl'o,iecto ao g.!lYCt'llO, votarei por. 
1~so.; eu J1(1tla requeiro, porque voto contra o.·, , 
jll'OJCC(O. · , ·; · . 

O St•. Joi'lo Neiva ü obri"'ado a. 
vpUar á tl'ibuntt ptwa (\present:tr(l!gumas con 
stdemçücs, desfazendo 03 conceitos cmitticlo3 
pelo hum·ado scnaclot• por i\'llnas Gemes, que 
insiste nas itlil(\s do seu parecer. 

O honrado senador comba.t~ o pOt'tO de tles
embttrque na Pr(\inlm, lllt\S insiste om mos
tra!' que nas Pl'(lias dtt illm das Cobras se 
Tará melhor trabttlho. O OL'(Idor dirit simples
mente que lm um11 llostüm municipal pt•o
hibindo que os tmpiches sejttm eolloc(ldos 11(1 
L'll(l dtl }Jr(linlta, porque 11l"ogi1·SO completa
mente aquella ruo.. . 

O ltoru·ado rcl(\tor do. com missão disse que 
desej11 que se officie (10 goi"CI·no pn,r(l que este . 
emitt(l .seu p(lrecer. Ot•<t, o p!'ojccto e muito 
claN,thzendo fic(lr «o governo autoris(ldO» ..• 
Não. é disposiçiío t(IX11tiv<t; si o governo qui-
zcr, t:ts c si ni'lo quizer, nllo Jaz. . 

O gover•no é obrignclo a impor onus.inclui11do 
nestes. P~t· exemplo, o Icmbrn.tlo pelo honrttdo 
senador: os na vi os de guerr(l ·que t1trac(lrem 
n11 ponte p:trl1 receber ct\l'I'ÜO, p:tgmií.o sim-· 
plesmente o custo do. tonelo.gom, do c(lrvi'lo, 
com pequen(l porccnt(lgcm. Isto e um lll(JlltO· 
mmonto parti ti marinho, que pódc dispensar 
os depositas de CU.l'Vt~o c os IJtllolües pam o 
seu tr11nsporte. 

Pútle t(\mbem o governo impot' qno a dt'l1· 
go.gem, no caso de haver obstrucçií.o, sej11 · 
Joit11 pelo proponente o 11 juizo do governo, 
quo ter·á no SOL'Viço um inspector seu . 
. Niío ~oncm'tla o oratlor, porém, que o pro· 
.Jecto Vt\ ao governo po.r11 que, junto aos ou
tros pt•ojectos, decida ello qu11! c.i o m~Ihot•, 
Quo tempo niio scri1 lll'eciw pam isso? Por 
cont(l de quem correriam as dcspcztts par(\ n. 
A'L'tttiflc.tçi\o nos engenheiros que ti vot·em de 
dar po.rccet' sobt'e o melhor plnno e iltZN' OE• 
tudos compleJiJentares? 
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O Senndo deve ver o que pede o proponente, 
si ó possi vel attender ao pedido e em que con· 
dicões. · 

diminuição de :rundo .rostiltante das obrus 
executadas, correrá por conta do proponente, 
sob tlscalisação do governo. · 

A Cn.mn.rn. jti, llisse que n.ttendia nas con
dições do projecto; o Senado que diga como 
quer, si augme_ntando, si diminuindo os 
onus ... 

Snln das sessões, 25 de maio de 1893.-loi!O< 
Neiva. · 

O Si·. ARn:u•o Cav:nUcanti-·sr. 
prosidente,do debtttc qne acabo de ouvir entre' 
osclous illnstressenndores da Purnhybu e de Mi· 
nas Gerues,cheguei iJ. convicçfio de que trata-se, 
sem duvida nlgum11, de umn. obrn. dtt. maiot• 
imprn•tancia, e talvez de utilitludc incontesta--
vel, sinão de necess!dade patente, para o Ri() 

A transferencia do arsenal de marinha para 
o fim que se tem em vista ó idé:t muito anti· 
ga; mtts o governo que hoje póde ter di· 

· nheiro e pagar excessivos juros, tem cttpitaes 
.sufficien1 es para Jazer esta transferoncht? 

·. .E mesmo que houvesse cn,pitaes, que ser·ia 
preciw para 11 tmnsferencia do arsenal com 
todos os seus ma.cliiuismos e accessorios? 

O que ti verdade é que 1111 uma, crise de 
transportes. 

O vr.,ponente diz :-A concm•rencia ó li
·vre o eu só peço 1$ por tonelada na att•acaçüo. 

Os senhores podem pedir o que quizerem o 
teem o privileg-io e teem a pt·opriedade; eu su 
quero usurrult· a ilh'a durante 50 annos, re
stituindo-a ao governo depois disto com todas 
as bemfcitori:,,;.» 

Quanto nüo lucra o governo? 
Demais, tts docas da alf11mleg:t estão cheias 

de det.l'ictos de saveiros que tem ido a<:J fundo. 
Quando o orador era commandttnte de bom

beiros, Jbi alli por causa de um sini>tro cm 
um lttncllüo cal'!'egado de ferro. 
· Este Janc!Jão J'oi ao J'undo e ainchll:i. está. 

Or•t,isto e tloca pum o commercio do Riu de 
Janeiro? Não. Os urmazens, apezar de au
gmen l.tvlos cm numero, jit são insufficientcs 
par;t recebe L' a~ mercadorias de impork'tção. 

Não temos allitndcga, e demorar esta pro
videucia nlío está de accordo com o interesse 
publico. 

O J,onrudo scnadot' disse-mais que devíamos 
acautelar os interesses. M:ts que interesses? 
Os in teressc.s publicos '? Estamos acautelando
os quanto e possível. S. Ex. devia apres~ntar 
emenda:; então, mlts disse que nüo o Jhzia por
que I'Otn.v:t contra. 
· O projecto pt·cenchc perfeitamente os fitB 

e q nu e destinado; nlío sabe o nem d i•cute o 
orndo1• o que ó melhor nem o que seriL me· 
lhor pa.m o 1'ut.U!'O. 

Nn. actua.litlade, as necessidades do com
. mercio e tio publico podem SOL' preenchidtts 

pelo projecto ora em discussão. 
O ot•;ttlor j ulgn. ter discutiLlo de modo are

SJlO!Hlcl' ao ltolll'ado senador mineiro, por isso 
nado. mais dirú. 

E' lida; apoitv.la e posta conjuncttLmente cm 
discus~;1o tt seguinte 

Emenda 

Artigo additivo-Qualquer obra de dragagem 
l'eclumacltt IJCln Jbt•muçii,o de algnm bu,nco ou 

de .Taneiro. · 
Entretanto, devo declarar no Senado, que, 

nüo tellllo o conhecimento technico dtlroíeridn 
mat.et•itt, vou dar o meu voto nes•a discusslío 
contra o ptLrecm• da commissüo, afim de que 
niio mot'l'tt o projecto desde l•'go c póssa estu
rhtl-o da 2• pttra a a• discussão, pttra então 
dar-lhe o meu voto detinitivo. . . 

Entendi dever dar estlt cxplica.çiio, pot•· 
qne o meu voto nüo signillctL dc:mccordo com a. 
commissiio o sim a necessidade de m~iOl' cs
clttrecimento sobre a matcria. 

Ninguem mais pedindo a pnltt vm, encerl'a
se n diseussão do art. 1 o. 

Seguem-se successivamentc em 2' discus
sii.o e são som debato encerrado os nrts. 2", 
3 1

, 4n, 511, 6\ 7°, 811 e 9'1 da, proposiçü.o. 
Annunciadtt a votação, vcr.itlca-se nãl} 

haver nmis ntL casa numero legal para deli
bel't\1', pelo que se procede á chttmada .dos. 
Sro. senadores que compn.rcceram ti sessão 
(-12) c deixam do responder os Srs. Elyseu 
M<Lrtins, Theoduretà Souto, Josil Bet•nardo,. 
Olivcit·n Gal vão, Coelho e G11mpos, Domingos 
Vicente, LtLper, Bt•az Ctwneiro, .Joaqui!n Fe
licio, Joaquim Murtinho e Pinlteiro Guedes 
( 11). 

A vottt~ão ílca adiadrt pot· fttlta de numero) 
legal. · · 

Segue-se em2• discussão, com o substitu
Uvo oJicrecido 110hts commissCos de consti
tuir,,üo, pOLlcros o de fhtanç,as, o urt. 1 n do. 
pt·<~ccto do Senado n. 48 do ISD2, oxt,inguin·· 
do o imposto de heranças o leg-ados, esta
lmlccido sobre as npoliccs dtt divida publica. · 

..l..-
0 @1•. Anfe1•.ico JLoll>o nüo se bate

pela p urcz11 da grammatica tclcgt•nphicn e por 
este motivo acceittt do bom gmdo o substitu
tivo que a illustt•alla com1nissüo de Jlnanças .. 
oll'ereceu ao seu pro,jccto. Si nüo receiasse 
cançnr a cttsn, llcdirin. mesmo :t ret,irada di} 
projecto, mas deseja que a commissüo ou·ç,a 
por um momento tts l\tzuos do lJt•ojecto que. 
oJl'orcceu. 

A illustrad11 com missão con !'essa que a 
mtttcritt 6 de alta convenioncio., porque se 
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c trata do ROli•lificat• os titulas da divida pu
c blica, quet• da. União, quer dos esta.dos. A 
nossa Constituição precisa. ser completa.da. 
com leis que a aperl!liçoem. O art. 10, por 
exemplo, sobre o qual versa o projecto, é 
incompleto e a emenda que o orador propõe 
vem lbrmular uma disposição organica que 
seja salvadot•a tla Uniilo e tlo c credito dos 
Estados. 

Por que motivo não podem os Estados tt•i· 
butar as apolice3 da União ~ 

E' porque todtt a ttpolice é uma anteciJJaçilo 
c de renda do imposto. c 

· Logo, como pódo pagar o imposto aquel!e 
a quem nli.o pertence uma tlivida ~ 

c Portanto, os estados nU.o pótlem tributar as 
tlividtts publicas ; desta arte iriam p:tgar 
dividas o Rio Grttnde, s. Paulo, Minas e 
outros estados. 

Termina o orador justiflcamlo algumas 
mendas, que sujeita ao estudo dtt commissão. 
· São lidas, npoittdas e postas conjunctamente 
em discussão t1S seguintes 

Em anelas 

Ao substitutivo do projecto n. 48. 
Accrcssonte-se o seguinte p:~,ragrapllo no 

;:u•t, t•: 
Nem com estados da União pódc tt•ibutnr 

de quttlqlier forma os titul,:s da divida pu
blica, os b3ns, ns rendas ou os set•viços de 
()utro estado federado. . 

Ao art. 2,• Suprimam-se as seguintes Pll.· 
lavras : Quando ct (a::;enda nacionat f'or i11la· 
ressarla . ; • 

E accres::entem-se as seguintes allnal : ou 
.as disposiçües de$W te i, 

Salll. das. sessties, 25 de maío de 1803.
Amal·ico Lo!Jo, 

O §R•, Rod1.·ü~~~cs AUvos-TcnLlo 
· assigno.do com restricção o parecer que se 
discute, pcdo pcrmi•são pam dttr os mo ti vos 
que influit•o.m no seu cspirito, determinando 
essa condnctn. c 

Este é o estaLlo da questão, quando surgiu: 
o novo regimen e com este as descriminaçiics· 
das renda~. 

TehLlo o. Contndorio. Fcdm•al nos ari;s; (;O ·e· 
7·• dado compctencia aos estados para lança-· 
rem impostos sobre transmissão de proprie-. 
;lude, entenderam os estndos que competia-· 
lhes o direito lato d~ Constituição Fedem.! de . 
tributar 11 tro.nsmissão de J?l'Opriedo.de; causa· . : 
morti1 e inter· vi•Jos, como .Já tinham anterior·'·:,:·: 
~ente o. direito de.tributar a successão legi- c:;·;; 
ttma, testamentaria r começaram a. cobrar .. ~:. " 
taes impostos cl:1s apoUcas. Por outro lado,. c • 

como a União julgasse q Lle a disposição não- . : 
era. tão la.ta como se poderia· entender, mas -'·i~ 
q.ue se tratava. de titulas espociaes que alre:.. · 
cta vam o credito publico, o cujas transl'eren- . 
cías se fttziam M Caix11 da Amortisação, . · .,. 
começou por se11 turno o The.>om·o a declo.t•ar· · c. 

que á União competia continU::11' o. cobrar os· . '· 
impostos sobre boranç11s e lcg:ulos, de sot•te 
que chegamos' ti. situ:1çúo quo o projecto pro-· · · 
cura remediar. 

Os estados cobram os impostos de trim
smissU.o de proprieda.dopor successüo legitima. 
e testamenttlria, mas a Caixa da AmortisacfiOo 
não Jaz a trttnsfercncill sem provo. previa.. 
de que a União recebeu to.os impostos. c 

Esta ttnomalia, pt•ocm•a romeLliar o proje:. 
cto cuja iuéll c:~pital subsm·evo. Entretanto-'· 
não annuo t1 extcn~U.o dessa isençilo para todos c .o. 
os direitos a que pos>am estttr sujeitos ·os ti· ···•· 
tu los dtt di vida publica. · ' "·' 

Não Jta I'azlío ptil'ii. que a União so desarme- c, 

desto. fonte de renrla. 
Pel!1 Contadoria Fedcrnl pertencem nos· · 

estados os impostos sob1·c tl'ansmissão. de pro
dias t•usticos 011 mbttnos, os de .industt•ia e• · ·, 
proassües, sobre os proprios da União e de 
tONas descobertas, Hcando esta qu:1si exclusi-· .. 
vnmento, só com os direitos do .importação. · 

Pi1reco·lhe il uo nüo lla razilo pai'tt q uc se. .: 
desarme a Umüo. · · · 

0 SR. ARISTIDES L01l::J - V. EX. permitta. .... ': 
que o intet•t·ompa. NU.o Víljo, no substitu\iYo, ... ~ 
quo tt União fique desarmo.dtt dos direitos .• : .. 
soiJre ns npolicos. · ,,. 

Como s:tbe o Senado, as apoliees da tli villa O SR. RonmauE$ ALvEs- O Sr. sonntlor;·, 
publica, pela lei que as creou, do 15 de no· não lhe pcrmittira concluir o pensl'lmento •. · 
vembro de lSCi7 em seu urt. 27, lsenttwa as O omLlor ontetule que o pensamento do tut.l• 
apolices dos direitos do herançtts e legado>. e 2• do substitutivo é m11is acceitttvel do que. 

Ma.is tarde 1bi creada á contrihuil;i\o do o do sub:~titutivo d[1 commissão de f11zeuda, '· 
sello p11m as tl•iJ.nslorencias de depositas. porque, si no art. 1 o lico. nbo!ido o imposto 

Posteriormente nova lo i t•evogou o. que c tlt. hero.nças e legados, no tirt. 1" do substitu
ismtavtt os apolic~s d11 contribu'ção. Ncsstt tivo so t!iz. (0 o/·wiol' líJ o ctl't, 1"). · · · 
occttsiüo o.s Mtigns províncias começ1.1vum a Não quer tt isen~üo de qmtlquor outro im-

. lançnr contl'ibuiçücs sobre as transmissües de posto que nilo seja o imposto de heranças e. 
legados em ttpolices, e veio cntlio o decreto log-ados. · ·' 
n. 4113, ~ue cm seu art. I" estaboleelttc!u.t•tt- Não qum• que a Uniã1 fique privado. do ' 
mente que a contribuição sobre ns 11polices direito de cobrar sollo tltt tt'tlnsl'erenci!1 de · '. 
pertencitt exclusivamente i1 t•end!l do estado. ttpolices, como nüo quer que a União Jlque. 
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f.[ \~ · · privt:ua ele crem· aínanhil um imposto sobre racl11 como r11ziio elo leg-isl!lclor no c11so sujeito, 
_ . J . .as rendas dando Jogar a que se perca a occa- porque nilo se tratava mais do observar ·as 

··0 1 :' siilo de estudar a questilo :-si os ,juros elu. di- regru.s predominantes acerca das materias 
§ 1J1

1. · --- viela publica estilo sujeitos i elevaçilo das tributadas p}las ttntigas provincias, e do 
.,, · · ·,. ··rencl:ts. campo reservado n:o que se chama V!t-receita 

l
t. · _

1
• •• . Si Jbrmos abandonantlo totlus estes 11onto• gerAl do imperio ; m .s sim, ele formar uma 

. •- , 1 . ·.sobre o.; quaes podem incidir os impostos,. ·lei nova, cm vista das rendas que a Consti-
J: ' •.. pens:t o omdot• que muito brevemente esta- tuiçiio Federal havia confirmado nos arts. 7•, 
:1\' · remos em difllculdades. 9' e lO. 

. [ : .· Assim, o pcn.;;amento crtpital ó que se isento Assi~ pensn.ndo, isto é, em vista sobretudo 
~- 1 ::· · · ·'lls n.polices ela diviuu. publictt do imposto de do art. lO, que diz : ! ~-~.:;: ·. : lleranç:rts e leg-nclos, nilo sú pot•quo os estu.dos 

> · nilo teem o direito de tributar em vista do (O o··ndal' liJ' a m·t. 10 da P1'ojacla em clis-
• i " 'twt. lO. como nilo lhes cttbe a faculd8(le de cussao,) · · 

1 i. · crear dirPitos fedemes sobre rendas ferleracs. Entendo que rt redac~ão tio at·t. !• a qual 
i.~ 1· Alem disso a Uniil•• nilo tem o direico ele oJrcr·eci i commissiío, osta.va mais de rtecordo 

1• ·.tributar·, em lh.co da disposi~:ilo da commisslio com css3 pl'incipio geral adoptado elo que 
1 El j' rJUC tr·ttnsf'tJr•iu o direito ele tributtu• nos es- aquell~t que S3 continlm no projecto primi-
" ~ :. · tados, c, sobro tudo, em Ji:\ce ela 110I'tt lei que t.ivo, ontle apenas se curam do illlllosto de 
l ~ ). · -orga 11 i sou o Districto Feclcrtü dtt11do-llto o heru.uças o leg-ados, que existe ern virtude 
~;j -11 direito do tributar 11üo sú dPntro do muni- da lei do !8:?.7, que as apolices deviam ser 
-~ ~ :I • ' 1) cipio, como 111liJUelles ponto~ que niio pet•ten- isenta.s elo imposto eltt União. 
% ; J. cem it Uniilo. ' E' um~t qucstilo que niio precisa de longu. 
.i \;, · Feitas esta~ consiuer't1çües peia que o Se- uernonotração-tituJos pelos quaes S9 appella 
;: , ,{ 1 nado deve accetl:w a idert ca,pital do projecto, pam o credito publico, títulos pelos quaes o 
,; ['_: ··elimi1111!1do iscn~ües sol>ro quaesquer direitos g-overno em occasiiio lie necessidu.do procura 

r que uil3 sda de hcru.uças c legados. obter :1 renda tle qu~ car~ce e que lhe fallece 
~ ~ Jl - . . E' lida., ttpoiacla " posta con,i unctamente em pot• .mtr•os meios· 

... · d - · t · Portttnto, si é a IJronria Uniilo quem re-
-c~ .• :.·,· .• :.i···~:.j·· .. ·.· .. - , !SCU$S!10 :1 ~eg lllll e • . corro a oztes meios pam obtet• aquillo do 

que carece e que fbrma com e1feito o que se 
~' ~ · • · E me m/ a ch:una renua extraordinariu. ela mesma Uniilo c ill. ·,·' ' - ~ bom ó qus e!la ise11to essJ mesmo titulo de 
. ·'-' ~-, :·_. Supprimn.m-so no aPt. 1• llO substitutivo as uma tributllçiio especial em seu favor. 
-.~.··~i[·. _palavras-da União ou. Do contra.rio, parece-ll1e que sel'ia, simu-

1
'1 _.: . S·,11., 1 elas sessu-es, ~-5 ·'e ""t'" ·'e 1803,-Jia- lall:Lmente, exigir tios proprios donos do ·di-

u •u~ • u • nlteiro empt•e>tado que fossem restituinclo 
~ ·jl.· clrigue< ;ll~es. por partes. 
! l\1 ·.· Ponstt que a União. nilo lievo tributat• as 
: ~ 1 J O S1•. An]nro ([;üvnicnnd'po- suas propt·ia.s apolices. 
; ~ '·Ir.· dilt escusar-se de occupar a att.en~ilo tlo Não ignora que existe o imposto do scllo de 

.., 1 Senndo com o projecto em discussão, porque transmis;ão da propriedade da ttpolice; mas 

.
' .• ~.·: l.i' os tlons 11lust.res oradores que o pl'ecetleram entende que como tt Uniü.o, no momento ac-
f~ elucillamm rt matet•ia, ,i ti. qwLnto ao seus in- tua! talvez muito precise 11indu. viver· do pro-

:~· · 11 
' tu i tos llo con 1'eni2ncict o jtL quanto tt t•cgrus prio credito, tal Vl'Z seja esta mesn~tt a fbrite 

· ~. -j ~~~ . dt e
1 
b.

1
>u. pru

1
rlencit:t

1 
corn que deviam set• ac

1
tm· mais ga

1
mnti

1
elora dtts. suas necessitt!_ades, ~~sde 

, e nr. :1~ a~ rypo, wsc~ rpw .o me,mo envo ve, o pape moce tt, qun e o empt'es 1m o, a.., :i. 
·l1~i ··1 1 '·. · cm rolttçilo iL União e ao.; Est:vlos; toclavin-, tti•Olice interna e externa. 
ttíi ;. ·!. ·como rcltttor tla commissüo do llmLn~•us, que Entende quo emjustttmente a occas:ilo op-

, deu parecer sobro este pr(\jecto, cumpre-lho portun:t, desde que em torno do pt•oprio cre-
"~ · I· declu.!'at• ao Senado qual o pensamento que dito-publico se abpa por todas a> portas o 
~§-· · .' honvo :LO clttbot'tL!' o substitutivo, por muitos motivos razilo de clesconfiançn.. 
·lF.l Conhecia o historico da nossa Jegislaçüo Que l\O menos ela parte da. Uniilo ella resta-
:.~ 1lscal r·el:ttivamente aos imposto:; que toem beleç:t IL confiança publica, nllo concorrendo 

J rocahitlo ou recaltiam ainda sobre as u.po!ices pn.m tributar. 
-·':• i da tlividtt pt~)llicu. nacional. Quisem mesmo que isto c!esapparecesse em 
.• , , · E em vcruallo, é fiel o completa a narra- bem de uma c:n1sa que é ado credito publico. 
'' 1. ', ~ilo que a esse respeito fez o i !lustra seno.clor Isto cm thes~. Quanto ti. hypotlreso, liypothese 

; · :: por ::;, Paulo. figurudll pelo honrado senador, elo q uo nilo ele-

i 
1 

. Entr·etrtnto, os3a lrg-isluçiio fisctLl, motiv:~.cla vemos ubt•ir milo deste recul'so, istoó, ele mais 
~ ~· por cii•cumstttncias c!Hllcois do imperio, dos· este meio tributavol em umtt cit·cumstancia 

·up[llt'cco lle todo, nilo púdo sm• nmis onctt· cltLtht, a lei nada impede. Sl àmanhií. ou deposi 

\ 
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circumstancias criticas ou mesmo melhor" or
ganisaçilo do serviço da Republica convencer 
o legislador da. necessidade de crear novas 
fontes tributarias ou mesmo o imposto sobre 
renda, suggerido por S. Ex., nada impctl!l qu!l 
assim se Jaça, declarando-se neste caso revo
gado o artigo dtt lei que agora fosse adoptado. 
No historico feito por S. Ex. da legislação 
:fiscal a respeito das apolices, tem uma razilo 
de convicção pr·opria de que nada impedia de 
os tributar: foram tributados, deixat\tm de o 
ser, tornaram a ser tributados de outro motlo 
e afinal nflo o eram. 

Isto que se fez no tempo do imperio, con
forme as cir·cumstanrias, pócle ~er feito Jro,ie; 
mas no momento actual pensa que e da m:tior 
conveniencia que as :tpolices da divida pu
blica fiquem isenta,s de todo e rttmlquel' im· 
posto. 

Está dada a razão do seu pens:tmento, 
quando escreveu: 

(O Ol'atlw 18 o m·ligó tlo Jl1'ojecto l'clativo oo 
ltS,Wil)llO.) 

Não. comprehencle bem o alcance da n.rgu
mentaçiio tio seu illustl'e collcgtt a l'c'Sp?ito da 
expressüo -oot r/os útar/os que se acha 110 oJ'l. i". 

· Pelo nrt. 10• da Constituiçüo é cathcgorictt
mente prohibido aos estados tributar bens e 
rendas ledcraes ou serviç•os :t c.wgo da Uniii,o, 
c reciprocamente, de maneir·a qua o or•arlor 
suppüe ter consug-mt!o nesta parte, s:mples
mentc, o que cstú. n:t Constituiç-iio; e, como 
lhe consta, que :tkuns es~'ldos, porque lhe 
lbi distribuído o dir·eito rlll lançar c :trrccad:tr 
o imposto de transmissão do pt•opriedatlt'. sup
poem que este dit·eito lhe~ i'oi dado incandido
ualmcntc, qua.ndo isto niio t.i cxuct.o, lembra 
que o :wt. u' diz que o da competenci:t dos 
tlStmlos der·t'etl\r impostos sobr•e tmnsmi>siio do 
proprict!arle. A :tpolic?. ó com atreito ttm:t 
propr•icthtt!o: nms dcYc-~o inter·pret:w :t ('on
stit.uiçãn como um toda, o nã.o p'w :wt.igns 
dostttcados.Xu at·t 10 c>tit :1 limitaÇ"iiD,fJll:ttHlo 
trat·t do t r•tJd:tô c diz- d 1 União c reciprocct
mcnto. 

Nüo p:·(•ds:t t!i~('.t· ao Senado q tw a.p:•Ecc:> 
são rendas tla Uniil:J o 0111 algun·J p:l.ize~ nüo 
se"qu:tlltlcnJn do o:ttl'o mudo o;; tir.nlos dn, 
divitl:t·un.ci.Hml sinlin co:uo rcnd:t e, :tssim, 
nu. Jng!tltct·t•a, 11:1 Jtnlia o om out:•thl puiws. 
se rliz-rend:.t do 3 "/.. etc. Com ctreito, o 
Senado o >:tiJo melltot• tio que o omdm•, rtuo 
o cmpro>l;ittJo q ttc se cttt't\Ct l'isa no titulo de 
<lividll publica u t:tmbcm remb, pol'q no ó 
de~to modo q ne o est<tdo obtem os tnolo• de 
que precistt IJUttudo lhe faltam o> dtt renda 
Ot'(linari:l. 

Isso e uma. :tnt,ccipaçito do. receita, como 
di%o o seu illustro collega scnailot· llOJ' 
Minn.s UC! aos, 

Deu-se aos cstttt!os o direito de tr•ibnt:tt' 
sobro tt•ausmis;ilo do lll'opriedodc, mas, cstti. 

tiU~.\!.lO 2l-,·, I 

' entendido, menos na hypothese prevista pelo. · 
art. 10. . ·, 

E tanto é este o pensamento do leg-islad.el' ·. :/ ·. 
constituinte, que não Jal!ou somente em bens:··.:.,.:. 
dtt Uniüo ; accrescentou-recill~ocumente- ;.· : 'fV 
quer dizer que tiOS Estados nilo compete tribu~· . ':·: 
tar t:1es bens, assim cJmo a Uniiio nüo pede . · 
tributar :1s apolices de um estudo. : ..... : .. ·:, 

Estt1 estabelecido, diz o Ol'atlor, porque se·- ·.- ;·· 
pude acceitar a suppressüo proposta pelÇJ hon• , < 
r11do sermdor por S. Paulo, das palJ.vras-e 
dos cstwlos. . 

Os cstat.los estüo obrigados, p2!os termos da 
Constituição, a não tributarem rendas da. 
Uniüo. 

o Sa. Runnwums ALvms-Não é es.te o pen· 
samento d:t emenda. · . · 

o" Sn. A)IARO CE:vALCANTr-V. Ex. diz: 
supprimt~m-se as Jllll:wrus dos estatlos.~ o ar-. 
tigo e assim cancebhlo (Lê) . . 

0 SR. RODRIGUES ALVEs-E' justamente.em 
relação ú. União. 

·' 

O Sn. A)uno CAYAT.CANTr-Jnlg-:t., entüo 
qtie o que quer o nobre senador po1; S. Paulo ··' 
ó que fique livre ao;; estttllos tr·ibutar os titu· ·· 
los lltt União. · '· ,.~,~ 

O orador nüo ncll:t conveniente augmimta1• · 
as cit·cumstancins pouco Javoru.veis dos titu• 
JnR d:t Uniíio, cuja cretlito, por todos os mo-· ; .' 
t.los se pr·ocum u.baltw. 

o SR. noomovm' Ar.vm;; - Note v. Ex.· 
que ess3.> titulas não estão d~saci·editndos. 

o Sr... :\)LUto C.1 VM.CANTI diz que é feliz
mente um' verdade o que diz o seu honrado 
collogu. ; mas, inl'~!izmente a. sit.nll~fio eco
nomic:t e tinanceirn, do p·tiz é de tal ordem que· 
se nfto deve contribuir de moJo algwn partt 
u.bnl:H' rt conflanca, no credito publico ; deve~ 
se ter pr•oJc"dimento contml'io. · 

Agom, em rela~iio tLS emendas ·do seu hon· 
rrtdo colle~·:t llDt' ~Jinas Ger·u.cs, pcnstt que 
tambem nüo compet) ao S~nado pl'Oltiblt• que 
o;; cstatlos t.t•ibutem suas rendas entre si e 
ns ttpo!iei'S do su:t tltvit!:t. 

0 Sr... A)ImRJCO LOBO- Ju;tamente. 
O Sr... A)to\llO CA\"AT.C.~NTI acha que o Sl'• 

Amer·ico Lobo Cttndou o seu pensamento na 
Jmlnvm J'<'cipJ·ucanwllta do arL 10, que diz 
(Ld). 

0 Stt. A~IE:tt!CO LOHll Jú. Ulll aparte. 
0 SR. A)I.\RO CAVAT.C.~N1'1 t!irit ao Senado 

que o projecto primitivo niio só prohibia os 
impostos do her11nçn, crca:t.lo~ pcht Uniiio,como 
determinava que nenhum estado pudesse tri
butar de qualquel' t•rmnos títulos d11 divida, 
quer da União, quer dos outro.> eRta.das. 

Leu com totb a tttl,encüo o nrt. lo, e viu 
quo ello nüo póde cnber nessa llypothesc. 'Em 

; 

. ,··· 
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primeiro logar, p~rque a po,lavra ?'CCiJl?'OCtt· acção dentro llns normas estabelecidas para o· 
mente quet• uizer um acto entre UOUS e quan· meomO tribunal. . 
do O :I.Cto exceue de uous, pensa O oratlor, que Como e justttmente a parte interessaua que 
os gra.mm:~.tícos manuam dizel'-nwtattllwntc, tr~tta ua materia nos casos em que a fazenda 
· Portttnto, quamlo o artigo diz- é prohibido 

1

. ó prejudicada, o oratlor consignou o artigo 
aos cstntlos tributar renuas e sel'l'iços a cargo para nos casos em que a fazenda ni1Cionnl 
da União, vê perleitamentc de um la.do o sejn. lesndn. .. 
csta.tlo e do outro a Urliito ; e, pois, considern. E nest.a. hypothese, poderti. propor acção, 
tanto a. União como o estttdo dun.s ent.iundes pnm julgnr do cnso, isto e, destlo que seja a 
defronta uimt ila outra e 11mbas tribut11ndo fltZendtt n11cional interess11d11 no acto, por 
suas rendas, seus serviços, etc. que em these, a 1\tzendlt nacional niio poderít 

Mas dnhi se til'tt t11mbem outra illnçiio de requerer o. nullidnde das leis estttdmtes pe
que tL pa!11vro. -osta,los- cJmbino.ua com tL mnte o Supremo Tt•ibunnlLle Justiça. 
palavra -l'ociprocamonta- se dê igual pt'ohi· Lembra o.o nobre selllttlor que na ospccie, 
bição nos estados entre si, niio vue ate lit. quer dizer-no mesmo direito, Tl'l1tou·se na 
Pensa que excedeu do pens11mento do legisla· casn, ho;e, por exemplo, de um11 espacie. A 
dor constituinte este modo tle ve". União possue ns fttzenila~ nacivnues do Pio.uhy 

Em todo cttso é um11 questão puramente que são bens i'etlernes. As leis estatluo.es tri· 
do intet•pretnçiio, e o Senado vel'ificarít si com butaro.rn·ns, contr11 o disposto no ttrt. 11. 
elfeito deve-se entender est11 prohibiçiio nos Si pll.SSttr esttt lei. o procttrutlor dtt Repu-
csta.dos entt•e si. blica. tem o dit•eito de propor a ncçiio de nul-

Pens~t que com e!feito esta hypothese est11· lidade da lei estadual. 
rá de nlgum motlo acaute!ad11, porque si o Nu occasião de sel' cito.da. n repnrti~iio por 
cst.'L!lo ,t se lembrar de tl'ibutar ns rendns do não ter pago o imposto, e!le proporá n com· 
est:ulo B, tttmbem o estado B niio se~it im· petente ncçiio pat'a o.nnu!lar o pagamento 
ped:do de tt'ibutar as t•cnd 1s do est11do 11, desse imposto·, visto ser contr.:n'io ao art. 11 
com iguacs vantagens ou ntó com vantngens dn Constituiçiio . 
supcriorc~. E' cttso concreto em que a. fazend11 nacional 
· o seu p~nsamento, ,iJitlis·se ao Seno.do, é não ó interessadn. 
intet•prettu• o urtigo sinlio em duns partes : Em theso, porem, não. Nem o procurador 
União Lle um Indo e estados tlo outro. Mns, da llepuplic11, nem poder nenhum terU. o di· 
devo dizer que niio é isto umn. cousa que in- rei to de nnnullar leis, quer estatluaes, quel' 
~l'injn. de modo algum o preceito constitucio- fcderaes. 
nnl; e tuna cousa que se pócle legislar, sem Siio as explicações que julgo.va de seu 
se in voca.r a inl'rncçiio do preceito estnbelecido. uevet• tlar ao Sen11do, 

Portanto, n vota~•iio do Senatlo, si entender 
que a e111end11 do seu col!eg11 é a m11is com
prehensiva no caso, de su11 parte nenlmm11 
contllStnciio solft'erti., porque estit no pensn
menro ;;et•<tlrodear a divida publictt, quer da 

O Sr. P••elilidente diz que. estando 
ndeantndn a hol'l1 e achnntlo-se presentes 
apenas J,l sen11tlores, ttdin a tliscussiio. 

União, qner dos estados, de .toclos os elementos Em seguida designa llltl'aa ot•tlem do dia 2(): 
para a ucccitn~ilo 1lo mesmo. (LJ a cmemlet tio s,·. A.morico Lobo.) Votaçiio em 2" dL~cussito ela proposição da 

Esta. emenda do seu honraclo collegtt por C11mr~r1t dos Deputtttlos n. 131 do 1892, auto
Millas Gorues, sente diz~r, niio podo acei- ristuulo o governo a contrnctar com o enge-· 
tal-a. nlteit•o :\lelville Hora n.s obras que se propõe 

S. Ex. s11be que si 0 poder Icgislntivo fosse constt•uit• no porto uesttt capitnl ; . 
a. dat•ttutorisn~fLoampla ao Supremo Tribunal Continun.ç,io tla. 2• discussão do prqjecto.do 
ou no lll'ocuratlor tla l~epublica para annul- Senado n. 48 llo 1892, extinguindo o imposto 
lar todo.~ os ttetos que caltlssem no. hypotltese de hemn~n.s o Jogados, estabelecido sobre as 
do3 ar&s. 7" e II d1L Constituição Federal, em apoliclis dtt tlivitltt publica; 
these, antc:s de tudo il'in. con(oril• uma 11ttri· 2·' tliscus>iio tl~1. proposiç•ão da Cnm11ra dos 
bui~'ii.o inconstitucional, porque os tl'ibunaos Deputndos n. :lide \Sll:.?, n.utoris::tndo o Prcsi-

- jutlicia.rios niio l>odcm .i ulgm destas corno de dcn to dn. !te publico. tt ct'ear unm tt!iimtlcgl1 na 
outrn.s materias constituclonnes, slniio cm cnpitttlclo estJv.lode S.Pttulo e outm nu cidatle 
especi<J, especie am que e mister que 0 ttcto tle .Juiz dl.l F<'n•a, cst[\do de ~Iimts Gcraes; 
inconstiLucionnl, YÍL Jorir 0 interesse do al· Discussão unictt do pnrecer n. 2,! de 1893, 
gucm Jlltrtt rtne a ptwte olfentlida levante 0 da commi>são tle finanças, sobr·e a represen· 
caso como part.icull1t' e 0 tt•ibttnal venlta jul· ttLç,~.o Llo corpo c~mmercial dtt citlntlc dtt Par· 
gnr tlcllc Qlll cuso concreto. nuhyb:t, no estado do Pinuhy. 

A compctencia do Sttprcmo Tt•ibtuml o do Lovanttt-se n. sesslio ÍLS 3 horas o 50 minutos 
procurador Jl'lll'ttl tla Rcpuulica é propot' 11 da tltt•t!o . 
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"Publicação feita em virtude da deliberação 
·do Senado na sesstl.o de 25 ds maio de 16?!3 

TELEGRAM~IA 

"Theresina, 23 de maio de 1893-Senador 
Cruz. Governador Coriolano recrutando ami
gos nossos. Altaneira for~a armada invadin
do, arrombanclo casa. 

Providencias.- ,To,ro da Cru;,_.. ·Dr. Jfal·cos 
de Arauj~. 

IBa sess~o em 26 ue maio de 1893 

Presidencia do SI'. Pruriente de Momes 
( Vice·p1•esidento) 

SU)D!A RIO- Chnmntln- J,eitnt•n dn nctn- EXPIO· 
nm~TI~- Pnrocua•- Cnmnmnirnçii.o tlo St·. l3ncll!L
HeqUt:wimonto do S1•, ,\mnt•n t,;:w:tlcnnti- OnoJo::\[ no 
DIA- VoLn.~ito dn..proposir.iio n, t3L- Ol.Jset•vnçrios 
·dos SrA. Caolho ltodt•igone~ o pt•ositloute- .:.n diHCIJSAio 
elo prnjacto n, laS- Discm·sos elos Srs, AtniH'fco JJobo 
Ely~ou Jftu·tms, H.odt•iguos Al\·es,, :\(nnool Vidol'in_o, 
UhnlcHno dl) Amn.rnl, Caolho U.odt•tguos o Mnnoel Vtc
'torino- l~montln.- Rucurmtncntu da. tliscu:-;si!n -
Aclinmonto dn tliscu~sii.~ dn. pa•oposi~.ão n. 3i- Chn
mndn. 

Ao meio-dia comparecem 32 Sra. sena· 
dores, a saber: . 

Prudente de Moraes, Gil Goulart, Antonio 
Baena, Souza Coelho, Joaquim Sarmento, Ma
noel Barata, GomensOl'O, Coelho Hodrigues, 
Elyseu Martins, João Cordeiro, José Bernm•clo, 
Oliveira Gaivão, Amaro Cavalcanti, Almeida 
Barreto, João Neiva, Firmmo cl;t Silveira, 
Joaquim Pernambuco, Coelho e Campos, Vir
gílio Darn~tsio, RuyBu.rbosa, Manoel Victorino, 
Domingos Vicente, Monteiro de Bttl'ros, Q. 
Boc~tyuv;t, Aristides Lobo, Saldanha Marnho, 
C. Ottoni, Rod.rigues Alves, Silva Cane lia, U 
do Amaral, S11ntos Andrade o Luiz Delfina. 

Abro-se a sessão. 
E' lida, posta em discussão, e, não havendo 

reclamações, da-se por approvada a acta da 
sessão anterior. · 

Cornpa!•eccm clep~is do aborta a sessão 
mais os 9 seguintes St•s. senadores: João 
Pedro, Cruz, 'l'!teolloreto Souto, .Toiio Barba· 
lho, Messias do Gusmü.o, Braz Ca.rneiro, Ame
rico Lobo, Pinheiro Guedes e 1taulino Horn. 
· Deixam ele comparecer com causa partici· 
pada os Srs. Franci~co Machado, Cunha 
.Tunior, Rostt Junim•, Joaquim de Souza, 
Pamnhos, Aquilino llO Amaral, Generoso 

Marques o Pinheiro Machado; e som caus!L 
participada os Srs. Thomaz Cruz, Nina Ribei· 
ro, Catunda, Gaspa1• Drummond, Laper, E. 
Wandenko1k, .Joaquin'l Felicio, Campos Sal
tes, .Joaquim Monteiro, Esteves Junior; Ra-
miro Barcellos e Julio Frota. · · 

O SR.. 2." SECllETAR.IO (se1:~indo de 1.•) da 
conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Sr. senador Joaquim de Souza, dataclo 

de ho,je, communicando que tem deixado de 
comparecer as sessões por achar-se enfermo
Inteirado. 

:··· 

Do Ministerio da Marinha, datado de 22 do' 
corrente mez, devo h enclo, devidamente sane
clonado, um dos autographos da resolu
ção do Congresso Nacional, abonando para 
todos es clfeitos as faltas dadas pelo lente da 
Escola Naval capitão do fragata João Ne
pomuc"eno Baptista, desde li de abril de 1892, 
ate it data em . que apresentou-se á mesma , .•. 
escola, depois de posto em liberdade, em vir· . ;/ 
tlllle ele amnistia.-Archive-se o autographo ·: ,.) 
e communique-se á outra camara. · · · .. ;'.i;.~ 

0 SR. 3" SECRETARIO (sel .. Dindo da 2°) lê ê·.: ~;;;, 
vão a imprimir, pam entrar na ordem dos · '::: 
trabalhos, os seguintes :~~~:~ 

PARECERES 

N. 27- 1893 

A com missão de marinha e guerra, a quem 
foram presentes os ultimos documentos otre
recicloa pelo peticionaria reclamante, alferes ·, :~ 
honorario do exercito Antonio Paes rle Sá .,. 
Barreto, relativos á percepção da quantia ele · · \ 
2:592.$ por clitrt>rença ele soldos atrazndoR, qli.e ··' 
foi upprovada pela Gamara doa Srs. Depu-· ' ·~: 
tados, tendo-os examinaclo devidamente e 

Considerando que o referido official está 
comp1•ehendido na disposição do art. 12 do 
decreto n. 33i I de 7 do janeiro do 1865, por 
ter se inutili~ado completamente, perdendo a 
vista om serviço na ettmpanha elo .Pnraguay, 
onde se achava, como dtgno voluiltu.rio da 
patria ; . 

Considerando quo esta disposição acha-se 
em inteiro vigor para o reclamante, por isso 
q~e em tempo clle fizem ell'ectivo o seu di" 
retto ; 

Considerando, finalmente, quejít foi consa
grado em lei deste congresso ficar extensivo 
o pttgamonto de pensües pelo. tabell11actual dos 
soldos dos olllcittes elo exercito a todos aquelles 

.. ~·· ~ 
'· 
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:pensionisto.s !lo Estado em virtude de ser
viços prestauos no Paro.guay, conforme se v8 
do documento n. 3, (\presentado ultimamente ; 

E' do pn.recet· que sejo. (\t~endidn. favoro.vel
mente a pretençllo elo suppllcante, 

O Senado, fazendo o, prttticarú -um acto de 
inteira cquido.úe. 

sàlu. da.s cmnmissües, 24 de mo.io ele 1893.
Almcidu. Ba>·reto.-Jo<io Neivct. -.loaq11im Sm·· 
mcnto.-Smtto~ .And>·adc. 

A com missão de finançt~s esti1 ele accordo com 
n.s pontleru.ções ülitas pela illustrada commis
StLO de m(\rinhtt c guerra., e acceita (\ CO'J· 
clusão do seu parecer. 

Sala. das conunissues, 2G tle mttio de 1K93.7 
Q, Bocauu~a.-Saldanhct 1\Ittl'iilhO. -U. rio 
Ama1•al.-Ro•h·igue< .Al~es. -Domiit(JOS Yi
cente.~Uonteiro de Jla;·;·os. ~.- ~~ llJ ; l~ (I 

q )i' N. 28-1893 

Hfli·/ ~·. Tenclo a commissi:i.o r!e obras publica; e em-'jm fi, 'I· . prezas privilegin.dtts 1otimdo em considern~~o 
; ~.J.ii, '! - . o requerimento apresenta cio pel(\ Compo.nlua •l'' ' . Industt•in.l de Constt•ucçües Hyt\r(IUJicas, pc-
5 it.il' . tlíndo ao Scnn.tlo que seja mtl.ntido o pt•ojecto 
'~i 1 de pt•or·og;v;lio. do prazo para. construcçlío das 
::·~ 1' 1 obras do porto de ,ltlri1guit, no estt\do cle Ala-
.[ : ·

1 
, 1 goas, con !brme veio dtt Ciunn.m. dos Srs: Dc-

,J ~~ i putt~dos, e de parecer que seJa manttdtt (\ 
' \jl' ,

1
·• emend.a approvad(\ nest:t casa, cm 2" c\iscus-il , são, a. presentada pelo SI'. scna.llor ~f:tnoel 

·• : . 1 · Victorino. 
lj r

1

- Sn.la tias commissücs, ~G tle m\liO tle !803. 
-. ll -C. Ottoili. - Sou;a Coelho, -Bnto Cm·. 
~ 1!'i) · nC:to. 

:.~ :f:r ' l ,': 
i 1, :(.:t . 
, ft .I 

>1: 1<. 11 j l 
, ,... ~ I 

~ i! li l 
, ~ 'I 

',O; (j 
~ .• 11 :1·1 :! . 1<. f ' 

N. :20-1803 . 

A commissfto ele fln:1nç;M, tondo CJmmino.do 
a llroposi<;ü.o dn. Cttmu.m dos Sr~. Dcputaclos, 
n. 1:?.9, de 1802, auctorisantlo «o Pocler Exc

. cutiv•l a dcspendet•, i1 pt•oporr;üo que lc>l' S3 

e o seu commercio, ní:io so fortiftco.mlo seus .. · 
portos, como principa.lmente. mantendo umo. · 
tbrço. e material navo.l aperfet~'ondos, lle quo.
lidnele e qut~ntidatle sufllcientes para go.ro.n· 
tir a S\1(\ defesa.. · 
Comqut~nto pelo (\rtigo 88 ela. Constituiçí:io Fe· 

dero.l est(\jn. llcm claro e definido o espírito.· 
pacifico e justiceiro danaçúo bru.zileiro., que 
de modo a.lgum o.mbiciono. conquist:ts, e, ao· 
contrario; s6 o.hnejo. viver cm pn.z c~m t?d~s 
os povos e na mo.is completa. ho.fffiOUI(I prmot- · 
po.!mci1te com os seus visínhos : é, entreto.nto, 
intuitivo que o seu governonllo deve s~r im· 
previdente. 

Autorisamlo esta. dcspeza., o Congresso só 
tem em vi~ttt (\ defesa. da na.çü.o, e retirar de 
si a responsc1 bilidade de se acha.t' ell:t mal o. r· 
nrllh1 deante lle qualquet• ttggl'esslio, feliz
nwnte pouco pr·ovn.vel. 

Sendo in!'elizmente uemciente e sem as qun.· 
!itlades technicn.s o materin.l da nvs~a. esquo.
dra, como l'rn.nc(\mente cxpoz o Exm .. Sr. 
ex-ministro da mtwinha no seu relatono elo 
a.nno passado, e n t r~presentt~,,ü.o por elle di
rígídn.ao Sr. Presiuente d;t Republica, em 
vil'tutle da qual solicitou este do Congresso os 
meios para (\ renovação e rcpt1ros desse ma· 
teria!, parece h commissrro. que deve~ ser 
conceditlus do moela deternuna!lo no proJecto, 
principalmente agort~, pot•que, ·elentr·o de um 
rmno pet•tlcu n 1lnrinha. Nacional dons dos 
seus melhores mwios: o Solimüe.< c o .1Zm~
l'o>tte Ban·oou, 

Alem disso(\ liespcza nüo se fttrit de ,jttcto, e 
simi1 pr·opor,,ão que lot• sendo precis:t. e pos• 
sivel, ·mediante op~raçues ele credito, que o 
governo,como ó seu dever', rcalisarit em bons 
condiçues e ele motlo ti evittw pt·ejnizos. . 

Penstt, portanto, tt commissü.o de finanças 
que o pt•ojecto deve ser appr·ovtttlo como veio 
redigido peltt Ca.mnm tios Srs. Deptü~\dos. 

Salt1 tlns commi~sGes, 20 de maio üe 1893.
Montei,·o de B•t1'1'D··.- Manoel Victol'i>~o,- Q. 
JJocauuva.- Saldanha Jlfal'inho .- Domingos 
Yiuante.-.lmm·o ()ttvatcanti (com restricr:ões). 
-li~.d,·igu~s illves (com l'C.~tricvues).- U, do 
Aii>a•·al (com restricí'ücs) . 

N. :J0-1803 

: ;, 1!:1: J .. 
( J! 'i 

J.i· 

I ;I 

· tornttndo .necess;tt•ia. e fazendo pam isso as 
prccisns opera<,,ücs de erctlíto, 11 quantia de 
doze mil contos ele ró~s (12.000:000$), ao 
cttmbio de 27 d. c>terlinos, com n rclbt•mt\ do 
mcttcl'io.l mwttl » julga cotwc1ücme a sutt A proposição n. :3 cit\ Cttmtw:\ dos St•s. Depu
approva~llo, nllo ohsttulte u. bem conllccidn. tados autorisa o Podet• Executivo: . 
nccessitlade de economias, porque(\ t•cnovar,,tio 1°, (\ vcnclcr, cm eoncm•rencitt publico., a 
e reparos do material t\11 m•nw.cltt slío ir:dis- quem mai:> vantt~gcns ollilt·ecot•, totlu~ as pl'O
pensavois i1 dol'csa d(\ honra. e dos interesses ptios >mcionrws que não derem rcntb cot•
tltt l11.V;ão. rcsponclentc ao seu custeio e os juros do co.-

E' bem conllccitlo o proloquio-si vis paccll! pitalqne ellcs representam, «/J'rontundo pt•imei· 
pm·ct bel/um-, o ccl'tn.mcnte o nosso ].ltliz, tiio mmente o.; tll'l'Ciltltüarios (dos que estiverem 
acccssivel pelo Atlantico o sous grnnllos rios n.rrentlai.lns) pelo preço dn. :waliuç,ü.o, li quo 
na,·cgtwci~, deve protcget• Sll(l ímmcns(\ costn. se pt·occtlct•il ntlmini,tt•ativumcnte; ~ 
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2", a transformar os arrendamentos cxis
ient:es dos tet•renos, no estado do Rio de .Ta· 
neiro e Capital Federal, em emphyteuse, ou 

-11 conceder remissão, nos termos elo direito, 
nos emphyteutas, sob bases que forem jul-
gadas mais acertadas. . 

Senado que motivos ponderosos o tinhàm
impedido ele comparecer e que partia no clia,_ 
22 para esta cidade, afim de tomar Jlarte em 
nossos trabalhos. 

0 Sa. PRESIDENTE-Fica O Senado inteiradO• · 
Os termos em que estó. concebidlL a auto-

risação do a1•t. !• da proposição são tüo vagos O Sr. Amaro Cnvnlennti toma. . 
e geraes que, á primeira vi;;ta, habilitam cada a palavra para. justificar um pedido que vae 
um a julgar das consequencins graves e pre· dirigil• ó. mesa. · 
,íudiciaes que dn sua execuç•üo poderiam advir os illustres runcciomwios que compõem opes: 
á Fazenda Fedem!. · soalclajustiçn. feclernldo!lio 9rande do .Norte,· 

·' 

Nilo se contesta a convenienciu, si não a com 0 mais louvavel dos mtmtos, Ol'gamsarum 
necessidade de a União llesfu.zer-se de ul- 11m projecto de reforma da. justiça federal, em 
gum .ou de algUJIS de seus bens, cuja. con- todas as suas pa.rtes e detalhes, que, na opi· · 
servnçüo s~ja antes um onus do que umtt níão do o1•a.dor, tanto quanto o permittem os · · 
vantagem para a mesma.; mas d:thí para seu~ fracos conhecimentos da ma teria (niio _ - -' 
conferir-se ao governo uma autorisnção apoiados) e a. Jígeira. leitura que lhe foi dado· ·~ 
lata e incletet•minadn., como a SUllraditn., lazer, é um trabalho de in~ontestavel merito. '· 
vae enorme diiferença. Os proprios nacio- d t 
nues. constituem um pa.trimonio tht União, O SR. UDALDIXO no AMARAL-Digno e o do / ·· 
sobre o qual se calcultt nas razões do credito o louvor. 
publico, e desfttlcn.do como elle se acha, pela O Sa. A~!AI\O CAVALCANTI- E desde que 
distribuição das terras publicas nos estudos, nquclles funccíonarios tiveram a. iniciativa. 
é mister toda. a pruclencía acerca de clisposi· de mandar imprimir o mesmo trabalho, oife-
çües legislativas que tenhttm por fim abula recendo-o it consideração do Congresso Nacio· ': ::: 
mais opet•ttr a sua reduc~ão, nt~l, para. estudo, como sugestão. no caso do 

Alem disso, na autorisação se com}ll'ehende Conn·r;;sso occuimr-se eh reform<t íni.lispen-
a. velltla dos propr·ios bens at'l'endados, af:. savéi da lei r1ue existe 'a semelhante respeito, .,_:·· 
frontando o f!Ovemo primeil'wnentn os "rren- entencle o oratlOl' que cumpre um devGlr ., 
datarias etc. Neste ponto, o menos que se enviando-o ti 1neôa, para que o Sr. presidente 
deve notnr é-que a competencitt do Poder o laça passar :\ commissüo especial, que se . _:: 
Legislativo a esse respeito é assaz duvidosa, ncha nomeada no Senado, encl1l'l'egada ele 
desde que iria intervir na. csphera d:t~ rela· elaborar o codigo dltjustiça. federa~, conforme · ' 
ções jurí(tictts tle ordem privadtt, restiltantes o requerimento approvado em sessao do anno . ::~ 
de contractos perfeitos c ttcab:tdos. . pttssudo !la1•a. o mesmo fim, ·.;·~~: 

Em muitos casos, a execução d:t allmlida Si este trabalho tivesse chegado ás suas , . ~ 
nutorisn.çi'io, alem da incerteza do vttntagens mãos dias antes de tet• apresentado ao S~nudo . · · 
para. o Thesouro Fecler:tl, daria origem a de- alguns n.rtígos complementttres da_ reforma. 
mandas e rcc!rtmaçõcs, que podiam acarrettw judit:iuria, t:~l v-ez delle colhesse nao poucas. . : 
comsigo pesadas imlemnisa1)ües, uo final de noções 0 va.ntageJJs. 
tudo. 

A mttterin. do parngrttpho unico do tl.l'~. 1 o, O Slt. CoELHO RoDRIGUES - Aintla está ein' . :. 
da :proposição atlgum-se menos inconveniente, tempo· 
do que n.quel!a. contí&a no n.rt. O SR. A~rAI\0 CAVAT,CANTI- Mas, coíno o· 

Totltwia, não trttzendo especi!lcttdos os ter· projecto que teVe a. honra ue apt•esentar COll· 
renos, a. c11.1~ se rel'e1·e, tambom está sujeita tem simplesmente artigos .compl~n:~nttlres 
ás mesmas pondemçúes acimtt l'eit:ts. das omissües e !ncunns, que nnposstbllltttm a.· · ;• 
· 'E it vista do que, as commissües do consti· mu.rclm cltt justiçtt, mesmo .dentro das leis· ·.; 
tuição e poderes e de llnauçt~s $ÜO de parecet· existentes ; o como esta reforma que agora 
que a proposição sejtt rejeitadtt. submctte ti consideração do Sr. presillcnte e 

Saht !.las cornmissões, 25 c1e maio tle 1893.- elos demais membros d11 mesa ó um traLalho 
•. Cavalcanti.-Saldanha Jlicwinho.-:b•istide.•· organico · completo que, po1•tanto,. demuncla ·.;~;,' 
~~ maior estudo e maior reflexilo, nüo sabe si · 
.Lobo.-Do,inqos Vicente.- Q. Boc"!JitVJ,- ello deve sel' romettido it mesmn. commissiio 

. lJianoal :Vic·torino.-U. do Anwral.- Rodl'i!J!Ws que se acha enettrrega.dn. do elaborar parecer 
..4l.~e~,....,Montei?·o de Barros. sobt•e o projecto que o orn.dor; lm dias, apl'e• 

O St•. l\.ntonio Bncnn-Sr. presi
.dente, crn carttt que me foi dirigida. do Cata· 
lüo cm dat.< de JS do corrente, encarregou-me 
o s'r. scmulOl' Pnranhos tle communlca~ no 

sentou a.o ~cn11do, ou si ti. commissão especial 
que cstti. cncarregacla de ro~cr o codificar 
toda. a ma teria da justiçtt fotlornl, em virtu
tle do projecto c requerimento anterior, do 
que o Senuclo tem conhecimento. 
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P~trcce que ó. es!~t llltima commissllo mais 
a:iustndamcnte deve ser remettido esse tl'a
b:llho. 
· Em todo o caso, o que desejo. é que aqucl
les que se proponham coll:tborn.r em uma 
olJro. ele tanto momento, como é a organisa· 
çüo da justiça tecleml, não percam o ensejo 
de tm•nat•em conhecidos seus esforços e seits 
estuclos, de tilo incontestavel met•ito, como se 
achn. provado neste documento. 

O Si·.IP'r<e,;;gdente-0 projecto n, 4i, 
do Senado, de 1891, reorgo.nisando n. justir:a 
federal, JlOl' delibernçiT.o dn, casct, Jili submet
ti<lo ao exame de umct commissão especial, 
com recommendação de organisar um proje
cto de codillca~•ão dct justiça, Jedern1. 

O Sr. Amaro Ca.vo.lcanti acaba de offerecer 
· a.o Scnn,do, em nome da justiçct ~cceionaltlo 
estado do Rio Grande do Norte, um projecto 
substitutivo ao de n. 4i e requer que· este 
substitutivo sejll. enviado úquellll. commissão 
especial, para o tomar em conslderll.ção. 
· Consultado, o Senado approva o requeri-
mento. . , 

ORDEM DO DIA 

O Sn. PRES!DE)ITE nnnunclit O. votn.r;ilo em 
2" discussão· dtt prc•posi~ão da Cn,mctra dos De
putados n. 131 ,de 1892, autorisando o gover
no li cont.ractcw com o engenheiro 1Iolville 
Hom as obrll.s que se pt·opue construir no 
porto dcsttt Cll.pitr,L 

0 Sn. COELl!O RODRIGUES (pela m·dem) -
Sr. presidente, me pa.rece que rstamos no 
caso de uma. votac;ão por cscrul.inio secreto. 
Vc,io nhi um nome proprio - o engcnlteit•o 
~Ielville de llom, ou a companllin. que ot•g·ct
nis:l-r, de maneira que é uma pessoct ol1cctivo 
da 11roposi~ão. 

O S!•.Pn·e""õdenJllte -A votn~ão por 
escrutínio scct·cto, ~eguntlo Q regimento, t<w:'L 
Jogm nas eleic;ües e nos ncg·ocios de interes~e 
pnrticulnr, eomo silo : « pensfics, r,omissües de 
dividn:<, licenc;as n. l'nnceionttrios publicas, rc· 
!brmcts, aposentadorius,jubilaçúes e outras de 
Igual nntm•eztL. 

A proposi~ão 1ltt Cnmnm trnta do n.utoristtl' 
o govcl'llo :t 1\tzcr um contracto. Não me Jltt
rece que esteja n. hypothcsc cnvolviLln. nll. L!is
posi <;ito cil.ndtt do J•egimento, quando tt•nta 
este dns votaçoücs por escrutínio secreto. 

Entretrmto, ronsultarei o Senado sobre l1. 
Jl)rnHL da. votnr;ão, si V. Ex. assim o desrjar. 

0 Sr... COI~T.HO HODll!GUJlS -Estou satisibito 
com 1t l'xplicn~•ão de V. Ex. 

Pt•occtle-se ú vo!n~·ilo o silo sucessiYnmente 
Upjll'O\'tttlo:J OS nrts. I lt U tltL Pl'OjlOSi~·iío, US!illl 

como a emenda additivn offerecida pelo S!' •. 
João Neiva. 

E' a proposjcão, assim cmcndadn, adoptada. 
pam passat• tL 3" discussão. . 

Segue-se em~·" discussão, com o substitu
tivo offerecido pelas commissües de consbi
tuição, poderes e de Jlnu.nçus, o nrt. I• do· 
projecto do Senado, n. 48, ele jl892,extinguindo· 
o imposto de hernnçns e Jega.dos. estn,beleciao· 
sobre as apolices da di vida publicn. 

O Sr. ,&.uneriico Lobo- Sr. pre-· 
sldente, tendo ouvido as considerações do· 
iilustre senador de S. Paulo, venho, como 
auctor elo projecto, declnrnr a. impres,ão que 
ellas me fizeram. 

Concordo, de bom grado, com a emenda.. 
:tprescntadn pelo nobre senndor do Piauhy o 
não encontro nll. objecçiLo Jeitn.ro.zão su!ficiente· 
pam que sejn aquell:t r0jeitadn. 

Diz o nobre scnndol' pelo !Uo Grnnde do· 
Nor·te que, em qualquer tempo, póde-se re
vogar n lei e, portanto, não 1m mzão pura 11 
emenda. 

Si o Congresso tem o direito de revogar a 
lei, lhe e irrecusave! O de ncceitar dcs<le Jó.. 
essct emenda luminosa. · 

Ditas essas po.Jnvras sobre a emenda. de· 
S. Ex., occuprtr-me-hci das obscr1·nçües feitas: 
contrn as que a. presentei. 

Uma llellns foi inserida. no Dim·io O{(icial 
com erro rl.e impressão. (Lê.) 

Disse o nobre senndor pelo Rio Grnncle elo· 
Norte que l1. pnlnvra -reciprocamente -do 
nrt. 10 da. Constituição exhaure todt1 a. du-· 
vida. 

O n.rt. I O impelle os estados de tributnr 
os títulos de rendct ; esse texto constitucio-· 
na!, porem, precisa ser interprc:tado. 

Dechwo que os estados não podem tributar 
os títulos ele rmula da Uniilo, o nrg-umento· 
com os poLleres implicitos do Congresso. E' 
indisponsavol que n lei contenha esse princi
pio sacrosn.nto, porque arredt\ quae;quer du-· 
vidas entre os estc\dos, e vi ta contlictos, em
IIm, torna-se uma lei harmonica. 

Scrt't inopportunn, porvcnttu·u., este\ emenda.'!' 
Basto. dizer que o povo não crê nn, lei escri· 

ptc~; 11 lei cscl'ipta parece feita em Indú ou 
Sn.nscripto ; e um novo evnngellto e poucos. 
são os seu in torprotes. 

Se temos 1'ul1lltulo l1. federação, o n queremos 
rslabelecida sobro ancorn. 11Xtt, porque JJão. 
hnvm·emos do estttbelecer regms invariuveis, 
l'undamentaes, para o fim de cvitttl' que os 
estndos se não deg!adiem oxpressn ou silento
mcnte? 

!rllls o npcwtc tio llonrll.do senador pelll. Ba
llia me absolve de cançnt' l1. cusct. Aindn 
li ontem o nobre senador pelo Pamnú dec!t1rou: 
cm out!'o apcwtc, que não era essa 11 tlleoritt. 
legitima. 
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Espero que o Senado acolho. o. emendo. o.llu- 'Nncional-;nem a Uniilo·, nem o. Ji:tzemTa 6 um 
dida, perfeitamente constitucional, e capaz elemento menor e secundaria deantc clessa 
de previnir contlictos inevitn.vois. grancle entid11de. 

Quanto i1 3• parte, o ultimo artigo, cum- No art. 7" da Constituição sa diz: «E' pri-
tire-me repetir que oll'ereci duns emendas, vativo da Unii1o crear bancos emissm·es,. 
uma de eliminação c outr•a de ttccrescimo, de cunhar moeclo.,» o é outro. prerogativa tam
adjuncção, A ambas, o illustre S3nador pelo bem dclltt a creação ele u.!l\tm!enm, etc. Si 
Rlo . Grande do Norte. não prestou o s•m um estado, por exemplo, infringir semelhante 
assentimento, t11!vcz porque houvesse esca- artigo, nlio e claro que esti1 Ieso.ndo direito 
po.do o. S. Ex. a razão cbs emendas, a suo. ne- gertLl? Porque ho.veremos de sugg-erir· ou 
cessido.de inrlcclinavel. animar a inercia do representante da lei? 

S. Ex. quer circumscrevcr as acçõe3 qne Senhores,Story,referindo-se à magistratura 
no.scem dtt inl't•aeçüo da Constituição a uma federal dos Estados Unidos, declara que ella 
lesão material. Assim os romanos, outr'ora, é a guarda dt Constituição ; que é pt-eciso 
J'11zio.m da acção nm Sttcramento, o perdia o umtl acr;ão que nasça de uma infracção t.la lei, 
seu direito aquelle que, em logar de uma po.- que é preciso, finalmente, que haja ).tm:J. auto
ltwra. empregasse outrtt. Nús não estamos no ridn.do rtue conho~a dessas infracções. 

'.:· período ~aor:tmental : seria uma heresia di· Os illustres o.utores da ConstiGuiçi'io estão 
zer que o Congt'2>SD Republicano e>tava nesta aqui presentes ; elles n[o formaram um Con-' 
inli1ncitt do dit•eito : nlio, nh~ caminhamos, gresso Federal omnipotente. O Congresso e·.... , 
esto.mos no seculo da luzes e da civilisaç[o. um emiss:1l'io da na~[o, com um juiz que e o .,. · , 

Portltnto, desde que S. Ex. quer, como ele- LJOI'O. (Aprdados.) . ·. _. .... 
menta de toda n. acção, uma ae:i1o material e O SR. Q. BoCAYUVA -E é bom não esquecer · .. ·,:) 
tt~nglvel, ri;lqucm no codigo, risquem da lei, i;so. ··.. .: . 
t~d~s os at.tcn tados i1 honra que niio se mate- o SR. A~mmco Lono-Si o Congresso Fed~:..: 
rmllsarem · . , . . ral urro e omnipotente, como podel'iio sel-o os 

Htt um ponto t:o_mcltvtduo, umo. tumca ou. congre,;sos e;;taduaes, ou os municípios~ A 
an.tes, um l10;VOOtl'O sagrado, que o fa~ rcs- niT.o omnipotcncii1 de um deve ser· tttmbem a. 
p01tavel : a VI.dtt tlo nosso se1!1elh~nte e um ni1o omnir1otencia dos ouh•os.' 

. thesouro precwso. e ptll':t nos digno de re- , . 
• peito. E' c"so. tuniett, e esse nevo~iro, é esstt O Sa. r,uy )3ARHO~A-Mtts ncst~ Il:'-P\tTJfJctt 

nuvem que é preciso estender• sobre 0 ci- lw. uma certa mverstiO do quesetltt 1ms outr-.u~ 
dadão. ' letleraçQes, porque aqui os ~studos teem terra 

Nr.is, nrts pt•olimin:tre> tla Constituição, as- e a Unmo nao as tem. (1lpo.aclos.) 
signalamos bem quaes 0ram os l'undttmcntos O Sa. Lurz DmLFr:-;o -E' ve:>datle ; foi ·um 
.rle5sc grn.ndc p:wto. Me lembro de ter oiTere- grande erro do patriotiõmo. · 
c~clo :w~yroa?,~lmlo o~~ .. que,' po:· necessida~l.e o SR.Q. BocAYUVA-Felizmente 0 meu pro-· 
das COU.,'ts,, 01 .tm ~s .E't,:tlos U~ldOS do. Draztl testo ficOU escripto em uma declara<;ÜO de 
~[na ~ntte st pactu.mun, ll!!1S. ~r. pr~stdente, Yota. (Ila 01111 •08 apm·tes.) 
mfe!IZ111Nlte css 1 omendanttO fot acceitn. : e en 
l'eclttmtwr~ :t respeito dos estados, porque os , O Sn. .. A~mmco_ Lo no - Por consequenci~, 
estados IlHO cxis~ittm e era conveniente que Sr. pr•estdente, nao potlcm lto.v_cr csbulos ma1s 
ellcs figurassem no prettmbulo. furtes. uns do que outros; e VeJt\ V. Ex., po~: 

O S , 0 n . , _ .. 1 exemplo, o cnso ~lc !"~rnambuco. O illustrc 
r.. '· ocA 'l: U\ A Apoi,tL o· scnadot• pela Bttltttt dtzm ontr'ora, em uma 

O SR. A~umrco Lona-Mas V. Ex. e o Con- das nossas ses:;ücs, qne havio. recurso consti-
gt'esso n5.o acceittll'ttm esse preambulo o flw- tucional, porque a lei era retroactiv~t. Não 
mm tio povo dos Estados Unidos do Brnzil o entro na discussi'ío tla materia ; mntt ntlgura
ttutor da Constituição. se-me que ti justi~a tedentl julgon·se incompe-

O. SR. Q. nocAYUVA-Exp1•essão cltt nossa tente, devenclo ti matel'ia set· julgada pcl!L 
antiga un itlndo nacional.· mogistmtura est11dot1l. 

O SR. A~mmco Lona- E' pnro. o povo que 
legisln.mos c ó o povo quo soll'l•e com os gmn· 
de tributos qne so lhe lll'l'ttncam illcgttlmonto, 
inconsticucionalmonlo ; c como póde a C:on
stitu~üo, como pótlo a Uniiio tleclarar-se im
tmssivcl ante essa lc>lio ? Não .comprehcndo 
essa mat;eri:tli,lltc;ito do tlit•eito a qno s~ soc
cot'l'C o illustmtlo ~en:u.lot• pelo Rio Grande do 
Norte. Basttt citar o mesmo projecto ; S. Ex. 
diz-o mesmo; q tllltHlo fut• lesuclo o Tltesouro 

O SR RuY BARms,\ - Não apoiado ; não 
j ulgOH·se incompetente. Não tomou conheci
mento do ttssumpto, por ni1o ter ellc sitlo on· 
c:tminhado como acçlio regulruul. (.1]Jai,ulos. 
lia outros a11a1'/as.) · 

0 Sn.. A~IELUCO LOBO - Bem; ncceito !I in
fOl'lll!ti,'ÜO do V. Ex. O que digo Sl'l'Ve paru. 
muito: scn·c pttr;t mostrar que tt ,iusl.ir;tt fe
deral é o summo arbitro dtt lei. <~ner isto 
tlizer que póde lluver Ullltt lesão, sem qu<J se 
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infrinja a Constituição, e aqui existe uma 
lesiío, e que a acção deve cn.ber, não ao povo. 
que não tem udvog-ado, que não póde p11gn.l-o, 
que não mora aqui, que está habituado por 
longos scculos do vexação a ver seus esforços 
esgotur-se e seu sangue perder-se inutil· 
ment.e. 

Mas essa emenda acceitn., póde ser em outra 
discussão amplittda. Elia se relere a nlguns 
textos da Constituição, textos referentes ao 
imposto. Pnrece um absurdo, o facto mesmo 
o annuncia, porque tt extensão do imposto 
aniquilla a renda. 

Por isso, Sr. presidente, propuz u~ Se~ado 
que se eliminassém estas palavt·as prtmetras, 
estas condiçües, que podem ser uma desespe
runç,a, uma desillusão. pcn·que os nos,os func
cionarios, sempl'e que tiverem a porta abcrtn., 
deixarão de impõt• u sua acção, e qtu•m solft•e 
com· u lesão nem ó a fazenda nacional, iJ a 
naçüo brazileira, e a Constituição Feder·al, e 
a União. . 

A ultima emenda que oiTereci depende da 
primeim. No sulJstitutivo dizia-se que ne· 
nlmm estado póde tribut:Lr os titules, os bens 
de outro etc. 

Creio ter dito o suficiente para most.rnr 
não o triumpilo d.e minlms it!éas, mas a 
razão de !las . · 

E' preciso que se possa bn.ter p1r umn. Yez 
o grn.ndc supplicio, pol'quc um imposto destes 
é um supplicio, que se impfíe no contribuinte, 
arrancando do seu tl'abalho uma migalha de 
11ão de smt 1i1milia, e umtt gotta de agua pnrtt 
saciut· n. sêde. 

bido tal vez seja em breve obrigado u muiores 
e mais pesados sacriflcios. . 

Xfi.o me parece, portanto, convelllente a 
suppressão do imposto. 

0 SR. U. JJO AMARAL-Qual delles 1 Ha 
muitos. 

0 SR. ELYSEU MARTINS- Estou discutindo 
o projecto; não trato de impostos di>crimi
nn.do5; rejeito n. ideado projecto, que me pa· 
rece inconveniente e impolitica no momento 
actual. 

Devemos agun.l'dttl' pelo menos n. apresen
tação do orç,amen to, para q uo possamo~ fixar 
quanto elfectivamente cumpl'e exigtr da 
nução. 

Heceio bastante que o Congresso se veja 
este anno compellido a tributur r:esadamente, 
tal é o modo por que se augme•Jtam as despezas 
publictts, amea~.amlo-nos dt'. um deficit, que se 
Jigum, remo já o annunciei, bastn.nte avul
tado. 

Ntio estou discutindo o imposto, nem ela
borando um discurso ; estou apenas dando 
conttL das minhas o.pprellensücs, partt que o 
Senallo as tome na consideraç,ão qne mere
cerem. 

Parece-me que este projecto e inopportuno. 
Abolimos hoje um imposro que a popu
lação ji1 não extmnlm, para n.munhã lunçar 
um novo, que solft•a ohjecçües. 

Foi simplesmente, Sr. pt·esülentc, pura Lles- • 
pertttr u 11ttenção do Semtdo, que ousui tomar 
o. palavra. 

O Sa·. Roch·iguaes l~ .. Bvoes- Peço 
licençn. ao Senado para olfcrecer algumns ex-. 
plicnçües ao 1tonr11do senador que acabn. de 

O i~h·. lERyseu Rlll~u-t,in.;-Sr. pre- occupal' a tribunn. .. 
sidentc, nfio venlto discutir o imposto ou n. o projecto vem r~solver grandes di!Ucl!_l
isenção tio imposto a que se relere o projecto tladcs, creatlns pelo srstema de arrccadaçao 
e seu sub;;titutivo; venho clmmar simples- de rendas do novo regímen. 
mente n. n.tten<;ão do Senado prmt as canse- Hontem tive occtlsião de dizer ao Senado 
qucncins gJ•o.vissimas que d:llti podem rcsul- que, luwendo sido transl'erida para os e~tados 
tn.r, attcnttiS ás nossas circumslt1ncias tlnan- tt cobmllça do imposto pot• tran~missão de 
ceiras. Pl'OJll'ieclnde, elles se jnlgn.ram com direito de 

Não hu. quem ignoro quo estam<s, jit niTo cwbt·ur tnl imposto ubsoltlttlmente, llC mOllo 
direi amen('ados, porque a cousaji1 está oJI'e- que a sitm~ão actmtl 0 ti ssguinte: os estados 
ctivamente realisada, mas que temos de lu- estão cobrando com exttgget•ação. 
cttw conl.t•a. o dr1(icit, que tt muitos 'lo allgurtl · 
superior tt QO ooo:ooo::;ooo. · O SR. A~mRrco Louo -E sam or(;runento 

Dnhi a. consequencir1 impt•escindivel do ser nenhum. 
o Congt·css~l !orçado a laJWttr novos trilmtos, O Stt. Ronmaums Ar.vms- Nestas condições 
afim de hnbilitnr o pniz l\ s1ttisli17.er suns de;- o projecto é tle todn. a oppot·tunidade. 

· pezns ot•tlimlrins, cadtl ditl mais augmcntadas, Os estados niío toem o direito de tributar as 
e aindn. :t fazet• face no rl"{icit que ninguem apolices (apoiados), porque o art. 10 llttCon
sabe, inllllizmento, tttó que pt•oporçües se st.ituir;ão prohibiu-lhcs tributar as rendas 
elevaril. e bens J'ctlcraes, assim como os serviços da 

Nestas condiçü~s pn.rece de nu'l politicn. to· União. (Apoiados a a.pa1·tos.) 
car• em nm imposto jt'l ostttbelocitlo, ao qual u Peço a o.ttençüo dos noures senadores. As 
populnç:io estú. hnhituadtt, nccl'escr.nrlo que a apoliccs dtl divida puhlicn. mmctl Jbrnm ma· 
suppt·essiío do cncttrgo niío pusstl de ftllstt ho· terin. tributavel ptwtt os estados no velho 
memtgem uo con tribuintc,quc, pelo ft1 I' O r rece· .. regimen. 

~· 
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0 SR. MANOET, VICTORII'O ·-Nem podiam 
ser. 

0 SR. RODRIC\UE3 AT,VES - As apolices . da 
divida publictt nunca foram sujeitas ao 
imposto de transmissilo pot• heranças ou 
legad'os, apczar de todtts as duvidas que ~e 
suscitar•am durante o período do vellw reg1· 
men. (Apoitt·l.os,) 

As apolices, pela lei da sua creaç•ão, lei de 
1827, disse-o eu lloutem, estavam isentas do 
imposto de heranças e IegMos ; a lei da 
sua creação pi'Ohibia-o, porque, tratando-se 
de um- titulo ao qual prendia-53 o credito 
publico, não era conveniente que sobre elle 
se lançassem imposiçues de qualquer nn.tureztt, 
(Apoiados.) 

Postm•íot'mente, 1bi levantada essa isenção, 
e o regulamento de 1808, que wata da 
materia, lieixou bem claro que a imposição 
sobre apo!ices constituía renda exclnsi va da 
União. 

Pelo direito constitucioual ficaram per
tencendo. aos estados os impostos s8bre n 
transmissão da propriedade, isto é, a pro
priedade situadtt cm seus terr·itor-ios respecti
vos. (Apoiados.) 

0 SR. MANOEL V!CTORINO-Elltiio é SÓ a prO· 
. propriedade que esti1 no estttdo ~ 

O SR. RonnmuEs Jlr, ves - A pt•opt•iednde 
que existir dentro do estado, incontestavel
mente, parece-me. 

Si fosse licito aos estados · tributar os 
títulos (ia, divida publica, não creio que o 
credito da naçiio se pudesse manter um só 
momento (apoiados), não era possível susten
tar o credito desses titules nem o do paiz. 
(ApoiffdO.<.) . 

Entendo, por outro lado, que a Unitio n::to 
deve tl'ibutar as apolices afim de Jibe1.·tar o 
contribuinte de mais um vexame, de mais 
uma violench1 em matet·ia de impostos. 

Sendo assim, a situaçilo .iuriclica, uníca 
ncceit[tvol, é a que, em umn -lei expr•esstt, 
declara que as a.polices da dividt~ publica dtt 
União flcttm isentas de impostos sobre hcrnn
ças c .legados nos estttdos. E' isso umtt 
necessidade. exigidt~ pelo respeito que deve
mos ti Constituiçito e ás conveniencíns finan
ceiras do paiz. 

A minha tlivergencia em relaçüo ao substi· 
tutivo da illustt•e commissão consiste, como 
l10ntem c•xpliquei, no seguinte: 

Si as apolkes, os titulas dn. dividtt dtt 
União. ficarem sujeitas a impostos de sello 
ele hernnç<ns e legados nos estados, t\ União 
seró. lllnea~ada de privar-se de recursos ur
gentes de g uc póde vir a carecer? 

. \:: 
que se lance mão d·J novas contribuiç~es, · 
augmentem·se os recmsos do Tllesouro, os 
quaes até agora consistem em impostos sobre 
consumo. 

Os nobres senadores sabem que ,já estamos 
procurando outras fontes da renda e ·a 
prova dessa asser~ilo a temos no imposto 
sobre o fLtmo ; não devemos, portanto, pri-. 
varmo-nos dos recursos de q11c eventual
mente se possa tirar proveito, si, em qualquer. 
occaslilo, for acceito o imposto sobre a 
renda, que amnnhã póde trazer para o The· 
solll'o nilo pequenas q uantins. 

Neslas condições, pergunto aos nobres 
wnadorcs si de1•e ser lícito aos estt~dos trlbu
tar0m titules tltt divida da Uniiio e á · 
União tPilmtar titules das di vidas dos estados; 
si nilo devemos ser cautelosos a tal respeito; 
;;i p~I·ante as leis e pel'ante a Coilstituição 
não devem ser veclndos semelhantes impostos 
sobt•e titulas que representam o crellitO da 
nação ou, pelo menos, os da di\• ida publica 
nacional? 

O SR. ÓILGouum: -Só esta razão basta .. 

O !§u•. l'blanocl Vict:ou·ino-St•. 
pre~idente, acredito que o Senado. desculpará 
ns observaçues que sou c"mpellido a ofi'e· · 
recer-Jhe neste momento, tt'ttula que me não 
htlja preparado para semcllmnte tareftt e 
quando apenas convaleço de uma enfermidade 
penost\. Careço de interpor vehemente }Jro
testo contra u abusiva tendenci[l,, cada dia mais 
pronunchulu, cltt absorpção dos recmsos dos 
estados em üwot• de suppostas e apparentes 
urgencias da União, cujas flnmwas redobt•ttm 
iem difficulrlndes por ventura invenciveis. O· 
mustre orador, que me precedeu llt\ tribuna. 
defendeu doutrinas, já emittidas cm trabn.lho 
anterior; apezat' de sua aut.lwriclade, porém, · 
do respeito que'tributo ao seu abttlisndo pa
recer, nlío me convenci aindtt dtt legalidade 
ou constítucionalillalle do projrcto em clis-
cussão. , 

N'iío temos absédutamenl;e o direito de .le
gislar sobre impostos do tt•:tnsmissiio do pro' 
priednLle ; o, si isso nos Jb.llece. não nos é 
ttbsolutnmente licito crcar isenç•ues que re
speitem semelhante contribuiç•ii:o. 

A Constituiçlio é clara e tet·minnnte. Dello. 
resulta a competencia oxclmi va dos estado> 
pttl't\ decretar impootos sobre cxportaçiLo de 
mercadorias rle sua propritt produc~.lío, e sobre 
a tt'ttnsmissão de immoveis rurncs e urb~tnos, 
sobre a transmissilo, em gemi, dtt propriodttcle 
de qtmlq uer especie. 

0 SR. AMERICO Loll l-E o art. I 0 1 

'J . 

'.·, 

.. _ ~··· . . 

' 

' . '' 

,. 

O quo entendo, Sr. pr·esidente, ó que, no 
estado :;t·a \'e das no>sas 1lnm1ça;, na st ttm~i1o 
precur:n. cu1 qu(l elltts so tluhnm o de que 
o Senado tem conhecimonto, ó muito natural 

0 Stt, MA:SOEL YICTORINO- 0 art. ] 0 não 
tem absolutam·cnte ncnltulllt\ aplllicaçlío ao 
caso. 

li.l:l~.\IJO ~2 -V, J 
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----------------------------
As apolicos ou tHulos da divida publina fc. 

ileral uem são bens, nem rendas federnes. 
:Por mnis longo que levem n. n.rguci;t inter·
·pret.ttt,ivn, o elasterio JlOssivel de qtmlquer 
explicação, lllttis ou menos habíl, não des· 
cubl'O rrtzão pu.t•a consi[krur um titulo de di· 
Yida publica., que constitue propriedade de 
um particular, um bem ou rondtt ledora!. 

O Su. ARIS1'IDEs Louo - Mas pagam lá ou· 
CtL? 

0 Sn. 1I.INOEL VICTORINO-Pagam cá .. Ao 
monos uo meu Estado assim succede. 

Si a propriedade transmitte·se a quem 
vive no Estatlo, a quem se sujeita ;'ts suas leis 
o . gosa do beneficio dellns, u. quem tem tle 
pleitear seus direitos perante as justiças lo· 
caes, pag·as pelos cofres claq uelle, não é, evi
dentemente, de justir;a alient~r do ~stado. o 
direito tio cobrar imposto, tanto nHl.IS Ieg1tl· 
mo, qLmnto o consagra u. Constituição com 1.\ 
maxima evidencia. 

I 

Nilo encontro <Lbsolutttmeni.e r.1ziio que ,ius· 
tifique semelhan to in tel'pret;tç·iío, !l'l'andenwnte 
original. Süo propriedade p:1rticular trn.nsmis· 
sivcl os títulos de stm diYida ... 

O Srt. CuRISTIAl'I'O OTTONI- E' despeza. do 
Estado e niio renda do Estado. E', pois, abusiva n. oobmnça que continúlt 

o Sn. M.1 xoEr, VJCTORINO -E', como disso 0 a sm· feita pelas repartiç•ües da União sobm 
l!O!lrttdo senador: dcspeza elo Estado 0 nfto este imposto de transmissfto, pois que niío 
renda. toem o direi to de o cobrar ~i não no Districto 

O Srt. A~mmco Lona- Toda a divida é an· Federal. (lia varios apartes.) 
Conseguintemente niio posso dn.r o meu 

ticipaç•iio tle imposto. voto tt este projecto, que reputo um atten-
0 Srt. 1IANomr, VICTORHI'O- Perdiio; urn tado ti Constituição, mais um tios meios nu· 

emprestimo pude representar ttntecipação de merosos com que se tem pouco a [louco inva-
imposto ..• · dido a orbita de acçüo do~ cstarlos, o que tem 

O Srt. A~IE!UCJ Lo no- Logo é renda. dado lagar a repres::tlias, a uma Jucto. depri
mente dos credites das novas instit.uiçües, e 

O SR.. MANDE r. VrcTormw- Mtt8 e possível em que 0 estatlo e a Uniiio ettdtt qml procurn. 
amrmn.r que o emprestimo é uma rcndn? invadir n. esphern. das attribuir;ões !'ecíprocas, 
Querem considerar um omprestimo renda do subtrn.hir meio.3 de rendu., cuja. propt·icdacle é · 
Estado ? ' ao menos duvidoso.. 

O SR.. A~mRICO Lono- Todos os economia- O qU<l se tem Ceita com rehtç:io n.o imposto 
tas as~im o consid.:m'trn. de fumo e o sello li umtt invasilo. (!la wn 

0 SR. MANOEL V!CTORil'\'0 -Nilo s~n eco- apa?'te .) . 
nomisl;t\ c isto que aqui deixo exporoto ó 0 A tal re~peito, o reguhunento que buscou 
resultado de nor;õcs muito rutlimcnt.aes, desenvolver o pensamento da !Gi orçamen
obtidas por quem 11rr0 tem pretOJwõesn .. iul- taria absor1'eu tudo quantopoliia ser sellatlo. 
gar·se com muita comp~tencitt mt mttteria. mtdtt tendo ficado pam os estados, porque 
, "1 · 1 · ttt6 abrangeu os bilhetes de loterias, de sorte 

· 1"" 
0 apo'm os.) CJl!e, !Or·n. cht Capital Federal, muitos são abri-

O Sll.. RomtJGU8S ArxEs dó. um aparte. g11tlos a pag;ur ,ellos da Uniilo o scllos dos 
O Sn.. M,\NOEr. Vrc1'0mxo- Sei que ti tu- cst;tdo~. 

los de divido. csl;mngcira, trnnsmisiveis ]JO!' Silo estas as duvit!O:s qno p:tiL•am sol:ro o 
herança ou legntlo ;í. indivitluos que vivem meu espírito e nüo don meu voto ao proJecto 
llOs estados, que nellcs residem, obrigD. ao porque o reputo inconstitueional. · 
imposto; ninguom contesta. isso. E,sas he- Não me rcconheç•o competente para legis· 
ranç11s ou lt>g·;tdos recolJidos Qlll qrmlquer lar sobr·e tr•ansmissii0 do propl'ieilntle, e não 
estudo dn. União, ainda que pr·ovenham de V(~O lei cconomica que posstLCI'ear· previlegios 
um individuo quo não tenlm domicilio no paiz, pn.rn a clivitltt da Uniüo. 
estão sujeitos ao imposto de transmissilo do Temos antludo a cer·car• esses titulas do di· 
:pr·opriedudo, aiud:L de paiz estrang-eü•o. vitltt,gJtrn.ntias ext epcionaes, do um verdadeiro 

O S t . '· tuonopolio. (lia um apm·tc). 
· Jt. A~mmco Lona--· Is o c que <J anti- Nilo Iitço mnis "!lo que ]Jrocuro.r evitar 

intormtciomL!. um monopolio por• · assim dizer, dt1 diVi1la 
0 SR. MANDE!, VICTORTNO-Niio e tal. Em do Estado, que absorveu dlll'l\111.0 tanto 

todos os esttldos se cobra tt transmissão de pro- tempo ns Jbrças du. mwiio, sendo cansa cl11 
priedado poP esse modo. nos;n. ntrophia, c1't"nosstt letliargia, qtmnto do 

As hemnçns rec~lJitlns cstüo snj(•ii;ns ao im- desensolvimen'te dtt industria e tlo commer· 
posto ; c tu nto f[ ue nuo é extmonlinrwio, an· cio. 
tes muito commum, oiJ.~el'Vlll' consttuÜ!'s ison- As sommns enormes, consumit!ns, estcriil· 
çües elo parte dos tr.;tndoro; em ftwor dos tes-· sadas como, por cxompJo, no meu estado'· 
tndos ou leg-lltarlos, ll11Llltlamlo pugtW o im- quo tinlm mais do 25 mil contos em npolicos' 
:posto por cout.tt do accrro... rtcttl'!'ctamm-nos prejüizos incalcultwcis. 
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Niio temos nenhun1 interesse em proteger 
·de um modo descommuno.l e excepcional a 
divida, da Uniiio; cort·a ello, pnrallela a totlo.s 
as outras divido.s das institu-ições particu
lares. 

.. ·· 
Póde ser e deve ser a,té um imposto pro~'l'CS-'- · . . 
si v o, crescente, porque o Estado nüo tem in-, • ' ' 
tcrosso.nenhum em mllnter a,s grnnrles'for-:- . . :·:::~ 
tunas, . tmnsmissíveis por esse modo, ser~ >, 
entr11r, como deve, colhendo a sua parte nesse· · '· 

0 Sa. U. DO AMARAl, -Não apoiado. 
O Szt. 1L\I'IOEL V!CTOIUNO-Apoiadissimo. 
Não vejo absoluttuncnte nenhuma, razão 

para pensar o contro.rio, porque não temos 
nenhum interesse em Jiteilitar ó. União a 
reproducçiio de er.1prestimos, triste recurso, 
á custa do qual vi vemos ba, 60 o.nnos. 

E' prec:.so que ponlmmos um paradeiro ao 
desperdício lltts uos~as finanQas e que niLO 
venha,mos, a ti tu lo de sal v ar a. situação 
diJllcil, amwacia.r esb~tnja,mentos consta,nt~s'C 

·multiplicar llespezas, absolutamente injusti-
tico. veis. · 

E' preciso quo difficultemos os emprestimos, 
para torno.l-os quusi impossíveis, si Jbr nc
cessario, como um correetivo para não ee os 
andarem a reproduzir diariamente. 

E a. União não tem no.da a lucro.r com o 
expediente tiio condemnavel. Si ella pelo seu 
credito póde dispntat' tis instituições parti
culares as mel!Iores condições de um bom 
emprcstimo, dispute-as, mas si o seu credito 
csti ver tilo abtttido que seja preciso rodettr 
essa dividtt de garantias excepcionnes, para 
que ella tenha :tcceitação, e preciso concluir 
quen União andrt com a sua reputaÇ';io de 
devedor· muito mal ptll'lub e e necessario gal
vanisar o seu credito paz·a obter o fa1·or que 
muitas em prezas de c.'tl'ltdus de ferro estão n 
conseguir com frequencin,mediunte os seus 
proprios recursos. 

O SR. lloDRJGUES Ar.vEs quero rim• it L'niiio 
o direito de tl'ibuto.r os seus titulas, o que 
nfio quero o dttt• nos estados o direito de 
tributttl' OJ ti tu los tlu União. 

0 Sn. l\IA:oiOEf, VICTORlNO-Isto é que não 
}lOs so conceder. 

Si S. Ex. qner mnndttr cobrar esse imposto 
sob a liJrmu de sello, mande; mas o que uiio 
admitto o que tt União, que paga os jm·os tle 
sua tliYitltt pm• um ludo, por outro estejtt tt 
subtraltit• do deYcdor nquillo que lhe deu. 

O SR. Com-no HonnrouEs-E os estados po
dem tirar .dtt algilJeirr~ do credor da UniUo? 

O Sit. MANOI•:r, VICTORI:>ro-i\Ias nos est11dos 
o que se tlit ó coma muito diHilronte: ahi o 
que se procm•tt trilJutnnüo os títulos de Pt'O· 
pt•iedade, são os t·onsque se tro.nsmittem, que 
passam do uns 11 otÜI'OS, e é na tr11nsmissüo 
de propriellnde q uc se cobm o imposto. 

E o Scnntlo sttbo quede todos os impostos tal· 
vez aquollo quo tenha. :1 sua Jusl.illctl<;iio mt\is 
C!lba,l c complota L: o dn transmissüo dtt pro
priedettlo, mór mente o de hemnças e Iegndos. 

capital accumul11rlo, que vae sempre par:1r u. · -,,,, 
mãos que níio concorrm•am para a sua aecu":
mulnção. 

Estas doutrinas são hoje as mnis correntes::- .. -
de todos os impostos aquelles que teem melhor · : · 
justificação são os quo recite~ sobre heranças·· 
c legados, e devem sel' até 1m postos progres- · 
si vos. 

0 Sa .. COELIIO H.OPRIC\UE:S-0 imposto pro.:.. 
gressivo ret\liSt\ o iueal tla gallinlm de ovo!!.· 
llc ouro. · 

0 SR. MANOET, V!CTORINO-N:"Lo sei si renlisa. ... 

< 

.~ 

. I 
·' •.. 

o ideal da, gallinha dos ovos de ouro, mas o- . · :;. 
c[ue posso amrmar ao hoiu'allO senador é qu~ 
l esde que ha qu~m encOJ:ltre ovos de ouro d!il . 
qualquer go.Uinha deve pu gal-os bem. (Riso.}. 

'.\ 

O SR. Com,no RonnrouEs-Porem, morto. a ! . . , 
gallinha, · lit se vão os ovos. :;: 

O Sa. i\L~NOEL V!CTORINO-E é por. isso qu~ 
os esto.dos não devem pou11ar o imposto sobre 
esses ovos de ouro, quo.nclo nunctt os deixa do- ·, .. ~ 
lanço.r sobre apopula,~ão, que não herda ovos-' · .. ··, 
deom·o. · 

Si esto.mos a cohra.r impostos sobre os gene- •'·':. 
ros de primeira necessidade, sobre os art.igOS, 
indlspensaveis it vida das classes menos 1lwo-- . 
recidas, não havemos de isentar delles OS." 
tilulos da, divida, publica, que ~fio privilegio · 
dos ricos. dos po1lorosos; daquelles que llis- ·. ·' 
pGem de gmndGS 1m veres. (Apoiados.) 

...... 

. 0 SR. COEWO RODRIGUES d.i. Um all:J.ri:e. · 
0 SR. MANOEf, VICTORINO- P:1r:t esses c::ISO~ 

creem-se isenções, e estas jit existem .nos; 
estados : nüo Jw, esbdo nenhum que as nã~-
linja concedido, como favor su.gritdo para. as · 
instituições beneficente.J, 

Por isso, não sú pot• ser inconstit,ucional a.. 
noestt intet•venção nesta mtüeritt, como, po~
me purecel' de justitlca,çüo impel'feittt o inter-· 
esse exnggera(lo pelos titulas dn. divida d:J. 
Unilio, e por ncredltal' mais que ó um auxilio-· 
que prestamos uo3 grandes possuir/ores df.l· 
a polices, que nüo são o.q uelles que melltol~ con- · 
correm po.ra o llesenvolvimento material d:> 
p:tlz, para a nosso prog'resso intlustt·inl, voto,. 
repito, contra o pr•ojecto em cli~cussilo e su.'\S · 
emendas (Muito li em.) 

O Sr•. U. do Anuu•:d Julga.· 
que o projecto apresentnLlo o motlitlcnd~· 
muito Cl'iteriosamonto ]JC!II emcndtt do IICJfl'-· 
mdo senndo1•, o Sr. Rmll'igues Alves, soja in
constituciont\l ou tenha, incorrido crn todas.. 
11s censuras que acttlm de lttz~r, ttliús com brir-

. · ... 
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";; -" " lhantismo e eloquencia, o illustrnclo scnallor 
'"'' . pela Ballia. 

-~ c " Não sttbc o orador si e o resto de sua en-
~ !1"" fermidude, de que, felizmente "para o Sennrlo, 
1 ! " S. Ex. acha-se restabelecido, que deu a sua 
> ~ " pal_l!vra uma certa irritaçiio contra a pobre 
- '~ Unmo, de quem tudo se exige e a quem nada 
1 :."" se concede. A verdade, porem, é qull nades-l •;:.. cripção lei ta por s. Ex., a historia roi comple· 
r;:." " tameute iuvertida 

l :' O orador tem notado que a União tem sido 
J~\- · considerada _umn, cntidn,de nus!t•acta, quando 

j 
.. se trt~tadelhr.mtos; mas m1:1ito re~l. quando f" " · se ex1ge que faça tudo, posstvel o unpossivel. 

1 ~ · Desde a Constituinte ate hoje, a historia não 

l
i f; · é ,outra ; mesmo em rela~ão ao imposto vê-se 

~. · . que os estados ~stiio tributando a importaçilo, 
.- contra o prcce1to constitucional ; estão lan· 

, .~·. ç'nndo impostos tle transito· estão crcundo 
l c impostos s. ob di versos titul_os é numet•oso~ pre-j i:·. textos_; 1!Upos~9s que nuo lhe pertencem, 
"1 '. mas wn 11 Unmo. 
1 ~·• Respondendo a um aparte do St·. Pinheiro 
'I~,.. Guedes, tliz o orador que a maioria dos esta-
: f·•- · dos, emquanto eram provincias, só tinluün 
[ :· deficits e hoje teem sllldo. 
·i~" ' Voltando ao assnmptO,_lliZ que isto e mais 
·:r- uma injustiça lttnçada soure tt União. Nunca 

• .pensou o omdor 'liJe se contestasse com ar· 
1.1 · ~·.. .gumentos de excitltçiLo, invocando-se a pai· 
11 F·: xão do pobt•e contra o rico, appelando-se ttt,ó 
jl: S.· para O SOcialismo, O direito nilo SÓ de rcsga-
\ '- tar a União a sua tlivirltt, mas, ninda mais do 
1 • · que isso, a obrigação do ser o 13razil homem ·ii;. . de b.em, cumprider de sua pahwm. 
11;" Pode S8r que os emprestimos sejam damno· 
i :,_ - sos, mu.s tudo dei'C subordinar-se tt esta rc-
:i : gt'tL d~ p1·obidade commum-respeitar os com· 
j · · promJõso.;; communs. O Cong-resso não tleve 
11":: neg-ar ao estado os meios de solver os seus 
: 

1
; , compromissos. r- o governo nilo pude, por simples :1l'llitrio, 

-contr:thit• cmprcstimos, porque é nece~sltrio 
q~Je clles Sf\J:ll]l autorisados pelo Cong-res"so. 
St este entender que ni'ío ha neces3iuude de 
empre~timos, niio concederá autorisa~ües · 
mas dalii :'1 rovolt:t sem razão contm nrJu"l~ 
les que, tendo Lt Jbrtuna, nos acudimm no 
dia em que ti vemos necessidade dos seus ctt
pitaes, h a um abysmo. 
. A conclusão dos argumentos apt•esentados 
,na SC>~:io de ltontem pelo ltonrttdo sennllor 
pelo RIO Grande do Norte, e que us apolices 
1\lrnm sempre considerudas títulos de rend:t 
.em totlos os paizcs. S. Ex. niio fez l1em a di· 
stincçiiu: o oradot• j ulgtt que as apolices silo 
uma rcnrltt em relaçüu ao possuidor dos titu· 
los e s~o tH!1Jt t'Ontltt em re!Ltçiio ao proprio 
TllesoliJ'O; debttixo deste ponto de vista foram 
semp1·e csct•iplurndns as sommas recebidas 
pelo Estado. · · 

Pt•escinda se mrsmo disto e supponha-se que 
nos artigos 7 a 11 cltt Constituição não 'esteja 
regulada esta mataria. Não era necessario, 
porque nem todas as relações quer politicas, 
quer priYadas, estão expre•snmente definidas 
na Cón.çtituiçlío. Ha materias comprehendi
dns na lettra da lei e outras não. Ha muitas 
cousas que não foram previstas na Constitui
ção. mas que são sagradas; e entre ellu;s estão 
as dividas intema e externa. 

O oradot• estit, portanto, de accordo com_ o 
hOl)rnllO autor do pro,jecto, em prinoipio; e 
est:1 tambem perfeitamente de nccordo com o 
honrado senatlor por S. Paulo, quanto :i. suu. 
emenda, visto que não consiclera propria
mente um imposto o elo sello, que ó uma re
tribuição que nos estados prestam .os possui
dores de títulos, retribuição que entrou nos· 
costumes e que não excitou reclamação al-
guma. " 

No rtue o orador não cst:'t de accordo inle
lizmente, nem com o autor do projecto, nem 
com a com missão de. finanças, é quanto ao 
:trt. 3•, pelo qual se dão t:Lttribuir,•ões ao pro
curador da Republic<t para propõr acção, em 
nome da f,tzenda nncion3.l, quando cst[l, for 
inl.eressn.d;t, aflm de dechw:.lr nullas as leis 
estadoaes e municipacs que ferirem os arts. 7" 
'11 ll• d11 Constituiçilo, segundo o :trtigo ele 
um dos projectos, ou, menos incort•edamente, 
p:tra annull;tt', mt especie, as leis que viola
rem os at•tigos taes c taes, segundo o :trtigo 
do outro projecto. 

E não esb't de nccordo com esta disposição, 
por mais de umtt razão: em primeiro Jogar é 
materi:l. quejá est:'t comprehendida., quer na 
Constituição, quer em leis jlOSterior·es. A lei 
do estt\tlo ou do municipio su pude ser ttnnul
lalla pelo estttdo ou pelo municipio; a ex
ecuçilo delln., porem. é caso diver;;o. O pri
meiro cidtttlão que julgar·Sl opprimitlo por 
umtt lei inconstituciorin.l do municipio tem o 
seu direito salvo-e recbmar contm el1:1 pe· 
r ante o Supremo Tribunal Federal. Este não 
decretn.t·ti. :t nulidade d:1 lei, Jlorqtw não o 
pude 1itzer, mas 1\w:'t com que rlla não seja 
ttpplicada no caso, por inconstitucional. E, 
repetido o Jb.cto, o resultado ser:'t um tlestes: 
ou o poder que decretou tt lei recua e a re
vog;t, ou deixa a consm·vtw-se como umtt 
inutilidttde. 

Assim, o voto do orador ó pnm que se sub· 
stitua o art. l" do pr jecto primitivo, pelo 
twt. l • do substitutivo, supprimindo-se, po
rém, n.s pt~ln.vrns- rht Uniao OH - como pro
pC.z o Sr. ROllf·iguesAlves; e que se substitua 
tambem o art. 2" do substitutivo dtt commis
siLo de li1zenda pelo art. 2• llo projecto ]Jri
mitivo, n. 48, do hom·ado senudot' pot• Mmn.s 
Get•ae8. 

Et•a o C!,':,e tinha Lt tlizer. 

.)··. 
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O Sr. Coelho Rodrigues diz 

que 0: m11teri11 não se presta a rhetol'ica, e ja 
está velho pwa esses exercicios ; vae apenas 
justificar seu voto contra os impostos sobre 
as apolices da divida publica.. 

O. nobre senador pela Bo.hia, partindo do 
sentido vulgar da propriedade e da regro. cor
rente (\e que não devemos distinguir onde· a 
lei nlio distinguo, pretende que no direito dos 
Estados l,ributarem ;t tmnsmi~sã11 dl1 proprie
dade estit implicito o de tributar tambem as 
apolices da divida publica, mesmo da. Unilio. 

Entretanto, a llermeneutica ensina muitas 
vezes a distinguir onde a lei nlio parece dis
tinguir, .e tal é o n:Jsso caso. 

Em jurispl'Udencia a propriellndo e o di· 
reito absoluto e cxc!usin1 do 'dono da cousa 
usar, go>at' e tlispor de!:n comO lhe parecer c 
convier : é o direi to real pot• excellencia, qne 
não póde subsist'r sem um ol>,jecl;o matorhtl 
a que. se incorpore e com o qual se identi
fique. 

A apolice Ó mero ~ig-nalrejll'Osentativo de 
obriga~ão, um titulo de direito pessoal c, 
muito embora n lei n. cquipa!'e its vez~s aos 
bens de l'tLiZ, dl:1 cit·cu lu, n;t ri!ttlidadc como 
credito, c como tttl pr'>:!c ser trttnsferilla. ou 
substituiUtt ou extincht pelo pttg·amento. 

Esse titulo, observ11 o orador, nü.o tem 
or•igem nas relttçüe; Llo direit.o publico; 
sua. nl1tm·ezl1 e:i originaria e principalmente 
ci vtl. 

O Estado precisa. de cm•üt qul1ntia, quo nilo 
pude !ta ver de momento; pede ttos particula
res, que nlio são obrigados 11 dar-lh'a, e só· 
mente lh'tt dão, medhnte ccrtn.s o determina
das condi~ües, mutu:1m~ute propostas c a~cei· 
tas, em YiL·tude de um contmcto, cm que um 
e outros tratam de ig-ualtt igual, como partes 
civis. 

Isto posto, pmtcndcr depois o devedor o 
llireito rle illmllr· :L out•iga\·lio contmhida., 
reduzindo os jmos ou :t amorcisaç•i'Lo de qtml· 
quer motlo, cqui mlo :~. doprccittL' c mesmo tt 
annulhtt' o titulo, üu cuj:1 acceitaçio depende 
o cr·eclito publico, ~cm o qual nenhum go· 
verno pó•lc viYcr·. 

Não t•cconhocc, pm·tttnto, nl1 Uni tio o direito 
de tr•ibutn.P seus tituh' 1le divida c mui'l:o 
menos póLio conceder tnl rllreito aos Estados 
que 'tt compoem. Outt•tt intelligencia nnnul· 
lnria, om sul1 opini:io, :1 gamntia. promet· 
tidtt rt lli1•iütt pnblictt p~h Constituiçlio Fe· 
deml. 

.Tustific(ttlo nssim o seu voto, explicarit a 
allusüo quo fez à llt~,ulll tl.r (JI.!llinlw do.< o~os 
de ottl·n, rtmtndo o mr?~mo senador a quem 
respondo parecia sustent~t· o imposto pro· 
gressivo sobre tt lrcr<tll\•n.. · 

O ora.üor quiz dizer que, admittida a lcgit.i
midndo de tal imposto, nüo so lho podera 
marcar limites ~ Jll'iol'i, e ser;'t Jitcil eloval-o 

ao pontu uo ferir uirecta ou imlit•ectamente':r~,\·t:' 
a propriedade, o que· em deflnitivil acabara ' :.;';}[ 
por esgotar a propria fonte lle t[\1 receita do . ·, 'f:l'; 
Estado. · -A;, 

:r. 

O Sa•. ~lanocl ''ictorlno 'pensa - ·::3 
que. talvez pela hesitaçilo das suas palavras, . !ii 
devida a influencia morhilla em que se acho., 'é , .. , .. :.~ 
que nilo teve a felicidade de ser comprehen- · · ,· .. ), 
dido pQlos dons honrados senadores que aca~ :~ 
bam do pronunciar-se sobre o assumpto. ;:::~ 

N;lo sustentou absolutamente as ·doutrinas ·~~ 
que SS. Exs. lhe attribui!'i1m; nem foi socialis· ··~ 
ttt, nem tilo alheio a essEs principias rudimen- '~~ 
~ares em ma teria de impostos. Pt•ocurou incluir. - ,. :.'' 
o impoitO lttnçado sobre a transmis~ão de apo-
lices, como herança. c legwJo no capitulo
imposto sobre transmissão do propriedade- e 
pede ao honrallo ~cnador que descubra outra· .. ~ .. ;~ 
cl;tssitlcaç•lio. . )•~ 

Em matet·ia de discriminação de impostos;· 'A; 
si tivermos de collocar este h1posto de accor- · .' ,·,j 
elo com-a doutrina constitucional, ondcdeve · •·.•" 
ser ollo collocndo ? · "'~ .']\ 

Re;pondendo tt um aparte cm que o Sr. ·. {Í 
Coel110 Rodr·igues diz que « segundo a sua · :,',;~'• 
doutrina, ufto collocar.a to1 imposto em · _,·,., 
p11rte algttmi1, porque a materia não ó tribu- . , 
tavel • o oradot• declara que isto devia ter · " 

' ''\:: 
S. Ex. pt•ovado no seu cliscnrso. Entilo, e •.'· 

'' ,, que o honrado senador ttclla que 0.3 titnlos ela 
divitht publica, como as acções de um estttbe- ·' J 
Iccimento qualquer, não slio propriedade :,:: 
porque firmam-se simplesmente no credito. . ····'' 

O otwlor nií.o é jurisconsulto. mas o que- .. ;I 
llw parece entlio ó que os jurisconsultos dos 
estnllos o~tão em erro: elles cobram sobre as. 
t:·nnsmis.Jücs lias apolices, incluimlo essa co
hra.nçtt no imposto l:wçado sobre a trans-
missão do propt'iednllc. . 

A Inglaterm, quo e:i,em materi:t de co:npro· 
missas c contt•:tctos, aquillo que tt lionra. bri
tmlica considera inatttc:twl, .i ulga-se com di.:. 
reito do t'rihutttr a remia üe seus t:tulose 
ninguem at6 hoje lcv:tnton contra esse tri
lmto a. uccus:tçüo de pertldill. ou de reserva 
mentul. 

Entre o imposto de propriedade c o im!JOsto 
do renda. ll:t utmt dilrurença. proftllld11, uma 
dilrm·ençtt radical ; sií.o impostos de natureza 
completamente diJrerentc. 

Conseg-uintemente, o orrulot• continüa a 
pensar do mesmo modo; isto é, que absolllti1-
mente 11 União nií.o ficl1 lcsallt1 nos seus cre-
ditas; que os seus cmltt•uctos nií.o ficam sus
peitos do mit fe, pelo Jhcto della permittir· 
que cssJ imposto se lance. · · · 

... 
' ... _ 

Porque razão não se p:)lle la.n~nt' imposto so
bre os titulog llo Estudo e pódc-se lan~•ar sobre. . , , 
titulas do bll.ncos o sobro o.cç•ües de campa· · ... : 
nltiils particula.rcs? A prov1t ·ó que se tem 
cobl'l\tlo imposto sobre esses titulas. E, sobre 

·.,;-

.. 
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:;y. crea~ií.o de impostos com relação ás apolices, Continuaçiio da 2' discussao da proposição 
t.em hnvido mnis de um::t tcntntivn. No mi- da Camar::t dos Deputados n. 34, de 1892, au
nisterio de 5 de janeiro de 1878, o Sr. Si- torisando o Presidente d::t Republic::t a crear 

rnimbü propoz um imposto muito gr::tnde (c um1t alf.tndegn 11:1 c::tpitnl do estado de SiLo 
:ate cnlJiu por isso) sobre :1 rend::t d::LS apo- J•aulo c outrn na cidade do Jufz de l?óra, es-
Jices. ta tio de Minaa Gerncs ; . 

ll:las, ninguem contestou a possibilidade de, Discussão unica do parecer n. 24, de 1893, 
·• $J.Uil.lldo fôr necessnrio, lançar-se mão de um dn commissüa de finanr;as, sobre a reprcseo-
; imposto de renda dn divid::t pulJ!ica. ta~r~o do eorpo commercial da chlode da Par-

Não pjde e\h llcur isenta. nahybn, no estndo do Piauhy; 
"Er-a o que tinha a dizer. (.lfuito bem.) 2" discussão do projecto d~ Senado n. 4, 

. Ningucm mais pedindo a pnlrwm, encerra- tle ~803, dispo~do sobre o co~puto ~e tempo 
:se a. discussão do nrt. 1 '· pnt a a execu~.!-10 das sen_t~nças, pas,adas em 

• _ . • .1 ui gado nos trtbunaes mrlrtat•os o sobre a ex-
. Segue-se em. 2" dlscuss.tw~ com o substttn- tinc~üo da ac9ão penal e da condemnar;üo es· 

'fivo das reftmda~ commrswes, e O$ emendas, tabelocid1t no titulo VI, nrts. G2a 70 e seus 
~ art. 2·' do proJecto. . par~grap~os do. codigo penn.l dtt armada.; 
.. vem iL mesa, e lida., n.poiacla e posta cOnJtm· D1scussao umca diJ:S emendas da Gamara 

·<efamento em discusstto ;1 segu~nte dos Deput11dos ao proJecto do Senado n. 21, de 
· 1891, reol'g-anisando o Supremo Tribunal Mi· 

litar. 
EMENDA 

· Suh~titua-se o are. 2' peltt primeira emen
-:d3.do St•. Americo Lobp.- U. do Amaral. 

Ninguem pedimlo a palavra, encerra-se a 
• :discussão. · · 

Entrnm successivn.mente em 2" discussão, a 
···1{Ual encerra-se sem de bate, os arts. 3• e 4" do 
:projecto. 

Annunt'iada a vot•1çüo, verifica-senão haver 
·mais nü recinto numero legal: proceLle-se á 

. · • .::ltamtv.la dos Sr;;. senadores que comparece
, •:ram iJ. sessão e deixam de responder os Srs. 

Manoel Barato., Theodoreto Souto, Oliveira 
'Ga.lviio, Ama,ro Cavalcanti, Me.>sias do Gus-
nrlo, Virgilio Dttmasio, Ruy Barbosa, Domin

·:.gos Vicente, BL•az Carneiro, Saldanha Mari
. nho, Pinheiro Guedes e Haulino Horn ( 12. 

· O Sr. 3' secretario dr.clara que o Sr. sena
··dor Pinheiro Guedespartcipoil que se rctiro.va 
~ JIOl' doente, 

A votaç-ão fico. adiada pOl' falto. de numero 
':12g:.l.L 

.Entro. em 2• discussão a proposiç,ito da Ctt
·mara dos Deputndos n. 3,1 de 1892, autori· 

:· sa.ndo o Presiden to r la. Republica a CL'ear um::t 
:A.Hi1ndega na llapital do Estado de S. Paulo o 
outt'll. na cidade de .Juiz de Fóra, Estudo de 
1w1inn.s Geraes. 

· 0 Sit. PRESJDEXTE diz que, ach::tndo· 
'se presentes o,penn.s 15 Srs. senatloros, 
v.ac, na forma dos precedentes, levantttr n 
sessão; e desigrm para a or•dem do dia 27: 

Votnciio em 2" discussiio do projecto do Se· 
··:nado n. 48, do 1802, extinguindo o imposto de 
ireran1,'as e legados, estnbelecido sobre as apo· 

Uioos da. divida publica ; 

Levanta-se a sesslio ás 3 horas da tarde. 

Pl•esi•Jenc!a do R r. Prudente de Moraes 
( vice-presiclente) 

'Ujf:\L·\lUO 7" Chn1llfi!l:1.- Lcitnl':t tlrL nctn.- EXPI~· 
DmSTI~- pu~cur:Hl o l'iJftUot'imnu~~> 1lo S1•, H.ny llnr
howt.- DIKCilt'Kil cln 81', AristirloR I.-ohn- H.oquaL•i
l_nonto elo Sa•, Rny llna•hosn.- Vlltnção- Piscnt•so do 
~1', ltny Pnr•Unsn.- At'lhrnonto t]n discttssãn- 0RDJ~:\l 
llO IH\- ~'~trlçiin tlo pt•n,incto n.1S- 2a cliscussiio 
dn pt'O[trlRit,IJLO 11. :H-: l>iscna•so do Sa•. Amot•ico Lobo 
- o\!lifl.IIIOUtO t}n tliscnssao • 

Ao meio-dia comp11recem 33 Srs. senadores, 
tt sn.ber : 

Prudente de lllot•aes, Gil Goulart, Antonio 
BaCtlll, G~mensoro, Coelho llodrigues, Ely
seu Mat·~tns, Ctttunda, João Cortleit•o, .Tose 
Bernt\1'(\o, Oliveit•l1 Gaivão, Almeida Barreto 
Joilo Neiva, Fir:!nino da Si! v eira., Joaquim 
Pernambuco, Joao Bat•balho, Messias tle Gus
mão, Ros::t Junior, Coelho e Campos,· Ruy 
Btll'U03a, Manoel Victori no, Q. Bocnyuva 
Aristides Lobo, ;;nldanlm Ml1r'inho, c. Ottoni' 
,~merico Lobo,Ro!lt·igue~ All•es, Joaquim Mur: 
tmlio, U. do Amo.rnl, i:lantos Antlrade, Rau· 
lilliJ Horn, Luiz Delfi110, Souztt Coelho e Joa· 
q uim Sarmentõ. 

Abre-se a sess:io. 
E' licht, posttt em discussão e, não havendo 

t•ecl~maçiles,_ dit·Se por ·appt•ovttcla a o.ct::t tln, 
SCSStLO antel'lOr, 
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Comparecem, depois de aberta a sessão, os cnçüo de Genehro., 1•elativa li. gnrantia.'·d& 
Srs.: Manoel Barata, Cruz,Arnaro:cavalcanti, .vida dos que fizerem o serviç'o de ambulan• · '· 
Domingós Vicente, La per, Braz Carneiro e cias no campo de batalha. · •, ,· ._,,-., ·· · .::: 

·. Joaquim Felicio, . «O Dr. Assis Brazil, niio se jtilgando auto:.. 
' Deixam de comparecer, com causa partici~ risallo a dar essa garantia, ·declaroU: que 
pudii,os Srs. : .Joiio Pedro, Francisco Machado, consultaria o governo do Bt·azil.» · 
Cunha Junior, Theodoreto Souto, Gaspar Crê que o Senado teritt interesse em êonhe- ·· .·:~ 
Drt1mmond, Monteiro ele Barros, Jor~quim de cet• os futbldamento~ da medida solicitalla pelo ~;f 
Souza,· Pn.ranhos, Aquilino do Amaral, Pi; governo razileiro elo governo Argentino. 
nheiro Guedes, Generoso Mo.rques e Pinhel· · A internação é um acto de direito internii.
Ma~hado ; e sem c11.usa participo.da, os Srs. : cionul e tem suo. significnç,ão propria.' · · :1 
Thomaz Cruz, Nina Ribeiro, Virgilio Dama- Segundo um dos principias elementares do , .o-· •,: 
ilio, E. \Vanclenltolk, Campos Sa!les, Silva direito das· gentes, uma naçiio neutra niio ·,·. 
'Canedo, Esteves Junior, Ramiro Barcellos e pôde pm•mittil• que cot•po de IJe!ligerantes 

··', ... 

Julio Frot:1. mantenha no seu territorio uma base de. J· 

O SR. 2' S~CRETARIO (.~ervimlo de 1") dó. con· tt!aque, um ponto de reunião para facilitai." . 
suas operações militat·~s. . . . · · 

ta do seguinte Esta é :1 base do direito de internaçiio. . 
Niio sabe a que titulo se acha envolvidõ .~.· 

EXPEDIENTE 

• Officios : 
Do · Ministerio das Relações Exteriores, 

datado de 26 do corrente mez, nccusando a 
recepçiio d:t mensagem do Senado, communi· 
cando :.t sua a.pprovaçiio no. sesslio secreta elas 
nomeações de dill'erentes diplomatas.- Ar· 
.c!Ü v e-se ; 

Do ministro da Legaçlio da Hespanha, 
dnt!tdo de PetropJlis em 26 do corrente mez, 
agradecendo a collecçiio dos A1m~es do Senado, 
de um exempla1• do ,lfanua~ 1lo Senador e da 
.constituiçii.o do. Republica.- Archive-se, 
· O SR. 3' SECRETARIO (seruindo da 2') declara 
que niio ha pnr2ceres. · 

O SR. JoÃo BARnAmo (pel•t ordem) com· 
munica que o Sr. senaliot• Gaspar Drummond 
.tem deixado de comparecer ás ultimas ses· 
sões por doente. · 

0 SR, PRESIDE:>:TE diz que O Senado fica in
-teirado. 

pois, em uma providencia desta ordem o -
Sr. Wandenkolk, membro do Senado, cm. 
viagem perfeitamente licita.,, · 

0 SR. Q, BOCAYUVA- Niio apoiado; O Se.: 
nado niio tem communicaçiio nenhumo. desta 
collega. (Ha out1·os allctl'tcs .) 

.. ,. 

0 SR. RUY BARBOSA , . , em Viagem licita. · · · 
por um paiz amigo, parece·lh~ que niio podia. 
ser objecto de uma providenr:ia na qual se en-
volve uma presumpçiio desfavot•avel ao seu :·i 
procedimento e li sua honra. 

E' certo que o Senado niio tem conheci· , ,.._ 
mento especial dos motivos pelos quaes se. · ·.,; 
ausentou o honrado collega; mas é certo tam- ·' 
bem que este simples facto niio .estabelece · ··" ·. \' 
contra a sua ausencia uma presumpçiio desfa~ 
VOrti.Vel. . 

Na ignorancia do facto ,Para o Senado, pa.. 
rece que e de seu interesse esclarecer-se, ao · 
menos, ácerca dos motivos que ditaram ao · ' · 
governo uma medi•ltt de accepçiio niio vulgar . \~i: 
como estn.. . · ,. 

A interna~iio tem por fim alhst~tr da trori- · 
teir1t corpos belligemntes ou inclividuós que 
se acham em relações llirectas com esses cor· 

O !!!i!·. Ruy Dnt•bo!iióa pede a pos, com elementos de desorclem cujo desen
palavra, para com algumas ligeiras observa· volvimento pólie prejudicar a boa harmonia. 
·ções fundttmentar um requerimento de infor- das relo.ções internacionaes. 
mações no governo acerco. de uma noticia que Sabia-se, por noticia da imprensa tambem. 
··teve occ1tsmo de ler no.s folho.s de hontem, qtHl o Ministerio da Marinha expedira ordem 
mas para a qual lha chamo.r:tm a attençüo ao almirante \Vamleukollt pur:t niio se com-

''="'" -· .::?"~~:: 

sómente depois da sessiio do Senn.do. · municar com a ilotilha do Alto Ut•nguay. .y 
Diz o Jornctt elo Comniercio de hontem, em Confessa o oradot• que nesta ordem expe- , .. ,, 

·telegramma t!e Buenos-Aires (ta}. elida pelo go1·erno brazileiro lhe pareceu es- ' 
«Consta qne o governo desta llepublico., tarem invertidtiS as noções ordinnrias do bom· 

.accedendo as s®licito.ções instantes do Dr. senso. 
Assis Bro.zil, expediu ordem para ser inter- · Cllmprehenderia pelo contrario que o go
Mdo o s~no.dor Wandenltollt, que dizem ve!'llo expedisse ordem ú. tlotill1a para que sa 

.acho.r-se em Po.sso de los Libres. niio communicasse com o almiL•ante Wanden-
A cruz vermelh:t Argentino. p3rguntou ao kollc. 

Dr. As.sis Bt•o.zil si os seus membros e o.uxi· Além de>to. circumsto.ncin,niio se sabe âcer~ 
.~lio.res seriam respeitados confot•me a convo- ctt d:t vingem do honrado collega siniio noti-

., 
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cias vagas, absolutamente insegums, que não 
habilitam a formar-se juizo exacto. 

Entretanto, objecto de uma internnção, sua 
;tusencia fica dc~Je ja caJ•acterisada por um 
acto do PoLler Executivo com a signiacação de 
um acto revolucionario on seclicioso, de uma 
conspiração contra tt Ot'Llem constituciono.l. 
(lia wn ttpMte.) , . 

p.,rJôe·m~. resp~llllle o oradot· ; é um Jiwto 
que não pó de SOL' l.i'azido ao Sonado, porque é 
de ordem hl que nfi,o lm elemento.> sufllcien:te> 
para jutg·at-o ; a altera~<i.O de um nome pótle 
ser resultado ele um engano, de nm erro na 
).lroprill agencia d;t comp:tnhiu., quando faz o 
lançamento das [Jassagens ou osel'iptura os 
bilhetes. 

0 SR. ARISTIDES i.OHO dit um aparte. 
O SR. RuY B.uwos.u•esponde que o ~eu col· 

lega não dev'l ser tiLO prompto em nYenturar 
juizo sobl'e pessoas que pertencem a esta alta 
corporação; si não se conhtce o fim dtt vittgem 
do Sr. senn.dor \Vandenlwll•. a presumpção 
nttturn.l é a d:t innocCJJci:t úest:1 vin,g·em. e 

· appella pat't\ todas ttS consciencias 1!0 Senado, 
Nõo basta. que qurtlque:· senador se ache 

ausente p:wn. ;:er ol1jecto de aggressues do.;
Hworavcis it stw. honm. (f!i.t wn avwtd.l 

A presump:;ão nn.tnral e n. prcsnmpção dtt 
hOlll'tt; a pr•esump~iio natural e a dn. inno· 
cencia. E' a presnmpçãocle inter;;sse commum 
n. estn. collcctivitl:ule, nos'membros dQsüt cor .. 
JlOração, cnj;t digniclatle se compfío rln. digni· 
daLlc indi Yidual de todos quo.ntos lhe per
tencem. 
.. 0 SR .. Tolo COitllEIM-E' :t pl'CS\llll[lÇilo, 

·. emqu::~.nto não lm Jtwtos contt·a. 
. o Sn. CoEJ.riO nonmGTJES-QIIi.<quc }l1'W.H/• 

mitW" JttSW.o; dort.CC ]H"O!Ilt!W; il"lj!IS!/IS, 

O SR. JluY BAIUJOSA, pros~g-uin<.lo, rliz que 
vas cJwlnr :'1, mes:t um I'l'CJUL'l'inwnto, solici· 
tanrlo elo goYêl'llO infOI'IIlttç•<Jes precisas, r·om o 
flm de sabei'·So c•m que motivo~ Stl fundou 
Jlil.l'n. consitlern.l' bcl\igern.nte (>Sr·. almil't\nte 
\\"undenko!k . 

O Sn. AmsTmgs Lono-Belligemnle, não. 
0 SR. HUY IIA!UlOS,\-PCl'clliO V. Ex .. , 
0 SR. ARIS1'lDES LOBJ-UIIl indil'icluo nunct\ 

e belligcmn te' ' . 
o Stt. Ruv BAIUlOSA- ''' o pl'incipio e 

sempl'O o mesmo ... 
0 SR, A UIS1'1DES LOBO- , . . podel'tl ~C\l' 

considemLlo 11m elemento p?rnicio:;o, um au· 
xiliar elos belligerantes, n.penn.s; mas intcr•n:t· 
cim111lmen te 1\l.!Linclo, a expressão si> pôde ser 

· cmprcgat!tt de um pttiz pttrtt o outro. 
O Stt. Jluy R\IUJOSA-0 estrtdo c sempre o 

mesmo ... 

0 Slt, ARISTIDES Lono-Não é o mesmo j 
contesto. Não comprhenclo isto. · 

0 SR, RUY BARDOSA-Belligerante é tanto 
a for·ça regul:i.r at•regimentada.,. combatendo 
com as armas na mão, como o sil® os revolu
cionarios uispet•sos, que pelejam como francos 
atiradores, como auxiliares ou cumplices de 
qualquer movimento que se pretenda executar 
em um paiz. . .. 

Portanto, o princi]Jio é sempre o mesmo. 
Si o almira:~te Wandenkolk não se acha en· 
volvido n:t lucta revolucionaria contra n. or
dem .condicional, a mr.clida foi temeraria e 
inconveniente. 

O SR. ARISTIDES Louo-Isto e outt•:t cousa. 
O Sit. Rur BARnosA·n.ilo rnbe qual é a 

outra cousa. S. Ex. negou. 
0 Sr:. ARIS1'IDES Louo-Não ti p:·eciso ser-se 

belligerante, pam Jlcar isento dessa meuida, 
desde que nlio intervenha. . 

O SR. Ruy BARBOSA diz que não estú. dis
cutindo C:lS:t esp2cie, como os llli,tl.hemttticos, 
nos quaes o rigor elas expressües é tal que o 
menor deslize pude dttr lagar no err·o de pn.l~ 
matorin.. 

Empregou n. pahwm belligerante, declara a 
S. ElC., sem querer exagger.tr tt smt accepção; 
não potlia eonunetter um erro ... 

O SR. C. OrTo:-.r-Etymologicn.mente. 
0 Sn. RUY R\ltDO.U- , .. porq~1e bellige; 

rante e aquetre que J:.tz a. guerra.. Um l)Q.iz 
neutt•o não pjdc pmnittir qne em sua f~·ón
teil'rt ~e Jitç, guert•n. a JXtiz com quem esta 
em boas relaçue> de n.mis:u\e. E'b guerra 
p~1do ><et• f'eita ou pot• exercitas ou po1· mul· 
tidücs desortlenadns. por indi l'i'luos avulsos,. 
que, clirect:t ou indirect:tmentc, colhtboram 
nes~e mo l'imento. 

Portttnto, belli;;era.nte 6 tlinto um exercito 
qmnto os ro1•olucionttrios ou colln.bomdores 
que innuem on tomam Jl:wte JWS>cs 1\tr.tos. 
· Foi no'S:J s:ntido que usou dtt expt•essão e 
petle ao honrado senatlot• que o excuso, si 
a.pcmr tlas ~xplicnç•üos, pe1·siste cm a\'erbal-a 
tle impropt•icdacle. 

Em todo r·aso, cr•eitt o nolJro semtt!Oi' que 
o sPu pensamento u este c crü que o niiojul
g·twit tii.o descn.bido qus o considere imligno 
(\O seu apoio. (Muito bem, muito bem.) 

Vem tt mes;t, [, lido, apoittdo c posto em 
tliscussilo o seg-uinte 

Roqueii'O que se pcçttlll inform1tçi'íes ao go
\'Cl'liO so\Jr•e o; motivos em que se l'undou 
p.tm :;ollcitnr Lht RepuLlica Argentina Lt.inter
nnçüo do nlmit•anto WanLlenkolk .-lluy Bar
bosa, 
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O Sr. Aristides Lobo....,-Não pre
tendia tomar pa1•te na discussão deste reque
rimento. si não pre.cisasse, de certo modo, 
tranquilisar o animo do seu autor. 
. Sou em geral partidario dos esclarecimentos 
e informações que os governos devem prestar 
no corpo legislativo ; sem isto·a critica po.r
lo.mentar muitas vezes seria fo.lha e os mo.is 
serias interesses poderio.m ficar sem dis
cussão, sem debate, á mercê dos. caprichos 
dos governos. 

Mas, o requerimento apresentado pelo 
nobre senador, principalmente por elle, 
chama minha attençfio, porque estou habi
tuado a. vel-o procedendo sempre, sobretudo 
nas.situacões ditficeis, com a maxima pru
dencia. (Apoiarl.os.) 

Acho que não e tão destituída de razão a 
supposição que se possa ter de que a viagem 
do nosso companheiro, o Sr. Wandenkollt, se 
liga a motivo politico. 

o SR. JoÃoCoRDEmo-Apoiado. 
0 SR. ARISTIDES LoBo-Eu podo:~ria referir 

ao Senado, si quizesse neste momento, com
binações previas feitas por elle com um depu
talo dll S. Paulo ... 
·O SR. JoÃo CoROEmo-Era bom referir. 
· 0 SR, ARISTIDES LOBO . , . a tó dizendo e!le 
a esse deputado, que queria 111zer um passeio, 
. uma. viagem, occultando·lhe sua i~ po.ra o 
Rio Grande do Sul, po,ra onde foi, quando 
o outro esta vo. persuadido de que o teria. 
como seu compo.nhoiro. 
, . 0 SR. RuY BARBOSA: - Em. uma épocn. de 
plena liberdo.de, seria isto perniciosissimo, 
rrms não em uma de insegurança como é 
esta. · 

0 SR. ARISTIDES LOBO - Elle tratava com 
outro· seguir para S. Paulo, porque precisava, 
dizia, de descanso e repouso ; e como mudou 
do pé para a mão, do dia po,ra a noite, indo 
demand"'r um clima o.cerbo, como o do lUo 
Grande do Sul, o e o.ctualmente paro. tratar 
de sua saúde 1 

0 SR. RUY BARBOSA.-Os ~eus po.ssoc mais 
innocentes eram aqui .objecto da mais viva 
da mais constante espionagem. 

O SR. ARISTIDES LoBo.-Ora, elle o sabe por 
que isso acontecia, se é que é verdade. Elle 
t11mbem não era uma. creatura que se po
desse conservar occulta. 

0 SR. RuY BARBOSA.-Lamento que V. Ex. 
justifique o uso de meios como a espionagem 
contra um membro do Senado. 

O .SR. ARISTIDES Lono.-Eu nito estou justi
ficando cousa nenhuma. 

O SR. Rtn" BARBOSA.-V. Ex. está dizendo 
que lá sabiam pol' que procediam assim. 

UlANADO 2.2 - V, I 

O SR. ARISTIDEs 'Lono-Não posso entr&r · · ·' 
nos segredos de ·politica aqui, ::em V. Ex. . : ;5 
O que eu disse é que o almirante sabia -na tu~ : : ,.ct 
~~~~~nte da 11asão por que supunha s~r espio· ·.·•. ·::;}t 

O Sa. RuY BARBOSA.- Não os conheço, da ·· .•. :.:_·· .. :.~~·t·:.:_ .. · 
facto, senão o que refiro, mas quaesquer qu_e . , 
sejam os motivos dessa espionagem, eu con· . :• •. 
demno. · · ~- .• ,:;: 

0 SR.. ARISTIDES LOBO -Ainda não Via. ~:0~ 
pwrovod; ninguem a apresentou deelque o ·str. ~7}_{: 

an enltolk fosse acempanhado p os secre as , . ,. 
da policia; . · - . :~: 

O sa, Ruy BARBOSA.- v. Ex. não encon· ,: .• 
trará a prova disto em relação á viagem, màs · · ~"' 
o facto é de tal notoriedade que ninguem: o. · • 
pode negar. · . . ·~~ 

.:, . ~~~ 

0 SR. ARISTIDES LOBO -E' a primeira vez ·, :. , .. ;;_ 
que ouço fallar disto. . · <:~·:z 

, ... ~ 
O SR. RuY BA.nnosA.-Não lê a imprensa1· '.:~ 

Pois os orgãos mais respeita veis o disseram.: - '".·.: 
0 SR. ARISTIDES LOBO- Eu sei o que é à . , . ·.:~ 

imprensa. .':J;! 
O SR. RUY BARBOSA._,. Pois posso dizer i >'; 

V .Ex. que por minha parte tenho sido objecto .>'~ii 
de espionagem; e por esse motivo já me dirigi . · i't 
á policio. em um requerimento solemne que . ' . 
hei de trazer a esta casa. · · · · · ·· .f 

:·~, 

0 SR, ARISTIDES LOBO - Pois acho iSSO eS• ,c•;, 
pantoso. E lamento que um homem da au•. ~-·•~.'~.• 
toridade, de V. Ex. seja acompanhado por l 
Policias. Não ha nada mais inutil e burlesco .. · '•";\t.:; .. ~ Pois que! nós nãe temos aqui uma tribúna 1 . "'' 

. . : '.)~~ 
O SR. RUY BARBOSA. -Apoiado; estou de .; ,.~ 

~c;~;~~~~~m:· Ex.: nada. mais inutil doqtie :~~ 
.• ·~,iii 

0 SR, ARISTIDES LOBO - Pois precisamos de : ,:;;,
1 fazer alguma cousa ás occultas 1 E' este' o · ~ {::t 

nosso campo de batalha. (Apoia1os.) . . . · ~·j 
O SR. Ruy BARBos,~- E' mais que inutil, e. . /: 

prejudicial aos que usam desse instrumento, . · :·.o 
. , '~ , -:I 

0 SR. AIUSTIDES LOBO- Mas, dizia eu, .Ó · . 7; 
Sr. Wandenkollt não está nas condições nor• · .,:; 
maes; o Sr. Wandenll:ollt acaba. de ea.hir do ··): 
soio do movimento politico. · ; ;; 

0 SR. RUY BARllOSA.-NÜ.O o.poiado; de Ul!l 
movimento c~ja prova nunca se fez. · 

0 SR. ARISTIDES LOBO-V, Ex. não pretenda. 
cobrir o· sol com uma peneira. 

O SR. RuY BARBosA.-Não pretendo cobrir; 
costumo dizer sempre aquillo que está em 
minha consciencia. 

O SR. ARISTIDES Lono-Pois esse movimento 
não deu-se aqui á face de todo o mundo~ 

~· 

' l 
';· 
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O sii. Ruy' BAnno~Á- Não npoinào; as 

victlmns provoctwam sempre o governo a 11ro· 
1 cossal-ns. · 
: : <t_.· 0 Sii. ARISTIDES Lemo- V. Ex. o quo pódc 
· ·· · rlizer ó que o governo. tt•atando de proces· ·, :j··" sal-ns nos movimentos politicos,pi•cccde com a 
·I . · >. , maxima inopcia. · 
; I·,/ · · . 0 SR. RUY BARDOSA-Niio iltço c•ta. in,jUS· 'li '·t ·.:. : · tiça ao governo; ucho que o governo Jez o 
~ · .. que pôde. · 
~ ·:. ' / O Sn. ARISTIDES Lono-Niío Jcz nada, está 
:1' • ~ngnnndo; espichou-se. · • 
j · ;·f. O SR. RuY BARDO!A- E' possivel; talvez 
j : ·i~.. houvesse nrtcs mt~is lutbeis de consE·guir 
~I .. · maior resultado. 
lI ,.. . 0 SR, ARISTIDES Lono- Om, não ]111 quem 1 !. :! ... não sailla disto; a cidade inteirtL o soube. 
i ,"J ;· t .ob· SR. RUY ?AtRDOSA-Su~t~ntc~ pern.nto os 

-l i 1 ' : r1 unaes que JS o em uma mJ usttÇtt, 
1 .l· 0 SR. ARISTIDES Lono- V. Ex. teYe neces· 
•.:j . ~_-j'.· sidade de delimder, Era advogado ... 

O S!t, Ruv !lAnnosA - Perdoc-n\e V. Ex .. 
ti ' j · · defender a quem ? Como? 

.1;\ · j · ArlvogMlo porque ? Fiz-me nrlvogado por-
'i'i_:f·; · que não lmvin. outJ•o meio de deltmder; fiz-me ]1\i · advogado pa.ra defender n.migos meu$, 
:j· ~H · O Sn. ARIST!PES Lono-Const;tuiu-se ~lllYO· 

,, 

1

. gado, é o facto. ., 
1 , O Sn. RuY B.\RDOSA- M:13 hn. outro me.io 
1 \· de requerer habeas-co11ms som ser advogado? 

o SR. ARISTIDES Lono - O facto· do aconte
cimento 11olitico a que me refiro é tlma cous:1 
de notoriedade publica, s0 contest11 isso quem 
e cego. 

0 SR, RuY BARBOSA-O que é de notoriecla· 
do publicalbi n. violencitL e a iujusti~n. 

O SR. ARISTIDES Lono- :A imprensa chegou 
ató ao limite d:1 umenç.a.. 

0 SR, RUY BARBOSA - Que importa n. 
n.mença? rsto não Sll dizia e:ni outras epochas? 

' Pois a imprensn. nilo tem o direito de 
ameaçar? 

0 SR. ARisTIDES Lona-De morte ? 
0 SR. RUY BARBOSA-Quando n. nmenGn. li:•r 

de morte, 11 autoridade tC'm o direito de re· 
pressiío. 

O ARIS1'IDES Lona- Com modo, ninguom 
ato podia dormir ; rtqui e•tti. o I'JilO cm. 

Aindn. hoje o Scnn.do sn ho, nilo hn. possibi· 
lidado de trnnquilidado o de qniel;ação contr:t 
as n.g·itnções continullS deste dcsgruçrtdo ptLiz. 

O Sn. Er.TZEU MAR'J'IIis-Mus quem conspil•n. 
llÜO Ó O. nn.çiLO. · 

o Sn. AmHTinES Lonn-Quom ó? 

0 SR. Er,ISEU MARTINS-Não sei, V. EX .. ó 
que con h eco. 

0 SR. ARISTIDES LODO~ E. depois, sobre 
esse ncontocimcnto 11nssou ·o ,iuizo do Con· 
gresso, e a n i nguem o mnis licito levantai-o 'e 
viJ• discutir. 

Mas eu dizia, Sr. presidente; qno a posi1·ão 
do illustro senttdor, St•. Wnnclénkolk, é di
versn; e nqui niio·se trata, como diz o nolJro 
scnndor pcln. Balda, de um membro rlo Con: 
gresso ou do Senado, f]Ue so rctir•a por ·algum 
tempo ou por motivo de sua snude, ou sejn. 
pelo qne fõr, embora nüo o dec)n.re no Senado, 
disso não se induz conspirar;iio ; mas o homem 
ele quem nos o ocupamos n. tínl1n. di versn. e .iá 
n.ssignn.lada n•> seio dn. politica o do par~ido.a 
que se tinha .filiado. · 

Siio, pois, Mndiçúos diversns. A posição do 
prime.ro pride ser indilferente ÍL politica ; a 
posi~•iío do srgunclo não o sorá jiLmais. Por
tanto, cllc indo parn. o Rio Grande do Snl, 
nas condiçõc; em que foi. no modo por fJUC 
pn.rtiu. nas rela~•õcs quo procurou no Prata, 
no contiwlo em que clle se poz com o eh ele d:1 
rel'olução Jerler~listn., nos fornece rn.zões sul~ 
JlcientPs pn.rn: que o governo não po:>sa perder 
de vista este acontecimento. 

O Sn. lluy BARllo>A dá um aparte~ 
O Sn ARIS1'lDES Lono-I·so disse-se n.té na 

imprensn. 1/o Pmt.L. O SJ', Wantlenkolk foi, 
entundeu-sc corii o Sr. Si! vcit•n. M11rtins •.. 

O S1~. HuY .DARllOSA-Iss1 constn. de !.ele· 
gt•.,mma cu,ja fidelidade não e rcconllecida. 

O SR. AmsTmEs Lono ..:.Pois não tcnlto 
rluvicht em acre1litar, porque n. politica. quo 
o Sr. Wttndellkoll' repre>enta.va aqui é a ]lo· 
lítica que estit. se fttzondll no Rio Gramle do 
Sul, 

0 S~, lWY BART10SA-Não n.poinclo. Onda 
V. Ex. l!es~obriu essa politicn. do Sr. Wttn· 
denkoll'? 

O Rn. ARisTIDEs Lono-Niio pt•ecisa vn. mais 
que o ngrupumento politico em que ello n.n· 
clou mettido. 

O Sn. RuY BARBOSA-Isso é querer tL,justi· 
Çll dtL inqUiSÍI;ÜO- e.c·ill,'OI'II1UI<! C011SCiCHCia, 

O SR. ARISTIDEs Louo-Isso é que são hista· 
rias. 

0 ~R. lluY BARBOSA- Não n.poiado. Pe~'O 
a pnln.vnL ; são pltrnses que .iusLi/lco Jilci.J. 
mente, V. Ex. tem o modo rlo dizer : ó urntt 
historia.. Nó> não estamos aqui n. tmtlLJ' com 
um cnvtdhciro no salão. 

O Sn. ARISTIDES LoBo-Estou dizendo quo 
o q uo V, Ex. diz ú uma prova mesmo nesse 
sentido; mas lhe assC>g-m:o que nem tudo 
SO pi'OYtL, 
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· . O SR. RuY BARBOSA-Pois o que n11o se pro· 
va, n11o pode servir de argumento contra nin· 
guem. · 

O SR. AnrsTrnEs Lono;_Sem duvida, mas ó 
o que V. Ex; 1hz: assevet•n. e pensa que pro· 
vou. O que estou ex:tminando são as cir· 
cumstancins em que esse homem partiu. 

O SR. RuY BARBOSA-Parto elas circum·stan· 
c ias da innocencia ; V. Ex. parte da accusaçfio 
da culpa. 

·O· SR. ARISTIDES Lona-Estou dizendo o que 
se passou, analyso os factos e circumstn.ncias 
e procuro demonstrn.r que elle não era um 
homem indifferente, homem que cstivesq~ 
entre nós representando simplesmente o papel 
de senailor ; era um chefe de grupo, si não o 
era de partido. -

0 SR, RUY BARBOSA- Onde estava esse 
grupo? 

0 SR. ARISTIDES Lono-Estli. ainda ahi pro· 
movendo desordens e anarchias. E' pre:·iso 
que V. Ex. veja. · 

0 S1t. RUY BARBOSA-E' preciso ·que V. Ex. 
o aponte, porque tenho interes;:e em ver. E' 

. um senador accnsado aqui lle chefe de desor
'. deiros; tenho o direito de reclamar a prova. 

O SR. ARISTIDES Lono-N11o tem tal . o di· 
rei to de recl~tmar; ,i1i. disse a V. Ex. que 
sobre esse· facto· recahiu uma sentença do 
proprio Congresso. 

0 SR. RuY BARBOSA-Estou J\izendo pelo 
S L'. WandenkolJ( nq ui! lo que quereria qua 
se fizesse por mim se me nchnsse em identicas 
circu ms\ancias. 

0 Slt. COEUIO RODRIGUES-l!o lid m:'hi eras 
tíbi; ( fla Ottii'OS a{ai'ICS,) 

0 Slt. AmS1'lDES Lona-Isto nem é accusa· 
ção, e V. Ex. estít dando o caracter de accu
sação; não tenho o menm· interesse em 
accumr esse homem. 

0 SR. RUY BARBOSA-Mas cstli. 1\CCUSando. 
0 SR. ARIS1'IDES Lona- Não e~tou; não ó 

· accustwt1o. E' um homem politico, que estli. 
envolvido cm uma politica, que exposou umn. 
icló11, . que a quer ver vingm• no paiz, e que 
emprega todos GS recursos parn obter asses 
resultados. Ora, que grande nccnsaçüo ! 

O SR. Ruy 13AHllOSA- V. Ex. refbriti-so a 
uma politica de s ~dição e do desordem. 

0 SR. ARISTIDES Lono-V. Ex. nog11? 
O SR. RuY 13AnnosA- Nego. 
0 SR. ARISTIDES Lono -Conl;csta? 
0 Slt. Ruy: BAltlloS,\- Contosto que o 

Sr. :wanden,kolk seja chcr~ de grnpo sedicioso 
nqu1. Perd,•c-mc v. Ex., 1sto não ó possível. 

0 SR. ARISTIDES Lona- Senhores, OS fuctoY 
ahi est11o ; não estou im·entando; o que se 
sabe ó o seguinte: que elle pertencia 11 um ~ · 
gt•upo politico, que agitou ·esta capital e 
contra o qual o governo viu-se obrigado à. ., 
~amar_ medidas extraordinariM e repressivas;· , .. :;;-~; 
tsto nuo se contesta. . -.. . · · ' , ... , 
. O SR. RuY BARBOSA- Medidas que. nós :·:.~: 
condemnamos. . · · ;;:·,.•.•' 

0 SR. ARISTIDES LOBO - N11o ha tal. Póde .. :·, . · 
ser que o nobre scnadot• conclemnasse, mas 11 · 
sn11 autorülade não estli. acim11 da 11utoridade 
do Congresso, que approvou. 

0 SR. RuY BARBOSA - Creio que, quando' 
digo nós, não me refiro a V. Ex. Mas não fui 
eu só que condemnei, foi a naç11o inteira., re·' 
presmtada por todos os org11os, que não ti-
nhl1m inteira ligação com o governo. · , ~·:i; 

O· SR. ARISTIDES Lona-Que ó isso 1 E'. cousa .• .:·;; 
muito vaga e abstracta- naçao inteira, Todo· .· 
o mundo pode invocar a nação inteira em seu · . · · ·.· 
f<wor, mas a naçiio inteira, que conheço, · 
quando se trata de factos politicas desta or-
dem. estli. representada neste recinto e na Ca· 
mara dos Srs. Deputados, (apoiado.•) que são , 
os tribunaes que 11 Constituição institum para 
julgar de taes fttctos. 

0 SR. RUY BARBOSA dá um aparte, 

0 SR. ARIS1'IDES Lona-A maioria é a QUil 
cstti rept•esentnda no parlamento ; maioria ó 
a verdade represenhti va. · 

0 SR. R!JY BARBOSA-Oh! V. Ex. está ern· · 
uma triste confusão do idéns! Si eu tiver oc
casião de fallar, responder-lhe-hei da tribuna.· 

O SR. AmsTIDE~ Lona-Naturalmente estou 
i espera dessa lic:.ii:o, pois que venha, ·e de ... 
mostJ•aJ•ei que estli. cm erro. . . 

O SR . .RuY BARBOS.\-N11o tenho a presum .. 
pçüo de dar lições; mas julgo q uc V. Ex. esto.· 
em erro c quero expor a minha opinião. 

O SR. ARISTIDES Lono-Mas a que vem isso.? 
0 SR. RUY BARBOSA-AS maiorias legislam, 

mas podem não representar 11 verdade. 
0 SR. ARISTIDES LOBO-Mas quem é (iUe o. 

representa então ? 
0 SR, RUY BARBOSA - Para legislar, as 

maiorias ; mas V. Ex. quer su$tentat• como 
pl'incipio liberal que as maiorins representam 
sempre a vontttde na nnçüo1 (!la outros 
opm•tcs.) 

•' ·..: 

O Sn. PnEsiDE:NTE-Os nobres senadores , ·: 
li ovem compreliendet• o inconveniente de con· · · 
tinuar a discussão em fôrma de dialogo. 

O Sa. Ruy BAnnosA-Nüo dat•ci mais ttpartes· 
peço desculpa it cn.sa; mas como er11 umà 
conversa ... íRiso.) 
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O· SR. ARISTIDES LODO-Mas, Sr. presidente. 
a questão é esta, o ella podia ter sido resol
vida pelo Senado muito suavemente; não vim 
aqui combater o pedido do informações do 
·nobre senador, vim mostrar que o nobre se
nador estava com uma. prcoccupa~ão. qrie 

· me parecia exag-erado., relativamente a esse 
acto do governo. Em situo.ç•ües extraordina· 
rias. como esta em que estit o paiz, quando 
'nós temos na nossa J'l'ontoira c já tlentr0 tio 
nosso territorio uma guerra, tle mit indo te e 
de condemnaveis intuitos, que não sómente 
ameaça o estado do Rio Grande do Sul, mas 
todo o paiz, que póde convulcional-o inteiro, 
acho que o governo tem o dever de empt•egar 
sobre os homcno que possam ser suspeitos de 
auxiliar essa agitação, o maior exemplo e a 
maior vigilancia; isto ó meu modo de pensar. 

Portanto,o governo estava no seu pleno di· 
reito pedindo a intel'llação do Sr.Wandenkollt 
e si elle tivesse desde o principio tomado medi· 
das identicas ou semclllantes,a politica tio Rio 
da Prata nií.o teria seguido o caminho pri.ra nós 
desastroso, que tem seguido até hoje. Si, 
quando principiu.ram a Jbrmar-se as primei
ras Jbrças em territorio tio Uruguay, oBra- · 
zil tivesse reclamatlo energicamente 11 reti
rada dessas Jbrças tle elementos rio-gran
dense e ~strangeiros, as cousas . niio tinham 
chegado ao estado em que se acham; esta e· 
que e a verdade. Por. consequencia, esse tli
reito tle reclamar a internação ó um direito 
que jit tlevüt ter srtlo cxercitlo energicame~te 
pelo Brazil e ha muito mais tempo; eram co-

Isto não quer dizer que se pratiquem ex
cessos ; mas tladas as condi~•ües em que se 

· acha o senadnc Wandenkolk, a sua impor
tancia pessoal e politica no seio dos seus 
amigos, o seu valor e sua ifluencia nssim 
considerados são . elementos inrrecusaveis de 
que dispõe o com os quaes elle contrapoz-se 
á causa da legalidade. Nestas condições acha
. va-se o almirante \Vandenltolk, quando 1bi 
para o Rio da Prata, c n:io me consta que o 
governo tivesse immediatamentc feito seg-uir 
alguem n.pós elle; mas notiuius vindn.s do tua 
àa Prata e reclama~ão feita por nosso ministro 
que niio passa pOJ' nenhum lertlo ou nenhum 
tolo, ()que longe tlisso, e um homem tlc cri
teria, do senso, perfeitamcrnc conhecido ; essa 

·-reclamação tbrmulacla por ello par:1 a inter
nação do Sr. \Vttmlenkollt tleve no animo do 

·Senado pesar para convencei-o de que houve 
motivos Naes que daterminarmn esse pr·occ
dimento, pois; não e mtrla provavcl que elle 
tivesse ariscado um pedido de internação ao 
govl3rno Argentino, som ter razües que ,justi
ficassem o seu pediLlo poru.nte esse governo 
estrangeiro. 

O SR. RuY BAnnosA- Mas que mal JU.z 
sabermos essas mzõos 1 

0 Stt. ARISTIDES LODO -A h ! nilo estou 
adeantando cousa alguma, nem e esse o· meu 
proposito. 

0 SR. H.UY BAIWOSA- Por isso Ó qua fiz O 
o requerimento. Assim podemos 11car de 
accordo. 

O Stt. AmsTmEs Lono- Estou dizendo e 
procurando convencer o nobre sei1atl11r que o 
pedido de internação tem sua justillcação, o 
não ó como elle tentou provar-uma coacção 
sem .:::J.Usa sobre o cidadão que a solrreu. 

O SR. H.UY BAIUJOSA- Bem, estti direito ; 
não presumo que não tenhn .. ·o que desejo ó 
saber os motivos ; não antecipo juizo. · 

O SR. ARISl'IDEs Lono-Pois a causa ó essa. 

nhecidos os intlivitluos que promoviam a or
ganisaçiio dos~a invasilo. 

0 SR, RuY BARD01'A-Niio contesto, 
O SR. ARISTIDES Lona-Mas segue-se que. 

porque o governo não usou desse tlireito seu 
naquella época, mas depois, isto pre,judica ou 
altera em alguma cousa esse mesmo direita 
do governo? Não, absolutamente não. 

O Stt, Ruy BARBOSA-Apoiado, estamos tle' 
accordo. 

0 S!t. ARISTIDES LODO- Portanto, USOU 
:<gora. E devo dizer ao Senado: quantia o Sr. 
Wandenkolk partiu par:.t o Sul,·examinantlo 
a situ.açüo e!ll que elle ht ~e achar e quaes os 
movets po;stvets dessa vmgem, comprehen
do.que su podia haver um-o commando da 
flotith~L do ,;\lto Uruguay, e os lilctos posterh1- · 
rcs vreram demonstrar que havia aln-uma 
cousa nes>o sentitlo, pois se- diz que elle o 
tentou. 

0 SR. Ruy BARDOSA-Não esteja V. Ex. 
fazendo juizos temerarios, 

0 SR. ARISTIDES 'LOBO - Nós ti vemos aqui 
tetcg-rammas,. e niio tenho remedia sinão 
app3luw pLtra esse pt•ocesso de mentiras, por
r[ ue, si lm Jalsidaclo, el111 e commum para 
todos ; mas nós ti vemos aqui telegrammas 
llpns Ol! tttáos •. não sei, declaramlo quo a flo
t!lha tmha stdo trabalhada no sentido de 
sujeitar-se ao commando do Sr. Wantlenkollc. 

0 SR, RUY BARBOSA- Nada mais íilcil ao 
governo tio que tlar-nos essa~ razões, si ellas 
suo f untladas, 

0 SR. ARIS1'IDilS LODO -,. Nestas comÚçúas 
Sr. presidente, acho que nós outros, tulvez ~ 
ullima garantia desta Republica, porque 
repousa ,no, bom senso tio Senado, repousa no 
seu patrwttsmo, repousa na sua honra esto 
resto tltt estabilidade politic:t de que àinda 
g?sanlOs, n~sta~ cpndi~11jes, acho que pratica
rmmos mats UJULZll.dtLmente. e com melhOL' 
criterio llOlitico, si, em vez de estarmos emba
raçando 11 marcha da governo na tlh•ccçiio 

.. ~· -. 
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llessa luta · treinenda que pUde devorar a 
Republica, tivessemos um pouca mais de 
paciencia e, pondo do parto ns pretenções 
exaggeradas que solevantam todos os úias 
com o fito do desacrerlit.llr as instituições, 
anarc!lisar a m•dem e tudo 11erturbar, fosse
mos sempre prudentes, não p3rtlenllo d(l vista 
que [1, nossa missilo ó sermos· a garantia 
inabo.Ja.vel da estll.bilitlnde dn: Republica. 

A discussão fica adiada pela hora.. . 
O SR.. RU1." BARBOSA ( pela m·rlem ) rcq uer 

verbalmente proroga.ção da hora para con· 
tinunr a discussilo do seu requerimento. 

O Sn. PR.llSIDENTE observa que. na foi·ma 
i! o regimento, a prorogaçilo nilo póde exceder 
ue meia hora. 

- . l,'j 

st[l,ntemente ll[l, ncccssid[l,dc de um[l, politica · "·''·· 
de reconciliação o de p[l,z, 11 qual adhere [l,r~ · · 
dentemente, e p[!,ra a qual acredita ter con-. ·:'t~ 
tribuido tanto quanto os que mttis o houverem , ·:-·•i 
feito; tendo pugnado p 'lo domínio da lei e, , ,' :;~; 
restauração dcllu., suppoz sempre que os,. ,. ); 
amigos do governo nilo fossem os que mais' · :g 
fn.cilmente devessem expor as discussões do ·.; 
Congres~o a reMvaçilo de ressentimentos, : .~ ::' 
que deveriam ter ficado abafados debaixo do: co\ 

perdão e do esquecimento legal. . .. <i 
Viu, porém, hoje reviver neste recinto a ,. 

imagem de uma injustiça, que os seus au-. . <1~ 
tores são os mais interessados em delir da me- .<,~ 

Consultado, 
gnção. · 

moria dos homons : refere-se á recordação do 
golpé, quo desfalcou as duas casas do Con~ 
gresso em muitos dos seuij membros como· uma.· 
medida. de necessidade c de justiça, como um 

o Senado concede-a proro- acto de salvação da Republica e de restaura"! 
çilo da ordem no p:Liz. • 

Foi e é advogado elas victimas contra essa. ·;C~ 
O Sr. Ruy lBaa•bosn pedo ao Se- violencia dcscommunal e contra-producente ·?.:'fi] 

nado que, em presença de sua, insistencia no (apoiada.,) contra essa medida injustificavel e· · .·".·'/ 
debate, n'.ío lhe attribua outro intuito além damninha; mas a. advocacia que exerce não. .,;:,: 
!lo de Iiquilltw assumpto que lhe paerce nilo pertence ao geneL'O da.quellas de que se· póde 
uever ficar sem decisão immediata.. por ventura fa.llar com QCSdem e indi!ferenea. 

A resposttt do nobre senador pelli Capital (Apoiadas; muito bem.) · 
Federal nilo foi uma simples discussão do Durante sua vida obscura e inutil, (nume~ 
seu re,\uerimento, a qual poderia ter sido ra- rosas n<1D a.paiarlas) si a.Jgum neto pôde consti
pida e prompta si s. Ex. a houvesse restrin· tuir-lhe recordação extrema, lembrança de 
gido a sens limites indispensaveis. · uma acção 11enerosa, declara aos nobres se• 

(< .... • 

',' :~::~ 
I\' •'~ 

r .. ,' 

.i 
'•. 

O nobre senador abunrlou em considerações, nadares, solemnemente, que esse o é, e que 
contra as qua.es niio haveria objec~ilo de es- elle se orgulha. (Apoiados; muito bem.) · ·.:; 
pecie alguma a oppor, poi~ nilo se contestou Não era advogado, fez-se tal porque não· .\ 
que o governo, pelo lhc&o de nilo haver em- conhece outra maneira. de reclamar perante .. ::: 
pregado em tempo contra a formu~•ilo do mo· os tribunaes contrtt Utnél. injustiça anilo ser, 
·vimento revolucionaria nos estados confinan· pelo uso das faculdades que a sua proftssao· 
tes do Brazil o. seu direito de reclamar a püe 11 disposiçilo daquelles que a exercem. - . . :•: 
internaçilo, o houvesse perdido, ou devesse Mas, que se possa fallar em acontecimentos 
despojar-se dellé. de ot•clem semelhante com a segurança com · ··. :_, 

Reclamou-se, sim, contra o uso des;e direi· que o illustre senador fluminense os fulminou · J 
to. em uma hypothese que não se afigura hoje, cons •grando a condemnnção das victi~ . .. 
justificada, ou antes, solicitou-se do governo mas tlessa injustiça, ó o que francamente não· · · :.~. 
o esclarecimento preciso partt ser ha.bilitado o comprehende. (Apoiadas.) · · :: 
Senaúo a julgar o caso sujeito, ou si na hypo- Httvia um crime; esse crime era tão mons• ~ 
these o governo procetlertt fundado em meti· truoso que podia pôr em perigo a existencio.. . . 
vos co.baes. da Republica; era tiío extenso, tinha tal cul· ' ,': 

Nada parec~, portanto, mo.is proprio do minancitt que ns instituições estavam amea· .\ · 
que o re11uerunento 1'or,nulado nos termos çadas de ruit' perante elle; esse crime auto· -, ? 
em que ~e acha e baseado nas razões em que risou o governo nilo só a penetrar naCamaro. 
se o np01ou. e no Senado, e a arrebatar da h i muitos de seus ... 

O nourerepresentantedaCapitalFederal,po- membros, mas tambem a:usar não sómente . /:1 
róm~ ent~nden dever desviar o assumpto para da prisilo e do desterro, que a lei conatitu- _ . · ,;r 
um.torrenomuito mais amplo,evochr itletts po- ciormllhe permitte nos casos de declaraçilo di> · - ··•l 
líticas sempre :wdentes, e em algumas tia~ est.ado de sitio, e conculca.t• successivamente · · · ::1 
quaes se envolvem sentimentos a q ne muitos ns elisposiçü8s constitucionaes, como lhe con-
membres elestti cas11 nilo se pücle:n considerar vciu, para levar até ao ultimo extremo da :·> 
indiJl'erentes; relembrar principias a que violencia. a perpetrnçilo da sun injustiça. 
muitns dns nossas conveniencias não podem No fim, quando as victimas do golpe de 
oppor a impassíbitidade com que de ordintt· 1 Estado lhe dizem: dai-nos a provtt ele nosso 

.. 
rio se attenta para tt passag·em de factos de/ crime, um documento, a detlucçliocircumstan- · ··· 1 

insignificante releva.ncia. Onvlnclo f1ül[l,r con· cial, elementos de qualquer ot;dem. CJ.Ue pos~ ;~ 

' •· 
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so,m set• submettidos o, um tribunal, o gover
no, que dispõe de uma policia, que jogtt com n 
espionagem e invacle Q ];:tr domcsticlil, que 
não tem deanto de ~i bat•reira de especie al
guma, nüo oncontt•a meios de confundir os 
c!'iminosos .•. (lia um apltl'te do 81·. A1·istidcs 
Lobo.) 

Inepcin do governo, diz o nobre represen
tante da Capital Feclem!. Mas, que qualitlc.t· 
cão descobre o nobre senauor para um go
verno que nilo justifica a violencia, ao menos 
com um argumento do capacidade e elll
cacia! 

Não; si a Republica não ha feito retrogt·a
dar o Brazil cem annos, si não ó governo infi
nitamente inleriot• as mais atrazadas monar
cbias, é preciso que um cida1lão q ualq Lter não 
possa ser indigitado publicnmente como cri· 
minoso, e ninda qua ·membpos da mais nlta 
cot•poração do Estado não possam ser impune
mente arrastados ú. difl'amação, como cons]Ji
radores vulgares contra as leis e governo de 
sua patria. 

E' preciso que as nccusaç,ões sejam fllluladas 
ou ao menos que ú. imputação do delicto pre
ceda um !'undamGmto apparente. 

Appella para a autoridade do Congresso, ja 
que a invocaram quando ella apoiava o braço 
do governo, que fulminára contra chlauüos 
illustrQs medidt~s inconstitucionaes : mas ap
pella parn. elle, quundo na sua muniticenci • 
suprema deixou cahir sobre os ditos chlachios 
a amnistia. (Apartes.) 

E a amnistia niío ó simplesmente a forma 
legal de dispensar os accusados de responder 
à processo, é mais, 6 o direito santamonto 
consagraclo pela representação nacional e 
eouferido a pretendidos delinquentes Jmr:t er
guerem n fronte em fuce do p tiz, emmude
cida a renovação das accust~~•ües ogora oblite
radas. (Numerosos apoiados,) · 

Isto posto, si o nobre sent~dor pela Capital 
Feder·al é daquelles que teem no seu passado 
politico acções tão meritorias, como a da 
haver contribuído para a alluclida medida de 
benel'o!encia e paz, é para notar que venha 
agora renovar a injustiçn sol• as suas feiçües 
mais cruéis, pret,endendo out1•a ver. fazer 
pesar sobre a cabeça dos nmnistiatlos vel1111s 
e esquecidas suspeitas ? 

0 Srt. ARISTIDES Lono- V. Ex. estit adul
terando o meu pensamento : estou fitllando 
desta ultima phase politica, que nnda tem de 
commum com a anterior. 

O Sa. lluY l3ARnosA, continunndo, contc$ta 
a propt•Jedade e justeza da conctttenar,,iio de 
ideas que levou o omdo1• nnterior a J'ulmint11' 
uma iniqu1t sentença contra o almir·ante 

· Wandcnlwlk, pelo Jitcto de lawm• ido uo Rlo 
dtt Prttttt• 

Não ha ahi uma lignçiLo condcmnavcl entro 
suspeitas actunes e antigas 1 

E', pois, no pr•esente regimen a suspeita o 
fun~amento cu.pital dn condemnuçúo 1 

0 SR. Ait!Sl'IDES.LOIJO-NttO tl assim ; todos 
nós analysamos um facto, decompomlo-lhc 
os elemen! o.; ptwa chegar <L um juizo seguro. 

o Sa. Ruy BARBOSA- O nobre semtdor é 
um.iurisconsullo o homem de consciencitt: sttbe 
pcrJeittlmetltc como se fot•mam estes ,juizos 
no espirito de cada um do nó~: conhece a 
Jàl!ibilidade eterna chts opinües indiYidtmes, c 
não púde cstt\belecer no s?io de um congrcs~o 
republicano a d.Jutl'in:t abominavel de que 
as opinõcs formadas sem o ttpoio da fórm:t ex· 
terna que us car~cterisam nüo potlem servir 
pam conclemnar. Entr·ctanto, S. Ex. não tern 
contra o illustro membro desta caso, .G'lemen· 
tos de accusação de outra ordem. Sua viagem 
é suspeita, por que? Por que 'I Diz S. Ex. : silo 
Jàctos p<trticul:1res. S. Ex. comprehonda 
como se tormt dosigUttl o terreno da discus
são, quando es5es ftictos particulares potlom 
ser trazidos e outros não; si estes podessem ser 
trazidos uns após outros ante a. ,justiça do 
Senado, nüo sabe de que l:tdo est:tria a van· 
t:tgem. E' su~peita a viagem do i !lustre almi· 
rante, p:Jrque combinúm ir para um ponto 
do interior do paiz, e, em vez disso, P<trtiu 
para o llio d:t Prata. Em aprtrte disse S. Ex.: 
não est:tmos em tempo~ elo liberdades nos 
quaes o cidadão, sobre cnj11 c11beca pesam sus· 
poitas, como pesam sobt'e o illustre almi
rante, gose drt mesm•t libordacle de qne :;tosa· 
va em outras epocrts, A espionagem que acom
panhou impertinentemente os prtssos do ltOll•' 
rado Sênttdor pela Capital Feder:tl ti circum
stanoia que poderitL explicar perfeitamente 
o f11cto u.llegado por S. Ex. -

Nnda muis insuppot•tavel p11ra um homem 
de brio e de altivez do que vêr-se const[I.O• 
temente alvo e ol\jocto d:1 espionagem clessos 
homens, que cxot•com n profissão de eapiüe,, 
Apoiados.} 

o Sa; JoÃo CoRDEIRO- E foi tamanha n es
pionn.gem que elle conseguiu embnrcar sem 
ninguem saber i 

O SR. Ruy BARnosA responJe com facili
dade it ess:t observa~üo, !Ia uma razão muito 
simples : é :t fat:~lidade do instrumento, que 
reverte sempre corürtt :tquelles quo o mo-. 
n\liam. (Apoiudo.1.) 

Nilo lm muitos di:ts, leu 11s memot•ias do 
Tocqucville, lm pouco publicttcln.s, o tcvo 1t 
occasião do lleptu•ar com dwts larg:ts pa::inas, 
em que se mo>tm que lt policüt de Frttnçtt, 
clumnte os dias perigosos d:t revolução do 
18·18, Jili continu:1mente illudida . 

A espionug·em ó umtt inst.ituição da qual o 
menor dos tlol'eitos ó o llulil;!'io dtt contlanço. 
elos que <~ empregttm. 

~ ,. 
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A pn.rtitla do almirante Wandenkoll,, i1 de· 
speito dn. espionagem que se armou em torno 
delle, sePve :Lind:1 p11m camcterisar :1 incligni· 
clade des;:1 especie de instt>umento, represen
tn.clo pelos u!Girnos mcm bt•os das canuulas so
ciaes, onde de 01•din11rio o vü.o btiSCtlr. (Ape-ia
da.• ) E' no refltgo, na e.coria e no seio de 
todo> os vicies, .']Ue se husclt art•igiment:tr esse 
recurso de salvnçl\o d11 O!'dem em uma repu-
bliclt liberal ! · 

A espionagem, nl\o e possivel contestar, nos 
rocleia de todos os lttdos, como tem sido a ttes
tado p3r todos os ot•gilos de publiciclacle . 

O nohr0 senndor· e ,iot'na}ist:t, conhece a 
dignid11de da p1•ot1ssU:o q ne t·'m exercido com 
brio c nilo pó~le repuclinr as insistentes de
nuncias, o testemunlio const:tnte dos jornues 
de sua terrlt. 

O Sn. AR!STlDEl Louo -Nilo de todos ; façe 
tlistinc\•ilcs: · 

O Sn. Ruy BARJJ03A- E' p!'eciso nU:o accei
t:tr tão somente o que é tlos amigos. 

0 SLt. ARISTIDES Lo no- NiLo Ó questão ele 
ltllligos ; e dtl serieclacle elo jornal. 

O Stt Ruy BARnos~~ -Deve-se conferi!• credi· 
hilidlllle aincln. ilquelles que nos sito tlcsatrectos. 

O Sn. ARISTIDES Louo- Respeito muito a 
imprensa; comprehendo smt ni.issilo. 

O SR. Ruy BARBOSA clec\al'n. que nito teve 
ainda occusiiio de occnlHII'·Se, como lWetemlin., 
~speci:tlmento, do crime d[l espionagem poli· 
ci11l, desse ct•imc ele ot·dem puulica, de n~ttu
re•a o([Jcin.J, de caracter incnntestamlmente 
inll1lllt1tlte e ele tlesastrosos etrcitos soci:ws ... 

O SR. SAWANIIA ;vLuwmo- Peri~roslssimo. 

O Sr:.. Ruy BAnno;;A ... cri mo que passou 
dos agentes elo p J!iciu par:1 n. policitl mesm t 
quo mantclm uma instituiç•ito perturbarlora 
tumultultria, rti vus01':1. ele torlos os tlomicilios, 
que nU:o respeit11 nem os tribnn:tes, nem os 
C•l~igos, que recebo todas tts t!enur10iase que 
usa de todos os instrumentos pn.1':1 fazer o es· 
cn.ndalo, pur:t pt•oelamar :1 tlitramuç·U:o, para 
t!i vulgar li clesortlem. 

0 St~. SAWANI!A MA!UNHO- ~Iuito bem. 
0 SR. Ruy BARBOSA pt•ctencli[l especilt\

mente occupar-so de t11l ns.mmpto e crõ que 
nesstt occasiiio encontmrti. o u.poio elo honrnclo 
s01mclor pelt1 Cn.pital Federal. 

O SR. Amsrm~s Lono-li'iío !La r!uvid11 ne· 
n hum a ; mlts a q uestU:o o de orgunisaç•iío e 
escollm do pessoal. 

0 Stt. RU\" l3A!UlOSA )ll'OtcnrlitL OCC!lJllll'·SO 
ropoto,tlos;n. mn.tcwin.,cujn. gravidado interesstt 
ntó no Thcsouro Nttcionul, pl'ol'tlmlumcnte J'e
l'itlo pcllt susl.entnr;U:o do um exercito de 
llo,so•'·' romunoratltts pelo> col'res puLli~o~, 

pam clitr11mar e calumniar :i. custa do go • 
verno. 

0 SR. COELUO RODRIGUES - A' custa do 
contL•ibuintc. 

O Sn. RuY B.~RBOS.~ - Todos sabem que 
um dos meios ele vir.l:1 mais vulgares e ·mais 
bem retribuidos nestes dias é o de secreta 
policial ; e para um homem habilitar-se no 
mo cless:ts l'uncçües prestimosns, basta que se 
apresente nu repartição da ru11 elo Làvradio 
levando preparada m1 11\g-ibeira tuna calumnia 
util! , 

E pnra autorisar as suas asserções, refe1•il•· 
se-1!:1 lt um facto recente: a invasão do dom i· 
cilio part,iculur em uma casa desta cidade, 
em pleno dia. com desrespeito a uma senhora 
e tendo pol' fim a subt.racçU:o fie documentos 
pàrticulares, levando a policia o seu crimi
noso armjo ao ponto de recusar aos proprie· 
t.arios o recibo dos documentos que subtrahiru. 
Accresceuta-se ltté que em tn.l facto se achn. 
envolvido um cidadiío estrangeiro. Mas o 
certo é que do escandalo se occupou a alta 
imprensa elo paiz. 

O governo passou deante delle como teste
munha indiferente. 

Diz-se, e algures na imprensa reproduziu
se que a essa arbitrariec\ade prezicliu ainda 
um11 suspeita-a de que aquella cusa et•a um 
asylo de papeis. relacionados com o movimento 
revolucionaria do Rio Grande do Sul. A Con
stitui~ão, o Cocligo Penai. todo esse systemt~ 
de Jbrlillllas protectorns da ·liberdade, tudo 
isso tem dest~ppareciclo cliante elo arbitrio ele 
um cleleg·ac!o,q ne,como os outros ftmccionarios . 
po\iciaes c!est11 terra actualmente, estilo com
pleta e systematicamente isentos de todlt 
responsabiliducle. · 

Compt>ellendem todos que em umn situaç•ão 
como esta ele amll'chia. s~bretudo orncial, de 
umn an11rchia que não resulttt dos perturba
dores clfl rua., mas quo o entretido. na rult pe
los perturbnclores do alto (rmoia·lns), de uma 
anarchia, cujn ot•igom é a attracção systema
ticlt t!a illegalidndo e elo systema ele tapar a 
l·occa nos que rechtmam COt;! tm isto ; conce' 
he-so perl'eitLtmente que em umn. situação eles
tas um cidutliio enojado pelo espectaculo re
pugnante desta dograclnçU:o, poss11 ausentar-se 
ele sna tcrt·~t sem quePer dar nem aos que 
convi1•em com elle, a explicu~üo dos motivos. 
que o levam a seu destino. 

Sente o orador que nüo ppecisa estenclcr->o 
mais sobre es>a circumstancitt. 

O Sn, AttiS1'1DES Louo-Não me oppuz ne rc- · 
querirnonto. 

0 SLt. Ruy BARliOSk- Ntl<D so oppoz i~ olle ! 
O SLt, ARIS1'ID1ls Lono di~ um ttparto. 
O Sn. RuY BAIWOSA confcs~Lt que nindn. as 

sim níto siLo todo. via tlcscahithts aB considertt· 
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ções qu~ ~~pendera. Be!Jl se vê que a adopção 
ou a reJeJçao do requer1ment0 seria facto que 
ficava entregue a alta sabedoria dest11 cas11 
Depende unic11mente dell11. • 

Mas, o que não se póde confiar ú. resolução 
do aGI1SO, é 11 n11turez11 dos principias e das 
considerações de ordem poli1ic11 e moml, nas 
quaes se apoiou o nobre senador pelo estado 
do Rio para criticar o requerimento em dis· 
cussão, 

0 SR, ARISTIDES LOBO dú. um aparte. 
0- SR. RU!' BARBOSA decclara que per• 

tence a0 numero daquelles que respeit11m as 
maiorias. Niio quiz jámais dar lição ao nobre 
senador pel11 capital, quando tomou a liber
dade de lhe dizer que S. Ex. era victima de 
uma confusão deplorii. vel. 

Aprecia devidamente o valor das maioriits 
neste systema de governo; conhece-lhes a si· 
gnificação nas democracias modernas ; curva· 
se á sua autoridade constitucional. As maio
rias são a força; as maiorias siío a autori· 
dade; as maiorias são a,Jei. Mas, em assumpto 
politico, as maiorias não são, muitas vezes 
mais do que a paixão e a injustiça. (Apoia: 
dos.) 

Não confere a nenhum systema de governo 
o direito de~potico e absolu~o das maiorias: 
elle é, mUJtas vezes, occas10nal e precario. 
Reduzida a uma minoria, reduzida mesmo a 
uma unidade, uma opinião póde v11ler mais 
do que os decretos dictatoriaes das maiorias. 

0 SR.: ARISTIDES LOBO-Mas não 6 a pre· 
sumpçao. 

0 S!-t· RUY BARBOSA repete que não llll. des
respettado a autoridade das maiorias ás 
quaes se deve essa politica pela qual se bate 
o nobre senador pela Capital Federal. 

Lembra, porém, a S. Ex. que, ao lado 
dessas maiorias existem e existiam no seio 
desta ca2a e da outra minorias respeita veis 
cujo patriotismo não tomos o direito de con: 
testar, cujas opiniões podem ser invocadas 
sem passarem como crimes, e cujos membros 
por esse facto não ficam expostos á accusação 
arbitraria de crimes, que se nãG provam. 
(Muito bom; muito bem.) 

A discussão fica adiada pela. hora e com a. 
palavra o S1•, Q. Bocayuva. 

ORDEM DO DIA 

O 81•. Presidente annunciando a 
votação, em 2" discussão, do projecto do Se
nado, n. 48, de 1892, extinguindo o imposto 
de hero.nças e leg·ados, estabelacido sobre as 
upolices da divida publico., informa que as 
commissões de constituição e poderes e de fl. 
nanças, a cujo exame ibi elle submettido, olfe· 

receram um substitutivo, que foi acceito pelo 
auctor do projecto; assim, pois, vn.e previa· 
mente consultar o senado sobre a preferencia 
na votação. 

Consultado, o Senado concede p1•eferencia., 
na votação, parn. o substitutivo, 

0 SR. PRESIDENTE declara, á vista da deli
beração do Senado, prejudicado o projecto 
primitivo. · 

Procede-se it votação do projecto substitu
tivo, com o seguinte resultado: 

E' approvado o art. !•,salvo as emendas dos 
Srs. Rodrigues Alves e Amarico Lobo, que 
tambem são sucnessivn.mente approvadas. 

Fica empatada a votação da emenda do Sr. 
U. do Amaral, substitutivo. do art: 2•. 

O SR. PRESIDENTE declara que, na fórma cllil 
regimento, a votação serú. repetida na sessão 
seguinte, ficando, portanto, adiada 11 votação 
das demais disposi~'ões do projecto. 

Continua em 2" discussão o art. 1" da pro
posição da Camttra dos Deputados, n. 34, de 
1892, autorisando o Presidente da Republica 
a crcar uma allàndega na captia.l do estado 
de S. Paulo e oütra na cidalle de Juiz de Fóra, 
estal~O de Minas Gera.es, com o parecer da 
commissão de finanças. · 

O Sr. An1erico Lobo-Sr. pre· 
sidente, antes de impugnar o p11recer da 
illustre commi$são de finanças, desej•wa obter 
uma infot•mação de V. Ex. 

Na sessão extrnordinaria convocada logo 
após arevolução de 23 de novembro, oJfereci 
ao Senado um projecto, que aqui está im· 
presso, creandl!l em Minas Gero.es um ou mais 
entrepostos para despacho de importação e 
exportação. O parecer, sob o n. 16, da com· 
missão de flnançns, pdóe-se dizer lhe Jbi favo
ra.vel, porque não COlQteve nenhuma restric· 
çiio. 

O projecto foi assignado conjuntamente por 
meu honrado co!legtt de representação, o ~r. 
Joaquim Felicio, ~ pelos illustres Sro. Do· 
mingos Vicente, Silva Cn.nedo e Paranhos, 
honrados senadores do EspiritoSanto e Goyaz. 

A commissão de finanças, com prouco. va
riedade, é a mesma que serviu na se$Si1o or· 
dinaria. Della Jbi relatOl' em janeiro o Sr. 
Amaro Cav(llcanti e o respectivo parecer está 
assignado pelos Srs. Sald(lnha Mo.rinho, Este· 
ves Junior Braz Carneiro e Theodlll'eto 
Souto. 

Quando na Camaru. dos Deputados so apre
sentou o projecto ora. em discussfio, requeri 
que fic(lsse adiado o mou, ató que viesse 
esse outro, para não disputar !tquella Camartt 
tt. pl•imazitt no assumpto, porC[UO, om mtlte· 
rm do rendas, deve prevalecer a sua prero
gativa. 

( 
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Ora, o projecto que offereci, honmdo por 
tantas assignaturas Gl laureado pelo parecet• 
d!t illustre commissão, tendo sido approvado 
om I • discussão sem di.Screpancia, e não ten· 
do ido por deante, por se ter encerrado a 
sessão extraordinaria em 23 do j:moiro com 
chave ele ferro ; devia, pttrece-me, estar hoje 
na ordem do ditt. Fui, porem, informado de 
que elle esta posposto, devendo-se tmtar pri
meiro do que veiu da Cttmara, cujo parecer 
t?m o n~ 148. 

Si ha uma questão em que eu podia Msumir 
esse titulo, incompetentemente pel<1 pessoa 
(muitos nt!o apoiados). 

.: ~ 

Não sei si e exacta a informação e é a este 
respeito que peço a V. Ex.· :Llgum esclareci
mento. 

0 SR. PRESIDENTE-Informo :LO nobre sena
dor que jit mandei verificar na secretn.ria 
qual o destin~ que teve o projecto a que 
S. Ex. so refet•m. 

!i!ntretanto, <1ntos que venha .a ~esposta, di· 
ret que me parece que :L commtssu.o de fin<1n. 
ças, tendo recebido dtt Gamara dos Deputados 
projecto identico, que jti. tinh:L vencido alli 
achou natural optar por este que ja est<1v~ 
mais adeantado. 

0 Srt. AMERICO LOBO -Então não esta pre
,judicado o que offereci ~ 

0 SR. PRESIDENTE -Talvez i1 commissão 
~onsi~eras~e qu~ devii1 ter .preforencia 'J pro· 
Jecto tdentteo, vmdo da Gamara, por ja estar 
.com meio caminho andado. 

Entretanto, informo pot• presumpção · mi1n· 
dei verificar o làcto n<1 secretaria para' satis
làzer cabllimente o nobre senador. 

O SR. P&EsiDE:'i'TE-Posso agoro completar 
as informações que o nobre senador por Minas 
Geraes soli~itou a rospeito.do seu projecto, 
Es~e proJecto, com effelto, foi :L imprimir 

depots de apresentll.do o pll.recer da commis
são. e como existisse na outra Gamara um 
projecto pnralleli!>, que é o que acttmlmente 
se discute, 0 Sr. senador, em sessão do dia 16 
de llli1iO de 1892, pediu para retirlli-o visto 
existir n:L outra casa um projecto ülentLco 
reservando-se o direito de restabelecei-o em 
ontr~ occasião, si julgasse conveniente. 

Deixou-se de vota·,· o reque.ümento por 
falta de numero, raziio pela qual ficcJtt preju-
dtcado. · 

M:Ls, em yista· d:L declamçiio do Sr. sena
~or, t~ndo :vmdo da outr~ Cam<1r<1 um pro· 
~ecto Hlent~co, deu.se prelerenci:~ tt este lll'O· 
Jecto, por tsso que ficava mais ade<1ntado o 
traballto da e!:Lboraçiio da lei. 
. 9 SR."~~IE~:co LoT.Jo-Agradeço a V. Ex. a 
tn!Or!n~çao. 1 mhi11ll·I~e .dito que o projecto 
prmutttvo ?Stavtt pre,luclwndo, o ó a razão 
por que qmz apumr a verdade. 

Sr. pt•osidonte, diz-se com relação no sys
tema politico brnzileiro que o Senado lür•ma 
nm congresso de embaixadores dos E~tados. 

SRNADO 21 - V, I 

., 

.· 0 SR. JOÃO NEIVA- V. Ex. é muitíssimo 
com11etente. ·< 0 SR. PRESIDE.'<TE-Peço ;permissão :L V. Ex. 
para o interromper com mms uma explicação : 
na sessão do dill. 17, effectivamente renovado 
o requex•iménto, foi approvado e port:Lnto reti
rado o seu pro,jecto. 

0 SR. AMERICO LOBO- Como dizia, Sr. pre
sidente, si ma teria ha em que eu possa as
sumir esse titulo, sem duvida é est:L em que 
venho forte peli1 vontade do meu Est:Ldo n:Lt:Ll 
e forte pelo direito. porque i1 vontade do Es
tado, quando e licit:L, é um direito j portanto, 
assumo essa qualiclade perante o Senado e . 
fallo fortttlecido pelo juizo sereno e imparcial · 
do Est[Ldo de Minas Ger[Les que tem merecido 
tantos encomios na Ropublic:L Brazileira. 

Ainda ha poucos dias o respeitava! Senado 
mineiro enviou i1 estilo Gamara um:L represen· 
tação sobre :L necessidade da :Llllmdegil. n:L ci-
dade.de Juiz de Fóra. -. 

E esse varão illustre,que hoje se vê ó. frente.-
do meu estado, esse homem que soube ap
placar os odios e resto.belecer o regimen da 
lei, esse est:Ldista de l!Lrga. estatura, o Sr. Af· 
fbnso Penna, n:L mensagem deste anno que 
Jbrma o com penclio da grandeza e das neces
siclttdes de Minas, assim se e....:prime (lê): 

«De annos a esta parte é visível o desen· 
v~lvimento que tem recebido o commercio, 
nuneiro e devemos esperar que su:L expansão 
continue progressiva. 

A idéa f~cunda da creação de uma alfan
dega em Juiz de Fóra que nos <levemos esfor
çar p<1ra qne se converta em realidade, muito 
lm de contribuil• par:L o engrandecimento da 
riqueza elo Est:Ldo, e pam firmar sua 11utono· 
mitt commercial. 

.. 
-.. 1 
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Al~dob,;e~ções gute sli9 fditas a adopção dess:L .:. 1• 
mec 1 a nu.o res1s em a analyse, quando se ob· · ·· 
serva o que se realisa em out.ros paizes da · ;;fo 
Europu.. I 

Por serem centraes alguns est:Ldos europeus · ·_ ... 

1
r, 

niio ficam privados de communicações dire· 
ct:Ls com o estrangeiro, recebendo e exportan-
do mercadorias pot• estrnd!l~ de ferro, e esta· 
belecendo allltndegas no interior.» . 

Assim se exprime a mons<1gem do nobre 
Sr. Alfonso Penna., presidente do est:Ldo de 
Minas Geràes. 

Portanto, ó :L voz ele um Estado transmit
tida pela voz competente de sous .pode· 
r·es publicas e de seus embu.bmdot•es, que. 
vos 1i1z sentir uma necessidade indeclimwel e 
vos pede n roaliznçüo do um direito, o direi-
to de vida. . 

Dito isto, Sr, presidente, e revestindo nilo · -
o manto dtt paz e da guerra, mas a :Llva tu· 
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~t ~~ :,: d< ~'""'~· ' omptmho0d::•::~ D:,:::::o dM '""''~ oo"''''"' "'"'00 
,1'.:'_· f;. verde da ~iberdade, vou, perante vns, jus· exclusivo da Uniito? . 
. , $. tiflctu• succintamente o projecto. lv!in:1S Geraes, po:.• exemplo. como htt de 
'' <" Mtts quo direi sobro c.sto projocto, ji1 SltC·.·u.· oobr:1;•, elmo um Esta, lo, os seus impostos de· 
~.: i.> montado peltt vontttdo do Min ·s Geraes, si expo:c•tttr;ito? (:11'.11'1es.) Nús nilo expol't~mos · 
'.1. --~ t;. . lanço.ndo os olhos 1.bqui pll'tt o Oriente vo· •tt:,·o nt~mrnomlll., 0xportamos me1·caliol'Jas, e 

. mos que clle ré•cohou as bençilos d1.t ma.iol'i(l, com ellas e que saldamos as nossas cont:ts 
·1' ·' na. Cumara lias S:!·s. deputados onde obtr;•ve eom o t~strangeiro. Sem impol•ttt\•iio niio ha. 

· ·· acceltaçli.o qutsi unaniJM? exprn·ta.uito, e vlce-verstt: sl\o dons tel'mos 
;. ',. Pergunto: cpmntas proposições, ou antes, col'l'E•latos. 

1• 

1

/ . qual n. proposição que em r.ou inicio apptwo· 'Não sou suspeito no nssumpto. 
r ·.' Çl1 cqbertu. C?lll tttll~liS ili'Sígnattll't~S e com N:i.o J'ui amigo do g·overno do Sl·. Cezal'ÍO 

•
:.

1

1., :· .... _: tnnt11s vozes ftwor.~I'CJs? Alvim, mas po;· oecasiiío do golpe de Estó.tlo 
. O Sn.Lurz DEr.ur:~~o-=-Aini.l•t niio·são rRzões.

1
a Unifio tinh(l, em si toda a riqueztt 1le Minas, 

· , · • . e bust:wa um acto da improbidade elo gove:t·· ~. • - ·. · O ~~·-A~L:.R~co Lot~G .-Am~ht l;ttO ontl~el 110 fedEn·al para almlar o ct•edito e sequestrar 
1 3 . nas 1azues, es )tl mo,tr,mlio ,t [Hcsumpç,to 0 i·he·omo de Minas Geraes· cujos sttldos 

11 a . ' lncon.tostn.':el r.lll. vet•dttde, pot•quo a. R?pu!Jli- ·. z:· 11: 10 tlteSOlll'O dtt U;lião. ' . 
·t'il.l · ca. é Juvenil e nus dovomos anutt• OBJOvens, J•1 ''1 I r Ainda não vi projecto algum que CO!llJ este o SR. Lurz DmT.l'INO dil um apa.l'ta ... 
\ ~ . entr~sse t~o _tt·iumplmntcmente JHt Cttmar_a o Stt. A)IIlRJCO Lona-V. Ex. caminha como 

'· · e Jlll qtHtsJ nao onc~n~msse a menor oppost- um o·i··•ante que quer voar; nli.o posso acom-
~ - ça!l, 1~orq~:~nt? •IOJs Jllllstrcs mernbt·~s dtt pttnh~l~o. · 
l · 1 • JJllllOl'JU. nuo o mpugnamm em squs dJscur-
l. r· - SOS no toctmtc 11 MiJms, ·o Sr. Espirita Santo, o Srt .. Lurt. ·DEJ,PJNO- Os. gigantes Riio 

$' ·' · o S1•. · I·Ic~·mes da I~.-mscca, o ex-secretario vôttm · 
'· j.. <lo Sr. general Deodoro, que conhece bom os o S!t. Ammrco Lono-Supponho que ó ./' ª _ factos por tter· vivido cm Juiz do Fóra., onde irt•espondivel n. argumentação dcduziJa do 
; ;; ergt1eu ou r'ora su~ tcndtt do prop:lgtwclisttt texto constitucional. . 
. " ... · · da. Republica. · Si o Estado de Minas Goraes depende tl;1 :r.-.;, . '"Nilo posso [lOl'lllittit• que o i!lustre senadO!' Uniito lll) tocmte 'à materi.~·pt•incip11l que 
; 6: :.'·;· ·: por Sa~b Ctltharina. se ma.nil'oste por este é o nervo do seculo, o ouro, e si S. p,,ulo 
i;.. · ·· mod_o,. tu·ando-me o pt•azer qwJ sinto do vet· pot• .oul;ros motivo.l. exige a sun. ttlfa.ndeg·n. 

- n. mmhn. tct•ra. cngralll.lecil.la. intet•nu., por que nli.o nos renderumos à essa. 
E. No projecto vqjo tres g·t•anll• .. •s nocessid:tdes: llupht aspil•ttçiLo e porr[I.Ia lhes negaramos o 
~ uma necessidade constituciomtl, uma. physica piio nosso da cada. dia ? 
I · e uma pt•ophylacGic:t. Vejamos agora outro ponto. Reflt•o-me tt 

f
i·_ · Ulr Sa. SrmAoqa- Ha · A.inda mna quo.l't.n.. Santos, ot1de a clvilisacl\o portuguezn. · poz 
I' . primeiro o p~ entl'o nós e donde Anchietn, F ·· O Stt. AMER!Co Lono- Est->u esttlbeloccllllo logo opoz n. desembttrquo, c:wn.lgou a monttt-

1 :. .. mm\ triplicll lmteria do onde tlel'ondorci os nhl1lle cubrd;ito p<trl1 it• ergtwr .n. sua. ollldna 
l direitos tlo llH\U P~iz. de luz 11:1 phnicb de Pit'ttpetinha, clen.nta 
, Delilnclo-o: 1", na Constituiciío; 2', nalucta. da qual se des:et•rJ.v,t toL!o o contiuente·Bt•a-1 í 7. . contro. n. mttteritt, e om 3" lo,;:a.t• na mn.nnten- zileit•o, · 
, • çli.o do. S<tllcle tlo.l nossos ]Utricios, que estão Dó~·me dizer, SI'. preidente, s~r lmpo>sivel 
• •. 11meaç•ndo3 lle ser devorados pelo nnnstro da em Sttntos 0 cles~nvo\vimentotle uma gr~tllllc J· · febre 1111l(l.l'elltt · cid11de. Santos é um 11eq ueno oriflcio para a 
~!t · Senhot·es, n. Constituiçii:o n1i.o •·a!Jiu doCon- booc.t tle·um gigante, . 

,,: · grosso tttl qun.l veiu do saio do Governo Pro- A mttu1·ez•t t\Ji parctt p11ra. com S. P1t1110, · 
: .. r··, ViSOl'iO, lllU.l'CaJHlO a SUU. il'l'ltlldeztt Cl1111 esta Íl\1jlOJ.•fei-

. ·Diz ~•lia. 1~0 n.1•t. 7° que i1 fetle·,•ttr;ito com- r;ão, Jt insignillcancia do porto li~ S:tntos. 
·· ]Jete exelttstvamente CL'ilftr e m:ultm• 11, allil.n· Ilm MiJms. C[ue vemo.s? Em i'l'ente do Es-

.1 clegas. 'l'ill e;·a com t~ll'eito a llispo,;ic,~;lo Jll'i· tado, tt larga balJia do Rio de Jttneit•o; nu1~ 
lllO!'dial, ma.s coher~ntem<mte Btl alJoli:t o im; dous ttntomlll\tOB : em primeiro lo:,:at•, a 

' Jlosto da exptwl;tl'•ão. 'l'otlttvill, o Cong-)•esso Sel't'tt do Mar ; e depois, tttmbam a .Manti
contltituinte mtHttdl'tl oest1 int[lOilto e o Gl'I111S· queira do cujos flancos na9com os g-randes 
itlrln p:w:t os Estados, l'iiStJltando duh l uma I'iOR l.ot•aziHros ; mtts 11 cachoeit•lt de P11ulo 
dis~onuni.:i11 com a Pl'Ol'Ogati Vtl tlll Unii\o em AJJ.\mso, ttO noJ•tc. e JtS Sete Quetltts 11•~ Sul, 
J'eltLt,,iLO i1s u.lliwüeg:ts. a !Um de ou t,ms, nns 1\Jcltn.mrn pll.ra. sempt•c n. 

Nl:lstes l;erJuos, como poderi\o os E:~ta.uo.; utwog-aQito occtlnica. 
ex•n•ct~l' liVl'fJYrnuenteo llil'dito sup1•emo ds Pois bem, li (1. stitlo e o bet'•;o tias a.gu1ts 
ia•ibtlt(l.i' ti Slitt exportu,;ií.o, .se ti eJ'I:ll1t;ito ü à., qno Jbt•nHt a Repttbliett f'JllO cst11 pt•iVL\tht r.lu 
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mar de cujo uso o goso se Jit.Z contra nós mo
nopolio. 

J;i tive occttsiiio ele cital' 11s palavms do um 
sabio:-Min :s foi o primeiro torriio a: se sns
pcncler 11cimn. do nível chts 11gnn.s. 

Portanto, Minn.s tem o dit•eito de e:-:igir 'que 
não se oxerç~t cotltra ellllmonopolio dlls agtms . . 

O S[t. LU!?. DELF!NO- .. Mtts que pt•ova isto 
aJ\wot• da 11lfandeJa1 

O SR. A~mm.:o LoBo- Qne estllmos insula· 
do.•, que somos o.; pl'imeiros visitadores dos 
mares e que estes nos pertencem tambr.m! 
' O SR. Lutz Dt~LFINJ- Então não prova cm 
fu vot· da o.lfanclega. , . 

0 SR, A~IER!CO LOBO- Llt chegarei: 
. O SR. lviANO!lL Vrc1'0RI:.;o- O desenvolvi
mento é cresceu te em Minas. 

O SR. A~mRrco LoBo- Affirmo que esta lei 
ha de crcar pam o Bt•azil um novo 1808 dos 
tempos colonhtes. 

E. si Gladstone liberta a !L•!anda, não ó 
muito que o ~enado br•azileiro, ouvindo a voz 
dtt Gamam, dê liberdade a Mintts. 

O, SR' lviANO!lL V!C1'0!ÜNO- Minas e !i bel'· 
rima. 

O SR. LUiz DreLFINO- Tem as suas estradas 
de ferro. 

.O SR. AMllRICO LOBO - lnielizmento, está 
nmnictatla pelas montanhas. 

0 SR. MANomr, VICTORINO- A Suissa é a 
pntrht da lil:crdade e vive entre montanhas. 

0 S!t. AMER!CO LODO- V. Ex, h a ele me dar 
seu apoio neste pt•ojecto; stm voz autor·isada 
não lla de clefentlel' a att•as:tda doua·ina 
da mett:opole. 

Nilo ha t!e ser 11 fttlt11 de s11li!.re que nns 
despoje da libot•dade, pot•que, como dis.le, 
fomos os pr·imeiro.; a nos embal11r deante do 
intl!1ito !llllal'go, 

Creio já tet• demonstrado que o combate it 
naturez!l physica é a lei do progresse o da 
eil'ilis!lçiio o que 11 nós, o~ mineil'O>, niio c!lbe 
na lildet•ttçilo a figura de Pe!lro Sem, 

Senhores, si nüo reno vr1rmos 1t guert•a 
contra a natureza physicn, nós outros que até 
!ta pouco tempo 11rr11sitmos as montanhas c 
desviilmos o curdo dos ri6s, pal'tt timrmos o 
louro metal, certttmen te nüo correspende
rcmos ttos desLinos de um gramle povo :·leste 
seculo. · 

Vojn-so o que aconteceu no Amttzonas. Que 
em o Anutzonas antes da abertura do grarHio 
rio ? Nii.o q um•o olrendcr• lL represen taçiio Lln
quelle C$tttdo que entiio servi11 ttp"mts de 
passeio pam ,juizes e pt•csidentes; e que b: 
ltoje? uut esLado viril;;; 

, •·w: 

0 Sn. LEOV!OIWO COllL!lO-Entrc quarenta ,/;} 
e tantos vapores que lá entram só dous são. ' .. \ .. ·.·~.· 
estmngeit·os, . . . . . :: 

O Sa. Amm.Jco LoDo-Esses silo bastantes· ',.,.,, 
para tt'l1ll~portttL'. o microbio da civilisação. · · ,:·.•.~.·.··.·.:.:. .. ,·,; 
(Rim•/as.) E' outro mundo depois da abertura .• 
do. gmncle rio. N'iío posso propor a crcaçilo de . , , ... ·~; 
um Pio daqui para. Minas ou para S. Paulo, . , 
nem posso querer que o mar suba até l:i. .• , ·.:y! 
(al'ttJwl!-sc apa1·tes) estl'adas.cle ferro 1! Essa . ~ '!;:: 
e a cantil ena constante com Pc!ação a Minas. • •\ 
Ui~. :~ 

Outra razão do pl'~jedo ó a prophylactica. · · . i.j 
O illustre representante do Pin.uhy, que veiu , ·.~ .. 
da Europa, con.tou-me que lU. se 1hz uma lli'O-. , .. '-:t-~ 11 
pn,gt<ndn. !JOt'l'endtt contra o Bt•azil, por caus!l. . . .. i'·t 
da. febre nmarella, noticiando-se ató que flcn.ra ~:· .. : .. ~ 
abandonatlo no mar um navio carregado de • j, 
cufee de cada veres de toclos os seus tripolantes ··,,,. 
e de 'eu commandante ! • · · · • 

1•.' innegavcl que semelhante propagando. . , : ·:.d:l 
existe. As quarentenas o outros meios pa- .. "':

11 rccern estttbelecer contra nós um bloqueio con-· . ~ ".J 
tinent11l de nova espeeie.... · •· 

0 S!t· MANOJlT, V!CTORINO E OUTROS SRS. SE· . ': :~~~ 
SENADOERE; dÜO ttp:trtes, · >; 

V. Ex. sabe, Sr. presidente, que Campinas ,'-:1 
r.m uma citlada flore$centc, a capital daRe· ' · , ~~ 
public•', como se clizi11 naquelle tenipo impe.;. .. · <:;~1 
ria!, 11m centro inclustrial,uma metropoleJin··~ .. ,og.~). 
da do capital, pois. bem, Campinas ~otrreu ., '.•;,';::;%, 
invasão da epidemta ; de repente as Jezes que .. :' .,•' ·:··,-1 
dot•miam nos es~oyos COIX!O que rec~beram O·'i:'. '"·' ·,;;; 
pollen Lia destrmça_o_c a culad~ quast quedes-·.- · :,; 
appareceu, ns f~tmllm~ se destmavam e c~:- :'•''= 
hriam de luto, e a mawr parte da populaçuo ;;.

1 lbi devo mela pela covo.. . ·: 
Quanto dinheiL'O niin custou essa catas- .·· '.+·1 

tL•oplto 110 Est~do e it _U11ii1o! , - · ' .. ;,{1 
E nüo foi so Cumpmas; o oeste de S. Ptmlo · .. ··~~~ 

foi postcriot•mente tlagclluclo, o estó. sujeito a. :.' .~;.: 
constante amettça. · : '<'· 

Em Minas Geraes, cujo clim!l o honrado · '/:;I 
sent1.c!or peltt B~ltia t~nto a~regoou, ha uma ·.::::.~1 
zona expost~ a mv11sues da. feb~e nmnrella., a · ::~:·:1 
zona rictt e unmenst1mento act.tva o. produ- ' / 
ctiva. de Catagttazes, de Leopoldina, elo Pomba . ·,;;,I 
c do Parahyba, que repontinl1mente sotrreu o • ·/I 
insulto amarello. .;., 

Cid~ules tlc!lrA.m ilespo voadt1s, o commercio '·· 
para!ysou·, ntío ltaV'ia até quem enterrasse os ·; ;11 
mol'tos. . · '·• 

o Sa. Q. BocAYUVA-0 micl'obio VÍiljtttam· ·': 
l;em pela ostruda do ferr·o. :;. 

o sa. Amauco Lona-:- Eu chego Jú.. ··· 
Em grnntle numero dttscstaçües da Estrada >:; 

de Ferro Leopoh!in.t s~ dct'ttlll. muitos ca~os 
de lt!bro ttm~trelltt ; o ttJtltltt llliJS, um medtco 
distincto, um dos nossos nmis ltttbeis o mais 
twti \'OS COl'l'Oli[l'ÍOlHil'iOS, O St•, DI•, Henrique 

:· 
r.~·, 

•· . 
'I 
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Cesar Vaz. escreveu em um ,iornal, que em ns socicdncloa, os estabelecimentos de educa
uma estação da antiga Uniiio Mineit•n.,Silveira çiio, tudo, emtlm, al!i funcciona e floresce, é 
Lobo,povoaçiio alpestre,a 700 e tantos m~tros uma cidade que no Brazilreprócluz o exemplo 
ncimado nível do mar, se tinham dado dons norte-n.mericn.no. · 
-casos fataes de febre amarelltt, sem que llou- Pois esmt cidade vive sob constante ameaça. 
vesse possibilidade de contagio pessoal. Recebo muitas mercadorias, como ou vi, 

()-·facto, senhores, de em umn. pequena po- accumuladas em pilhas ate no alpendre da cs
voaçiio apparecerem dons casos de lllbre ama- taçilo da estrada do 1\lrro, entro as qwtes se 
relia aas condições de completo iRo!arnento, tomtt a custo o trem para vir ao Rio de Ja
quer dizer que a mercadoria conduz o ger- neiro. 
men da molestia. o SR.· MANOEL VrcroRINo - O Estado tttm
. Tanto é certo, senhores,que os·immigrantes bem póde crear o seu serviço t!e desin-

estavam isentos no Rio e em Santos, das leis fecção. 
das alfandegas no seu transito· para Minas e o SR. AMreRJCO Lono .....: Creio f!Ue neste 
S.Paulo, onde se despachavam suas bagagens; caso sou ma.is medico que v. Ex. Pois v. Ex. 

~ de sorte que já tinhamos alf<tmlegas ·em Siío quer inucular 0 virus dtt molestia para 
Paulo e Juiz de Fóra,:partt que os immigrantes ·' · ~ · 
Jti. chegassem immunes de 1\lbre amttrella, ou "0ll018 

• ·' • . 
pelo menos do contacto com as cidades onde O SR. MANO!lt VrcroRINo-A não ser des-
se suppõe que ella existe. int\lc~iio, não descubro mellwr meio. 

0 SR, MANOEL VICTORINO- Para isto baS- 0 SR. AM!lRICO LOBO.-Pois eu descubro; O 
tavn. uma simples estação de desinfecção. meu processo consiste em impossibilitar a in

fecção, desembarcando immediatamente mer-
O SR. COELHO RoDRIGUES dit um o. parte. . cadorias e p~ssageiros e fazendo-os seguir 
O SR. AMEr<Ico Lono- VV. EEx. estão con- pttra o interior. 

trariando tudo quanto se acha ntt ordem do o SR. MANOEL vrcrom:-:o- como sabe 
dia. · v. Ex. que a mercadoria niio estit contami-

0 SR. MANOreL VICTORJNO- Não apoiado. nacitt? . . . . 
O SR. AliERico LoDo-Qtlero dizer: todos os o SR. A~IERJCO LoDo -Tenho informações 

projectos. precisas a respeito; sei que em outro clima 
Appareceu aqui um grande plano pam esplendido e a uma altura de 1,000 metros 

apressar o desembarque no Rio do .Janeiro, acima do mar,em Queluz houve casos de febre 
quer de mercadorias, quer de viajantes, quer sem ter havido communicaçiio de pessotts, e 
de immigrantes. quer de gttdo ; c o i!lustrado só contagio -pelas merca.dorias. Mas .faço 
representante da Pttrahyba nos veiu demon- pausa no assumpto e vüu passar r.diante. 
st1•ar... Nós, mineiros, representamos a mça portu-

0 SR. JoÃo NEIVA-Defendi só mente 0 pro· gueza al!iadai.1 incola; temos o amor das on-
jecto. ' . clrts, o amor· do inllnito, o amor da liberdade. 

Precisamos ele um melhoramento .... 
O SR. A~mRrco Lono-.. quanto. era com-

modo esse plano. Pois. bem, parece que O SR. J.VIANOEL VrcToRI:\O dit um aparte. 
se nega aos mineiros e aos paulistas aquillo O SR. A)!BRlCO Lona- E' preciso não com-
quB se dú. aos estrangeiros·; e trata-se pau· brtter, mas sim prevenir o contagio da febre 
listas e mineiros peior do que o g·ado ; como amnrell:t nnquella esplendida região, Nilo · 
si nilo tivessem o d1reito de ~er tratados como posso admittit• que esta capital sejtt incli1Te
homens I rente a Minas e a S. Paulo, e especialmente 

O SR. CaEtuo RoDRIGUES - Pois quem é aos valles do Parahybn e do Pomba. 
capaz de fazer uma injustiça tt Minn.s ? Não evitar o contagio seria uma sentença 

de morte lavrada pelo Senado contra dons 
O SR. A~IERICO LoDo -Aprecio muito o povos da Republica. 

aparte do V. Ex.; mas lltllo de um n.ssumpto Feitas estas considern.r;ões, .Sr, presidente, 
em que ha um parecer em contrttrio. vou entrnr no exame do parecer, 

Parece quo o aparte do V. Ex. ó uma ma- Sinto que niio este,ia aqui o illustre reln.tor 
nil\lsta.çilo de sentimento elo justiça, e cu não da commis>ilo o sr . .Hamit·o Burccllos, partt 
tenho siniio que me contentttt• com ella. del\lnder cleante delle pttlmo a palmo o direito 

Niio quero que os habitantes do Minas e ,.~e du. 111irtha tcrm e mostl'!\1' que o pttrecer nfi.o 
S· P1tulo sejam trat11dos poior qno os cst1•an- tem rozão do ser; porque 1t commissiío 
geiros; o quo quoJ•o ó que se lhos estenda 11 nrg-:tsso tt f'ttnt'Anntt do Livramento umlt 
medida propltylactica. aUitndL'g':t, nilo se segue f!tiO se deva privttl' 

A bolltt cidade de .Tuiz do Fóra dir-sc-hia Minas e S. Ptmlo ele outms, porque, ~~um 
uma nova Ca-r•thugo ; aa Jltbl'icas, as indust!'ias, de tudo, o Estado natal do illustro rehttot• 

. ' 

,\. .. 
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tem as alfandegas do 'Rio Grand~, de Porto Mas como se aU;;'menta? 
Alegro, e de UI:uguayana ... · D_lz ~·Ex.: ~A cr•lse fica peiorada, porque 

o Sn. Lurz DELFINO- são alfandegas ma· se ltmtta a acçuo da estrada de ferro, isto é, 
ritimas. os vagões, destinados a mercadorias enviadas . 

do estr•angeiro, não poderão seguir sGm em;,; . .. .... 
O Sn. A~IERICo Lono- Urugnay<tna ó porto pregados ftscaes. » São vagões, Sr. presi;.; ·· ·.~:: 

do mar? , dente, niio silo trens; mas entilo s. Ex. :nilo· · .· i 1 

o Ela. Lurz DELFINO- E Porto Alegre'! ostú. habituado a conhecer o serviço de estra- . ',: 
o sa. AMERlCO Lono-A lagôa dos P:ttos das de itll'l'O, apez:ir das estrategicas do ltio ·i:; 

e m:tl'? Grande do Sul? F:tz S. Ex. questilo deva- · .. ;.I 
. gües e não de trena, quando h(l. trens noctur- . .. . • 

O Sa. Lurz DELFINO- Não é mar, mas e nos ~ diarios, quando a estrada de ferro é o·~:~ ,~::i 
lagúa. movtmento const(l.nte? S. Ex. pri.naipal- :,· .. ·::;;;i 

o SR. A~mruco Lo no - A htgua de R~- me !'I te se co!ltradiz qua!fdo diz que. essa crize · .. ·.·:··.·~ ... 1 
drigo de Freitas tambem ó mr1r? esttl combatrda e depo1s que a cr1se se au- ·. :";·'o 

O illustr•e represent:tnte pelo Rio Grande gmentara. ·· ·. < 
do Sul não tinha o direito de que!'el' negttr Outra'razão, diz S. Ex. e parece que falia ·. · ,;;• 
:1 Minas e a S. Paulo :tcommunica~'ão tliracta para o tempo primitivo, ou prehistorico, do '.iii 
C3m oa palies estrangeh•os, e ate admil'(l. que hemem da idade dA pedJ•ri. (riso), em que a lin- ~-.:;; 
uma medida tão somenos, quanto siLbi:t o ne- guagem era mais um som guttura:l, em que · '· 
cessaria ú. federaçilo, ti v esse sido espic~çada estavarrios semi-nus ou vestidos a couro e : ·:1 
por V· Ex· armados de um sílex duro, tosco e bronco ''I 

A Sant'Anna do Livramento podiaS·. Ex. S. Ex. falia em contrabando, em contrabán- . : .:t, 
ne,.ar alfandega, mtts S · Ex. n1io ttssrgnou do, senhores! Em primeiro logar, S. Paulo e ~~ 
o respectivo p~rece;·, e p:tl'tt não incorrer Minas Gerues teem bastante honra parare- ', 
em incoherencia não dev~a S. Ex. lb!'lllU- pellir de si esta insinua~ilo de contrabando. .: 
lar o parecer ern discussilo. . . : ; 

Sanc'AnnadoLivrilmentoest:imtfi•onteira, Em segundo lagar, onde é que se faz o ..... ~ 
ó pr·aça tle gtterrJ. Que se 11ode-tr·ansl'ol'lllM' contraban~lo ?. como elle se ampli~ 1 O cont~a- , ~·:1., 
em centro de contrab:tmlo, o que não acontece· bttnclo ~ laz JUstame'!t,e nas bahJas, nos. I'J~S . •. 
com MinasGeraes e s. Paulo. ou en~ao n~s frontenas abertas ;_mas aqur, : ·:1 

Por• tanto, S1·. IJresidente, sinto immensa· com? e po~stvel o contrab.ando 1 S1 a estra_da. - ,; 
mente que aquelle illnstre .tribuno, aquella de ier·~·o :eceb~ dos nav1os as mercadorms , :.~ 
gr11ndealma, 0 S1•. 11.u.mi1•o Ba;ocellos, não em Pt'Jme1ra muo, des_embarca-as e as tra!>ls· _ .'· --;.! 
~\5tejt~ t\QUi i.llumina.ndo a discussão, porque porta ao ponto termwal? Eu acho até, Sr.· · : .; 
0 co'm s. Ex. que eu qtteria disputar palmo presidente, que o projecto constitue medida ·~ifii 
:1 p:tlmo 0 terreno. . preventiva contra o contrabantlo. .. - ·~ 

o Jlfl.c•ecer é snccinto, mn.s admü·a que em Vemos que ;i. margem do Amazonas 110. ·~( 
suas llnhn.s tão breves contenha ao rnesmtil depositas innumera veis e arbitrarias, que es- .;-_,; 
tempo o sim e o não,-:1 objec~ií:o o a. respost~. cap:tm ti. ftscalisação, e não sabemos quan-:: ·;;.~, 
a som bm e a luz. . tas mercadorias alli tlcam dos na. vios que · · ,;:<A 

Diz S. Ex. o relator tlo parecer, . que a sobem ou descem o rio, em tr•ansito ou nilo , '.~ 
crise ele transportes flc:U'it twgmentadtt com pam o estmugeiro. Contrabando, Sr. presi-. ··- -~~; 
a creuçl\o· das ttllandegas. dente, existe mais nn. cla.ssiftcaçüo elas mer- ,,,, 

E' uma du.s caus11s ma.is nota veis do pare- cadorias, porque oa empregados ftscaes são su- • · fJ 
cer. . jeitos :1 engttnos. Nilo fttço nenhuma injuria .. ·,~·: 

Mas augmeotaila como? mo3trarei depois ttas nossos funccionarios aduaneiros, .mas é ·~.•.:.•.•.'~· . 
como mciocinn. S. Ex. muito Jacil o erro. Toilo julgamento é difil· -

S. Ex. ttté se contradiz, porque decl:tra no cil, diz a escriptura, e eu, por exemplo, pela 
parecer que o "'Overno ji1 permittiu que fos- falta do pratica, nilo seria t:tlvez capaz de 
sem :t Santos mais duas vias 1\Jr•t•eas, a par disting-uh·uma ~specie da outra. 
d(L ingleza, queattenderilo suiT!cientemen.te ú. Este é o principal contrabando. Consiste · 
necessidade dos transpo1•tes, e que para Mma$ em diminuir ou substituir um direito pele 
Geraes !louvo uma lei augmentando consi· 
dera.velmente o mate1•ial da Estrada de Fet•ro outro, 0 maior pelo menor. · 
Centl•~tl. Pois entilo, que quer dizel' ·isto? Contrabando! Quttnclo todo o sul estli. su
F~tlla-se em crise de tr11nsportes, e afilrma jeito :i sua acçií:o! Creio . que este argu
S. Ex. que esti1 debellada pela lei e pelos metno não ó serio; e si Jbsso licito lembrar 
dect'etos do governo! o;~ tempos pass11~!os, eu diria quo semelhante 

comtutlo, conclue n.inda que a ct·lse de ttrguiç:i.o Jitz lembrar aque!l(IS eras em 
transpo~tes se ~tugmenta com a Cl'eação das que a infibulacilo e cadeado serviam para 
alfandegas ~ guardar a virtude da castidade, 
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j ·. 1:' i O SR. liiAI\'OJl:f, Vrcronmo- E ainda assim O pe1;curso do commet•cio ele Santos ó de' . 
'·;: '!''

1
, 'l , · lm'>'ia contt·abando. (Riso,) 800.000 toneladas por anuo, ou 2.1366 tone· 

, •.. • .1 .•. · O SR. AMERico Lona- s, Ex. fu.llou ainda !adas por dia, sendo o caes insu(lloiente prtra 
'·, ! -\ .;' em um excesso enorme de guardas necessa· 'tama.nho _movimcnt~·· . , 
; ' i ' ·: rios, rtuando tudo isso e dispensavel; basta A~om d1sso, estou111formado, ed1l·o em um 

·: 'ú ·! . uma estação maritima e uma estnç:üo 110 escr1pto o Sr. Horman Bnncl:arrl, quo Jm uma 
l ~.·i:; ,. . ponto de chcgadrt; os vagues caminham sei· ll'rantle pet·LI~ da.s meroai!_ol'tllS, porque fL ~!-
' · t '· • lrtdos e clmm bados. , l~nrlegrt !lS Viola na occasmo do despach~,(nao 
· r1i1, Nilo tenho tem]10, Sr. presidenf;e, para ex- pude asgJgnm• ele cruz) cheg:ttn_do ,os Jardas 
, . fr f · amiJ1n1' bem det,idam~nte o parecer, tn.nto em S. Pnulo cleterlorados c chmmUJdos. 
· · : : ;. . mo.~s q unndo eu acl~o 11 reduc~·í~o do segundo De quem e a responsabilidade? 
i : 'I: ; perwdo um pouco_ dtssonrtnte (I!J ): Diz !t Estracla de Ferro: urro enOSSI1, JlOI'C[Ue ' 
: li' r' ·. « Tgu_alm_ente lli.L? nch11 àemonstra.dn !t su~. ex vi do l'Cg'lllttmento só nos responsabillsa-
j · ·'I · :;:._ .' ~onventenc1a ~ utilidade pam o c?mJEercio, mos pe!~s volumes niío ttbertos; diz a alf\Lli· 

l. II r ·~ ' . ?t<>l!O ao JW~VCI'O de umn bort tlscallsa~ao das rloga: nos nüo podemos desprtchar sem ver; 
;;1'1· '' .·. ,· .· rendns mtctonn.es.» diz o cart•oceü·o que colicluzin as mct•ccdorias 

, "1'). ~]I'.·.·· Neste, como cm outrgsperiodos, houve erro 11Uo nssim as recebeu. 
i i 11 1·, '· de impt•essiío. Está, portanto, o pobre commercio pauli~ta 

'!,:;!,' ··. o SR. LUIZ DET,FII\O _os ultimos mo- sujeito n, esta:J avu.rias, porque nfio tem uma 
i '' t" à · - 1 1 · 1 uo;t rtHhndegl1 cm S. Pl1nlo. 

i fj' i!. 1"?8 a commJssttO, um vere ac eu·o cyc one. Agorn. vam0s ver o que diz o l'Clatorio do • j i· I: ( R•so ·) Ministerio da Pazenàa sobra tt Alfandega tle 
'[[1. :- O SR. A~rmmco Lonp- Cyclonc! V. Ex. Santos, (18). 

·1 li:: qucirn me ]embt•ar os motivos drt commissfio, «O ediflcio em que funcciona resente-se de . 

jl li I i · que por venturn.. cu esquecer. V. Ex. me [' Jt 1 · . 1 t 
f
1
J.· 1· )' 

1 
· : pt'estarit um relevnntc servi~o evocando todos a rL c e espaço e prec1sa c e reparos urgen .es, ·• 
' d · r 1 0:'1 nrmazcns e pateos necessitam de grandes 

1 ; r' . : ' ' ell~s, !) eu rcspon orel com n lllg"llitgcm ~ii ( fL concertos, nclmm-sc bnstunte arruinttdos e 

1
,. ,,,, verdade. 1 d m· t t 

. 

i ji': ,; • Por cxcmpio, com relaçã.o a S·. PAulo, diz 11 guns nem resgtmr u.m su Cien emen e as 
mcrerLdorins. 

I 1! .. · a. commissüo que basta 0 caes elo Sllntos. As dnns pontes existentes, nlém de niio te· 
11·1, f . .' 0 Sr.. Lurz DEWI_:'IO- E as condições rem cobertura, niíd podem ~upporta.rt1pprtre· 
j 'i' d :· elo caes ªe Suntos estao completamente mu- lhos proprios pn.rrt lllcilitttl' as descargas. 
~ : ··I/·; ducltts, nao? A salrt em que 1'11 ncciona o g-unrda-morin. 
J.' 'I) · · · O SR. Am:mco Lona- O caos de sn.ntos, niío tem n ci\p:Lcidnde necessnrht para o ser-
;!\' · I declarou n commissüo ctUC dcntt·o do quatro vi~o.» 
~ i" mezes estaritt pl'ompto. O cx-ministJ•o cb lltz ·ndn, foi rt Sn.lll03 veri· 
W•. ' '~ O parecer tem a clntrt de :23 de ag-osto de ficllr da d-''' todas essas difficulrlades e reco· 

l
. 'I ··· ·· 1892, sfio decorridos nov.:mc?.es e o parecer se nheceu quo pm•aaugmentar attll\Lndeg-a crn.m 

'• ··r,·.·.· . associn com n celebre pt•nclamaçfio que con· prccisrts das11p:opriaçõcs no valor de mil 
cluit~: 15 rlins nos qurtrt;cis, ummez nas l'l·on- contos. 

' 'i i teirns e tres mezes nn As>U111Pí•fio. Scn hores,nem todas as dcspezns siío despez11s. 
· j Quererin o i !lustro rel:ttor ser o Mitre do : 1 - t ? Diante de nlgnrismo tüo nvultado se esva-

~. ·,. ~,.· .:·· . . caes l e Sttn os ' 1 ~ . ecem ou se somem :cs dcspezns secum aritts do 
UM SR', SJ~XAilOR- Nn.drt bm o caso de pt•ojccto em discussii.o: ainda. mais, IHt pro· 

Snntos com '' crcnç:ilo da ttllttJHlcg·a cm Juiz de gressilo do commercio paulista, di:L virit em 
Fóra.. que, mnn tendo-se n llll ica alli1ndega de Santos, 

O SR. A~nm1co Lnno - Qunnto tto c:tcs, diz -oejtt preciso que todo o terreno da cidade 

I" 

o engenl1eiro Domingos Set·gio do Stthoia e: constitu:t a n1Ji1ndega o sun.s clependenclas. 
\ · .··. ~ilvn., no rclt1t•Jt'iO ol!'erccido no consellwiro srl lmpo.<sibilia na:uo lmwtro- e n.ttendnm os 

. ' ·; ., ' Rodrig-o :"ii 1•n cm· 4 de J'twcJ•ei J'O da J 888 ( tG ): illust1·os semtdores que set•t'L um sttcrileg·io 
., i · «A cttpacidn.do do 11111 cnc~ ó Iimitnrht o nfio cssn dcsnpr>~Jll'iuç:iio l;otal, visto como o.s 

· j' :11 excede g·ot•a!montc do 200 toncladtt~ por me· h:tl!itttntes rle Santos nnmm os seus ln!'Og e 
. Iii tro corl'iLio do c:tes.» nfto potlem ser removidos paro. mystet•iosJt 

. : ·~,'1 '., 1.. O ,, B , , [' Si lwl'ia.. .. · dR. ,\ll!H r. no - '~ u um tmcciomtrlo t . : i': · mui to clistincl:o. As despezas re~ucriclas p:trn. S1111 os são mui· 
· j>, to grttucles cm rcln.r:iio as rcclttmndas pn.ra 

O Sil. AMmJtwo Lono-Oillu~tt•e sen:ttlor por n crcar;fio de umrt n!Jh.mlcgn cm S. PnuJo. 
Pet'llltmbuco n1Jt11ltL n cn.pttcid:t,]~ dost.c ong'c· Pot• que negl1l' n S. Pn.ulo, n capital d:ts lo t-

i, nhcil·o. tms, que tttuto fez peln Repuhlictt,qno constl· I! O caos do Santos [,pois limil.allO. tuo hoje um Etdomdo do nosso p11iz? 
i ,~' I 
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Poi·· que lhe· negn.r nquillo que constitue ,úmn sociedncle industrial de Minas gastou · ·; .' .. 
umit .de snas mais ardentes e. i mperiosns in- sets J!le~os pnrn saber onde paravam seus .· .. :; · ·1; 
spira~ões ~ · . . · mnclnntsmo., ; seu o.gente, novo Ulysses, fez · 

Não precisttmos de ::;rnndcs cnpitucs e. São uma Odyssen pela bnhin. ~m busca da Pene· .. " .. ~~'.··,::.·.·.· 
Pn.ulo vi ró. a SCt' uma clits m11iores do mundo. lope que não fiava, n mtLchintL i 
· · Devo dizer ao Sen~tdo que não tenho mui- 0 s B · · ::,·:.'.·, 
tas relações cm Santos, porem sei que as castts !!-· Q. 00AYTJVA - Mas isso é poJ' não 
commerdaes c Lancttrüts sotrrem muito em ter nltanctegn ou por filltn de tmnsportc da 
seu pessonl · e muitns vezes veem-so n11 ne- estrada ti e ferro. . 
cessidtlde de interromper suas opemQües. O SR. AnmRICO Lona- Estn plethorn. rla 

Conheci aqui no Rio um ii•ancez ·ttwte e vi- Allltlidega l'ederal ó 1\ttnl c o serviço !la de 
goroso, qu~ inclo a S11ntos dirib'il' umn rtüxtt ser pt•ejuclicaclo .. 

r' 

tldlial. bancaria, Jbi· vicLima irnmediatt~ da o pi- O SR. Q. BocAYUVA - Si não se facilitar o ''" ·.' 
emm. t.mnsporto das mm'Cltdorins o obsttteulo con- ·· 
Nomenclo Juiz do direito de Snntos, o illns- timmrà. A questão ó de tmnsportt~. . '· ';; : 

· trado Dr.. Antonio Pedro do Alencastro ,, mujo 0 s ··.·.' ': .. ;'_ .... '.f ... "' .. ·.·.·.:.··:·,;_· .. ·.,.lll ri~cou-se do numero dos vivo>, logo que to· · n. AMmmco Lono- Ha um projecto. -. 
mou posse do cargo. pnm prolongn.t· a cstmdn de Jerro ate outra 

Eis- aqui o painel, o sudario dn vor- prn.ia dn, GttmbC•a, onde o embtwquc ~o eles· ' "''·• 
dado. eml>twque offerocem maior IitCllillnde. · · · :~.'~;. 

De todo o cxpo~to,se conclue que ns dcspczas Senhores, pela di.vi,iio do tru,batho pro-
em S. Paulo siio intet•ior·es às de So.ntos. cmamos lltcilitar o trabalho. E' a lei do se-· 

Quanto a Minas, vou re>pondet· iL commis- culo. 
siio. Todo ser pletllorico o um monstro. Como 

Eis o que diz o rela to rio do Ministerio da htwomos de conservttr r.stn AI th.nde"'a dt1 Ca
Fazendn, 11 respeito· dn attitnrle~tt em geral, 0 pita.! Federa.! sob o pesa de todo 0° trabalho, 
especialmente do Rio de Janeiro (tê): e, sendo imposslveltisca!lsar estt~ bahi!~. ne-

« O enorme desenvolvimento que tem tido garemos nos estados visinllos o direito de te
a impm·ta~iio 'nestes ultimas qun.t.ro annos :cm, tambem suns alfnndcgas? Seria. um~t · 
tornou imprcscindivel a.ugmcntt1r: os editlos Jrontu. ··(!la um aJ:ctr:e.) 
cm que ctlns t'unccionam, proporcionando-lhes Nes!tt cns:t tenho votado pelo que interessa 
n.rmazens adeq'nado> ; o pcssont q ner do penna n outro.~ Estu.dos · e todos em mim encontmin 
e coulet•enc!a e despachél, quer do serviço dn.s ttpoio. SL coml1ttto por Minas, ó porque estti 
capatazi11s e da fiscalis3.çiio mat•itima; o ma- abaiHlonadn p~Itt Felleraçiio. 
teria! e os meios de flscalisaç•fio. Quanto aos ,Poi,,; o que peço ó alguma oitltva. maravi-
editlcios, 11 reti)I'Jna das rapiLJ'tiçíies de tlt- lhtt uo mundo? 
r.endn, extinguindo ns thesourt~rias c pt~s· Minas niio o separatista, antes quet• convi.:. 
sando·para ns a.Jt\tndegns o !'espcct.ivo pes- ver como os outro.; EsttLllo.l. Min ,s ó a mlic 
soa!, aind11 mais accentút~ a necessidade de . dns magos tosas aguus brazilciras... . 
augmentnl-ns. » . N:io J~llo aqui em meu nome pessoal. 

Quanto à alfandega do Rio: 
«0 m<Jvirnento dtts mercadorias nos tl•ttpi· Qual o tti'gumcnto terrível· que se t~pre-

clt_es ti representado por 2.272 tet·mos. A dts· senttt? E' a despem. · 
seminaç.~o clesses deposites ttllhndegado> por A f~LlJUltt cCinla que Bn.ccho concedeu ao rei 
todo o littot•ttl exig·e g-t•a.nde pessoal üe fisca- dtt Phrygitt o privileg·io de converter cm ouro 
lisação que desütll•a sensivelmente o tlo cxpo· ttHlo que tocasse; mas essll dom subiu ao 
cliente.» · Jlt~nt·J c!o f..1.zer com que o .Proprio m11nja1' se 

O Ulustre ex-ministi'O accrosccnta ser scn- nuneraltsnsse, e o pobt•o reL tovo necessidade 
sivcl a Jitlbt de armazens p~tr•a a accommo· tlc so li vmr· do lit~'ll milagt·e, banhan:ao-se 
dnçiio das mercadorias. Mn.s note Lem o Se- n 'um rio. 
nnüe: 1111 àis.çemi,wçan de deposil;os ttltltnde· O pensn.mento dn commissfio reduz-se a isto: 
ga(los nas praias desta bahitt o aintltt liontem mmhtr tmto em out·o; e si aqui estivesse o 
passou aqui um projecto, m·ca111tn outt•os ttr· lllustre senador• pelo Piauhy, pedit·-lhe-hitt li
mazens allllndegados no Ido do .rancii'O. ccitç•a p11rn repetir com clle-~t 1n•opta1' viram, 

Pois entiio, o illl;er<1SSC Esl.itdoul, que ó igual oioem/.i pc1·de1'C causas I 
sinão superior no intm•esse dn União, não Ao envcz dtt commissão, proponho que n 
existe ? l'et!cJ•aç·iLo se banhe no novo i>~<ctolo, porqtt(l 

Devem,pot•ventma, os JMndos tlcnr acot•r•on llelle devem roll1t' ouro e 1littmantes! 
i;ndos aos interesses privados, o cm pl11no in· Que tlespozns atol'\':tmm 11 illusl;re commis-

·1\lrior ao das colllpiUJhias? .(.1poiados.) sü.o,? ,:Siiu ellns ou nüo s1iu roprodt~cLivttS? g 
VV. E Exs. q LJel•em Sitber o que so l111SSI1 a. sot•a. .1 nsto neg'IL!'·SO aos E.>trulos mtvlrtorrR.neos 

t•ospcito do tmnsito de mcrcndor(t~s?, uquillo rJuo se di~ a totlo o littornt 'I Onllo tt 
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equidade e a proporcionalidade na colheita O SR. CoELHO RODRIGUES._;_ Si não podemos 
e na repartição das rendas 1 · manter bem o que existe, para que crear 

Só para a acquisiçiio· de material e para outros set•vJços 1 E' augmentat· iL miseria. 
despezas de reparos em 180,1, somma em o SR. A~IERICO LoBo -Nesse cnso, onde estó. 
620:000$ a verba orçada para a aliU.ndega do a reciprocidade 1 Gasta-se muito nas alfan· 
Rio de Janeiro, ou em 696:000$, incluindo-se de.,.as, quer no pessoal, quer no material. O 
as despezas para conservação. que peço e uma bdgatelltt ... Eu, não; ó a 

Temos 21 alfandegas, uma das quaes deve- Ct1.mara dos Deputarlos; apenas defendo o 
ria pertencer a Mi nus, porque 21 silo ases- p1•ojecto; S. Paulo tambem pede. · 
trellas do. nossa União. . 

Ello.s gastam sómente no pessoal, afc\ra a O SR. Roomoums Ar.vms- Com muita razão. 
·guarda-moriaeos guardas,2.758:000$, que o SR. AMERicoLoBo-Não sou daquelles 
pesam sobre o orçamento da federaç[o. que sentem o azinllavre do vintem; e preciso 

Reune-se a isto o. despez11 da guarda-moritt, que haja igualdade, pelo menos. 
a da guarda dos reparos de que todas ellas Mas, vamos á Ballia. Tomei esta manhã 
necessit:tm,pórque na maior• parte 1'unccionam apontamentos. e eis. aqui o que para esta al-
em ediflcios impropries. !andega se pecle (lG): 

Sabe-se que a de Paranaguá por exemplo « o editicio em que funcciona a o.Ifandega, 
estt'L no antigo collegio dosjezuitas,hoje trans- diz 0 inspector, diíficilmente se presta ás ex
formado mercantilmente, e por i~so o Senado igencias do serviço, accrescentando que e in
o anno anterior votou e muito bem a verba de dispensavel: 
100:000$, para a construcçilo de uma alfan· 
dego. alh. . · ' · Remover a casa da machina pará o terreno 

Si o Senado votar as quantias precisas para contíguo ao nrsenal de marinha; · · 
a constru~ç,ão e reconstrucçiio de todas as al- Levttntl1r no pateo, e á beira da rua, uma 
fo.ndegas que estilo impresto.veis, terit de con- construcção, que se preste ao estabelecíJnento 
signar uma somma considero.bilissima. de seis portões de sabida, com os competentes 

A Alfa.ndeg:1. de Manti.os precisa de 50:000$, trilhos e di visões internas de rede de amme ; 
para ·acquisição de material. Concertar o calçamento e reparat• os actuaes, 

A do Pará, sobre a qual tanto se esmerou o trilhos jit muito gastos; · 
illustre ministro da fttzenda,carece de 75:700$ Concértaro telhado, cujo ot•çamento já foi 
para se equiparar o numero e os vencimen- approva.do ; · 
tos de seus emprogados aos de Santos, e de Remover as latrinas e collocar outras par~ 
obras no valor de 877:039$989. o pessoal das capatazias; 

O inspector da da Bahia pede muito e muito Adquirir uma machina nova e reparar a 
dinheiro para obras. existente ; 

Substituição completa dos encanamentos; 
O SR. MANOEL VrcTORINo -Elle pede pouco; Acquisição .de um guindaste e dous ascen· 

creio que 100 a 150:000$000. sores hydraulicos; ' 
O SR. A~mRICO LoBo- No Rio Grande do Substituição das correntes dos tres guin· 

Sul, no Maranhão, no Cearti, em Porto Alegre, dastes e dos dous ascensores existentes ; 
na Farnahyba. em Sergipe, em Maceió, no Ac ·1uisiçiio do material necessa1•io ao tra
Penedo, na Parahyba, em Corumbti, no Rio balho, como cabreas, Ci1rt•os, cat•rinhos, etc.; 
Grande do Norte e na. Victoria, o.s al!U.ndegas Mais 20 t1•11balhadores para o serviço da 
niio teem predios nem e.n barcaçües accessorias, capatazio. ; 
e a guardtt de muitas nüo possua siqner ar- Um n11vio pat·~ barco. de registro e uma 
mnmentos! . lancha o. vttlJOr de marcha surda.» 

Senhores, esta e a triste verdade : as tlnan- Tudo mais é assim ! 
ças não podem crescQr, pot•que não temos cdi· 
tlcios com modos, ttpropriados para o commer· O SR. MANOEL VroToRINo-E' força confes
cio, que e o grande cosmopolittt, que é o via- sar que, para se cobrar 100.000:000$, dis· 
jante universal, e que em vüo procura en- pencler-se 2.000:000$ e muito pouco. 
cootrar no po.iz as garantias e commodiclades o sa. A~mmco Louo-Nós, os mineiros, con-
ou os tem].llos de que carece. corramos paro. est11s despezas, mas não as fls-

Ate tt Alfandega de Pernambuco, que e um caUsamos. Apezar de sermos descendentes de 
porto interoceanico, não dispõe de elevn,lor, portuguezcs e por consequencia nttvegantes, 
do guindaste e de lanc\ms, amencando ruir a niío pef'!ustt•amos o littomJ; nem examin!tmos 
ponte de desemba1•q ue! No Cearit os volumes correndo a cost11 quanto so gasta desde o 
são descarregados mt praia, l'eza o relatorio, Amazonas até Urnguayana. 
sob1'e a c!tbeça de tJ•abtl.lhadores, que cami· Pois bem, !lo. alti.mclegas que nem siqucr 
nham com agua até o pescoço ibt•nm caiad!ts, como a do Rio Grande do Sul, 

Esta e o. miseria suprema 1 por exemplo. 
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0 Sn. MANOET, VICTORINO - Isso e fo.lto. do 
o.ceio, negligencia. 

O SR. AliiEI-trco Lono -Negligencia~· 
0 SR, MANOEL VICTORINO -Por quo não? 
0 SR, Ali!ERICO Lona - A Alfandega de 

So.nta Catharin::L i\ uma edificação moderna, 
conta. 17 annos e niio presto. pa1•a para nada, 
porqua.nto niio o:!fm·ece a minima segura.nço.. 

Affianço' que _a. alfttndega de Minas, 1\lito. de 
barJ'O mineiro, lllt de durar muito tempo e 
não se ha de arruinar dentro de 17 annos. 

0 SR. MANOET, VIOTORINO- V. Ex. dá a SUa 
palavra, que, !~i to. a o.lfa.ndega. de barro mi
neiro, não desa.bo.riL tíio cedo, nüo se deterio
r<lriL ! 

o SR. Amm.rco Lona -Em Ouro Pt•eto, no.
quella região onde a terra cttnr;ado. de tanto 
produzir, como rtuo se esboroo., vê-se um tra
'bal!Jo de engenharia qne lit está, constante
monte batido pelas tempestades-o ramal de 
Ouro Preto. O regimen impe!'ial descreu de 
smt tlura.bilidade, porém o ro.mo.l resistiu; 
depois de to.ntos annos não teve aindo. nenhu
maconimoçüo ou sinistro. 

portanto, as construcções que forem a.~sim 
n~o pedirão muitos repttros. 

0 SR. LUJZ DELFINO- São de boa tem· 
pera,. 

o Slt. Ali!Imrco Lono- Perfeitamente, de 
boa. tempera., Este rama.! foi construido sobre 
um terreno schisto-::Lrgiloso. 

0 SR. Ll:JIZ DELFINO uit um ::Lpo.rte. 
O Sn. AMEnrco LoBo-Niio <lntremos nesses 

detalhes; pot•que qu::Lntlo V. Ex. mo falltt, 
em um aparte assim poetico, fico cemo que 
tm.nsvia.tlo para a inspiraçíio litteraria. E 
como até aqui não temos tido nenhuma tli
vergencia. S<ll'Íii., conto que V. Ex, dedilhe 
a Iyra para cantat• o poema da civilisttçiio, e 
po.ra fazer-se moverem as mcrc::Ld<Jrias como 
um Ol'pheo do commercie. 

0 SR. LUIZ DELFINO- V. Ex. sabe que tt 
al111ntleg::L de Itajahy nilo trazia um real de 
despezrL ; e entretanto o SenaElo negou .... 

0 Slt, AMl!:V.ICO LOBO- Niio sou mcmbl'O da 
commissii.a, e mmca neguei uos Estados uquillo 
::L que ollei! toem diPeitr.l ; V. Ex. tem em 
mim um dos menoros tlcfc<lSOrcs pam o sou 
pro,jocto. 

O Stt. Lmz DET,l'INO-Um gramlo tlofonsor ; 
v. Bx. delbnde perfeitamente bem, com 
unh::L6 e tlentes. 

0 SR. AMERICO LOBO- Jit disse aqui que 
Minas Gerncs .•• 

0 SR. Lurz DELP!l ÍNO dit um n.Jlll.l'to. 
O S1t. A~ucmoo Lona- Meu Estado natal 

11'1lo rft"eoe~ llo til!!tt orgilo ac(ui ; tt voz do 
s j\};',\00 ;2;) - v. 1 

Minas pórle ser oi.1vido. do longo, independente 
do mim, pois porquanto clla 1'alla pcln.s ca
chocirns ele ~cus l'ios caudalosos,: )leio con
certo de suas ventanias e pelo bramido de . 
suas tempestadbs; mas eu, reprotluzindo.pal
lidamen te os seus ecos e concorreado para 
que se faça justiça, concorro para que se fir· 
me a 1ctleraçilo. 

V. Ex: refere-se ao projecto de hoje,' 
o\.quillo é uma constituiçilo a.ddicional á Con
stituição ; honro-me de tel-o o:!ferecido, e 
nunca proponho aqui cousa alguma. que não 
esteja muito .bem pensada. R::Lciocino, é o meu 
fraco ; si V. Ex. quer que eu não raciocine, 
r0rte-me o pescoço. 

0 SR. Lurz DELFINO-Quemf~ Eu ? Nilo, se-
nhor, · 

O Sr.. AMEnrco Lono- Deduzi tla Constitui· 
ç•lío uma lei suprema e necessaria aos -Esta
dos, prevenindo não sô !netas apparentes 
como latentes ; a discussão desse projecto il
luminou-;;e com o gmnde jacto de eloquen
cia do illustre senador pela Bahia., embora. na 
bellezlt fulgurante do seu discurso u.ppare< 
)'ecessea mancha do tributo sobre rendas por-
tuguezas ! . · 

Creio ter 1•espondido a V.Ex.,que póde estar 
certo de sompre encontra.r em mim um mi· 
neiro brazileiro. . 

Jámais Minas Geraes, como eu disse, póde 
sepamr-se nem tem esse desejo; q ue1• vive1• em 
pa.z e harmonia. unica.mente, mas quer tam· 
bem te1• direitos, e é obrigaçiio defenda!' cada 
um os seus direitos. 

0 SR. LUIZ DELFINO-V, Ex. tem flUerldo 
muito para Minas, e o Congresso tem sidQ 
muito benevolente. 

O SR. AnmRrco LoBo-Este projecto vem da 
Camar•a dos Srs. ·Deputados. Tenho Iit assen· 
to ~ Nunca alli appareço. V. Ex. estít se Ulu· 
diHdo: si me bato pelo projecto, ó ,justamente 
pot•que olle representa tt vontade do meu Es
tado, porque 1•epresenta o direito de Minas 
Gerttes e o dever da ltltl~raçlío, como j ,,, tenho 
pl'ovatlo. . · 

V. Ex., pol' exemplo, alludiu, em seus apal'· 
tes,i~ Estmd::L de Fcrl'o Central: é este o ar· 
gumento que sempre se repete cm relaçíio 
11 Minas Geraes. 

Mas essa estrada rle ferro tom maJ•clmtlo 
com pttssu de cttrangLJCjo, quando devia voar 
em dcnmndtt de S. Francisco, além do que 
ó uma estrudtl bro.zileil·a e nüa mineim. 

Do onde vem tt riq uez::L do comnwl'cio ·do . 
Rio do Janeiro'! 

S. Paulo tom smts estradas quo se dirigem 
pam o porto de Santos. A riqueza do com· 
merci.o do Rio do Janeiro, do onde I'Oill sinilo 
desses vag<ie;:, quo tll't'n.stnm verti;.(inosttmento 
do solo 1lc Minas Oerncs totlos os sons pro· 
tluctos ? 
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Portanto, supprimindo-se esta. cstr~.rln. de for· 
ro, supprime-se grande pttt't.e uo commeJ•do 
do Rio de Janeiro. 

0 SR. LUlZ DEI.FlNO-MilS quem quer is:o '/ 
O SR. A~IER!CD Lo no- Não, V.· Ex. t.rnz 

·sempre i1 balia essa estralh_L do forro co.mo pro· 
clamn. dos benellcios recebtdo.l pot• ~!mas Ge· 
rn.es. Mas PSsa estt•ada é tão n:tcional, que o 
illua'tt•e rept•esentantc rht Pa.t·ahylm qu;z o 
n.nno pu.ssadn 1tngmentnt' n. rnesqninl.lll. vm·bu. 
cpnsignada no oJ•çameul:o ptti'tt toL'Illlll·)·tt no 
mais curto pt•azo possível, pot•que clla e uma 
fonte de rccursoJ pam n. União, e como tan· 
tas outt•as, não ilá tl"ficits. 

O S!l-. Lu1z DELFIIi'o-P;tr::t ~Iin;~s. 

· O Sa. AME!1.1CO Lono- A ma.ior pa.rte d:ts 
estr '(las de Jilt•t•o lit existentes lli'Ovúmtht ini
ciativa e do labot• mineit•o. Podemos verilic:tr 
est·· J't\cto, qUC CStti concisamente Wt menS~Lf;Oil1 
do presidente. 

O governo de Mi nas tem d'ltlO mui t:ts 
subvenções; atei um jol'nnl fluminense disso 
outt•'ora que Minn.s cstn.va :u•rninatln. pelo 
excesso de subvenções a estmdas de Jilt•ro. 

O Sa. Q. BoCA\'UVA- Isso chegou o. um 
delil'io; em cm• to per iodo Jbi um horror. 

O SR. A~mmco Lona- Vou ler o topico tht 
meQsagem (IJ): -

«Como vereis do rel:ttorio !\presentado polo 
St•. secretario da agt·iculturn. e twnexo.c; q uo 
o tteompan!L:tm, o tet•ritorio do e:üaLio é cor·
tailo por 2.450 ldlomett•os dH estradas de J'et·m 
j1i em tr·alego. Das estradas em tt•ttfego, cormt 
de I. 700 kilomotros lbmm eonstr·u idos mo
deantc concossü.o d • estttllo, Ach:un-:=:c cm 
constru~'ção 80 I h:ilometr·o> de linims conce
didas pelo Pstailo, c com estutJo; ;lppt'OI'lldos 
J. 7Ci3 l\ilOmctt•o.,, " jJOL' CSI.UtltU', G,li93.» 

Eis aqui como respurlliO 11 V. Ex. Vuja 
como o tronco tln Ccntt•al, q uc ti brazileit•a, 
se ttmesquin!La deante de tnntos l\ilomctros 
concedidos, votados; estudados ou executados 
em meu estado natal. 

Temos .i<'t em tr·:<fügo a 4' jt<tl't.C\ tl;ts vias 
J'er•t•en.s iltt União. Mtts, digo eu, u Est:t:lo do 
i\limts tom nm tcl'ritodu t.:io itutuetts >, qnil 
tleponde ile di versos porto:;, ao sul' c tiO norte 
da costa. 

A q uestüo da dcspestt, ct•ci > jit tol·a pul
verist\liO. 

O osto.belecimento da allit.urlegt> de Juiz d~ 
Fót•a vae augment:u· i~S I'OJIÜns. 

Corn contos s~.n votn.tJo;t on ot•ça,Jos p~ t•:t ns 
altitrHIC'gas de Par:tlllt)(LI<'L n tio Ui'llg'l.l:t)'ttlt:t: 
com eontus !.lastalii, l'liiG, Jlill':.L n do .Juit. do 
}Yit'a, 

l'ttt•tt S. Pu.ttlo. o illnstru >Jemtdot• por 
tti'}Uelle J<~stallo rlt\I'fÍ, o calculo. 

Pai.;: qno tlcspeza ó osso., senhores? Pnrcce 
quu qtwrem tttpar• o sol, não com a peneirll, 
mtts eom urnr~ libra cstcl'lina ! 

A de;;peztt do pessoal dn.s allitndegas dtL Re
pu blic:t, lli1•tt r. gul\rd:t, vat•iu. do 37:720$ 1.1 
GGO:OOO.~: concluo que ns do .Juiz de Fóra não 
cxcetlttlll do 40:000$000 unnuacs. 

~cniM•es, consintam-me rept·otluzil-o : no 
r.nmpo dn. colonia riíuntlámo~ uma vor·d:uleir:l 
pyt·n.midu de ouro p:n•tt 11. mot!'opole ; du- . 
rtLnte o im]wrlo Mintt;;' comp:trtilhou do sa· 
cl'ilil'io tle suas guerms c de sens rle(icil:<. 

Nilo pe~o p:IL'It Mimts tudo, peç'o Ião sômen
tc tt restitukão rle umtt peqnon:t parte do 
seus l:t·ibul:os seculttl'es e o gmo de uma gottn 
do oveuno; /'C90 finalmente que não per1lure 
cs;:tt tlnpln mm·alha crguid:t entro o littoral 
e·o ter·r•itorio dtttJUelle grmlllc Estttdo, porque 
VV. EEx. não toem o monopolio do nuw, que 
pel'tencc tt tiJdos, c a qne por consequcucio .. 
nós tltmuem temos uircito ! 

V~! SR. Sll:iADOrt-Teem o Mal' de Hespanha. 
O SR. AMn:mco Louo.:... E' o nos.so consolo ; 

nn. fil.Jta do m:w natuJ•al, nós creu mos um lllttl' 
a!'tillcial, o Mar tle Hespn.nhu.. (fa.,o.) · 

Diz o reltttorJo do Mlnistorio da Faz .. nda 
( 18): 

« ... Resolvi enl'iar {t Europa. o conferente 
dttttUitndegtt do Rio de Janeit•o, Honorio Alon
so B:tptisttt Fmnco, incu:Itbiuo de fazer esse 
estudo.» 

Esse qúestionttrlo dado ao conrercnto em 20 
de j:tneir'o alem de outro, comprehende os 
scg·uintcs quesitos (lâ) : 

'« i'i·•. qmll o melllOL' systomn. para abreviar 
e liwilit:w os despachos de exportação ; 

7", q mtl o systcmtt pt·clori vel para o servico 
th nrmazonn.ge:n, amtu•r•ar.,ão o c!as>ifica<;ão 
tl::s nwr·cttdorias exportadas c expedição dns 
tlespacltadas, si dá moll:ores resultados feito 
p1L' tttlminMm~ão atltmneim ou por cm-
preza ; · 

O •, q uo:cs os me~l10!los !lo fi;cttliso.çüo em 
uso na at'recadnçilo de inipostos dessa natu
reza». 

O nobre rninist.ro, pot•tn.nto, ordenou umn. 
cotlltnissiio espccittl llllt'a estttdtit• essas ques
t>'~t)S. Como, poi~. tt pt·otexto de liscalisnçlio 
li:WOillOS de rt\jCitlLl' tlesdé• jiL UIJUL medida tii.o 
~é!'i:t eomo 11 pt•opoottl o que ropr>Jsontn gemi 
ttknncc pam 11 l'iqueztt dos povos 1 

Sen l:ot·c,, os nos,o.; antepassados domin:t
mm os mar,o~. fitzendo o percurso triumphnl 
do muntlu ; lWOrtl, o t•clator dtt commissúo 
no::: aclt. :tte itica.pttzc,: tli:>to-<le receber mor
c::dot·ins a IJor>.lo ~ 

<Jttl\ d<•<:adetteta ! Qu:1ndo os nossos ttsccn
dettl.o:-: CX1•rc.:titl ttf't.i \'ti.IIICltt.u O eOltllllOt'CiU dil 
g-!o1>u, :titll ll"do:nos nt'H nceoital-n sem con: 
t:·alJ:tntlu, pot't[Ue nos Jhlt:t cap:lC'idtttle e I\1;0 
.honestidadu para t'etirarmos as mercadOt'il'IS 
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dos mivio>~ P, por meio do um rio tubular 
aberto atmvés dos serl;úes, entregai-as ás éi· 
dades do interior I Que decndencia ! 
· O estabeleci rnento de armazens n.lfu ndr··ga
dos fez a l'iquoza da Inglaterra e da Hollanda, 

· Colbert. o~ instituiu em França, onde tem a 
elle direi to toda a cidade maior de I O. 000 
habitantes, conlbrme a ei de 27 de fevereiro 
de 1832. 

E que mais, senl10re ~ 
Presentemente os Estados e as nações mais 

cultas estabelecem alfandegas accidentaes. 
· As exposições são verdadeiras alfandegas, 
porque alli pcnett•am es productos que 
pagam direitos aduaneiros só depois de ven· 
didos. 

Ainda mn.is. senhores. 
O nmr nã.o é o unico clemente que 8irva 

de locomoção aos homens e its cousas ; ca
müth11mos pn.m um tempo em que o ar, .i à 
dominado pelu. electricidade, será o oceano do 
aerostato. 

E que se ~lil'ia quanuo se descobrisse a 
direcção do bu,lüo ? . 

Negar->e-hia ainda a Minas e a S. Paulo 
o uireito ue cornmunicnção directa com o 
estrangeiro ? 

Esta atmosphern, que nos cerca e que um 
dia h a do ser por nos atravessada, já so!fl•e a 
intrusão dos mesmos planetas, que nos olfus
cam com os seus brilhos radiosos, e que entre 
si mutuam os Gonfeitos sideraes-os aereoly
tho3 e as estrellns cadentes. 

Pois bem, quanto pagou de importação o 
Bendegó du, Haltia, esse emissario dos mun
dos inter-planetn!'ios .~ (Riso.) 

E é quando a circulação das cousas se fttz 
assim, que o illustre relator da commissão 
quer enfeixai-a com um circulo de ferro 'I 

Em nome do S. P<Lulo e de Mitms Geraes, 
em nome da Constituição, cm nome da bata
llta do secnlo, em nome da sautle e da vida 
dos nossos concidadãos, peço aos meus illus
tres collogas que notem esta lei unanime
mente, entlmshsticamente, porque en os 
acompanharei quando nesta casa propuzerem 
merlidas d .. stn urdem. . 

Os Estados aqui mandam os seus otuissut·io'; 
eu venho do intm•ior e VV.E Exs. permittiri'io 
que, UBttndo de uma reminisceucia, eu lhes 
roguo consenl.it•om que o Estado do l\Iimw 
Gerncs, por meio dos seus emlmixadol'es, aqui 
fume tambem o sou chat•uto. (Muito úcm, 
muito vem! Oo1·aclo1' d. comp1·inwnwdo.) 

A discussiio fica adittda pela hora. 

O Sn. PnESIIlll=-rE designa pnl'!l a ordem tio 
tlitt 20: 

Desempate dtt votação da emenda do Sr. u. 
tio Amaral ao ttrt. 2" do projecto subs1;itutivo 
elo n. 48, de 189!, exting'llindo o imposto de 

herança' e tegados, e~tnbelecido sobre a~ n.po
lices da divitla publico., e continuação da voca
ção dcsr.e projecto; 

Continuação da 2" discnssüo da proposi~iío 
da Camara dos Deputados n. 34, de 1892, 
autorisando o Presidente -da Republica a 
crear uma alfandega na capital do estado de 
S. 1?aulo e outra na cidade de Juiz de Fóra, 
estado de Minas Geraes; 

Discussão unica do parecer n. 24, de 1893, 
da commissão de finanças, sobre a represen
tação do corpo commercial da cidade da Par· 
nahyha, no estado do Piauhy; · 

2" discussão do projecto do Senado n. 4, de . 
1893. dispondo sobre· o computo de tempo 
para execução das sentenças passadas em 
julgado nos tribunar.s militares e sobre a 
extineç,ão da 11cção penal e da condemnação 
estabeteciua no titulo VI, arts. 62 a 73 e seus 
paragrapl!os do codigo pena.! du armada; 

Dist:uosão unica das emendas dn. Cama.ra 
do~ Deputados ao projecto do Senado n. :?.I, 
de 189,1, reorganisando. o Supremo Tribunal 
Militar; 

Continuação da 3" discussão da p1•oposição 
da Cnmara do.; Deputados n. 96, de 1892, 
autorisando o governa a prorogar por um 
anno o prazo determinad'o il. Com;:•anhia. · 
Industrial e de Construcçúes Hytlraulkas 
pom dar principio às obra~ do porto de Jara· 
guà, no estado das Alngoas. 

Levanta-se a sessão ás ·1 horas da tarde. 

• 211" sessão em 29 de maio de 1893 
Pl·csida,JCia elo Sr. Pr11denta de llloraés 

(vicc-presiclente) 

SUi\DIAHIO-Clmmndn- Dccl!lrncão do Sr. Preqiclonte 
-J .. •liturn dn ttctn tln nltimn. se~siio se~reb- g:\. 
PIWm:-."TI~-PnrncorPs-ObRet•vn.oiieR do Sr. Pra~irlonte 
·· H.cquet•iu:entL• elo :-5r. Huy BnrbnStL- Yotncü.o -

-Di~cn·:-.ii.o do t•cqncrt~ot"nt., dn ~~·. Rtn D t•l.wo;n. 
- DtMIB'Rtl do f.\t•. •J. Bucnptvn- ubst!r~·nr• •tts d•l 
St•. l~ny B:u•hosn.-Ho~pnRtn. dn St•. Prosidoui~-~-En
c~rt·nutout:l f!n disnns:-ii.,·l-Votnção- Obsot•vuç."';os cl() 
St•, I'~J~·~cm ::\!nt•tinK o do St•, Pt•(l~itlon~o ·- Ctuumn
uieacüo do Sr. EJyscu Mnrtlus o reRpostt~ dn St•. 
Pt•csiil+..•nto-O'nnt~M no DJ,\-])uscUlpntc dn omanUn. do 
~~·. ·U. do Anml'lll no nrt. 2° do prnjt~cto n, -18-
0hS•II'Vnc,ltios !los :-;a·~. PresiUent,, e Autüt•iao Lobo
YoLn~IT•l-CrJ\ltiunnciin dn. 2-~ di~cussii.o do pt•tijooto 
n. 34, tio 180.2-Dtscurso o ruquot•imontn clu Sr. An• 
ttmin Bnonn.- Chnmnl!n - l'iscur~;~., dn Sr, U. do 
.\mnt•nl-Arllnmonto tla diHOURtlitu- Ohsor\'nQiios elo 
St•, i'l'oslclouto, 

Ao Jnoio di~ comp~trecem 32 Srs. sonadores, 
a s~t!Jcr: Pl'ltdeute do Moraos, Uil Goul:tr1;,. 
Antonio ll:tentt, Souzn Cool.ho, Joaqui lll Sar
monto, Nina lhbeiro, Gomensoro, mysell 
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ANNAES DO SENADO 

Mat•tlns, . Catunda, João Cordeiro, Olivoir:t 
Gaivão, Almeida Barreto, .João Neiva, Fir· 
mino d:1 Silveira, Joaquim Pot•n:tmbnco, 
Messi.1.s de Gusmão, Coelho o C:tmpos, Vir
gilio D:tmasio, Ruy Barbostt, M:mocl Victo
rino, Domingos Vicente, Q. Bocaynva, Braz 
Cameiro, Aristicles Lobo, Saldn.nhn. Mat•inho, 
C. Ottoni, Americo Lobo, Rodrigues Alves, 
Silva Cttnedo, St~ntes Andrade, Rt~ulino Horn, 
e ·Luiz Delfina. 

Aht•e-se a sessão. 
E' lida, post:t em discussão, e, não havendo 

reclamações, t.ltt·se por :tpprovada n. acta da 
· sessão ttnterior. 

compt~recem clurante tt sessão mais os oito 
St;s, senadores:Cruz, Coelho Rodrigues, .José 
Bernardo, João Barbalho, Rosa Junir, Lliper, 
U. do Amaral e Esteves .Junior. 

Deixam de comparecet•, com causa }Jarti
cipada, os St•s: .João Petlt•o, Francisco Ma
clmdo, Cunha .Junior, Theodoreto Souto, 
Amaro Cav:tlcu.nti, Gasp:tt' Drummond, Mon
teiro de Bttt•t•os, Jo:tquim do Sonz:t, Pil.ru.nhos, 
Aquilino elo Amaral, Generoso M:trques e 
Pinl1eiro Machu.do, e sem causa participada 
os Srs: Thomr,z Cruz, Manocl Barata, E. 
Wandenl.:oll;:, .Jonq uim Feliclo, Rodt·igues 
Alves, Joaquim Murtinlto, Pinheiro Guedes, 
Ramiro Barce!Ios e .Tnlio Frotn.. 

O l!!lt•. P••esldent,e-Tendo o Senado 
t•esolvido fazer publicar :t neta da sua ultima 
sessü.o sect•eta, desallpa.receu tt catlSll de ser a 
mesma cliscutidtt o :tpprovttdil. em r;esst\o se
crettt, como se h:wi:.t deliberado. Conseguiu· 
temente vou f:tzer ler :t acta dll sesst\o scereta 
Jlilrtt ser discutidt> o :tpJlrovadll. • 

E' lida, post;t em cliscusst\o, c, nt\o 1m vendo 
observações, dit-se por appt•ov:tda :t actrt cl:t 
sessü.o sec1•etu.. 

O SR. 2" S!lCRETAtao (smJindo ele 1") t!tí. 
contt1 do seguinte 

EXPEDIENTE 

para construir duas estradas de fert•o de que 
a mesma é concessionaria,,;.;.Archivem-se os 
autogrttphos e communique·se á outra ca· 
lllU.L'il., 

Representil.ção das praticantes de 1 n e 2• 
classes du. lldministrn.çilo dos Correios do estado 
de Minas Geraes, ratificando o pedido que em 
tempo fizemm ao Poder Executivo, de fusão 
das clu.sses de praticantes em umu. só, com 
igual denominttção ou com a do Amnzonas.
A' commissão de l!nanças. 

0 SR, 31 SECRETARIO (se?•uindo de 2') !ti e 
vão u. imprimít• pu.ra entril.r na ordem dos 
tru.balhos os seguintes 

PARECERES 

N. 31-1893 

A' com missão de ,justiça e legislação foi 
presen.te a petição dirigida ao Senado por al· 
guns cidadãos residentes no districto de São 
Sebastião do'Parahyba, no município de Can· 
tagallo, estado do Rio de Janeiro, para que 
seja u.nnullado o alistamento eleitor•al do seu 
districto pela não inclusão ou exclusão inde· 
vida de varias cidatlãos com capu.cidttde elei· 
tora!, ou se providencie de moela a garantir 
esse direito politico dos cidadãos pre,judicados. 

Antes ele tudo, pondera a com missão que 
excede da competencia do Senado o primeiro 
alvitre sugg-erido pelos peticionarias. 

O que pela lei de 26 do janeiro de 1892 in· 
cumbo no caso sujeito ó a interposição elo re
curso previsto no art. 20, dentro de oito dias, 
contn.dos da publicação do alistamento elei· 
toml tlo município. 

Si esta pulJlicação se fez pela imprensa., 
si os peticionttrios u. leram, como dizem, no , 
jornal olllcitt! da Camttra Municip11l de Can· 
tag111lo, não se comprehonde como foram sor· 
prenditlos p~la publicnçilo l'óra do prazo. 

O art. 20 § 3•, Ll:1 lei dispõe que« todos os 
recursos devet•ão set• intet·postos no prazo da 
oito dias contados elo alistamento geral do mu· 
nicipio. » 

Essa publicação se fez. ·Os peticionarias u. 
le!'l1m no jot•nal oiTlchtl. Du.lli o prazo po.ra os 
r•ccm•sos que podiam inl;erpor. 

Port11nto, entende a commissão que não !ta 
quo delet•ir, nem mesmo que providenciar 
sobre u. ma teria dtt repreaentllç,ão ret'erida •. 

Saiu. du.s. commissües, em 2G de maio de 
1803.- J, L. Coelho e Campos.-Gomensoro, 

N. 32- 1893 

Tros oillcios do Ministot•io dil. fllllustrín., 
Viu.çiio o Obrns Pulllicas, d:ltMlos do 27 elo 
corrente mez, devolvendo, do ordem do St•. 
V ice· Presidente d;t RepnlJlic:t, devid:tmmlte 
s:tnccionado, um de cal!:> um dos n.utogNtphos 
du.s 'resolu~'lies do Cougt·osso Nacional, rcl:t· 
tivrts ti. concossiio do pl'ivilegio á Empreza 
Inclustrittl de 1!elhommcutos no Brllzil, pttra 
uso e goso de nm ram:Ll, no tru.çttdo do sut1 
conces>iio, do S. Ft•ttncisco Xavier; i\. con
ccsslio do liconçit ao flsCitl do 1" class 1, enge
nheiro Etluat•do Macedo do Az1tmlm,i:1, e i\. 
concossiío it Comp:tnltilt Estl'l1th do Ferro Mi· 
llllS o S .. Jeronymo lllt prorog:tção do pmzo 

A commissfio do legislação e ,justiça exn.
miniDu tts rnzões em que o prefeito do Dls· 
tricto Federal buscou o seu wto ít reso!uçlio do 

,, 
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a leis o regulamentos mumc1paes que não 
possam ser alterados pelo mesmo· Con· 
selho .. 

..• 

... 

:,:, 

Conselho Municipal,de 5. lle abril. ultimo, pela 
qual 1oi o mesmo prefeito autor1sado a man
dar calçar .a parte da rua de Todos os Santos 
entre as da Real Grandeza e Marianna, e e de 
parecer que o sobredito "'eto seja rejeitado por 
não se veritlcar a supposta invnsão de attri
buições, descriminadas na lei n. 85, de 20 de 
setembro de 1892, e nem ser esse acto do Con
selho contrat•io á. Constituição e leis fedemes, 
nem ás municipaes que não possam ser alte
radas por clle. 

Sala das commissües, 29 de maio de 1803.
Nina Ribei1·o.-J. L. Coei/to e Campos, 

" .. ' 

Sala das com missões, 29 de maio de 1893.
NinaRibeito.-J. L. Coelh~ e Campos. 

N. 33- 1893 

A commissiio de legislação e justiça exami
nou as razões em que o prel\lito r' o Districto 
Federal baseou o seu "'eto á resolução do Con
sell.lo MuJlicipa!, de 14 de <lllri! ultimo, pela 
qual.foi o mesmo prefeito autorisado ~ conc~
der llcença para. as casas de commerc10 anti
gas, independente do cumprimento das pos
turas de 31 de dezembro de 1891 e 15 de se· 
tembro de 1892 ; e 

Considemndo que o art. 20 da lei n .a5, de 
20 de setemhr•o de 1892 contere ao preleito o 
poder de suspender a execução de qualquer 
acto.emanado do Conselho, oppondo-lhe o "'eto 
semp1·e que elle estiver em desaccorsf:o com as 
leis e reoulanwntos em "'i(J01' no Dist?·icto Jre. 
derat ; 

O Sr. Presidente-Devia continuar 
hoje a discussão do requerimento, pedindo 
informações ao governo sobre os motivos que 
determinaram o pedido ele internação do Sr. 
almirante W andenkolk ; mas o tempo desti
nado ao expediente não s6 foi abservido como 
ate excedido pela circumstanci:~. extraordi· 
naria de ter sido feita a leitura da extensa e 
minuciosa acta da sessão secret•t ; de sorte 
que, a não haver prorogação da hora do· 
expediente, não poderá continuar hoje aquella 
discussão adiada. · 

' . ' . ' 

·' 

•• 
O Sr. Ruy Darbo~a- Attendendo ·. · 

ás considerações que V. Ex. ltcaba de expor,· 
isto e, iÍ.circumstancia extraordinaria da lei- ' , .. : .•. 
tura de uma acta de sessão secreta, que con· 
sumiu talvez mais de meia !1ora, requeiro 
que V. Ex. consulte .á casa sobre a pro roga~ 
ção por meia hora para a discussão do requeri· 
mento relativo á internação do i!!r. senador 
Wandenkolk. 

Consultado, o Senado concede o. proro· 
gaçüo. 

Continua a discussão do requerimento do 
Sr. Ruy Bat•bosa, apresentado na sessü.o de 
27 do corrente. 

.• 

. ' 
•• 

. .. ~.., 
'.' 

·..:· Considerando que, por sua vez, o Senado só 
tem de examinar e decidir si, com eifeito, o 
acto suspenso viola ou não a Constituição e 
as leis federaes, assim como as lais e regula· 
mentos da municipalidade (art. 20 citado); O Sr. Q. Docayuva affirma que ,.l:_ •• , 

Considerando que, por estas dispo3içues, o em poucas palavl'as fumlamentará. seu voto 
1leto do prefeito é restricto ao caso unico de contra o requerimento apresentado pelo il· 
desaccordo entre o actGl emanado do Conselho 'lustre representante do estado da Bahia. · 
e as leis e regulamentos em vigor, não lhe Por tantos titulos esse illustre senador tem · · · · 
competindo investigar SClbrc a. utilidade ou direito iÍ. sua estima pessoal e i1 melhor con· :: 
codnveniencitt do adcto, como

1 
aot cr

1
mtRr;u·iobsl!lC· sidd~raçã~, qdue o sim~;>!~~ Jacto dte ser obrigaddo :~·: 

ce e com o 'l)eto a Presi< en e r a epu tca a lvergtr e sua opmmo coas itue motivo e 
aos actos do Congresso Federal (art. 37 § 1' grande constrangimento; tem, porém, nece>· . "t• 
da Constituição); sidade de ex].Jlicar a S. Ex. o intuito do a· · '' 

Considerando que o P,refeito n
1
ão declttra nas parted. com que interromtpeu um ponto do ; • 

suas razões qnaes as lets e regu amentos feri- seu lScurso e ao mesmo empo aproveitar o ·;R 
dos pelo acto do Conselho ; ensejo 11ara assignalar qual o modo por qus 

Consitlerando que, mesmo quando exista deve ser consideratla a questão apresentada 
postura ou neto anterior contrttrio ao que pol' S. Ex. tL considcmção do Senll.do .e que é, . ~ 
úecr11tou o Conselho, siio l!llles do numero da- na sua essencltt e na sua t'órma, mais grave ·. <~•• 
quelles que podem ser alterados, moditlearlos do que a primeira vista póde parecer, porque · . fj 
e revogados pelo Conselho r.~o exercício de nü.o ê simplesmente um pedido de informações .· ;" 
suas funcções legislativas, especificadas no ao governo sobro assumptos que não interes· .•• 
a1•t. 15 tlo.lei constitucinal do municipio; sem J'undamentalmentciL filr<lem publica e não·. ' .... 

E' de parecer tt commis,ão que o sobredito intm•essem igualmente i1 dignidade do Se-
ueto se,ia r•ejeitatlo por niio cabe1• na facul· nado. . 
dade do o.rt. 20 da lei n. 85, de 20 de sctem- Tanto quanto seja passivei, esfol'çar-sc-lla 
bro de 1802, visto nlío ser o acto do Conselho por desvillr o espírito e lt pal11vra dos acon
contral'io 1\ Constitui~•llo e leis federaes, nem tecimentos o. que S. Ex. tez relerencia, e 
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cuja slmplrs recorda?ii.o desperta ainda hoje 
justos r••senti;nentos e paixões, que, embora 
nobres, apenas concorrem pam alim!lntar a 
funesta perturbação que acompanha a mar
cha da Republica, 

Achando-se otusênte o illnstre colloga que 
deu causa ao pedido do informações que faz 

· objecto da discussão, é escusado ponderar que 
. não é possi ''el iltzr,r-lhe referencia que não 

seja do acatamento pela sua pessoa, sem pre
sumir de seu~ intuito~ politicos, sem quali
ficar mrsmo a sua con<lucta, conservando-se 
tanto quanto fôr possivel nas generalidades. 

Foi em nome da digni.dade rl11 corporação a 
que pertencemos, e á. qual, como jnstamcnta 

·ponderou-se, interessa tambem a dignidade 
individual de cada um de seus membros, que 
foi oJferccido o requerimento, 

Cumpre, entretanto, pondera1• que o illus
trc collr.c'!;a de que se trata, por motivos q uc 
niio convém apr:ecio.r, esta aus~nte do Senado, 
e não communicou ao presidente da casa nem 
a .nenhum de seus membro3 o motivo de sua 
a.usencia. , 

Si e certo que a dignidade individual de 
cada uín dos membros.do Senado interessa a 
dignidade collectiva da co1·porução, não é 
menos certo que a dignidade collectiva da 
corporação deve tambem merecer de cada um 
de nós todo o acatamento. 

Si, pois, houve omissão, ao menos, de um 
dever de cortezia da par•te do senador allu
dido, o Senado esta em seu direito, ignorando 
o paradeiro, o logar G!e t•esidencl:L actual 
desse nosso illustre coll~ga. E e isto o que 
explica o aparte com que interi·ompeu o seu 
distiucto amigo, quando pondcmra quo o 
sr. 'Vandenkolk estava ausente, em viagem 
licita, pen~amento coroborado pelo illustre 
senadnr pelo Piauhy, mtts de cuja opinião' 
pede licença pura divergit·,porque não é licita, 
nilo c póde ser, a ausencia de um senador Ha 

· occasiüo em que· o Congresso esta re.un.ldo 
pat·u os seus trabalho~. desde que nii,o houve 
de su:t pttrte nenhuma communicaç,üo' jus
titlcando imposibilidade physictt ou mor•tLl de 
ser exacto no cunprimento de seu dever·. 

Si por tal lado nüo póde ser consit!er:tdo 
correcto, diante do ptLiz, o procedimento una
lysado por outro, é inquestiontLvolmente 
extranho que, havendo o meu honrado coi
lega e o illustre senador pelo Distrlcto Federal 
chel,\'tLdo, por consenso mutuo, ao accordo do 
que os telegramma~ relativos [1, pl<ssoa do 
Sr. almirante WtLtlllenkolk não podem me-

. rcc<•r fo, não podem absolutamente se1·vir de 
base a q uaesquer accusaçiie$, nüo é menos 
cer·to que alguns telog-ru.mnms, c11ja pro
cedencilt o rt.utor do l'NJIWrlmcnto não co
nhece, pelos quncs não pólio responder, não 
sm·vem para fundamontm• o pedido de in-

r.mnnçües de natureztL grave, como aquolle 
que S. Ex. formulou. 

O SR. RuY BARBOSA-Si o governo não so· 
licitou 11 internação, Iii requerimento servirá 
para elle responder que não a pediu. 

O SR. Q. BoCAYuv:\ observ11 que sobre esse 
g-rave ns;mmpto tem duVidas ar.ercu. dG direito 
do Senado de pedir informações ao governo, 
porque o Senado tem o direito de ignorar a 
po~ição em que se encontra um :!e seus niem
bros a1uemes, vi~to como elle não communi
cou a sua viagem nem os intuitos que a deter
minaram. 

Não acredita que, verificada a ltypothese, 
o governo da Republica houvesse si,lo leviano 
tto ponto dei pedir a um governo estl'angeiro 
a internação de um cidadãGJ br.tzi!eiro, sem 
qne imperassem para tanto motivos' muito 
ponrlerusos, justos e dignos do fe. · 

Além disso. convém abservat• que niio bn.sta 
que um governo peça ao e;tr11n_,:eiro a inter
nação de um cidadão, pat•a que se lh'a con
ceda de prompto. A acquiescenda a uma tal 
solicitação constitue a sttncção moral do acto 
pam o qual a cooperação lbi redtlmada. · 

Não sabe, não tem mesmo o direito de 
suppor que o Sr•. Wandenltalk, que se acha 
ausente, tenha intuitos conspiradores ou 
inltmsos a ordem publica. 

Deve presumir, ao contrario, que taes in
tuitoR não podem pr•evalecer no seu animo; 
e, si r••cord:tr que esse illustre collega Jbi um 
dos collaboradores mais dlstinctos, mais 
notaveis o mais applaudldos do movimento 
r~stnurador d<L legalidade, conhecido pela 
revolução de 23 ; si recordar qu:~, com outros 
!Ilustres membros, recebeu desta mesmu cor
poração a mais <tlta distincção a que cada um 
póde aspirar, a de merecer a lwnru de fazer 
parte de uma com missão dest.i nadtt :t ser 
interprete dos sentimentos e <ht' pollticu do 
nctual governo, consr.itulndo uma especie do 
con~elho de est<tdo, servindo de medianeira 
entre o governo o o propl'io Congresso ; si 
recordai' taes circumstanchts, U.;!·gravadas 
ttinda pela su·t compa!'l.ici paçiio tlirE•cttL o 
indir•ectt1 em actos que seu illu~tre colle~a. 
com tnntaeloquencitL verbemu, e cujtt gm.:. 
yidade nilo dissimula, mas que rcceber:t.m o 
nmis completo apoio, o mais per Jeito <tpplauso 
dn pal'te do proprio Congresso, nüo póde 
suppor que o illustre collega auseute tenha 
lw,1e iutuitos contrttl'ios it. sua primitiva 
posi~'ão, e que o levem ató a assumir n po
~i\·ilo lle belligemnte, como alguom npprouvc 
q ualilicttl-o. . 

A votnçilo do Senado accoltando o requeri- . 
m0nto do sou !Ilustre :mli~o, acct·cscent.a o 
orador, podoria tor um alc<>uco gt'«'l'e etn re
laçüo 1t propl'ia politica intornaci0uttl dtt Re· 
publica. 
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E' s:tbido que !1[13 frantcir:ts do Rio Gr11nrle 
do Sul n,g;itam-sc elementos rcvolucion[lrios. 
que diio comb11tc ás forças dilqucllo estado e 
n.té :'ts Jilrçns fedcrMs, :1lli congro:;adas para 
defeza. d:t ordem e d:t paz publica. . · 
. E' s:~IJido, ó noto!'io qHe 11. org-nnisar;ão 

dessas !ilrç,1s rebeldes efi'ectuou-so em tcrri· 
torio cscru.ngeiro, ao [1!11pllro dtt impotenci:t 
em que se ónco:>.trott o [ll'oprio govei•no dtt 

• Republic:t Oricntttl pttrtt turnar e!fecti V<J o 
desejo de impedir pl:tnos de C11mctor u.ggrcs
si v o contra o Brnzil. 

Mas nem por isso ú menor o dil'ci to c n.tú 
mesmo o dever do govci·no bmziloiro de 
exigi!• dos ~twemos das J•cptlblicas limitro· 
pllns o respeito devido ao.;· seus comp!'OIIli~sos 
e ·ús gar:tntias internn.ciomtes. elcment.o do 
p::tz c lo;.:itimo escudo contm ttttontados in-: 
convenientes ou inoppor·tunos. 

Si o Semtdo, adoptando o requerimento cm 
questão, exigir do Presidente d:t RepuLiicu 
informações dos motivos que teve pn.m pedir 
a internn.ção de um ou de outro cidadão que 
se acha em territorio estrang-ei t•o, é claro 
que cnfi•;~quccerú. a autorirlade moral do go
verno· p:mt exigir esstt mesmn mellillil ou 
uma outm qn:tlqner um pouco m:tis cm
ciente, :tfim de impedir que, :1.0 amparo do. 
lei cstrnn:;eit'<t, da snn. :tutoridttdo ou da sua 
negligencin., continuem n, se fbrmar os bttndos 
:wrnados que tccm invo.dido o estntlo do Rio 
Grande do Sul. · 

0 Sa. Ruy Rmnos,\-Niio n.poi:tdo. 
O Sa. 9· nocAYUVA-Eis n.hi o rcsulbttlo 

que pi\do ter a votaç:to do Senado. 
Em pl'imciro Jog:w, o Senado tmn o tlit•cito 

do ig·nor:tr o p:tl':tdciro onrlo se :tch:t oseu rli· 
gno mcm hl'o, 

O S!t Er:vsmu 1L\lt1'INS-M:ts Lodos nus s:t
bomos onde ellc est;i .. 

O SR. Q. BocAYUVAclecl:wa. que não subo. 
O f:!t. Er,vsmu l\L\~t'riNS-Soguntlo as noti

cias do;; ,jornne~ nós s:tb8!llO~. 
O Srt. Q. BocAYUVA insiste cm ignorar, 

porquo o Io;;n.r dos ~t'mtd'll'êS, ostltndo o Con
gresso ren nido, e o Senado. 

O S1~. Er,rs1w ~!Alt1'!Ns-Mns tomos oatros 
collogu.s que nilo cstiio no Senn.tlo. 

0 Stt. Q. BOC.\ YUY.\ diz I] UO tor\11> cstii O illC\ll'· 
sos na mo-mtt ceu~ut•a. 

E assim se expressando, uilo ó suspeito ou 
pn.rciaJ, por•qtw, ain,Ja hn. pouco tempo, sub
sr:I'OI'endo um parecer relativo ao petlido de 
licença de um coll~gl1tLUWnte, declarou que, 
emliora ignorassa .o motivo da :tu~encil\, por 
eqnit.ladc, et·n. rle opiniii.o que o Senado conce
do~.JL' 11 liccnç" pcditla .. 

l~ntrctn.nto, era urn sennt.lor n.ndgo ·do gü
verno, que niio tinli11 contrtt ~i ~u~puittt no
nhutni1 ... 

O SR. ARisTIDEs Lono- Que não estavo. em, 
territorio estrangeiro. . . · 

o sa. Q. BocAYUVA ... que não estava ern 
territorio estro.ngeiro, e que, em t?do o c~so, 
teve n. delicadczo. de nos commumcar a liD· 
p:J,sibitidada de se l1presentar no Senado. 

1Ias quanto no outro collego., embora diga 
o nobt•e senador pelo Pin.uhy que sn.l~e onde 
ello cstú, continü:t a decln.ro.r que nao Sttbe; 
c como senador, t1•!ll o tlireito·de ignoro. r• por· 
que, pouco importn. quett imprcns:t. dê noti~ 
cin. rle ~uc elle e~t.ít, orn. cm um, oro. cm outro 
ponto, 1 ais, ofllci:tlmcnte, quer pe~"tnte o go
Yel'llo, quer permJI.e o Senado, nao .lm ll!lla 
infilt mn.~ãu cxrt<:tn. d~t sun. octual restdencm. 

Si a ausenci:1 tlo almirante W:tndenkolk 
fosse mo ti v:ad:t por serviço oU:_ com~issão do 
"ovm·no, realmente n. situaçao ser1o. outrn., 
~Jus nrio lign importan~itt u. esse .lhcto sin~o 
e unie:tmente peln. ctrcumsto.n~ta de n~o 
lmver S. Ex .. se di"nado comr.mmco.r• a razao 
r.·spectiVtl, quand~ alili.s, si essa ?brigação 
nüo c;.tivesse i•.nplicitn.lnentc inclmdo. enEre . 
os deveres dos representantes do. naçao, 
estari:1 ccnJtid:t em ttrtigo expresso do Regi
mento que prohibe ao senarlor n.usentar-se 
pol' m~tis de 3 dias, sem scientiftca.r a mesa. 
dos motiYos d:t sua ausencia (;lpoiarlos.) · 

Da h i n. sua. legitima estrn.nheza ; quanto no. 
Jhcto do pOLlcr S. Ex. ser U!,ll homel)l peri
"OSO J' n. o disse e rcp1tc : nao acred1 ta que 
" • d - d o sej:t. 1las o o.lcunce dlJ: a opç.uo o p~nsa-
ment.o do Reu illnstre am1go seru este : ttrar~ 
setlo governo dtt lle;mblico. a força moral 
neccssm·i:t para reclamar ~e.ra!}te governos 
est.m.ngeiros contrn. a m•g:tmsnçuo de bo.n~os · 
:H'matlos o contro. manoLt•ns tle quaesqucr m
Llividuos que, sem terem, nem pode!Jdo ter ó 
cn.ractcr de belligerantes, todavm pód~m 
consr.iuir elemento perturbttdor do. trunqtlll~ 
litladepublica. . . . 

E ó cst:n. circumstancm que, pl'mctpal!llente, 
o induz tt não Ll:lr o seu voto uo podi~o do 
St•, Ruy Btirbos:t, a quem, pelas constdera
r,ües que lm pouco ext.crnou, devo sempre 
respeito pcltt etcvaçüo dos seus talentos, pela 
justezrt LlLí >cus racioci nio,:; e pcln.s n.ltas PL'OVL~B 
que t·.~m r.\mlo ao paiz, nrw só dtt sna. cn.pact· 
dad(J , m:ts dos seus uobilissimos intuitos. 

O ILotn•nt!o cidndiio que, em um momento 
critico L!:t ttist.oria nacional, assumiu com 
t:tnt:1 honm Jllll':J. si o tanta. v;a.!}tl1gem .parn..o 
paiz, tt nobre o hrillmnte posiçtto de rotvlnrlt~ 
crtdot• do direito o das leis conculcndns, 
utl deJ'eSL\ tio concidadftos que eram victi• 
mas tio llllltl politica violenta. o ttrbi~ 
i r•rwiu., pút·em l'umludn. na nut?I'~dado do 
pt'O[ll'in Conp;!'oss... tem uma misstto lg-ul1l~ 
mente "l'n.ve i"'tl!llmcutc efllcaz, que ó a Lle 

M ' n - ti illHJlirar aos seus amigos, Imo os rcsen· mcn-
tos tlosperttldOS llOI' CSSt\S o!J'O!lSI1S OU pO!' 
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esses pl'Pjuizos do que fnram victimo,s, mas 
umo, politica de conciliaçilo ... 

0 SR. Ruy BARilOSA-E' o oue tenho feito. 
0 S~. Q, BOCAYUVA,., UJ;llt politiCtt de 

esquecimento. (Apoiados ; m~tito bem,) 
0 SR. Ruy BARBOS,I.-E' o que tenho feito· 

apello po.t•a todos elles. ' 
0 SR, Q. BOCAYUV A.repete que niio pudo 11bSO· 

lu~o,mente ser acoim11do de suspeito. ( ;lpoiaclos.) 
O, 1.1lustro senado!' tortí. lido cem !L responsa
bilull1de do seu nome que o que se c:u·ecia nilo 
era de um:1 !Lmnistia p11rcinl, que :ibl'angesse 
s?mente cida~l~os inculpados de uma tent.n
ttva de sedJçtw ; o que se c:1recia era de 
um:1 amnistia b:1stante ampla, que abrangesse 
todos, desde o Presidente da Republico. :1té ao 
C~ngresso Nacion:1l (apoiados), porque todos, 
se.]a pe!~ preoccupaçiio dt1 deresa dt1 Repu· 
hltca, se.]l1 poll1 inJluencil1 do p:tixões t(ne, om
borl1 nobPes, podem desvittr o espírito publico 
do seu co,minho normal ; todos concorreram 
pol' ventum inconscientemente, pt11'l1 a oh·~ 
de pe~·tur~.açiio, para os constantes. receios de 
consptrl1çues, p11r·a um período de l1"it:wiio 
que h11.r~ubado ti, sociedade tt segumnça,' 11 
~ranqu;lltdade e o bem ost111' , tornando qunsi 
lmpossJvel o propt•io exercício dtt m:1n·istra-
tur11 suprem11 do p11iz. " 
· 0 SR. Ruy BARBOSA-E a minlHt inlluencia 
pemnte os meus amigosa-ppello pn.rn. o tes
tem~mllo do .Publico, pnr11 os meus colleg11s 
a.qm e p11rn, ,a 1mprensa em toda a pnrte-tem 
stdo no senttdo dess11·11mnistiaque v. Ex. tiio 
eloquentemente pede. 

O SR. Q. BoCAYUVA diz que ninguem igno
ra que pelo menos com reluçito no Senado Fe· 
d.eral d11 Republictt, póde-se com orgulho ns
stg~l1111r que elle ó ellectivmnente o deposi· 
tarJO _desse nobre espil:Jto de resistencitt legal 
que 1:1u.o se curv11 nem tt coacçiio do Poder Ex
ecutivo representado pelo Presidente da Re
publica, nem à influonch das paixões extel'· 
nas, que por ven turn. procurem penetpar na 
11tllmosphem deste recinto. 

Aincltt ha pouco,com tanto oxito,com t11ntn 
vant11gem, tunttt hom•a pnrn. o Sen11elo, ni:í.o 
t~~e este tt hombridar!e necessario. p11ra inu
ttlts:~r nmtt n"mcu~•it•i .feitn. pelo Pouer Ex· 
cctütvo, restaurando o imperio da lei upeztw 
dn.. divergencitt nutni testn.dt1 no seio d~st:t pt'O· 
]ll'HL 9orpot•aciio por autol'idttdes que merecem 
o mn.1s prorundo respeito ? Pois umtt n.ssem
bién que tlit ele si um tiio nobre testemunho 
de lettld11do, c!o energia, ele 11cçiio no cumpl'i· 
monto dtt !e1, póde ttcn.so cm·v11t'·SO ,it1mais 
at~te .u!!l podeJ' 9XOI'bitt\nte que, Jijm d!L Con
stttuH;ao o dtts leJS procum pet•pcl;ut\l'·Se unictt· 
mente peln rnu.nilb~tll\'fi.o dtt JlH·ç·n '? 

O Sn. Ruy IlAI\IlOSA - Corl;amentG; niio o 
disso, nem insinuei ; ninguem Jilz esto. 11llusiio 

tto Sen11do, ninguem suppoz que o Senado.po· 
desse curv11r-se 11nte o predomínio da torça. 

O SR. Q. Boo,I.YUVA niío- imputou a s.Ex. 
semellmnte asserçilo. 

0 SR. Ruy BARBOSA - Nilo disse, nem O 
suppuz. Não pequei nem por obras, na1u por 
penst\mentos; asseguro a V. Ex. Isso. · 

O SR. Q, BocAYUVA accresccnta. que 
ttchttndo-se ausente e em tcrritot•io e1tran· 
geiro o St•, almimnte Wandenltolk, evi- ' 
dentemente niio e, nem póde ser victima 
de coacção de especie alguJUI1; 

Ello niio estit debaixo d11 autoridade do 
Poder Executivo d11nnção; estil em territ9-
rio estr11ngeiro. 

Ao tet•minl1r, repete aind11 que nilo cor
respondem aos deveres do mamlato aquelles 
que se 11usent11m do Senado sem, ao menos, 
cumprindo o dever de mera cortezi11, parti· 
ciparem a rttz1io por que o f11zem e 03 mo· 
ti vos que os inhibem de comp11recer íts ses.' 
sües, onde se ltg'itam os interesses mais pn.l· 
pit!Lntcs do p11iz. (Ap~iarlos; m11ito bem,) 

0 Srt. , RUY BARilOSA (pela o1·dem)-Peço a 
V. Ex. que me informe si me é dado aind11 
fttllar sobre o requerimento. 

O i§ll·. P!l•esidente-Polo Pogimento, 
art. 138, os requerimentos passi!.riío 11or 
uma unic11 L~iscussiio, em que cada sent:Ldor· só 
fallara um11 vez, excepto o nutor, que poderá 
fctllar duas. 

V. Ex. ó o autor do requerimento e já. fnl· 
lou duas vezes: uma ftmdamentandoro, o ou
tra clumnte o debate. Exgottou, portttnto, as 
vezes 11 que tinha uireito. 

0 SR. l~UY BARBOSA-A' vist11 ela explicaç[tO 
de V. Ex., curvo-me com muito pezar ao 
regimento. 

N ii o !la vendo mttis quem peÇllo a pn.la vra, 
encerra-se a discussão. 

Posto tt votos, ó r~jeitado o requeriu1ento 
por 27 votos contr11 li • 

0 SR. ELYSEU MARTINS (Pela ordem)- Res
tando 11indn cinco minutlólS da hora de expedi
ente, pec;o 11 V. Ex. que me declnro si me é 
ttind11Ucito 1i1zer umtt simples commtmicLtçiio 
ao Senado. · 

O SR. PnllSIDENTE- A horn. ostít excedida ; 
mas, par11 communica~•ü.o ]lQlo. ordem, nüo 
posso negar a pt\ltt vm n V. Ex. 

O !!iii·. Ely1!4eu MnR•tin~o~~ - Desejo 
iltzer uma communicuciio ao Senado, em I:e. 
sposta 11. um11 outt•a tmzid11 ·ao seu conheci
mento pelo Sr. Cruz, setmdor pelo PiLtnhy. 

RR. PttllSIPENTJ~-Pelo que V. Ex. acaba de 
expot•, parece quo Vtt'o inicittr umtt di,Jcusslio 
e pum isso nlio posso lho conceder 11 p~ltiVI'U., 
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0 SR. ELYSEU MARTINS- Peço então des· 
culpa a V. Ex., compromet.tendll·me a fallar 
amanhii. Deste modo urro impedirei q uc en

~ tremas na ordem do dia. 

Lobo, jli. approvo.da, devia ser um elos para- . . 

gri?~~~~gv~d~, ~·segunda parte da emenda, ' '> 
ficando 

1
prbejudica

1
dt!J:S as ementdas do sr. A;. '. ·., 

merico o o, re a 1vas ao ar , 2.• 
ORDEM DO DIA E' o projecto, assim emendado, adoptado . , 

:para passar li. 3• discussão, indo previamente .. 

Desempate ela votação da emenda do Sr. 
a commissão de finanças para redigil-o de ... · 
accordo com o vencido. · 

U. do Amaral ao art. 2" do projecto sub· 
stitutivo de n. 48, de 1892, extinguindo o 
imposto de heranças e legados, est:tbelecido 
sobre as apolices da divida publica, o conti· 
nuação da votação deste projecto. 

continúa em 2" discu>são com o parecer da . . :-~ 
com missão de finanças o art. I • da proposiçlio .. , 
da camara dos Deputados, n. 34, de 1892, au- :ir 
torisando o Presidente d:t Republica a crear · :; 1 

uma alfandega na capital do estado de S. 
Paulo e outra na cidade de Juiz· de Fóra, 

O 81•. Presidente - Vae·se repro
duzir a vatacão da emenda do Sr; u. do 

estado de Minas Geraes. · :·'"" 

Amaral, que ficou empatada na ultima o Sr. Antonio Bnenn - Sr. pre- , 
sassão. sidente, na ~essão de 23 deste mez, como · .. 

O art. 2" do projecta resa o seguinte (lê): v. Ex. sabe, f'oi lidtt aqui a rep1•esentação do ·; 
· «Nenhum estado da União póde tr•ibutar de Senado de Minas Geraes relativamente li. 
qualquer forma os títulos (!e dividtt, quer da CJ•ençüo de uma alfandego, na cidade de Juiz 
União, quer de outro t·~tado.» de Fóra. 

Por despacho ·de V. Ex., a representação ' 
A emenda ([O Sr. Amet•ico Lobo, que se re- foi. remettida ti. commissüo de finanças para · · 

fere li. do Sr. U. do Amaral, jít. a pprovulla dat• parecet· a respeito, . 
·pelo Senado, diz o seguinte (L&.) Achando-sejaincluido na ordem dos traba· 

Considero a emenda do S1•, U. do Ama· lhos o projecto sobre que verso a discussão, · .•; 
ral contendo duas partes: a primeira, a não podia certamente a com missão de finan- ·-. ,' ; 
suppressão do art. 2' e a outra, a substituição ças estudar a questiio e csclarecer-nos com o 
do artigo pela emenda que acabo de ler. seu parecer. . . , • · ~., 

.·.· 

O SR. A~IERICO Lona (pela 01·dem) _A Não tenho em vista, Sr. presidente, pro· " ;; 
emenda do illustre senador pelo Parana, castinar a deliberação do Senado sobre o pro- . 
na parte que diz respeito a outras, esta ple· jecto em disc\tssão; mas creio ser ainda ·/' 
namente prejudicada, como disse v. Ex. tempo de ouvir-se a honrada commis.iio, tanto · :;, .. 

mais quanto o parecer primitivo tem a data de 
O SR. PRESIDENTE-A mesa ainda não an· 23 de agosto de 1892, e, o Senado ·sabe, este pa· ·, •· 

nuncioH o ·resultado da votação, porque esta recer é contrario it creação de.alfandegas em . · • li 
deJ!lendendG> de verificaç[o, · s. Paulo e Minas Geraes. . . · :; ·· 

O SR. A~IERICo Lona- E' justamente para o SR. AMERICO Lono:-Mas o parecer de 21 . ,· •• 
isso que chamo a attençiío de V. Ex. dej~1neiro e favoravel. · ·· 

0 SR. PRESIDENTE- A VOt:tçÜO da emenda 0 SR. ANTONIO B.~ENA-Mas o parecer de , 
não esta verificada. · 23 de agosto de 1892 é o que foi distribuído :I" 

Vou l'epetir a explicação para proceder á para o nosso estudo. . .. 
nova votação. . · · · o art. 2.• do projecto contêm a seguinte O SR. AMERICO Lona -Mas sobre proJecto . . : · •g 
disposição (le): identico o parecer dado é f11voravel. . . . , n 

«Nenhum estado da União pó de tributar O SR. ANTONIO BAENA-Permitta-me o meu .. 
de qualquer forma os títulos de di ·rida, quer honrado nmigo e collega dizer que isto nüo 
d U ·- d t t d vem no caso. •• a nmo,queJ• e 011 ro es a 0 • » o que servo do bnso ao nosso estudo e 

O Sr. U. do Amaral pro paz a sup- orientação ~la ma teria é o que tenho em . · ri 
p1•esslio deste artigo. Vou submetter ít vo- miios. 
tttção por forma differento a emenda. Vou ·I 

pôl' a votos o proprio artigo. O SR. A~IE:RICO Lona dU. um aparte. · 
Os Sr&. que approvam o art. 2.• do projecto O SR. ANTONIO BAilNA-Mtts o pensmnento 

queimm levttntar-se (Pausa.) é outro como jti. devo ter conhecido o meu 
Foi o art. 2" rejeitado por 28 votos contra 8, honra· lo colloga. 
A segunda p:trto da omonda pt•opuo que Pelos motivos expostos, vonho, pois, otrercce1• 

fique constituiu· to o art. 2" desta projecto, it consitloraçüe do Sonudo osto requor•imonto, 
aquello que, 11eltt emenda do sr. Amarico no qual11eço quo o projecto em tliscussão 
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volto á commis!ão de Jlnn.nças pn.m dizer do 
ma•·a:is dn. representação que Utc foi en vin.d11. 
. Vem _a meso., cl lido, :tpolado e po!to em 

dtseussao, n. quttl encerra-se sem debttte o 
seguinte 

Rcr}'tCI'imanto 

· Requeit•o que a 'proposiç·üo da C:Linar:l dos 
Srs. Deputados, 11. :!4, de 1892, volte :'t com
missão de ftrmn\•:ts para dizer sobr·e a repre
sentação do senall:J ile l\IinusGet•:ws. 

Sala das sessues,20 de mn.io de 1803.- Jl•t-
toilio Buana, · · 

-Annunciada a vota~ão do requrrimento, ve
rifica-se 11~.o haver m:ti~ nn. cas:t numero legal 
para deliberat• ; procede-se á cltamatht dos 

. :if'S, sona!IO!'I3S <)U<J tOillJllll'úCO!'Hifl. :1. S<JS,ILO 
(•19), e detx;wt de !'espnndet· ns Si''· Nin~ !U
]Jeu•o, Coe lho RQr.IJ-ig-u es, O li l'<li ,., t (l;li v:1o, 
Coelho c Co~mpos, Vil'g"ilio !JttlllnS:o, l~<IJ' llar
bosa, Bl'llZ Qnl'lleÍI'o, S;~l<hwlm Ma1·inho Ame
ri~o Lolio, Silva (},ne lo o B.attlinu n,,,.;l (11). 

NiLo hnv~ndo numet·o pat'.t I'Otlit', JLn pr·e
jn<lJCado o roqnor·imcnto c contiann a di_;
cnssii:o do pt·ojoclo. 

Q Sr·. UbnldEn:<D d<D Anuu·al. 
nn. ausencia do relator do parecer em discus
sii.o, julga-se obt•igttrlo a dttr algumas infor
maçiie~ no Senado, sobre os motivos que de· 
termimtram o voto unanime da commissiio 
contrario it pr·oposiçiLo dtL Camara tios Srs: 
Deputados. 
. Começarú. lcnrlo alguns to picos de um cdito

ri11l do Co''''aio Paulistano, orgüo de [JUblici
dade muito Jiilo na. cidadn de S. Paulo, e assuz 
autorisa6lo pam tralnr do assump:o a que se 
rcli:Jrc. 

«Dep:trnndo com g'l'andes cli/Ticuldades cm 
seu perioclo embt•yonllrio, n:t ge:<t.tt<;ii:o lcgie
lativa, certamente o projecto p:tulist:t Juct·ou 
quanto :í viaLilitladc cm tet• vindo :i. luz 
como irmão siamez do pc·ojccto mineiro 
constltuhtm-se nssim allit.tdas, pam del'cmle
rem a dupla. c!'cw:ito, duns numerosas t'e[l!'e· 
sentru,,ües politicn.~. No s~n:ulo, cntretn.nto; 
:Minas o S. l':tulo uito JlO<l~lll uumerienmc•nte 
m:1is do que Serg-ipe c Wo G mnde do Not·to ... » 

Chamamlo n. ttt,ten<;üo elo Senado pl1t':t esse 
editorial, o ormlot• uito te\'e iutew;ilo elo ceu
surat•'a nlli:.tnça tli1B g't'andc~ r·opt•eseutar;ücs 
politicas, com o IIm do J'azct•om passar pro
,ioctos que lho~ pat·cç,anHle iutm·cssu p:t.t'll smts 
estados. 

Si :\s g·t·rmele8 reprcscnta~,C.t•s politict<.~ o 
Jitzem, por 'rilt lurlo as ]Joquena~ rcpr(•<cnt>~
çüesimita,m-lhos o oxomplo, o jit o flzcmm 
nesttt mesma mutoritt. 

Ao;: irn;ãos sin.mozes que pe'uirnm um par 
elo ulfandegas, responderam quatro pequenos 
estados, propondo dous pares do aJJllndegn.s, 
de maneit':t · quo ti vomm nito só irmãos ~itt· 
mezes, como o rouxinol de duas cabeças. 

Não é, pois, seu ti!o censurar nem as gran
des nem as pectncnas rcpreseJltaç,ües, porque 
eLlas procvl'am as n.IT!nidados electivas, atlm 
do tol'!1n.rem viaveis su11s creaç,ües. O qu~. 
quer é ar·rcdar de si n. t:1xa., a coim:t de mú. 
vontade e a possibilidade de se attribuir aos 
membros da commissão, no desompGnho dll. 
obrigação que lhe 1bi imposta pelo Sen~de, o 
cles~,jo de achar foill esta cre.tçlio, que no em· 
t:tnto é conlcssadamentc tett\ralogica como 
os il•mlios sia.mezes. 

Realmente altb.ntlegas aos pu.res repugnam 
aos proprio> q ne mais interessados rlejam cm 
sus tentaJ.:ts . 

São duas as allh11deg:ts propostas, um11 em 
.Juiz de Fóru. e outm cm S. Paulo. 

Nada ele commnm existe entreelltt~. Apenas 
nenhum:t das tlUtl.S cstt't situaci[). cm porto de 
mar ou em margem dr. rio n:tvega.vel; sito 
amba,s o.JJitndegus interiores. No mais, tlis
ti.nguem-se per 1'ci ta mente. 

A sitnoç,ito de um estado não o a sil.uaçlio 
de outro, a topographitt di vergo considera· 
velmente, as necessidades siLo tumbem cll!l'e· 
rente~. 

~las, pensa que, si tr[).tar com certo desen
volvimento d:t ma teria, em rcl:1çiio aS. Paulo, 
terú. tttmbem respondido, qun.si que iii to/um, 
ao.; :u•gunwntos que siLo upresentados rehtti
Vttmeute 1\. necessidade da crenção da AIJhn
cleg-a de Juiz de Fúra. 

Sabe o Senado que este projecto veiu cm 
uma occ:.tsii'ío em que o cst.ado de S. Paulo se 
aclia.v:t r2n.lment.e imprcsslon:ulo por 11ma 
crise qnc so maniti::stitra n:t cielar.le de Sn.ntos, 
a cl'ise de tt'IUJsportcs, que chegara ao sen pé· 
rioelo mais crnel c mttH doloroso, trazendo 
com muit:t razito grandes preoccupações aos 
pttuli~üls, quo vium b sou principal porto 
coalhado de navios, a cuja carga nüo se podilt 
d:tr clcscmbarque e passU:rem-so mozcs inteiros 
sem lhes ehcgnr :t vez da atraca<;iio. 

As met·catlol'ia~ cst.avnm atiruclus no caes, 
na.s rtws, depois rle terem enchido todos 
os dC>positos clisponi1·eis, qlWI' d:t nllltrulega 
qu<•t• dos particuüwcs; os at•mn.zmts ela es
tt•atht de forro estavam repletos c nüo n.dnlit· 
tiam nem mais um volumo. 

O tmnsporte urbano, necessarhtmente, re
sentiu-so dcst11 enorme 11Ccutnul<t~lio de mer· 
eu.d?rias, nüo só p~t·~ue, sendo n c!dndo 
u.Htli!:ll, mal con8trllld:t, elo rnas estrcttu.s o 
t.orl.ltoHIIS, não }Judia pcrmittir um g'I':l.nrle 
tl'aJlco, C< -nto tn mb<'m porque, por unut lo i 
cconumica., muito nuttll'al, os quo se ach1Wl1lll 
do posse dos meios para transporte urbn.no 
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aprovei.tar•am-se · da occnsião e exigiram sn
lnr:os impossiveis. 
A~ reclamações npparccier:tm e as queixas se 

tlzcrnm ouvir de todtt a pnrte, fi.mdadns,jus
tas, contra a estrada do Hlrro, co'ntra a al
fandega, contrn. o governo do estado, contrn 
o governo federal. 

Mas n dur não rnciocina., o muitns vezes 
não ncerta quando conllemnn. Entretanto, o 
soll'l'imenlo era verdadeiro, real e granel e. 

Qunes as causus que produzirum esse es
tadl!> de cousas 1 Divct•·.as: insufftciencia do' 
pot•to de Santos, que c8tó. sendo obstruido 
pelas aguas de um rio que é verdadeirttmento 
o poi'to; falta de có.os reclamado durunte o 
imperio por espuço talvez de ·so a unos, com 
a maior insistencia; insufi!cionc:a das accom
modações na altaudo~~à, o sobretudo enorme 
difftculdade pa1 a o transporte daq_uella ci· 
dade uo centro do est;tdo, trttnsporLe que é 
feito exclusivamente pela estrada de nm·o 
ingleza. · 
U~r Sa. SJmADOR- E essn fJi a c:1t1sa prin· 

cipal. 
0 Sn, UDALDINO DO AlfARAL- Alem destas, 

outras causas não deixaram de concor1·er 
pura esse pessimo estado . do cousas. Por 
exemplo: máo serviço da alfandega, a. visita 
periodica das epidemias q_uo ussolam aq_uelle 
p~nto llo estndo, o q_ue, necessn.riumcnte, tm
zem perturbações á vida o;•dinal'itt da citludo 
e aos seus serviços mais importnntcs. 

Como, porém, dobellar esse< .. tales ? En· 
tendeu-se q_uo pela creaçiio i:le umn, n,Jlun· 
dega na capitr.l do estrtlo. · 

Poderia pa.r: ce,• ó. pr.:meir(l. vista, o foi o 
que pn,receu ti commis~iio, quo o remedia era 
deficiente, q_uo, si o porto do Santos ost;i ob
stl'lüdo, e necessurio limpai-o; que, si os ~eus 
armazena são insufllcientes, con vom alur
gal-os ; que, si 11 esi:rudu de ferro i11g-loz!l. ,j;'t 
nüo é bastnnb p;trtt o enot·mo drsc I' O! vi· 
mento dnquclle estt,,do, o q uo ó neceb:,~r:o ó 
Jazer novas estradas (opo:ados); ~Je, si o pro· 
prio pot•to 11e Santos nlio ktsta, ó pt·eciso me
lhorar outros, por·q ne o estado tem U:1.(!11 me· 
nos de q uutro mosas de rondas e niio tem 
monos do seis a seco portos aproveita veis, cn· 
tt•o elles o de S. Seltustiüo, que ó ponto ini
cial de uma e~trllda de .let't'O cm prC>jccto, o 
o do Ubatub:l, ponto tet•minttl do uma estmda 
que se ostã construindú do Tuub:l.té. 

Mas, fuzor tU!ll\ novtt nllillldega no centro 
do estttdo, que Jb.~se sufllcionte não só p:tt•a 
debelltH' esses mate;, llltLs parn Jitzor, como 
dizem alguns escriptores tlnquo!lo' estado umtt 
verdttdeim terrtt do pl'omissiio, nndo cOJ·mm 
rios de leito e mel, li smn duvidtt um tanto 
extr:torlli nario. 

Dtt creaçüo da Allitndcga doS. Paulo espe
rltlll·SQ resu!tmlos prodigiosos. 

Vao ler algumn. couso. a este respeito. 
« Os ·~rilhos tht !'erro-via ingleza poderiam 

ser prolongn,dos, do motlo a. pOrem litteral
mcnte em contacto, tanto parn, o embarque, 
como p:tra ns descargas, os navios e os wagons. 
Assim estes nüo sel'ittm proprin,mento siníío . 
armazens allhndogados. Os carros CS[Jeciaes, -
consagrados 110 serviço da alli1ntlegn, de 
S. Paulo, não seriam mais q_uo depositas mo· 
veis. ambuta.ntes, sujeitos a toda a guardn, a 
vigilanci:1 das mesmas repartiçües fiscaes. » 

Pensa-so q_ue, Ull'a vez creadtt essa a!lan· . 
dcga, o porto torna-se cxcellente; não ha 
mais difllcutdado do transporte urbn.no, a 
estradn, do Jérro ingtezn. muda completamente 
na sun, essenciu o no seu serviço ; e vae-se 
htUito mn.is longo do que isso. Diz o es· 
criptor que mais tem defendido a creação 
d~ss.t. aLantlegtt o .sc~;uinte (18) : · 

« Ficuria dest'n,rto · ·supprimido para os -
generos exportttdus de S. Paulo, ou importa· 
do.> pam est11 cidade, o trnnsporte por mar, e 
JUlLis ui nda, o t1·r.nsporte em ca,•roças da· es· 
tação atê tis casas intermediarins e vice-versa, 
dessas casas atê · á a!f1Lndeg:1 e vice-versn .. 
Com taes suppressües,a consequente economia, . 
pois acil!elles tran~:oportes são cat•i.sir.JOs. Com 
tues suppressües, a do mais uma oocnsião de 
damno ou de extrnvio em cuminho, ou nn,s 
balden,çües Com taes suppressões finalmente 
a emancipaç,ão do alto c,)mmercio paulista de 
duas entidades q_ue muitas vezes se concer· . • 
tam, longe de sutt-; vistus, para prejudicul-o, 
c nã•1 raL"O prejudicar o Hsco, a saber, o con· 
leren te c o tlespnchante. » 

No enthusiasmo de suppressües a que foi 
levado o delensor da r.llardeg-J: interno. de 
S. Paulo. chegoutttê á po\•.eição de abolir o 
conlerente, o representante do fisco . 

Nüo e, pois, de admirar que elle tirlsse 11S 
conscq_uoncias que tirou deste projecto. 

Aprccittndo as vant1tp;ens q_uo hüo do re· 
su!tttl' desttt creuçüo, pergunttt (/8): 

«Quanto inmginn, o leitor que lucraria 
com essa relbrma do serviço o commercio 
de S. Pn,ulo? Ctlm contos 1 Mais ! Duzentos 
contos? Suba ainda. Quinhentos contos?Tn,l vez 
mttis. Talveí: nmisde rn1!. Scgurumente mais, 
comput:uulo-~e tt supprcssüo t!tts castts ftliaes, 
t!u.s n,gencitts, i.lespuclmntcs, pontões, cttrro
ceit•os e ... principalnwnte roubos, extravios 
e llamniftcuções. Segurumento millittres de 
contos, tu! vez dezenM lle mil-com a probl1· 
IJilidaçle do g-t•ande desenvol vimentoeconomico 
que a novtt ct•ettçt'Lo tleVtJJ'á tr~ze1• tt todo o 
estado.» 

Si estes J'esultadog süo possi veis, GJ Sl•nado 
julgar,·,, cm suo. sallt'doria. M!LS, neste cnso, 
estenderá u. medida scmlluvidn.nonlnuna. Si a 
allhn1lop;a mllol•tulu. om s. Pau lu vao dlll' 
úquello estado t.tl vez centenas de milhttres dtl 
contos do róis do lucro, que [não llttrá a 
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outro. [i,Jfttndeg'n. em Juiz de llóro., quo.ndo. sB 
trata de um estado muito mais vasto e de 
m[lior populaç[o 1 

cipndos om. relnc:ão á exportaçiio, , não se te
nh11lll lembrado de cre11r p!Lro. sou serviço 
estas 11lfandegos interua3. Por exemplo, em 
relação a S. Paulo : si uma das smts difll· 
cuidados é o porto de S11ntos por onde passa 

Si com tiio bonitas cures s[~ pintadas 
o.~ o.lfa11;d~gas nesses dons estarlo3, por que 
nao ser;t o mesmo parn. os outros estados, 
grandes ou pequenos 'I 

Está descoberta a lbnte de ouro para todo 

o ca!il, pergunta : S. P11ulo não póde. crear 
p11r1111 exporta.çãoum1111llil.ndego. na ropital e 
conservar uma 11gencia na praç11 de ~antos 1 

o Bro.zil : é creat• [l[fandegas, mas suppri
mir conferentes. 

E com elfeito as allltndcgas sem conferentes 
trariam para o contribuinte uma economia 
bem grande, isto é, de todo. a rendtt federal 
qu1.si. 

Mas, resto. sabe_! si a UniU:o póde fazer isso. 
Parece-lhe que nao. 

E' .necessario mesmo nU:o confiar muito 
nos enthusiasmos dos jot•nalistas. E' certo 
que o orador n.dmira-os e inveja-os, porque 
elles S[lbem tudo,e os problemas mais difnccis 
e os m11is· complexns, aquelles que assustam 
os que teem a respons11bilidaclc das cousi1S 
public11s, s[o p0r eltes t•esol vidos em pouca• 
liHIJ11S, • ' 

Niio temos ~lf11ndegas int~rlo:es, por um 
precOnCf\LtO, dizem el!es, POLS SI 1J11 OUtros 
paizes que as teem, si ellas são communs n11 
Eur~op[l, por que não luwemos nós de tel-as 1 

Sao numet•osas, por exemplo, na llmnço. e 
cm outros paizes; serio., pois, de gr11nde 
convenienci[l que deixassemos a rotinlL e 
pt•ocurassemos seguil-os n11 esteiro. lumi
nosa do progresso. MlLs nem sempre obser
vam as mzües por q uo h a' algumas dessas 
alfandegas internas; nem sempre deix11m de 
confundir entrepostos com 11 11lfande"a, 

Não dizem em relo.ção ;i. Fmnç'a que 
ha duas r11zões princip11es pi1L'O. as esta
çües adu11neir•11s interiores : uma, a> I'ron-

. teims terrestres por onde necessari11mente 
hão de entro.r e s11hir merc!Ldoritts ; outra, 
umo. razão peculio.r ti. Franç~. cnjlL expot•· 
t11ção, todos o sabem, consiste em objectos 
delicados que V!Llem jlela. novidr.de,pehi 1'l'es
cum, os ~h!tmlLdos artigo.>-Ptwiz, e que si 
fossem suJeLtos 11 grande ·manusea.mento, pj,ra 
emb11rque e desembarque, chegarituu estra· 
grtdos ao porto de m11r• ou no porto do des

. tino. 
E' por isto que se concede t\O commercio 

francez 11 fttcilid11de de os propr·ios 1\tbrico.ntes 
m&is interessados e conhecedores desses arti: 
gos, poderem de Stltt~t ctLsns rcmettol-os sem 
intermedí11ríos pl1ról. o oxtl'angeiro. 

Ora, estt\ raziio niio existe entre nós e 
um11 cousa ClLUStt t\rlmirnçilo. Os estados, tão 
desejosos tio n!fttndcga~. tccm leito insistencil1 
nessa pretenç,IT.o de um corto tempo PlLL'a cá. 
Tomos trcs no cstt\tlo do Rio ; tomos estl\s 
duas em olttborn~ilo e temos mu.is quatro á 
espertt de stm vez. M;ts o fJ no e de !1dmir11r, 
diz o oro.clor, ó que os estados, est111ulo ·cman-

Por que não faz o me>mo Min[ls Geraes 1 
Si o. 11lfamlego. p[lro. 11 oxportaçiio é urgente 
nesses estttcios, por que ellcs não as cream 1 
Por que niio tazem repl1rtiç0cs centraes e 
vão 11rocur11r os portos de mar 1 

Em relação a Minas Geraes, ouviu cit11r 11 
opinião sempre respeit11ve1, sempre dign11 
ele o.ttenção, do .Sr. Alfonso Penn11, actu<~l 
govern11dor, que, acredita, nem no intevessa 
do seu estado, nem deante da uma neclilssi
dade politica e de bairrismo, seria c11paz 
de sustent11r um11 idéa de que não asteja con· 
venciclo e que poss11 ser prejudicial á União. 

Em <\ su11 mensagem viu que e!le apenas · 
concedeu seis ou oito linhas a esta questão 
de a!l't1ndeg11, deixn.ndo tt·11nsparecer o que o 
ornclor ,i ti. suppunlm sm• seu penso.mento, ·e é 
que a AU\tndega de Juiz ele Fór11 é util a Mi· 
n11s-utilidade incontest11vcl, porque, qu11ndo 
nã·J tenlta outro valor, tem o de 1\Lzer gyrar 
alll somm11s importantes. Mas não foi 11lém 
disto 11 sua opiníílo; não asseverou que Mi
nas ti v esse essa vant11gam d11s dezen11s ou 
centenas de mil contos, quo o seu comm&r· 
cio se transforma~se, a sua pt•oducçiio 1\Jsse 
outra. Póde dizer até que os artigos que 
cot•rem na impr~nsa mostram divcrgencia e 
resentimentos n0 proprio seio de Minas.Apre
sentam-se desfavor11veis 11 esta i dia de se di
zer que não havia.razão paPo. a alfandega 
sinão em Juiz de Fór11; ctue o que se devia 
fazer era um11 alfandega em cada uma d11s 
estações importantes. das estradas de ferro. 

Serio. logico, uma vez que se entende que 
ns al!\Lndeg11s podem dar todas estas vo.nta
gens, multiplico.l-as. 

Mas, voltando a Santos. Que argumentos 
são apresentados 1 

O cae< de Santos, dizem, nüo é sufllciente . 
Mas ello ficaria sendo sufllcionte depois que a 
alfandeg[l foss~ em S. P11ulo 1 Isso teri11 11U· 
gmentaclo o caes, a sua capacidade 1 Não, de 
certo. A estrada de !erro não bttstll. Mas o 
remedia, o> proprios ptmlistas o reconhecem 
e estão pondo em pratica: -é ftlzer novas es
trtldas, e, desde que se façam essas novas 
estradn.s, muito menos mziio de ser tem a 
11Hhndega, porque elln.s qul18i todas, não vüo lt 
cnpit(ll, viio ter 11 otÜL'ttw cidades do interior, o 
n.ssim q uo üc11 Jazendo a Aifandegt1 de S;1o 
Pn.ulo, sendo n.liás dimimlt11 t\ quantitlatle ele 
meL'Cttcloria$ que viio p11ra aquello. cttpital ou 
para uma zona que não seja a de oeste, si 
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vae ser servida por outl'ns estradas a gmndc TÓdus as vozes que entra cm descar!(a um 
. zona paulista~ . . . . navio, procede-se it verificação summaria, 

·Mas, em Santos teem havido desviOs, furt~s, mas cuidadostt, dos volumes que vão piLrll. os 
grande contral;ando; e pe!1sa-se que a creaç,tLO armazens, e desde quo se encontrem caixões· .. ·.; 
de uma alfandega na capital vem acabar com com indicio íle terem sido violados, volumes 
esses defeitos ? repi•egados, .líquidos .extravasando, mer~- . ' 

Pelo contrario, só póde trazer o augmento dorias suspeitas e per1gosas! a al.l'andega l!ll· 
desses vicios. mediatamente toma . proV1dencm~, a VISa 

aos dono•;, consignatar10s, co!np.anlnas de se·. , 
E' muito facil escreve:-se que os trilhos guro, a quem quer que seJa mteressado, e . . f· 

da estrada de ferro vae ser collocaclos ~un.ndo ninguem se apresenta, toma a nl· 
junto mesmo dos porões ílos n:wios, que fam!erra outras provií!encias, mandando acau· 
não ha verú. ma is necessidade de .ti·ansporte · te lar " vender ou consumir as mercadorias 

Niio sabe por que .artes se ftma o. ~al're· achadas em taes concliçues, conforme as hy· . 
rramento para os wagnns com destmo a pothcses. 
S. Paulo ; mas ba.sta um .mom~nto t~e Só depois disto feito, é que os volumes 
reflexão para ver que nada disso e reall- entram par:t os twmaZCJ!S, O!Jde fic~m sob a 
savel. . re~ponsabihdade dos respect1vos fie1s, que os 

Em primeiro Jogar. chega um .navio examinam no proprio interesse, por ser fo.cto. 
tmzendo cti.rgas. em gra.ndes quantldo.des, frequente terem d~ pagar mercadorias des· 
ordinariamente, sem ordem alguma, mer· o.pparecidas. . 
cadori:ts destinadas ti cidttde de Santos e seus O ·Jlel tem cautela na verificação. 
suburbios, mercadori:.ts destinadas. '1 S~ Paulo Mais tar1le estas mercndot•ias teem de so.hir 

.·· 

ou cidades que estü.o em commumcaçao com a pedido dos dol}os, c então ha Ullli1o ou duas 
S. Paulo, outrtLS destin.adas <L diversos !ogares, verificações na pt•esença dos despachantes, ... 
que niio poderão seguir 11eh1 estrada mgler:a, d t tes destes ~ .. 

. )nas Sl·m por outras estrnrlo.s eu_ outros mews onos ou reprcsen an · d . · 
1

. d ' '> 
Ma s depois das merco. orms sa urem a. · .. 

de transporte terrestres, ou nao • a!litnclega e passarem por tanta~ conferel)cias, · ;·: 
como é possível desembn.~cttr to.das estas depois ele passarem por carroce1ros, cons1gna- :.~·· 

mercadorias que toem rlestmos diiferentes, tarios, estt•acla. de íet•ro, e novamente pelas '" ::~ 
Jorro paro. os wagons da estrada de ferro sob a mãos dos cnrroceiros, não é justo levantar-se 
vi~ilancio. da alfandega? E' claro que só na accusações contra a Alfandega de Santos,. 
hypothese de um navio trazer cargas espe· oito, dez ou quinze dias depois da expedição ' · · · 
eialmente consignadas it prnça.de S. Paulo ~a das mercadOI'ias sem reclama~ão l 
póde dai' o desembarque e, assim mesmo, nap E acaso tudo isto se póde fazer com a 
com essa fucilülade. E' uma das grandes qum· mesma JO.cilidade, quando 1a alfandega for no 
xas dos paulistas e muito justa : .o facto de interior de s. PtLulo? . · 
chcrrarem os volumes ao seu destmo estrtt- Desembarcadas as mercadorias de rim na· 
gados, diminuídos, etc. ' vio verificando-se que ha um destes casos de 

Htt um processo bem cenhecido e estú. JW.S avtt'rias, estrGgos, caixões repreg-ados, liqui· · '' 
leis alfanclego.rias sobre o modo de proceder dos extravttsndos, substancias que exigem ·· ·' 
nestes ensos. cuidaílo, como so ha de proceder ? . 

o orndor <llsse que a queixa ó justa, mas Na fól'ma indicada pelo pregoeiro das al· 
Hão sabe si se exprime bem; o motlo por que fttndegas internas, pnssanrlo as met•cadorias 
el1:1 se Jaz pesar cotüm tt probidade, contrtt o immcLlin.tamcntc ptLI'l1 os wa.gons p!tra serem ; I 

.·. zelo dos funccionarios dtL ttll'ttllllega, não é remettidus para o interior ~ Não. . . 
juste. . . E quamlo mesmo aconteça que no inter10r · .• 

Tem ouvido repetii', disseram outro um se descubra uma avaria, niio se torna mais • 
na Gamara, tem-oe dito na imprens~t, que os difficil 0 processo de indemniso.çüo dos port11.· • ... 
importadores de S. Pn.ulo, quando recebem dores dos c:onhccimentos? · '' 
Feus volumes, verilic:tm lltltas, objectos os- o capitão de mwio tem tambem rcsponsa- ·· 1 
tt•agaclos, cuixões repregmlos e. Q~ie procuram bilidado; mas eata deix:~ de existi!' de$de que ·. ·f 
tJn1;ão sabet· quem lhes deu proJmzo. :t mercador•ltt e entregue á allltmlogo. ou a · 

Dirigindo-se li. estraíltt de 1llrr111, esta diz que qualquer outro emprezario de tmns110rte. ·' 
natl:~ t.em com isso; -rindo n. Santos recl~tm!l.r Mas si as mercadorias 1'omm recebidas e · ' 
dtt itlftlndcgtl pagttmonto dtLS mercadorias es· ficaram sem neHimm exmne fiscul, eleve 
tt'a"ad~ts diz-lho tambem esttt repartí~ão que ser pot• ellas rcsponsavel o cap1tüo do navio 
nada teni q ne vot' com isso. que as entregou, sem rcclamaç,iio de nín-

Realmente a alfandega não póde responder n·uem? 
de outro modo. Si lm culp:t, ó dos prop1•ios " Vê-se qne não ó ·\Josslvel ess~ pmcesso ex
importn.dores que ni'io ~n.hcm %elo. r seus di· pedi to e l'tWido, <e uma celorHlado que en· 
reitos. canttt. · · . 
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Basto. coÍlsitlot•o.r que o. chego.do.·tlol no.vios 
à cidade de Santos não tem umll tabnlh1.exact1t 
e determinada c, assim, acontec·e durante 
muitos dias não haver uma carg:t <t de.,pn.
char e repentinamente haver grande numero 

. de navios. 
O ultimo inspectot• que alli esteve, e ~uc 

era um optimo J'uncciomtrio, nno por st só 
quasi resoll•cu esta questiio, tez desp:teh<tr 
cento e tantoil na vi os que cskwam dmuora
dos, regularisando o serviç•o. 

.. . · Mas. dizia, dá-se uma ag·glomeraçfio ex
traordinaria de mtrgns e 11 estratltt de ferro 
póde estl1t' em cor·respondencia <•xncta quat!to 
a seus wa"ons com a capachladtl tios navtos 
quo desca;regam, p11l'lt immediatmnento rece· 
ber todas as cargas que chcg-n:m e levn.l-as 
para cirrm tl:t monttwltn. ? Evtde~temente, 

· não. E não h a tam bem a necesst<l::ule llc 
acondicionar os volumes, de separar merca· 
<lorias que tenham uestinos diversos, ncces· 
sidade <le verificn.r o estado em que ellns 
chegam, d:tr tempo de se formr~rcm os trens 
ou 'wa,gons da cstmda tle ferro? 

Ha, portú.nto, tt nece,sidttde de serem :~r· 
mazenatlas as merradorias no porto de Sn.n· 
tos · e si Jbrem armnzenadn.s, cessa nquc!la 
lembrança de se levar os trilhos até aos 
n:t vi os, lm de ser neccssario rccol!Iel-::ts a ttr· 
mazens. 

Mas estes arma.zens hlío ele ser guardados 
-por al"'uem ; e, pet·guntn. : por quem 1 víto 

ficar s~m responsa veis a !ti ? 
Os que meditam pouco sobre estas cousas 

pensam que tudo 1lca resolvi<lo a>sim, q110 
basta supprimir a intervcnr,ão dtt alfhndega, 
como se prl:';_:>óe. Mas, descarregadas as mer
cadorias, quem responde por ellas ? quem re· 
sponde pelos tlireitos a que clla.s estiio su,ieitr~s? 
Ou h a de !ta ver um batttlMo de em pregados 
tlscaes ou ha de recorf'et•-se it estrada de 
ferro ; mas quererá estE- sujeitar-se aos 0n11~ 
que nascem dessa posiçao de fiscal ? quet'eEtt 
ella ter a guarda dos armrtzens que se vao 
crear e acompanhar a mcrcatlorin <lQgde que 
desembttrC<t até à entmrla JUt Alfltndega do 

· S. Paulo ? E' duvidoso; mas, quando n, cstm
da. de !'erro, n.liits cxtmngeim, ncccite este 
onus, ficam sutncientemPnto gal'antitlos, quer 
e particular, quer o fisco? De modo nenhum. 
. Emquanto não tivermos viação muito apor· 
feiçoada ( o nos Jalttt e litlt:m't pot· muito 
tempo. pelas condiçüci; locaes, cm lagares como 
e'se em que ha n. trunspot• ~erras), emqtmnto 
niio tivet·mo~ vi:t~·;1o muito nperrei~mHht, niio 
do1•emus l;t!r alfh.IHlog-as intcl'iorcs. 

A commissiio não é, cm lll'incipin, notn sys· 
tomath~tHIWnto opposta {!, eJ't!lH;ii.O (lt: taes (l~
tuueloeinwnl.os; lrllt:-1 ententlu r[llO aetnal111on1.e 
isto ó impos,;ivel; o :;i :t t.J11 I'r•spt·ito 11. dilll· 
wld:u.ie a gr~tnde ~n1 rllliW~O l't S. Pa.ulo, 

mn.iOl' sorti em relaçlío :t Minas Gernes, que 
está muito mnis rliRtnnte .. 

Comprehencle·se facilmente a que innumerns 
:tbusos póclc d~r Jogar o transporte de me~<:!'· 
dorius :tinda nao despacha<las pela repartJçao 
competente. Quem póde imped.ir na vingem 
dessas mercadorias em wagons que algumas 
dellas sejam violadas? 

As mercadorias cm geral devem ir em 
carros fecJw.dos, algumas não podem ir sinão 
em carros abertos; estas em Jeixes, aquollas 
em carros especiacs . 

Os t•o•··ulamentos extrangeiros toem uma 
infinidtttle de providencias sobre estas minn· 
tlencias, o que mostra que tudo isto ·e ditncil 
de .fazer. 

A essas climculdndes todas é preciso accres· 
centar a dCl flsca.l, que acompanl1a as Jazemlas 
tlesde o porto do embarque até it entrega 
nos nrmazens ddinitivos. 

Uma das razões alleg:adas pelos autores 
do" proJecto é que .a c!d.ade ~e Sat!tos, ?O mo 
a Capital Federal, c sn.Jetta as eptdemias, é 
frequentemente visitada pela febre ama· 
relln. e 'q uo a necc::;sidade de vir o impor· 
tadot: bmcnr o s ~u genero ou fazenda, dú. 
em resultado levar o contagio ao centro do 
p~üz. 

Não me parece isto .i usto. Os importadores 
de S Paulo, que são poucos, dizem que ficar ii o 
livres de tlespacllantes, de caixeiL•o.i o até de 
conferentes; mas em parte alguma se vê irem · 
os n'l'andes importadores por si mesrrios fazer 
os "seus despacho~ Não podem, não teem 
tempo teem negocias mais impot•tantes em 
que se' occupar; nem são os mais aptos para . 
esse serviço, e ó por isso que lm umtt classe 
d~ despachantes que, embora nomeados pelos 
inspectores, fazem esse serviço de accordo com 
as partes. E quando nenhum despachante me· 
rece a confiança do negocittnte, elle ainda tem 
dous recursos: mandar um ~aixeiro seu como 
despachante, ou ir elle proprio iL estação. 

Mas sera um remeilio contr:t a febre ama· 
relia 11 mudança de ttlfandeg-a 'I O orador cur
v:t·se, n:t sua ignorancia, deante ~los mestres, 
mas, t:wto IJUanto póde apprehender as cou· 
sas, nüo o- am•ctlita. 

Os importadores ou alguns interessados 
desciam aos portos de mar, o fietwam ar· 
riscados a levar• contagio, mas quantlo não 
desçam, havoriL quem suba e desça diaria
mente· os wag'ons hão tltl ser acompanhados 
por diver·sos ompregados,que l1ão de ir e vol
tJLL'. 

Si so fizerem a!litndrgas inter•n;ts, nintltt rc· 
sultarit o :;eguinte-ó que a ntei'Catlnria lm 
tlc domor·m·-sc muito mais tempo nes.,es du· 
positt•S. s. l'nululerú, pur uxemplu, tio g-u~t·· 
tlut• pot• tlius, sinito put' ntuzcs, lllUl'CttdOt'lns 
qua lho vão tlc Santos ; .Juiz do Jlúra tla mes· 
mtt m~tneirl't. 

, 
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Oca, n.s mGrcnrlorias niió são tambem vehi
culos do microbio? Niío levam o contagio? 
Mn.s- então o que se tom adoantado? PMcco 
que se tem att·u.zado alguma cousa com o sys
tema prophylatico ltilrcgoado. 

O orador tinha muitn. cousa a dizer are
speito deste assnmpto, tinha mesmo necessi
dade de contest!1r algarismos, entre outros 
este. Ouviu aqui <lizer que as nmsitS allitndc
gas apenas custavam dons mil cont<JR, c Clltii.o 
o Sr. senador pela. Ballia, q uc fttz o obsequio 
de ou vil-o, disse, com muita razüo, que o ser
viço tle i1llandegas, si ttpenas imsttwa d.ous 
mil contos, era um sct•viço muito barato. 

Mas it verdade cstú muito· longe disso; fo
lheando-sa quqJquer documento omcial, ver
se-llil que o anno passado 11. nossa. despeza de 
aH\lndegas foi q uns i de G.OOO: 000$, e ainda 
isto nflo 6 tudo, porque nest11 vcrlm não estão 
incluido.s as dcspczas que se f~tzom com repa
ros dB llllimdeg;t, que estão incluithts em 
out;ras, aposentatlorias o mais algumaB. 

Portmlto,cre fJ uc não extt,g·gera. no.tliL tl izendo 
que i\ llOSSl\ dcspoz;t COlll n.lliwdegn,; Ó appro
Ximaditmente de 7.000:000$ por ttnno. 
. Tambem nilo e exacto, coino se diz, que se

ria. l'acil consti·uir· essas ulli1ntlcgils, quo !1 
despeza seria mini ma . e que o p2ssoa,l cus
turitt pouco. Só os ediftcios partt as aHandc
gas de S. Paulo e Minas não pódem cw;tar 
me·nos de J. 000:000$ cad<t um e o pessoal 
nüo pólio custar menos do 200:000$ pm• 
u.nno. Port;tnto, uma desp2ztt gmnde se pede 
em nome de uma ut;ilitlade remottt. 

Niio desconhece de modo absollüo que cat1ll 
estlldo tenha utilidttdc em possuir uma allitn
dega ; bom seria, que C<\lltt ciclade pudesse ter· 
a sua alf<tndega ; mtts o que ó preciso e ver si 
osttt utilidttde ó tlc tal ordem que compense o 
s:tcritlcio da, Uniiio, vindo altex·ar a sua renda 
aduttneirn.. 

O nobre senador que defendeu o ln·ojccto 
disse que SO CO.ntenta Vil CO!Íl 30:000$000. , 

Mas, niio \!a nenhumn. altltndPg:t no Braztl, 
por menor que seja, que dispenda só 30:000$. 

A mttis insignificante dellits disp~nde com o 
seu pessoal e com o pcctucno mn.tel'ial indis
pens:wel 50:000$000. 

Si dessa verb:1. tirarmos a de escolcre5 (quo 
uiio serti. nccess:witt pam S. Pttulo e Minas), 
teremos 40 o tantos contos tle despezn, com 
um pessoal insignificante, que não sm•in. sul:. 
tlciente pam S. Ptwlo e Minas. 

Om, ~i temos de JhzoJ' tüo gt'ii!Hlo rle;;poza 
cm S. P:.tulo, melhor set•itt Jilzel-il cm Sa,ntos, 
omle. já temo;; um:L ttll:tndegrt, tomns o cáos, 
o ontlo so estão J:tzomlo o~ms impJJ•taut0s. 

Aprcson tnm-se, como at•gu men to,n,H queixtts 
quo RO leV:IIIÜLIII jlDI' p:trto dos Jt:thiti11li.CS 
do San tus, rcclitm:twlo t•ss:t. mulid:t : mns o 
omtl"l' 1·ê mmct:tmento o c•,nt;ml'io. 0.> sttn
thtns queixn.m-se de se querer creM· uma 

allhndegtt cm S. Paulo, em vez de se empre
g-:.trem os meios ~lo sanen.:.mento na cid11de dç 
Sitnt.os. 0,; s:tnttstiLS csttw longo de sequei
Xttr de melhoramentos em sua terra; elles ·que 
rem <H)gmontar os seus trapiches, ped~m pro
vtdencms quttnto ao estado SI\!Htarw, mas 
nüo querem tt alli1nrlrga em S. Paulo. 
. Jit vcem os nobt•es senadores que os sa.n
tist.:ts e.stiio muito. contentes. 

Elles se queixam, porque durante 30 annos 
pe :it•:LJn ·um cites e nunca se lhes deu; pe
d it·am novn.s estradas de /erro e não se lltes 
deu. 

Agora que pwecittm estar todos unidos em 
um ~ó pensamento, descour.iu-se, pal'fl soluçiio 
do problema, um remedia que não ó remedia. 

Do que as uossn.s :.tWtndegas precisam prin
cipalmcnt.o e do ollmr do nlinistro da fazenda. 

0 SR. Q. BOCAYUVA- FiSCilJisa~[io: 
0 SR. UBAT.D!l'iO PO AMARAr,-E' de flscalisa- i 

,;[o. O tralJalho se lilz lllttl com p8ssottl grande, 
q uamlo se podia f\tzer lJem com pessoal pequeno 
c não ó, repete, que falto na classe do empre
gados da alilmdega um pessoal excel!ente. ·O 
que ;won tece ó que pela desgmça dtt nosstt po- · 
lítica, um ministro cht lllzendll muiti~simas 
vezes não conhece ninguem do pessoal das n.[, 
1\lndega,~. 

Essa é •t desgraç•a, prin~ipa.lmentc depois da 
Republica, depois que se tem levado a po" 
litica pn.J•a as repttrtições de Ji1zenda, e com 
esse pt•etexto tem-se arredado muitas vezes os 
ttntigos e bons empregados, os que tinham a 
t.r'udição, o conhecimonto das cousas e dos 
homens, para. colloettr e•11 seus logat~<Js pes
soas que não podem, porque niio sabem des-/ 
crnpen!mr a missão que lhes é confiada. 

Ni'1S niio temos infelizmente um cllefo das 
alli1mlegas como Jürtl pam desejar.· 

0 SR. ARISTIDES LOBO- Ve,io a conserva~ão 
ele todo o ttn tigo pessoal nessas repartições. 

0 SR. UBALDI:-10 DO AMARAL pórle attestar 
por experiencia a inexactidão de tul nffirma
tiva. · . 

0 SR. ARISTIDES LOBO tlit um apm•te. 
0 Sr:. UIIALDI:'\0 DO AUARAL pergunt:1 si se 

pÓlio neg:Lr que tcem siuo aposcntuuos mune
r0ôOS Ol!lJll'ega(.[os. · 

0 SI~. GIL GOULART- E alguns de morito. 
O Srt. AmsTIDgs Lona- Eu niío os conheço .. 
0 SR. UHAT.Pll'iO DO A~IARAL conhece-os e ÇJS 

viu rlnmittir. Podia cit1w-lho immerlittía
mcnto muitos nomes do ctnpregndo~ de Jit· 
zon1ht aposenttLdos contm a vontttdc, !JU!tndo 
dos:·mpcn lHLVitlll optinmmrnto seus lognros, 
cm condic;õns du licm scr·vir. p[,tlc npont;tr. 
po1: exemplo, no Thcsomo.um ,logm·, no f[Uttl 
ex1~tem tres empreg'ados,tsto u, dons aposen-

...• _ .. .. ,. 
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tados e um om exercício e não sabe si existe 
mttis um, porque este passou pm•a o Tribunttl 
de Cont11s. Portanto, não tem l'ttzão S. Ex. 
comtest11ndo·l'l, diz o orador. Poditt ttpresen
tar um rosario de nomes e ile decretos. Essa 
6 que é 11 vet•dade. Os ministros da fo.zenda 
estão luctando com a difficuldade de não te
rem no seu pessoal muitos homens de . cn.
pacidatle profissional ligada â. experiencia. 

0 SR. ARISTIDES LODO dt\. um aparte. 
0 SR. UDA.LDINO DO AMARAL não é do bata 

abaixa nem do bata /'aya. (Riso.) Não vê qual 
a razão para serem a.lijados homens de com
petencia, para se collocarem homens sem 
aptidão. Para elle é um crime levar a politica 
a essas repartições. Os que pensam de outt>o 
moela, fiquem com c seu moelo de pensttr. 

Mas, d1zio., com boa administração o serviço 
mell10r11ria rapida e consideravelmente. 

Deu j<í um exemplo disto, citando o que se 
passou em Santos, para onde foi mandado um 
inspector com energia e prudencia, desejoso 
de servh', trabalhador e honesto,e em quatro 
mezes transformou o. situação de Santos. 

Não !oasta só a boa. vontade do ministro; é 
necessario que elle conheça o pessoal, porque, 
em uma corporação tão numeroso. como essa, 
acontece muitíssimas vezes o seguinte: que 
um optimo empregado, que póde ser ttuxiliar 
de esct•iptorio e que, ás vezes, é por assim 
dizer o jurisconsulto di1 repartição ou o con
sultor dos seus chefes, 6 tirado dalli e m11U· 
di1do para a actividade ele umo. all'andego. 
onde presta. pesslmos serviços. · 

F11z falta no lor.;o.r de onde o tiraram, e 
.. vae ser um pessimo administrador no Jogar 

pam onde o m11ndaro.m. 
Só os velhos servidores da fazenda ó que 

estav11m habilitados a dizer ao ministl'O: «o 
empregi1dO fulano esta mal collocado no Pttra 
e deve de lti. sabir, por ser incompativel 
com o direcbr, et·)., e seria um excel· 
lente empregado no Rio GrmJLle do ~ul. 

O cmpr~gado que esta no expediente di1 es
~ripturaçiio não Jlóde Iitzet• o ex)JCdiente; 
entretanto estu muito nas condições de ir 
para o Pttrá. » 
. Nas qucs1.lies i1Iil:igtts, quem J1Údo inlbt'llH1J' 
melhoJ• os ministros sinão os velho~, que lcem 
11 pr11tica dos Jogares ~ · 

A esso respeito pt•cfere esl.nr mt sua igno
mucio.,n. estJw com a s~tbednriJt do illnstt·e se
no.!lor pela Cttpito.l Felict•ttl, rJ ue lhe dó. um 
apal'te. 

Termino.ró. não se despeelinlio definitiva· 
mente do. mat<>ria, pois que provavelmente 
outros hi'lo de cliscutil-o. c tem o.imlo. muito. 
couso. a dizer. 

O f!!1ta•. lP'll'C~idcntc diz que, estando 
t\clcanbtdtt It !Iom c achttnelo·80 no recinto 

senadores em numero inferior' a I/3, · vae 
adiar, como adia o, discussão e designa para a 
ordem do dia 30 : 

Continuação da 2' discussão da proposiçúo 
il:> Camo.ra dos peputados n. 34 del892;auto
rlsando o Presidente da Republica. a crear 
uma. alfandega na capital do estado de São 
Paulo e outra na cidade de Juiz de Fóra, es
tado de Minas Gemes · 

. ' 
Discussão unica do parece!' n. 24 de 1893, 

d!l' commissão de finanças, sobre a representa
çao do corpo commercial da cidade da. Par· 
nabyba, no estndo do Piauhy; 

2• discussão do p1•ojecto do Senado n. 4, 
de 1893, dispondo sobre o computo de tempo 
para. execução das sentenças, passadas em 
JUlgado nos tribunaes militare3 e sobre a 
extincçã~ da acção penal e da condemnação 
esto.belec1da no tit. VI, arts. 62 a 73 e seus 
paragraphos ilo codigo penal do. armada; 

Discussão unica das emendas da Camara 
dos Deputados ao projecto do Senado n. 21, 
d~ _189\, reorganiso.ndo o Supremo Tribunal 
Mlhtar; 

Continuação da 3• discussão da pt•oposição 
da C~mara dos Deputados, n. 9G, de 1892, 
autorJsando o governo a prorogar por um 
anno . o prazo detet•minado it Companhia In· 
dustt•Ja~ ~ ~\e ~onstrucções Hydraulicas para 
dar prulC!JllO as obras do porto de Jara,uá 
no estado das Alngôas ; o ' 

Discussãp ~nica ~o parec12r n 269, de 1892, 
das comm1ssues ile JUStiça e legislação e de 
finanças sob~e nomeações elo }lorteiro, conti· 
nuo e olllc111es de justiça do juizo .seccional 
do estad!> de Sergipe ; · 

.Di~cussão unica do parecer n. 305, da com· 
m1~sao de obras publicas e emprezas privi
l~g~ado.s, sobre o requerimento em que o ca
pttao-tc.n~nte. Collo.tino Marques de Souza 
pede pl'l VIleg-w pam tt construcção de di ver
sas esLr<'lda; de ferro. 

Lovttntn.-sc tt sessão ás 3 horas e 25 minu· 
tos dtt tttrclc. 
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21n sessão em· 30 de maio de 18~3 

P1·osiclencia do Sr. Prttdonte do Mo1·aes 
( vico-p1·esidento) 

SUM"IA !tiO- Ohnmnda - J,oilllrn da nela- Docln
ra.~ilo do Sr. ThaadareLo Souto- RoclltlcnQio do 
Sr. Coelho H.odrlgues- l~XllJWJI~N'l'I~- Otncia do l\!1-
nlstorla dn. .TustiQn. o Negocias lntoriot•as- PtLNcor 
n. Si -Oamumuicn.çita do Sr: pt·osidori.to- Discursos 
e requerimentos dos Srs. Elysou MnrUns a Crur. -
Onm~M no nrA-2D.cliscussiia dn. proposiçiio n. 3i:
Discursos dos Srs. Ro1h•ip;uos .Alvos, U'. do Amnr.nl o 
Caolho U.odrigues- Roqnorimonto - Discursns dos 
Srs. Mnnopl Victorino. Anforico Lobo, RodrigurJs 
Alves o Joiio Nalvn.- 1\din.monto dn tliscussi\o. 

Ao meio·dia comp.trecem 34 Srs.' senadores, 
a saber: Prudente de Moraes, Gil Golllnrt. 
Antonio Baena, .João Neiva, Souza Coelho, 
Joaquim Sarmento, Gomensoro, Cruz, Coelho 
Rodrigues, lilyseu Martins, Catundo., João 
Cordeiro, . Theodoreto Souto, José Bernardo, 
Amaro Cavalcanti, Almeida. Barreto, Joaquim 
Perno.mbuco, João Barbn!ho, Rosa Jmlior, 
Coelho e Campos, Ruy Barbosa, Manoel Victo· 
rino, Domingos Vicente, Q. Bocayuva, Aris· 
tides Lobo, Saldanha Marinho, c. Ottoni, 
Rodrigues Alves, Silva Canedo, Pinheiro 
Guedes, .u. do Amaral, Santos Amlrade, Rnu• 
lino Horn e Luiz Delfino. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e posta em discussão a neta da sessão 

anterior, 

O. SR, TIIEODORETO Sovro manda it meS[l, a 
seguinte 

DEOLARAQÃO DE VOTO 

Declaro po.ra que se consigne no. neta, que 
si estivesse presente terio. votado o. favor do 
requerimento do senador Ruy Barliosa o. t•e
speito da internação do senador almirattte 
Wandenlcolk. 

Sala das sessões, 30 de maio de !893-
Theodoreto Souto. 

0 Slt, COELHO RODRIGUES manda it mesa O. 
a seguinte 

REOTIFIOA.QÃO 

O meu aparte ao discurso do Sr. Ruy Bar· 
bosa, inserto na segunda columna u11 pag. 176 
do Dia1·io da Con(JI'esso de hoJe, deve ser lido 
assim:· E' exacto· que o. notícia uo. nomeo.cfi.o 
daua pelos jornaes, recebidos na ::;uissa, ondo 
mo nchll.va no principio tlosto anuo, for vivo.· 

~ ,,, ' . ' '• " . . 
SUl! ADO 27 - f, I 

. . . . 

mente criticado. por vnrios bro.zileiros, que 
Jit estavam. I 

Sala das sessões, 30 de maio de 1893 ;_ 
Coalho Rod1·igues. · 

Não haventlo mais observo.ções, dá-se por 
approvado. a neto. da sessão anterior: · 

Comparecem durante o. sessão mais os 
Srs. f enadores: Firmino do. Silveira, Virgi!io 
Damnsio, ·La per, Bro.z CarneirO, Amarico 
Lobo e Esteves Junior. · · · 

Deixam de comparecer, com causa justifi· 
ct~da, os Srs.: João Pedro, Francisco Machado, 
Nina Fi beiro, Manoel Barato., Cunha Junior, 
Gaspar Drummoml, Monteiro de Barros, 
Joaquim de . souzo., Paranhos, Aquilino do 
Amaral, Generoso Marques e Pinheiro Ma. · 
chndo; e sem causa p:Lrtici pada os Srs.: Thomaz 
Cruz, Oliveira. Gaivão, Messias de Gusmão, 
E. Wandenl\.ollt, Joaquim Felicio, Campos· 
Salles, Joaquim Mut•tinho, Ramiro Barcellos 
e Julio Frota. 

0 Sn. 2' SECRETARIO (servindo de :t•) dit 
conta do seguinte. 

EXPEDIENTE 

Officio do Ministerio da Justiça e Negocias 
Interiores, datado de 29 do corrente mez, 
communicando ·que fica it disposição do Mi
nisterio da Fazenda o credito de 130:000$, 
consignado na verba-Secretaria do Senado
do- actual exercício, para impressões, publi
cações e reda.cção dos debates e para o ser
viço tachygraphico.- Inteirado, 
· O SR: 3' .. SE!ORETARIO (servindo de 2•) lê e 
vae a tmpr1m1r para entrar na ordem dos 
trabalhos o parecer 

A commissão de constituição, poderes e . 
diplomncio. examinou com a devida attenção , -
o projecto n. 3, de 9 do corrente mez, apre· · 
sentado pelo Sr. senador Theodoretosouto. 

Neste projecto se detet•mina : . 
1•, que em observancia· do o.rt. O• da Con·· 

stituiçfi.o o rJoua·l'no nomeará um interventor 
naci~nal no estado do Rio Grande do Sul, in· 
vcstmdo-o do todos os poderes civis o milital·cs 
necess11rios no desempenho da suo. missão; 

2', quo o m~:~ndato do interventor cessara 
logo que, resto.belecido. a ordem o a tt•anquiJ. 
lidttde do dito estado for ello reorganisado 
de accordo com os Jll'incipios constitucionnes 
da União. 

'.· 
' ·7:t.:: 

' ,.,• .. :.~ ..•... 
~1'~ 
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1
· ;1~1~~ 1. ,' · ..1 H ·:1 i11 

i. ' !" f'l '·i• l f 1[1·1• ·· ' A commissiio presume que o antm•rlo Jli'O· a fin•mnht -roncrc•ltt c tlcfinitiva, emquanto. a . 
I, ~ 11'l,, )11:(' ': ' t l 1· - '- ' . I - I . .. • 1: ]CC o, USIJ.Ill o ln exprcssao rJOO·'''''o, al!tule ao · <OuCt'U.IUIL nac1oun. 11110 r•eso v;t o contt•arw. · 
I :[i ~·'fi/)i ~ · 'Poder Executivo d11 Uniilo r:etlP1'ttl. E' 11 e>sD O pl'inwiro pr·incipio ú a tlelcg·ução formal, 
·'. .h !iii,,J · · -.,_ poder, pJrtanto, que se pretende in1•c;Lit• d:t inte:;rtt, ab>olut:t das att!'ibuir;ões ciuis ·do 
l . jf .1 ~h1 ·· · õ:Lttrlbuição de nomear um interventor na- Potlet· Execut.ivo Federal, delegação essa não 

1

1

' I iii·]· ·. clona! no estaclo do Rio G1'ttntlo do Sul, com n.ut.ori~ncla nem JlCI'mittida J10t' nenllUm dos 
1 ~I lt!j'~· · ·· · todos os poderes civis e milittucs neces"i\.J'iüs ttl't.i.0"0S elo nos· o e:;t .tu to fumlitli1etlt,_tl . ..j I !~I . ~. ,, 
1
1
. · 

11
_,
1

,1, •• ,·,1;1
1

ii'l1'·,:: •• (diz o pro,jccto) 110 desemp1•nho de su11 missilo. . O f'Cgnndo ó 11 Jh.cultlado. que implicita·. 
• p - Qua!s~j11esto. missü.onilo o diz clit!'a.mcnt." m•·nte sn coul'er·c a C5se delegado interventor 

j< /1
11

111,
11" iij! ·_. -. . nem o. especificu. o r~lel'ido projoct,o; mns·nc- pnJ'I1 abrogn.t• 11 c .. nstituiçü.o de um estado, 
· [. crescent11ndo no seu n.rt. :.!"-qtw o nmmlat,o destruir totlos os poderes [10t' elle in~Lituidos 

_, .. 1// r'··~--,~- ,·1:1~'·. -...... ·:···.· . 
.., · ,, . . _. do interventor cessara logo que. t•cstttbelecitl:t c erigir sob1·e os d~st.roços de todo o seu me· 

a ordem e 11 trttnquilli.tlitde do dito e>tHdo, filr· cn.nismo instit,uciotHtl, tuna organis11~iio nova, 
' i i~ ·I , - eUe r•m'oallisado de ttccortlo com os pl'ineipios mOlHad:t cmboJ'tt, como diz o pro,iecto, pelos 
i .,

1

',' Jj·1:),:--, constltncionaes d1.1 União, dovo-se inltwir•: l" pl'ineipio' constitueionao~ da Uniã'o, 
..1 :/,!:'

1

.

1

':!'
1 

· que· o 11m dcssõ:L interven~ii,l ó o remotleli\· o illustl'utlo >tutor do prnj~cto pen ;1 que 
:o , . . . ntento daq Instituições politicas desse estn.,lo; tilo estran\itt e ingente t:lt'd'a pôde ser com.: J 11 ri I~> 1l' .' · 2', que p:1ra esse fim o intervontot• se!'it in· mcttidit eom autol'i~açilo do Congresso a.o 

!lq i). r::·-''' vestido de pod.eres tiio extraordin11rius. tars c PoL!l'l' Jlxccutivo, o pócle ser JlOt' este !eY11da 

l :/rlj~l fi, ~.: tle tal cn.mcter, como nenltuns exislem no :10 ealJo em olJset'Y<LlJCia r.lo •(jtJO dispuo o ar." 1 ~" ,,, ' • jJosso estatuto fundamental ttl.tribuitlo' <t tig-o G' da Constir.uiçi'io da lteiJUIJ!ic:t. 
' 't\

11 i',!j':/. . t d d · t't 'd · • l · I 1 -I qua quer: os .PO eres lllli 1 l1l os )l)l' esse A comnus>ao pet o venm rmm c ec lll'!l.r que 
,11 ri ,I ii r t tut l I l . t t 

l"l · :. i 1!- mesmo es õ1 o. neste moc o ele compro tcnt et· c m ot•prc ar o 
· ~ 'l ,r" .. -"1lcommissi'io relendo o cttpittll•' :3" lia Con- ttrl. O' da Constituição, lm. mais ele uru equi· 
j11~ ll'.A:· stitu:çii:o dil. RepubliCõl. que tem por ti.tuJo-: voco; mttis de um:t obsclll'illadc, que cumpre 
, 1 j / ·

1
• ''i'l· · Das att,·ibttiçüe., do Podo1· R.o.·ecwi~ ·-nü.o ett· cscltt1·ecet• c tlissi par, não súmentH 1mra dutcSt1 

·I 1 ' {[fi · contra cm nenhum tios parug-ra.pho~ nu1ncra· dos principies ftulllitmenlaes soi.Ji·o os quaes 

•
J

1

! ) ,j J /1r,·~l;i J
1

_
1

;,, __ • · _; :_.' . dos do art;-48 (torto e !lo com prchensi v o dtts reJlOll'tt totla a nossa structm·a constitucional, 
· J l!~l · referidasattl'ibui~oües ) cl:msula al~umtt pela mas :ti!Fht}Xtl'a, prevenir l'utmos desvios que 

•. :rrlj~IJI:··. < qual.sc faculte ao Poder ExecutJvo permis-i'io só po:il'm conduzir·no~ ttO despotismo ou 

l !f~"!.~~-- pltl'i1 intel'vir. nos estado>, dit•(•Ctl\ ou indit•e. :i. anaJ•chia pcl:t violação tios preceitos que 
i I . . ct:tm_ ·ente, r1or si ou tlelegmlo séu, stl!vo nas siw a g_·a.rantia rltt cst:tl,_ilit.lude dtt. propritt 

' 'I; 'I ,, . : 

1
,~ I'· .

1
• õ . hypothescs previstas no§ 15, o rt1ml e conce- União. Om, o>ta só púllo suLs1stit· pelo mais 

1 :
1 

d.ll,i! , i · bidO nos ~eguintes termos: « Decl:trar por ui rt•ligioco respeito tt tl.utonomitt dos estl\dos ill-
. ~~~ t \ ou 110r seus agentes respmlstwei~ o ~stttdo tl~ tle!'ados 

·, ;; j·; ·:1' · . i sitio em qualquet• ponto do tet·ritot'io naciomd, O :tt·t. G·• dtt Consl.it11kão nilo autor i-à. a 
:jl' · :, · ' i ·nos easos de oggrPssi'io estrang·ei-t'i1 ou ~l'llvc violat,:Cio _cless[l 11utonomitt. Elle ó assim con-

- ~· 1• .. :lj':. ·.·r·· - · t t' ( t G •• t 31 1 · 1 . commoçtto m e~ mn» ar . ", n .. ->;ar . ' ce Jlt o : 
I . r~ :· :: :. . n. 21 e art • 80 du. Constitui<;ão). «O governo feriem! nl'w poder>it intervir nos 

·. ~,_J .i- i)i .;r· - .la se vê, pois, rtne entro 11 ~ ttttl'ilmir,nirs neg-ocius pcculittr·cs dos csl.;ulos, salvo : 
.. •1· ,,. ,. const,ituclonn.es do Potlct· Excculi v o m1o 
· · ,. 't'• '' · 1 1 · t · 1 I", [1''l'U t•er·lelli'r• 1'n\'U'"•'o estr,•tJl0"CJ-l"' _ou 
· •' :;; ·•:: ~~~sJ:~e~s1 ~61)~~\~~s 

1~ ~~~~~~· o'1j',~1 ~~~~~~~\~~:1~~ de um ~st~tdo r•m outt·o ; , ' · w 

· · .. : /11•' • i determinados nu § 15 do ar t. 48, isto Ó,Jlttr11 2'. para manter ~~ fot'ml1 repu b!ican11 fctlc· 
· ..; ,, d · l mtiv:t ; !; 1;; f:~. e:ce·1·cer o po r'l4 marc'a · cm caso~ Ul'gentos o 

1 1 
t . 

·-!'~'' 11· isso mesmo somente n<t ausenci« do Cong-resso :Jo, para resta .:e tecer a ort em e 11· L'anquil-

' ,,.

1

r_'L ~·,· Nõ:Lcional. . !idade nos estados tt requisiç:ilo dqs respectivos 
Est11ndo actualmente reunido o Cono"'l'e>so, gc>vcrnos ; 

I" ': " d t · t 1 1 1 •l", [Ji'l'•'' ·,ts.<.e~·ttt•.·•t• ·,1 ex·eot]r:•,"to lla·a le1's e 
-~:-~~,·,·',. · ' ..• ;f,

1
.. u evi en e que o ]ll'OJec o su >me ;ti< o ao ex- • ' · .. ' - ' ! ame do. comissão não cog-ita clesstt hypothcse, sentenças fbrlemes.» 

niio so r<!l'ere :'t dncllll'j.lÇÜo do cstlu.l" do sit.io Do cspiril.n o do~ tct'mos desta artigo resal-: · 
1 /: e nti.o compreltcndo poJ'tttnto o e1tsn l'Spl'cial tam V:r1·i:r:< qtH"t,,.es que convcmelucitlar. 
'J -i:l,· :;. previsto pl'lo art. <18 lltl CoHstitui~ilo d:1ltt:· U:<tullhtt.k>t:r. luen\·iro-o govct·no fodeml-

''l publica. fJ'-"' tJIIil. r·xp1·imi1' o legiRhttlot• constHuiutr. '? 

~
. I r·l' ,:,· A attl'ihui~íin, p01'lnnto, llL\ qlw ~e ]ll'.'Clll'l\ A IJ'l-' CllcitlllllO quiz llit•cctanwnte al-

·rr· ; lnwstit• o PorlC\l' I•:Xl'CIII.ivn pl'lu l'ei'UI'lllll j\1'0- lutli!' ~ 
\ ',;,. jrct:1, niio ó L'lliiStil.nc!nn:>l. .-\o Pttdi'J' Exr•eHtil·o tlit União t\Xcrc!tlo pelo 

, ;' 1 A l!Olllllli>,i\o jlllg'l_l· tll'I'L:t' pnllt]C'J':tl' qur.·. 1111 I l't·r•sidr•!r: .•. <L• llt:pulJ!ie:t, como cltele electivo 
1,_1

1 

1

j. RO\\ COilCt!Íi.O, "{JI'LI,ICt:LO 11. :l, t'llf.!'l\lillll tlis- tln. l\a).11 '/ . 
ptt~i.Qtil'G o ntl! pt·lnciphr8 llo\'O':i J'(·.pugnant;e~ ú :\'l't.:t\llt'td.c•, urí.o; .mas sim 'n.o conjuncto 

~i~ . lllii,Ul'CZil O 1'1 i'•ll'l\Hl das ill~l.iLtti<;ÜL·~ (jllO lltl• ti,_,; JlOdl'l'I)S C[l\0 COIISt.it,t1QIJ1- O !/O,Cl'/111 {i:· 
:. ·· · o,ttU\.mos, o d11R r[lolllOO ó u. Con•illtuit,~o ;·e~al'll.l tl~,-,,t utJ. Uniii.o l3l'll.~ileira., 11.0~ qtmes, embot•u, -,; ' ·.. " 

. ; ~' .. i 
·h : 
!1: r) :r , , 
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· ndepondente~ e soberanos na esphera delimi- no seu alicerce fi1cllmente se esboroaria a.o·· / : ·''if! 
tada das sua.s l'uncçües, traçou ruins que não ]!rimeiro golpe qu~;~ sobre ella vibrasse o 

1 
, >: 

podem ser transpostas sem r?mpe:-so. o e9.uili- mandataria infiel qúe acaso subisse ao .. · •. h·~ 
brio de tOtio o nosso mecamsmo m~tJtucJOnal. poder. · · • ·-r;Hê.·• 

A' commis~iio 'jlarece clara a intençíío do le- Em taes condições níi.o teríamos 11m presi- '·{~::·: 
rrislador constituinte e nada obscura a locuçíi.o dente tia Republica, miL~ um verdadeiro di~ . ;, . ;_;:-: 
por. el!e empreg;:da ,; mas quando ·fosse euo. ctador e a força cen1,rifuga do poder não con- '\+fii'?' 
dub1a, quuntlo nao fosse esta n comprchensao trabalo.nçoada pela força centripeta, dtwia lo- ·· I·>~· 
exactp. do espirita do aJ•t. 6' da ConstituioiT.o, g~r iL installaçiío de um cesarismo av;tssttllndor 1'');~ 
e quarido esta. não fosse a melhor definição e mcontrnstttve!. ----- -·'·.-,:;· .. 
dos termos em que está. redigido, n boa, I!Cr· . No c;Lso· Lia ·Ria Grande do Sul o que s~ St>.be .. ·.,,;,t 
meneutica nos aconselharia a procnrn.t• na é que esse estttdo chegou a constituir-se nüt'· ... [;-}, 
constitui~ão dos Estados Unidos dtt Amcrica mu.Imente ad instar dos outros estados da >·':" 

· a disposição simihtr e referente ás mesmas Uniíi.o. . . ..:: ·:::;;:' 
prescl'ipções. constitucionaesdo art. 6". Que uma revolugão intcrcurrente· ·abriu· ·'·'.';;:;; 
· Eis' o que· diz a Constituiçíi.o Americana um parenthesis na sua vida constitucional, ~i:iji: 

llll. sua seeçíi.o IV. · depondo as suas n.utorid;tdcs constituídas, · ·";:,) 
« Os E .• tad •s Unidos garantirão a a~rla cs- mas sem que esstt revolução chegu.sso a te1• . !·~--..;.~ 

todo nestlt União uma fúrma de governo rc- uma· Jbrmultt concreta., subst.ituindo ·pelos . · ·:-.,i 
publicano e protegerão a cada um dellcs meios regulares a Constituição anteriormente · '·.:.:::~~ 
contra a invasão e tt pedido da legislatura ou ndoptadtt por umu. outra. · · · :· ·. ·';':·· 
do executivo (qunndotu.legi~ta1tm•l!- nüdo possa Que apos essa umrt outra revolução repor. . ;.::; ... ,· 
ser convoca<liL) con ra v1o encta omes- a.s mesmas autoridades depostas, restaurando 
tica.» o regímen da primeira Constituição anterior- ... :.·~\: 

Referindo· ~e a esta disposição, diz um dos mente ado'jltadn pelo CongT~sso Constituinte 
commento.do,·cs da Constituição Amel'icana: de>se estado. · ·.·• ' · 
· «Este ti o unico caso em que o governo Que investidos dos mesmos pÓderes que lhe~ · ·~::::;, 
pelo .~.~~~ nom~< co!lectiva se obriga ao cumpri- Jbrnm primitivamente outorgados continuam 
monto de um dever. · n ter assento no Sunndo e na Ca.mara dos 

Neste caso u obrigação é dos Estados Srs. Deputados os mesmos representantes que 
Unirias 1inra com os estados. » desde a Collstituinte Nacional exercem o man-

Cam ligeir·a. difl'erença nos termoR, esta ó a dato politico que lhes foi conferido. · . l 
mesma dis]lt•~içlío contida no nrt. (}'. dtt nossa Que portanto, não se podendo conte.•tar n · · • e-,. 
Constituição. e em!Jora sejam estes diversos, e legitimidade dos poderes existentes ne~8e es• ·:,.··.·.·.·.~.·: ..• ~_;.· 
amesm11 a it:éa contida nelle, e é o mesmo tndo,nilo Stl póde admittir .COil.<lituaiOflai-nent" ··. 
o· espirita que anima as palavras empre- a hypothese tle uma 1·eor:]ani.<açno, a qual só ·" 
gadns. poderiu. ter lugar no cnso de qualqu.;r· l,enta- . · 

O governo federal no Brnzil, como nos Es- tiva do. parte desse mesmo estndo pam romper;. 
tndós Unidos da Americn, compõe-se de tres os laços que o vinculam lt União Brazileira, · 
poderes:-0 Legislativo, o Executivo e o .Tu- nttontnndo assim, nessa hypothese, contra ·a 
diciario. Foi, p01•ta.nto, a esses poderes re- f<irma t•epublicana federativa. 
unidos quo n Constituição impoz a restl'ic~íi.o Si lw. necessidncle (e a com missão não cc
contida no roJ'erido art. !l•, prohibindo·lheR a gita agora desta questão) de regular-se o modo 
illter,·euçií.o nos estudos, s;tlvo nos ctt:<os e:;pe- pelo qmtl deve ter execução o que está dis
ciflcnLios nos seus ns. I, 2, 3 e 4 e p:tt'lt os posto no al't. 6° da Constituição, essa necessi· 
fins nulles determinados. t.lado sé· poderá sur satisfeita por uma lei .de 
. Fttcilnwntt> Stl comprohcndo quo sendo a ctu•acter ger!tl e não por meio de ruvoluçiies 

Nação Bmzileirtt uma Il.opubllctt Federativa p~rciaes conccrnuntes n este ou áquelle · es· 
·constituída p·,Ja união perpetua e indissoluvd tudo. · 

' .das antigas proviucins erigidn.s em estados Assim pensando, julga 11 commissíi.o e este. é 
nutonomos e independentes com.11s limitações, 
estntuidas no nosso esttttuto fundnmentnl, 0 seu parecer: 

, não :podia estar na intenção do legislador con
stitumte conceder a um só dos polleres (o 
principrtlm~ntc no Executivo) tt facnido.de do 
illtcrvit• nos ,,stndos, dando-lho com potencio. 
lltll'tt disc.-J•nil· pol' si só llllitl n lúrm;t repu
bli<loum do H' ~~ g-ovr·rno o qual o. logi ti mi· 
dut!u t~O' i<Oil<.r<'B locars neiles exbt1lntes. 

SI no Pudct' Executivo se concedesse eslitt 
1ltcnldnde; minnda pela base Jlcaria n 1edera
ç&:o ctos estrulo~ e e. União brazileir!l. n.cUa.nte 

Que o projecto apresentado pelo Sr. senador 
Theotloreto Souto níi.o deve ser adoptado. 

Snltt rlns cnmmi~~íles, 24 de maio do 1H93.
Q, Bac,l'J!toa, reh<to:·,-.-lr'··i·'''·' L ·l•o (ile· 
nccordu, 'mus com uum J!"uu<·l'ttçiLP a f->zel'). 

A commissiío de justiça e leg-isluciio con~ 
carde. com n conclusão exarada no parecex: 

.: . 
. .... 

·'·: ... 
··:•'·'\. 

·.~~ 
····: 
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supra, salvo algumas das consideraçues que o 
1\lndamentam e de que diverge. 

Sala das cómmissões, 30 de maio de 1893.
Gomensoro.-J. L. Coei/to o Oo.mpos. 

O Sr. Presidente- O Sr. senadot• 
Nina Ribeiro communicou-me hontem que 
por motivo de saude tem deixado de compa· 
recer ao Senado e esta impossibilitado de 
continuar a trabalhar na commisslío de legis· 
lação e justiça do Senado. 

Em vista desta communicação, nomeio p11ra 
substituir interinamente o Sr. Nina Riõeiro 
naquella commis~ão ao Sr. coelho Rodri· 
gues. 

O Sr. Elyseu Mnrtlns-Em uma 
das ultimas sessões da semana passada o hon· 
rado senador pelrl meu estado, o Sr. Cruz, leu 
ao Senado um telegramma que dalli lhe füra 
transmittido pelos Srs. João da Cruz e Marcos 
de Amujo, accusando o governn.dor ue estar 
recrutando amigos de S. Ex., temlo 11 forçn. 
polici11l invadido lilzendus, arromlJando casas, 
etc. . 

Impressionei-me, St•. presidente, com est11 
noticia ; porque nunca aconselhei o emprego 
da 1'ot•ça ou d11 v iolencia, tanto mais quanto 
na hypothese isso feriritt de perto·a nossa lei 
fundamental, cuja integridade nos cumJll'O 
zelar. 

Achei, como disse em aparte 11 S. Ex., que 
prov11velmente se havia exaggerado aquello 
caso, mas fiz o que me cumpt•ia; tclegl'a.pllci 
ao governador do Piauhy, d<lndo noticia. do 
telegr11mmo. que actbl1 va de ser lido no Se· 

. nado pelo Sr. senador Cruz, pedindo sobro 
ello informações. 

Este'telegramma. que expedi teve resposta 
por despacho de so.bbado o della nlío dei logo 
conh.ecimento ao SenMo porque ni\o me Jbi 
}lOSS!VOl, 

~Ias far,o-o hoje, pa.ro. tranquillistw a con
sctencia. desta Camaro.; llois que eJrectivo.· 
mente não se deram D.Ui as violencias accusa.· 
das, contra. as quaes, como disse, eu seria o 
primeiro a pronunciar-me. 
. O St•, governador do Piaully diz-mo quo ó 
mexacto o telegra.mma tmnsmittido ao Sr. 
Joaquim Cruz e refere os factos nos seguintes 
termos (L8.) 

Eis a.qui o rncto n. quo se reforiu o Sr. sena· 
dor Cruz, explicado deste modo Jlclo "OVer-
nador do Pialihy. o 

Tro.ta-se simplesmente da Jll'isão de crimi· 
nosos,-de indivíduos que atncar11m umtt es· 
coita pr~ra. tonw.r presos. 

Quanto no recrutamento, o goverml(lor 
diz-me. (L8.) 

Ett creio, Sr. presidente, que ell'ectivamente 
~~~~im ó, tanto mo.is. qu11uto a. uJI1rmativ11 do 

Sr. senador Cruz funda-se, segundo dopre· 
hendo uo resumo do seu discurso, em um11 
simples pt•esmnpção, a de que o recrutamento 
estav11 sendo feito a.Ui por telegramma, trans· 
mittido ao governador pelo Sr. ajudante-ge· 
neral do exercito, o qual, aliás, lhe pedia vo· 
!untarias. Ora, volunta.rios não são recru
tados. 

0 SR. COELHO RODRiGUES-AO menos não O 
devem ser. 

0 SR. ELYSEU MARTINS- Ao menos não O 
deve!Jl ser ; e não é cri vel que o governador 
do Pmully tivesse interpretado tão mal esse 
pedido do ajudante-general, caso elle tivesso 
sido feito, o que igmoro. 

Já vê, portanto, o Senado que o governador 
do Piaully continua a manter-se correcto na 
administração do estado, que não tem violado 
a lei fundamenta.!, não autorisou o recruta· 
mento, e nem os agentes subalternos da ad· 
ministração commetteram as violencias, de 
que são accusados, com relação iL propriedade. 

Reconheço, Sr. presidente, que o estado do 
Piauhy ainr!a não chegou ao ponto que todos 
nós devemos desejar ; mas o fermento que 
ali i existe esta justamente no part.ido do nobre 
senador ; cntrcta.nto, é um dos mais felizes, 
qua.nto ó. manutenção da ordem public11. 

~J.o.s as pequenas alterações que porven· 
tura alli se tenham dado, garanto ao sena.do, 
por minha vez, que são tão insignificantes, 
q naes 11s que podem resultar de 1\lctos desta 
orde!U, que não ala.rmarão nunca o espírito· 
pubhco, porque a.administmcão tem sido cot·· 
rectissima, mantendo-se o 'governador com 
toda a. cordura ; tendu·lha eu sempre acon
selhado, por minha parte, tod11 o. condescen· 
dencia par11 com os adversa.rios, de modo a 
acalmarem-se os espíritos e remover os ob
s~<Wnlos, que porventura o espi~ito de opposi· 
~·ao cxag-gerada, como a que a.llt se fil.z, possa 
l~vanta.t·. 

Nestas cotllli~·iies me parece que o Senado,. 
entre a. a!lir•nuttiva. apaixonada do dous ad· 
versarias do governador e 11 deste, que fulla 
no sau caracter official, não hesitat•U. em con· 
cordar quo os factos se não passaram como e 
St•. senador Cruz aqui nos disse, referindo-se 
ao telegramma. que lhe l'oi tr11nsmittido. 

Creio lllt integridade de caracter do "Over
nndor do Piauhy, e estou convencido Se que 
o telegramma tra.zido ao conhecimento do Se· 
n~do pelo Sr. senador Cruz não passa de uma· 
tt•tca de adversarias políticos, qua abusa.ra.m 
1lt1 boa fó da s . Ex. 

ConcluiJl(lo, requeiro tt V. Ex. que consulte 
o Scna.du se consente na publir•a.ção do tcle
gt'I11Uilla llo governador no Dioria do Con· 
grosso. 
•0 Sn. COEWO RODRIGUES - Não . ó preciso 

porque o nobre senador o leu. 

. < 

.. 
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O Sr. Cruz-Sr. presidente, ouvi com 
toda a attenção a leitlll'!l. do telegramma que 
foi dirigido ao meu nobre collega represen
tante elo estado do Piauby. Estimei bastante 
que V. Ex. tivesse ·passado telegramm11 ao 
governador do Piauhy procurando saber da 
verdade a respeito elos Jactos 'por mim apon· 
tados em outra sessão desta ca~a. 

Devo sutentar e dizer ao Senado que real
mente deu-se o recrutamento forçado no 
Piauhy, pois, passando eu um telegrarr.ma 
pedindo os nomes dos recrutados, não aos 
Srs. João da Cruz e Dr. Marcos, e sim a uma 
autoridade, em resp3sta obtive este tele· 
gramma, ao entrar no Sen(l,do. Este tele· 
gramma é do procuradot• seccional do Piauhy. 

0 SR. ELYSEU MARTINS- E' Úm dos m(l.iB 
exaggerados p(l,rtidarios que a opposiçiio 
conta. 

O SR. Crtuz-E' o unico nmigo que lá tenho 
hoje empregado, e que escapou à derrubada 
geral. 

No telegramma quo passei ao procurador 
seccional, tambem pedi que me informasse 
si já. tinham sido recolhidos M Thesouro onze 
contos e tanto que foram arrecadados do 
imposto do dizimo sobre as fazendas nacio
naes. 

0 SR. ELYSEU MARTINs-E' preciso V. Ex. 
notar que os criminosos que se prl:lndem para 
receber castigo não são recrutados. 

o. SR. CRuz-O telegramma é o seguinte (ltJ)= 
« Therezina, 30 de maio de 1893 - Se

nador Cruz - Rio. Estou tratando recolhi· 
mento, governador difllcultando. Recrutados 
Altamira soltos habcas-cm·pus juiz Calheiros. 
Tranquillidade restabelecida.-Eii1s Marlins, 
procurador seccional.» 

Pela leitura deste telegramma,fiquei real· 
mente satisfeito, por ver que os recrutados 
já estão gos11ndo de sua iiberdacle e que a or
dem no Piauhy achil-Se restabelecida. 

O SR. Cnuz-Satisfiloo:~. V. Ex· Diz o artigo 
d'U Dim·io, jornal da opposiçiio (18) : 

« Roubo fiscal- Destaca-se entre os repe
tidos e vandalicos ataques li. propriedade, or- . 
denados pelo capitão, Cariolano, a título de 
contribuição, a penhom e arr(lmetação de 
quinl1entos novilhos e vinte bois pertencen
tes il.s Jazeudas nacionaes, de que é concessio
naria o Dr. Antonio José de Sampaio, para 
com o seu :producto eifectuar-se o pagamento 
de li :200$ provenientes do imposto do di· 
~m~ . 

Este acto, além de m11nifestamente nullo 
por incidir sobre bens nacionaes, que não 
podem ser tributados pelo estado, segundo 
preceitua o nrt. lO da Constituição Federal, 
foi (l.companhado de um cortejo de immora
lidude~ tão revoltantes, que só nos !1treve
mos 11 denunci~tl-o depois de termos em nosso 
podet• documentos offici(l.eS incontestaveis. 

Nos fastos da actual dictadura militar, aliás 
fertilíssimos em clamorosas extorsões e ille· 
galidades, tal vez não se encontre um roubo 
fiscal mais audacioso do que essa arrematação 
de bens da Uniii.•) para o pagamento da taxo. 
estadoal. 

O governo geral, ferido por esse escandalo 
inaudito, mandou sust11r pot• telegramma se· 
melhante pilhagem, determinando ao pro
curador seccional que fizesse recolher aos 
cofres ger•1es o praducto daquella criminosa 
arrematação. 

A importancia total da venda do gado ele· 
vou-se a II :010$; mas desta somma apenas 
foram recolhidos ao thesouro do estado me· 
nos de 8:000$, porque os encarregados do go· 
vez•no dividiram entre si uma grossa fatia. 

Eis o modo pelo qual os agentes do capitão 
Coriolano partilharam camarariamente dessa. 
verba: · 

Fet•nando Dt•ummon(l. ...... . 
Luiz Bru.ndiio ......... : . ......... . 
Cornelio Martins ..........•.• 
Isaac Drummond . ....... ·., ... . 
.roa:q~im Moreira ............ . 
o J UlZ o • o • I o •••• I o I •••• o ••• I • 

FieL.da ferra ................ . 

I :647~00 
454 000 
745 00 
300. 00 
,150$000 
200$000 
108$000 

A primeira parte do telegramma ó I}; re
spost(l, sobre ns infot•mações que pedira, em 
vista do artigo de f'undo de um jornal da 
opposição que, si o Senado me permittir lerei Na historia das patotas, das extorsõQS, das 
para que o Senado fique sabendo o interesse (l,ruitrariedndes commettidas no governo do 
que tenho afim de cumprir o meu dever de c(l.pitão Coroliano, essa celebre arrematação 
representante, principalmente no que diz re- ha de ter lof(ar saliente. como um dos actos 
speito oos dinheiros publicas. mais característico.; do per iodo de corrupçíio 

O SR. ELYSEU MARTINS - Nós todos nos e aviltamento que estamos atravessando. 
interessamos. E deante destes factos irrespondiveis, es· 

magudores da probidade do actual governo, 
O SR. CnTJz - Mas eis aqui o que fez-me 0 jornal official, imposstbilitado de produzir 

passar aquelle telegramma · uma defeztt sóri(l., atira contra nós os mais 
O SR. EWSET MAltTINS - Si V. Ex. Iõ o .desp1·esivcis conceitos, no intuito de arm~tar· 

ttl'ti.I(O da opposição tal quttl esta, entuo fico nos no terreno dos insultos l?essoaes, fugmclo 
so.ti!fóito. · assim á diseusslío elos actos crtticndos. 
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Estamos, porém, no firme proposito de não 
d!lr ouvido:> a.os clnestos dn nrgilo governista 
limit•ttJdo-noR exclu~ivn.mente u. clesflbrar o~ 
u.liuso,, os crime~ q Utl. se mui tiplicn.m de modo 
assombt•oso na administmçiio do estado. 

Não desconhecemos os perigo~ q uo enfL•en
to.mos na posição arriscada. ern q ne nos acha
mos collocados, mus o nosso dever de repre
sentantes da opinião puulieo. d:i,-nos a força 
necessarin. para al'!'ostar todos o~ Sl1crlficios. 

O crescente despotismo do capit.iio governa
dor ha de encontrar em nbs uma b>J.rreira, 
sempre p!'estes a oppôr-se destemidamente ás 
suas constantes usurpações, se,jam quaes fo
rem as consectuencias da nos>a tameridade. 
Atca jaela est, 
·.Sr. presidente, eu poderia trazer out!'OS fa-

. ctos ao conhecimento do Senado •.. 
f.'.O SR. ELYSEU MARTINs-Assim desacompa
nhados de provas é i nu til que V. Ex. os 
traga.. 

O Sa. CRuz-Quer prova. mais evidente do 
que este urtigo; onde vcem e;;tampados os no
mes dos indivíduos 1 Desl'jO ó que lutjn. a or
dem, a. ju.;tiça, o direito e llscalisaçiio do·. 
dinheiros publicas. 

0 SR. ELYSEU MARTI\1\S-Niio quero outra. 
cousa.. 

O S!t. CRTJZ-0 Pín.uhy está pobro, e o Se
nlulo ha .de lemLrar-se do pr?jecto que aqui 
apt·csenteJ sobre poços artes1anos, dizendo 
ne5sa oc~osiüo que, com a emend11 sobro açu
des vinda ela· Co.mara, nlio tel'iamos nem 
poços ~trte;in.nos, nem nçurle:~. 

No emt!mto, senhores, digo e com prazer, o 
povo do Piauhy, apezar disto, npezu.L' dos 
desperdícios dos dinheiros.publicos, como acon
t<·ceu com osta verba ... 

0 SR. ELYSEU MARTI\1\S-Mas V. Ex. niio 
pro_vi,!: isso. Não silo artigo~ de jornaes da op
post~•ao que V. Ex. deVO\"!!' trazer para aqui, 
deve vir armado de provas Icgttes. 

O S!t. CRuz-Queriit até evitar de fallat' 
sobt•e e,tas cousas, llOrque, digo com 1'ran
!lue_zn:, uquelle P?VO é JJOnesto, pois muitos 
mliiVLduos que Joram contemplu.Uos com a 
verba a quo jú. allutli ttinda se conservam 
com ns import!lncín.s, esperando que o "Over
no da União monde para 1\lli um fisc;l com 
orçamento e estudos 1llitos sobre a lniLneiru 
p~r que st1 tem do con~truir estes açudes, c 
uu_c~ pelo systema adoptado pelo governador. 
E Jtt que meu collega quer as provas ... 

9 SR. ErxsEu MARl'INS -E' o que dc
S<JO. 

O SR. Cttuz- Eis aqui u jornal offidal do 
Piauhy ( illoglrando), •• 

0 Sn. ELYSEU MARTINS - São nrti "OS do 
tornai, o 

O SR. CRUZ- •.. e vou mostrar a maneira. 
por que os duzentos ,contos, foram distri
buídos. . 

Nilo venho aqui fazer opposiçilo 11ystematicn., 
quero dizer ao Senado a verdade... · 

0 SR. ELYSI!lU MARTINS
1
-Pois e O que não 

Jlat•ece. 
O SR .. CRuz- ..• e nestes principias é que 

espero que o meu collega me auxilie a!im 
de que aquello povo vossa erg-uer-se, a1im 
de que possa haver alli a r•epuhlictt, mas a 
republica como todos desejam ; a republica 
d;t moralicladc, a republica 1le princípios, 
para que haja orient~tção, para que deixemos 
essa politicagem p0quenina, mesquinha, 
de vinganças e de esban·jo.mentos e cor-
rupção. ' -

0 SR. COELHO RODRIGUES-Não tenho parte 
nessa politicagem ; talvez o nobre senador• 
tenha mais culpa nella do que eu. 

O SR. CRUZ- Não tenho, níio tenho, 
permitta V. Ex. que o atfic•me. E devo dizer. 
a V. Ex., desta cadeira, que, por occasião 
do golpe de E>tado, eu disse aqui que lamen
t:wa e sentht que V. Ex. nilo se achasse 
nesta capital ... · 

0 SR. COELPO RODR!GI\ES - Fiz O possível· 
pela paz da minha terra. . 

O Sa. CRuz ... achando-se, como se achava, 
na Suissa, em uma t·epublica onde lia a Ii-
herdade. . 

0 SR. COELHO RoomGUES-Lti. mesmo me 
!oram os telegl'ammas. 

O SR. Cauz-Por isso não quiz pertUl'bal-o 
um ~ó momento, mas fiz-lhe verdadeira .jus
tiÇlt,, pot·que ~i. V. Ex aqui estivesse, de 
cet•to que no dia 4 de novembro, quando es
tiveram reunidos em uma confot•cncia, no os
criptorto do Sr. Ely;;eu, os repre·,entantes do 
Piu.uhy, em maioria, não aconselharia assim 
no goverNador que lá estava, e quo V. Ex. 
( in I'O.co o~ cu testemunho) sabe pe1·1'eitnmnntc, 
que em tanto seu amigo como mtlu ... 

0 Stt. CoEr.uo RODRIGUES-Si não ora mais 
um pouquinho sou. 

O St~. CRUZ ... não consenteria que adhe
risso ao golpe de Estado, e, >i adl'teriu foi só
meu to a. con~elbo dos representantes que 
pllssarllm-llle teleg!'l1mma, ao qual protQstei 
energict1mente. 

O SR .. ,Er.YSE,U ~ARTI\1\S- I_~ si a enganado 
V. Ex.; Ji1 explique! o procodLmL•nto quu ti
vemos. 

,o_ Sn. Cnuz-EI~ aqui ele onclo p~u·t.lu a, 
sct~uo d" um part.ido que 1,·, C1Ht.n,yu, ~onsol.i
dlttlo, unido, •·e,•cndo de vm•dndnii'OS liomen~ • 
em que protlomiunva a llonestiüudo e quo 
era a republica nlli, ' 
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. O SR. Comwo RonRTGUEs-E it qun.l sacl'i· 
ftquei todas as minhas aspiruç.ões politicas. 

O SR. q_Ruz-Pois bem; e destn. cadeira que 
declaro nao tet• concorrido par.t ll scisilo desse 
partido. 

0 SR. CoEWO RODRIGUEs-Quem roi que 
concorreu entilo ? 

O SR. CRuz-Orll, quem concot•rcu 1 OA 
rept•esent:mtes do Piauhy, que aconsdhttrttm 
llO governador que adlleri;se ao golpe de Es 
tado. · 

O SR. ELISEU i\IAaTINs-Est:'L enganado. 
. O SR: CRuz-.Nilo estou cnfr;tnndo En já o 

dts<e, mnda o dtgo e sempre Llil•ei, porque e a 
verdllde. 

O SR. Er,IsEU MARTINs-Pois disse mal. 
. q ~R. CRuz-Ent otanto, de proposito, nilo 

dtrtp;t umll ca.ri<'L a V. Ex., nCtO procurei ir 
com es'a polit.ica,gem de intrigas, pttss:tndo·lhe 
telegrllmmas; pur.-me tortt do tudo i8;;o, por 
que !wi de s .. rvir tt est11. rtlPLlblic::L como rlrJI'o 
servtr.com todo o interesso e patl'iotismo, hei 
de achn.r-me sempre ao Jo.do daq nclles que 
q!Iercm sustento.t• a, Constituiçü:o F<·der:tl, 
a.tildtt mesmo soll'rendo ingrati..tüe.< e de•loalcla· 
dos. 
·O SR. Er,rsEu MAn.'riNs-V. Ex. nii.o tem 

mais patriotismo do que qmtlquct' um de nós; 
é tn.n to por tanto. 

O SR. CRuz- Nem ponho em duvida o 
po.tf'ioti~mo de V. Ex. ; cada, qual sPguo o 
seu co.nunlto. 

Entretanto, V. Ex.,(rlit·i•tlnrlo·::e ao 81·. Coelho 
Rnd1'irtw:s), achando-se longe, e tal vez SAm 
que dessa procmaçilo a. «!tlguem», tt•rtiou-se 
a,qui de srtbet• si cru ou não V Ex. itncom
pativel com o cn.Pgo ele scn:Ldor. 

0 SR. COEWO RODRIGUES - Eu tinhll o.bdi· 
cndo. 
·. O SR. CRuz - Houve uqul' quem tt'rttnsse 
disso. E digo a V. Ex. q uc si o pllrtido fo
daral nilo o a.p!'escnt:tssc co,no · candiclo.to, o 
partido legalista o n.prcsentaria. 

0 SR. COEUlO RODR!GUES-Agr:uleç.o muito. 
0 SR. CRUZ -Qun.ndo rui ao Estado. ainrltt 

p~ocur_9i Vl'l' si consep;uitt concilirtt' o.l amig-os. 
Llt e~tao cllr.s que o podem dizm•. Dahi p:w:t 
cit, conservei-me só, iso!:Lrlo, no meu po.oto Llo 
honr~t. Nilo sei o quo ó ingt•ttt.idiio, só sei o 
que u 1eo.ldttde, o rlnve V. Ex, f11zor justiçtt !to 
meu c:wu.ctor, como devo rospeit:w o dos ou
tros, pn,ziio peht q nnl rendo ltomen~gcm ao 
cn.!'nctm• de V. Ex., que muito honrtL o 
Pin.uhy. 

O Srt. Er.nEu ~!AJn'INS - Pol' isso não 
deve !IL~Ol' o.ccus:t~Õe$ som pt'OI'<L~, sem do
cumon tos. 

O Srt, C1wz, - Por con~nq uenoia; meus :~e- · 
nhot•es, ó btt,t:tnto tru,~er 11qui ·toJos esses 
Jactos p~ra, ver-se tt. desorientação que vn~ 
pelo meu estado, pam onde foi um homem,· 
nü:o recla.maclo p2lo povo piuuhyense... . . 

O SR. Er,YSEU MARTINS- Foi mlllldado peio 
governo do. União, V. Ex. :,abe perfeita· 
mente disso. 

O Sa. CRuz- Agorll V. Ex .. iit confessa. 
que lbi mandado pelo governo da Uniiio 1 , 

0 SR; Ef,YSEU MARTINS- Depois que eÜo 
chegou ó que se l'ez a, eleiçilo, e !bi eleito. 

O SR. Cmr~ -Vamos procurar a. historia 
dos acontecimentos, e V. Ex. encontrará. que 
e!le teve o a.poio dos seus amigos que não 
sonllet•am reo.glr Lligtmmcnte, acoeitando-o 
por acclamaçiio e em seguida pov eleição 
adrede ·prepn.t•adrt. 

C >l'iOL1no, qu:<ndo para. lá seguira, me pro· 
paz di.zendo que, si' o Bar;to ele Urussuhy re· 
nunciasse o seu log;n.r de viee·g.wer·mtdor, 
podel'i11 eu eontar "omclle, e que me prBst<\.., 
ria todo o apoio; ao que eu respondi como o 
D>rilt todo o ltorneJii·de bem : · 

« O S!'. B:trilo de Urussa,lty não adhe· 
riH ao golpe ele Estado ; ó patriota, é honesto 
o nilo ac :c tará no estttdo qualquer intruso . 
que lá queira. e:11possar-se c[, podrr.» Conser
vou·se orn opposiçü:o, ma.s uma opposiçü:o que 
dero fazer ; opposiçilo sérm, sendo alli ftsca~ 
drlS tlinlteil'OS publicas, a.ssim COfllO os seus e 
meus ami~os. · · 

Não poderei, Sr. presidente, ler esta listll, 
que é eno!'me. O que posso dizer é que ·as 
200:000$, distribuídos para uç,ucles, o gover
nadot· q no lá estiL, suppondo por esse meip 
reorg-111isa~ o partido ... 

0 SR. ELYSEU MARTINS-NiLo, O partido est.\; 
~l'l(anisado ; nílo precisll dos 200:000$ para. 
JSSO. 

O SR. CRuz. . . receia,ndo, t11l vez, que a 
opposir;:lo fosso ao pleito eleitnro.l, teve de 
distribuil-os por todos os chefes das· lOCilli· 
d:tdes. 

0 SR. COELHO r. ODRIGUES - NilO chegaVa. 
para, tttll to. 

O SR. Cn.uz -Foi distribuida ess11 verb:J. 
pot• totlos os clwl'o> das localitln.des ; devo, en
t:·ctttnto, citttl' ;tpem\s as porttwius om que o 
~ove!'llador concadon ao seu irm~o, o Sr. Trazi· 
bnlo do C:tt•v:tllto o Silva., 12:000.;; pll'::L que elle 
mo.nrhtssc «O.brir» um açude no município das 
Bttrt•o.s, onde existe um rio co.udaloso, como o 
M:trathottn. 

O Stt. Er.YSEU M.\RTr:-os-:\{as cuja agua não 
s~ piJL!o ho!Jer. 

O Stt. C!tUZ-Ett Iú. eotivo e 11 bebi: ó PO· 
tavol o oxcellento. 

.~ .. ' .. 
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0 SR. ELYSEU MARTINS-No inverno. 0 SR. ELYSEU MARTINS-Ensre amigos, não; 
o SR. CRuz-Bem; fez isto a seu proprio como se lla de fazer a despeza? 

irmão ! ! Entretanto vou ler as portarias do o SR. CoELHO RoDRIGUES-Alguns cidadãos 
governador do Piauhy. (/8): que conheço e que receberam diverso.s quan-

<.: Tendo nesta data · encarregado 0 cidadão tias, são muito dignos· 
Manoel da Costa Teixeira de alJrir um a~'ude O SR. CRuz-Não contesto ; mas vão se 
no logar denominado Altos, deste município, fazer• estas obras sem um fiscal, sem orça. 
mediante a quantia de 6:000$, rogo digneis de meatos, sem plantas ? Devo dizer que muitos 
mandar entregar semelhante quantia,da qual destes nossos patrícios provavelmente con· 
deverá o mesmo prestar as competentes servam intacto o dinheiro que receberam, á 
contas, correndo a clespeza pela ver•ba de espera que se lhes mande uma planta, um 
200:000$, a que se refere o decreto n. g5 de 4 orçamento e que se lhes mande um fiscal 
de outubro ultimo. para fazer·se as obras, indicando-lhes os 

Pela mesma repartição, nesta data, man- pontos mais apropriados. 
dou-se entregar identica quantia ao major o SR. ELYSEU MARTINS:-0 governo geral 
Raymundo Sinval de Vasconcellos, para con- póde mandar fiscalisal-as? 
strucção de um açurle no logar Baixa da Ta· 
boca, assim como 9:000$ ao capitão João Men- O SR. Cnuz- Perfeitamente; o dinheiro 
des da Silva, para identico fim, no logar Cen- pertence á Uniãa. 
tro, na estrada que vae desta capital á cidade Sr. presidente, já que estou r•espondendo ao 
d~ Campo-maior. meu nobre collega, aproveito a occasiiío para 

Deu-se sciencia aos encarregados dos refe- responder• ao nobr•e deputado que na outra 
·ridos açudes: , camara procurou ... 

Ao mesmo rnsp!lcto!-Tendo-se nesta :data· 0 SR ELISEU MARTINS-v. Ex. não o deve 
encarregado o. C1dadao coronel Gervas10 de fazer · · 
Brito Passos da abertura de um açude no · 
município de Piracurucn, mediante a quantia O SR. CRUZ- ... atacar-me. •. 
de9:000$,rogo.vos digneis de mnndurentregar- o SR. ELISEU MARTINS - Já elle fez mal • 
lhe semelhante quantia, da qual deverá o v. Ex. não o deve fazer. ' 
mesmo prestar ns competentes contas, cor- · . . 
rendo a d~speza pelo credito de 200:000.$, de O SR. CRUZ- Apenas drrer ao n~bre depu· 
que trata o decreto n. 95 dil 4 de outubro ui· tado que uma cruz cer~amente nao pod~rá 
timo ' ter como degrao um p1res rachado e SUJO. 

Na' mesma data mandou-se entregar a José (Oh ! oh!) 
Ribeiro Franco a quantia de 4:000.$ para a O SR. CoELIIO RODRIGUES - Por ahi, não 
constr•ucção de um ar;ude no municiqio de vae bem. 
Porto Alegre ; a de 12:000$ ao coronel Tra· o SR. ELISEU MARTrss - Elle não atacou o 
sibulo de Carvalho e Silva, para a de um dito caracter de v. Ex. 
no município das Barras.» 

Não sei o que e abri1· açurl~s, o governador 
é engenheiro, mas não posso comprchender o 
flUe seja isto ! 

u~r SR. SENADor-E' arrombnr. 
O SR. CRuz-Mas assim Jltz-se a distribui· 

ção de dinheiro ! Faço ,iustiça ao povo piau· 
byenea ; é um povo honrado, por conse
quencia não !ln verá o grande prejuízo que 
poder-se-hia dar. 

0 SR. ELYSEU MARTINS-Como se ha de fazer 
a. despeza 1 

O SR. Cnuz-Não é assim, distribuindo-se 
dinheiro por tal modo ; onde estti moralidade 
administrativa ? 

0 SR. ELYSEU MARTINS-V, Ex. estti for
m!Lndo castellos. 

O SR. CRuz-Niio suo cnstollos. Onde estilo 
os Ol'f.'amontus das obras o otlitnes convidando 
a concurt•encia publica 1 Antes desses orç,n
mentos distribue dinheiro entre os nmigos. 

O SR. CRUZ - Tambem eu não estou ata. 
cando o caracter de ninguem ; apenas direi 
que uma cruz nií.o poderá ter como degráo 
um pires rachado e sujo, visto que uma cruz. 
só pÓde repousar sobre um pedestal que te
nha como base - dignidade, h o ma e justiça. 

0 SR. ELISEUMARTINS - V. Ex. é injusto, 
o SR. CRuz- Tenho concluido. 

Consultado, o Senado consente na pu
blicação. 

ORDEM DO DIA 

Contin\ia em 2" discusslío,com o parecer da 
com missão de finanças, o art. I' da proposição 
da Camara dos Depntados, n. 34, de 1892, au. 
torisando o Presidente dtt Republica a crear 
uma a!J'ttndega na capitttl G!o estado de Sií.o 
Paulo e outra na cidade de Juiz do Fóra, es
tudo de MiMs Gernes • 
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0 Sr. I\OdJ•Jgoues Alves tem 0 SR. SALDANHA. MARINIIO -Apoiado; é. 
o maior pezar de encontrar-se em divergencia idéa antiga. 
c~tm o honrado senador pelo Paraná, que o SR. RoDRIGUES ALVES- E' uma aspira· 
oppoz á idéa da creaçilo de alfandegas no Juiz ção velha, que ha muitos annos foi levada ao 
Fora e em S. Paulo o prestigio de sua pala- seio do congresso. 
vrn respeitada e nutorisada, motivo muito Em 1888, deve recordar ao Senado, o nobre 
poderoso pam invocar a bonevolencia do Se· deputado por s. Paulo, Elias Cliaves, foi por
nado em favor das ligeiras considerações que dador de uma representaçilo do commei•cio, 
tem de ofi'erecer. · pedindo a creação de uma alfandega em 

O honrado senador omittiu considerações s. Paulo, allegando:se entre outra~ causas 
que poderiam influir na impugnação da crea· a difficnldade que tmha o commerciO da ca
çiio da alfandega de Juiz de Fóra, limi· pita! de fazer os despachos ~m ::;antas. Ess\1> 
tando tão só mente as suas apreciações ti. de r~resentação ficou nos archt vos da Cnmara; 
S. Paulo e alllrmando que as observações nd· nua teve andamento, mas no fim do anno de 
duzidas com relação a uma eram perfeita- 1888 0 commercio de s. Paulo mandou. nova 
mente applicaveis á outra. commissilo entender-se com o ministro de 

Seguirit o mesmo caminho traç,ado por ·então, João Alfredo, expondo a necessidade. 
S. Ex., em homenagem aos seus talentos. . da crcação lia alfandega naquelle estado. 

O honrado senador por Minas GeraQs que o sr. João Alfredo julgou procedente a alle- · 
encetOu o debate apresentou argumentos, gação, que lhe era teita e comp~ometteu-se_ a ... 
que não foram contestados ate hoje. lazer esse melhoramento. TodaVla, como nao 

A tal respeito, o honrado senador pelo Pn· tinha os fundes necessarios par •· levar por 
raná accrescentou que a idén de uma nlfnn· dean te essa obra, exigiu que o commercio de 
dega em S. Paulo nascera das difficuldades s. Paulo fornecesse 1 ecursos correspondentes 
creadas ao commercio daquelle estado pela si· ao serviço. · · 
tuaçii.o atnictiva do porto de Santos ; e to· co1•reu em s. Paulo uma subscripção para 
mando isoladamente cada· ·Uma das causas tal fim; 0 c~tpital foi levantado, quaado so
que pertur.bavam o commercio dessa cidade, breveiu a queda do partido con~ervador e · 
coneluiu que nenhuma dijllas tinha relnçilo ascençilo do liberal e a idéa não pOde ir po~ 
com a idéa da projectada creação da alfan· ueante. . . 
dega em S. Paulo. Vê-se pois que desde esse tempo Ji1 se co-

Creem-se novos armazens si a Alfa~dega e "itav<t da creação da alfandega em S. Paulo, 
o cáes de Santos não teem capacidade para a quando os direitos de importação e e~por~ 
descarga de todas as mercadorias. Activem-se tação podiam ser calculados na quan11n de 
essas obras, disse o nobre senador. 15.000:000$000 ~ os de cabotagem approxi· 

Si a estrada de 1\lrro não dá Jogar para a mavam-se de se1s. 
st~hida de mercadorias, creem-se aovas·estra- Como nii.o admittir a vantagem dessa cre-
dns de ferro. açii.o, hoje que as rendas duplicaram1 

Si o porto de Santos não tem as commodi- Mas reflicta-se sobre o caso. Convém ao 
dades necessnt·ias p!~.rn o desenvolvimento do commercio de S. Paulo a creação de uma 
commercio e industria; si lhe fallecem condi· alfandega naquella zona 1 
ções de salubridade, promova-se o sanea· A creaç,ão de uma alfandega em S. Paulo 
menta i! a cidade de Santos. prejudica o systema auuaneiro actual1 Anar-

Todas estas providencias estão sendo inicia· chisa o se1•viço da alfandega 1 Importa a 
das. creação da alfandega nt~ capital de s,. Paulo 

o estado de s. Paulo cogita de fazer estra· em despez!l tal que não convenha a . União 
dns de ferro, de sanear a cidttde de Sttntos, fttzel· a 1 Importa aos cofres publicas em uma 
de activar a obra do cues; mas deve declarar despeza que nito encontre remuner!lçãn nas 
ao senado que ha utilidade n!l creação da nl· vantagens que della se deverii.o esperar 1 
fandega em s. Paulo; e que dessa obra advi· Si puder, em termos breves, ext~minando 

d t E t t taes pontos, mostrar que ·todos militam em 
riio gran es van agens. • es as se nccen ua· favot• da creação da alfttndega em s. Paulo, 
ri.io quando o clles lbr concluído, e a cidade deve esperar da sabedoria do Senado o seu 
de Santos 8!Lllea.da. Nilo se pócle concluir, voto para. a proposição da camara dos Depu
porém, da nenhuma relação dessas obras tadoz. 
com a altandega que a al1andega ni'io seja De onde veiu, de onde nasceu a l. déa 
necessaria. · 'd 1 d 

Pede permissão para lembrnr ao Senado da creação do uma alfandega na c1 ac e e 
que a iclea da creação da alfttndega em S. P~tt!lo 1 Nnscou do seguinte lltclio: 
S. Paulo não nasceu da circumstancia a!lli- O commorcio do impor!t~r;i'io daquella zona 
ctivn e crise de tmnsportes da cidud<il de San· 1\tzin-so no porto do Santos. J?oucu a pGuco 
tos. deslocou-se para n cidade de S. Pu.ulo, e 
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· porlc-so h \ie affit'JTirl.l' que o commm·cio de 
imp >rtn~i'io do esr.ttclo actualmente resido n:.1 
sua capital. 

Vozn:s - E' exacto. 
0 SR, RODRIGUES Ar,vn:s -Desde que este 

facto ni'io púde ser conte;; lado e 1l cxpt•ess:Io 
da verchvle, pocle-se concluil· lngic:tmonte ~ne 
,no logn.r onde rcsidQ o commercioimporta.llot•, 
ahi tem o ~:overno o!>ri:;a~ão de colloc"L' a 
estttÇiio fiscal incumbida dtl rwrecatlll<;·ão dos 
direitos respectivos. 

Ptlrtindo d<·ste ponto pnrece que niio póele 
soJrrer contestnç·ü.o rasoavol a idótt consignada 
no projecto. 

Mas lm convonioncilt pn.ra o commercio de 
S. Pnulo nQ. creaçã • da alfttndegn. ? 

Todos os orgü:os elu. opiniii:o dartnellc estttdo 
siio unnnimes em n.ffirmrtl-o. 

O Om·cio Puutiswno, um dos orgiios de 
pul.Jlicitlnde mais antigos de S. Patllo, l'ez um 
a,pp~llo ao commercio.importuelor•, dit·iginc!o
lhe uma serie de qmsitos, em qtl" pet•gtln· 
ttwa qual n. convenieneitt da ideia da. ct'i·tw:i.o 
ele umtt all';mdeg::t ~~si dellrt :tth'it•i m v:wt ,_ 
gens para o mesmo eommeruio e IJOtle-~e 
affirmur que a gea,nde corren to dos gt'<Lncles 
importadores de S. Paulo foi un:1.nime em 
nffir•mar a con veniencitv dn creaçiio allndtcht 
. 0 SR. ARISTIDI!:S Lono-E' exacto. 
o SR. RoDRIGUES Ar.vE> - o .Tmlfll rle s,;., 

P11ttlo, fazendo a. ~ynop~e tios generns impor
tnelo> nnrttJel!tt capital tlir. sobt•e o Illil:l!TlO 
nssumpto o seguinte (LJ.) 
· Vê, poi,, o Senn.tlt) que os ol'giLm m:1ls 
importantes da impr·ensa d:1 c:1pitltl de 
S. P<Lulo :1dVO;!lLtll tt idci:t preconisat!:1. (!Ia 
um ap·wte). 

Não convem nppellar pa,m a impt•enst1 de 
Sa.ntos, pol'qne eleve tlccl~tr•ar ao Senado que 
os negociantes elaqnell:t cidade c.ompt•ehcndem 
mal o alcance elo uma al111ntlegt~ !lll c11pitttl e 
entendem que ess::, crea.r;iio l'lli anlqnilla.!' 
o commercio de Sttnto.,, o que ó um erro in:ln· 
bitn. volmente. 

Mns, por que razão h a de se ct'e!Ll' uma nl
:lhndegtt m1 en.pito,l 1 

Senhore~. o commercio de import,:v:iil) deve 
ter rt seu Judo a m;tn.r,,fioJ p:tt'a os desp:tehos, 

O honr·aclo scmn.~lo.t• pelo P;L!'ttn:i. ne;.;on quo 
o commcrdo impot•tatlnr doS. PtLulo,·stil·c~stl 
localisaelo n:t capittd, nus i> tL YOl'titltle. 

As cn.~ns q•:e exh;tcm cm S:lllt.os siio llli:ws 
ou snccm•st~os tlc cns:1s mtül'lzes, cst:li.>clccilin~ 
n11 ct1pitttl o que 11hi existem ou p ·l:Ls nece~si· 
elude' dit eX]lOl'taçÜ,O, OU Jlil.L'tL a COIIIJllOI!i<lillle 
de se Ii1Zr!I'Oill <le.,pn.elttl'l, q ne nüo hn. meio; do. 
SCJ'Olll ftli toS [lO!' 011 tl'll, li'l!'lilit. 

O SR. Al!Atto C.\ v.\LCA:-11'!- Pois hotn: 
e ~o!Jr·e L~;o mo;; mo que JlL'üCi:lamos e;clttr·ucct• 
ao Senado. 

o St~. Rmmroums Atvn:s- SL o commere:o 
impot·taclor niio tem n seu l~clo estação adnl\
neir:t. pttra os serrs despachos, o que acon-
tece 1 · 

O qu~ se nota em S, Paulo: O! despachttnl.es 
rcsielom em Santos ; as duvidas ou emba
raços dos delpaellos ni'io podem ser resolvidos 
tlo pt•ompto. os pl'oprintr1l'ios elttS mercado L' ias 
nü.o estãu e1.1 coutacto directo com clles, quo 
ate nn m:tiOl' p·t,rto t•esidem nn. capital e c;tão 
emmovimenr.o continuo cm consequcncla dn. 
ill'ILiul.Jl'idade do logat•, 

Ncstns coadições vê-so que 11 crençfi.o ele 
umn. ü.lrt~ndegll ntl c;tpitnl de S. Paulo é con
veniente ao commoreio daquolla zona. 

O SR. SAT.D.\:-1!1,\ M.mr111no-E' uma neces- · 
sitl;\Cle. 

0 SR. A>IER!CO LODO - Apoinclo ; abram-se 
os pol'tos. 

O SR. RonmouEs \.INES - O nobre senn.dot' 
pelo Pat'<tllil clissC·nos : << E' pr•cciso refiect.ir 
qno o comrmrcio d€1 S. Paulo vne tlJ]slocu.r-~o 
com a crm<.çiio elas allltntlegn,s o estl'!Lda.s de 
fm'L'O, que est,rio hoje procuranrlo encaminltnr
so p:trrt Se~nl.os. » 

Deve dnc!r,rn.r a S. Ex: que ó um engano. 
A crise do t.ranspot·tes não est.à alnda resol
vitl;L em .;, Pcwlo. Si ó ver•cli\Cle que tt Es· 
tr;ula Mogya n:1 o n. P;mllst.a procur:un <tPPI:?·· 
xiJl\1\t'·Sc! on .Jw:;o.r no pot•to ile Santos. nao 
ti licito conLest:w que t0d:ts cllas lliio d<J 
:1pprox:illltll'·Se ele S.Paulo, porqno s11bem que 
s. Paulo c.\ hoje o grande centro, o gmncle 
emporio impot'tador ; o não hu. nesse estado 
outt·o \'111 concliçü:o ele igtmlal·o, ou, pelo me· 
nos, ele imit:ll-o. 

O SR. S,\WANIIA MAtUNno-E' vcrdael•J. 
O SR. Jlouamun:s Ar.vms-0 primeil'o ponto, 

portanto, pwecc J',\ra tlc contcsta,,lio: ha 
convcnienci:, pttm o commercio importador de 
s, Paulo n:t crear;ão de u tntt ;tll\J.mlega na· 
fJ uelltt cidade. 

Segundo ponto: perlurb:1. n crenção do umn. 
alli1nt!eg:t o ;;ystcmrt:wt;un.l:tclu!LllCiro 1 1\nar
cltistt o serv:ço 'I . Favol'ecc o contrab!Lndo? 
t ·ontl'ihuirit pttl'!L a diminuição dtt rcneln. 
fiscfll 'I 

Senhor·"~· n. nos~:1 legi~lar,>iio jt'1 pr·cvenia :t 
::yp•.lt.lw~e <le <o e H.:tbolucJt•e:n esr,açi)e;; fJRcnc:• 
oin ponto;; q no niio Rt>,j:1.m porto~ da mnr· ; o 
n.nt.igo t'c:.:uhtmmlto dn.s allllnclc,~u.s doclttr;t no 
,;en u.rt, 1" rt uo n.s all\tndcgn.s scJ'~.o err;td:ts 
nos J.lOL'tos ~ no:~ llOJ\tos o logat•o., ontle s" 
tm•n:trom Jlt'ccisn.s p:trtt mclltot• arrocn.dotçiio 
da, l'illllln. tl pn.r·u, lmncfluio do commor•cio. A 
erenc;iin <lo tLif;tndogoas no interior, cllll port.o.; · 
<lnnotnin:ulu' sccr;os, ó nmn. no\fitln.do m1 vet•· 
rl:tcle, o por• sor unm novillaele totlos pll.t'ecom 
exnger:tr o> embu.rnços que a noviclaele 
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vae trazer, para dahi r.oncluirem pela inem
cacia ou pelainPxoquibilidadc da itlen .. 

0 SR. Am:mco LOBO- V. Ex. dá 
pn.ra um a11arto? 

licença ~· .. 

0 SR. RODRIGUES ALVES- Pois não, 0 SR. COELHO RODRIGUES- E Ó novidade 
sómente entre nós. 0 SR. A;IERICO LOBO-O que se quer Ó abri· 

O SR. RODRIGUES Ar,vEs- Perfeita.mente; gar o commercio ([e Sa.ntos e de Minas a uma 
novidade exclusi vamento entt•e nós. rwocis.«io da pc lms, a. Iludindo a uma velha 

O nobre senador pelo Paraná disse que na historia que conheço por tradicr;ão: 
França se just.itlca.va a creação de nlfa.ndegas Certo cm·n de urn;tnltl•·ia, tendo recebido 
interiores p8ln nttturezo. delicada. das merca.- como ofl'erta do povo para construcç,ão de um 
darias daquelle territorio. · cemiterio no alto de unm eollirm granLle qtmn· 

E' um engano do honrado scnodor. tidadc uc pedras, que os ofl'et•tantes manda
ram tleixar no meio do caminlto para o ponto 

As n.Jfandcgns interiores existem cm Frttnça, dest.ina.tlo ao campo santo, a.rmou uma pro
existem na Allemanha, existem na B"lgica, cissão e eon vidou a população para conduzir 
existem nos Estados Unidos, pot• toda a parte; i1 caheça as pedras ela ofl'et'ltt. luzendo os pe· 
na Allemanha se determina 111é que luweró, ui tentes descer para subirem de novo a .coi
uma esttwão fiscal nas cidades onde houver lina, por outro c:~.minho mais sinuoso, depois 
um ccr~o numero de il!L~ita~tes. de percoerer as ruas da aldeia. (lUso.) 

Etrecttvamente, quem ·rm1JOU 11 Europa sabe O SR. RODRIGUES ALVRS-0 honrado senador 
que as ~ercndorias vão directam~nt~ uo porto pelo Paraná, na set•io de ob>ervaçües que fez. 
do des~mo, onde se ílnda :: ílsc~.ltsa.çao. . .para mostrar os omba.raços que ha.veria no 

Ist~ e. uma v~ntagem nuo so pn.~·a o com- tra.nsportc tl;li meretulorhls. dis.<e-nos que po· 
·mercw tnternacwnal, p:mt o t·ecebLmento tlas derht ltavm· ora. muitas mercadorü1s 11 tr·an
mercudor!as, cot?O p11m a r~cxporta~ão rla.s sportar, 'ora muir.o po•tc:ts, e que isto tra.ria 
mercadorms, ~U.JO consumo nuo se deYe fazer prejuízos pnra a estrada ou embara.ços para 
no Jogar parn, onde são dcstina,lns. 11 pt·oducçiio. 

Mas, examine-se a.s ditllculdades que ha na. 0 S U \ · p 1·• - r .. 
creação de uma a.Jfandega na capital de São ., R .... DO 1 )fAnAI,- erc uo,"nao, .ot tss~; . 
Paulo pelo facto do ser uma alfande""l inte- 9mz m?>trar que;~, mercad?rta nuo pucle salur 
rior. ' "' unt~edatti1mento d_os nltvtos pa:a i1 estrad<1 

Não hn. 0 menor prcjuizo fiscal com relação d~ ,tert:o, quo prec!Sll ser deposttn.da em ar· 
aos direitos, porque os direitos quo se cobrnrn m.1.zeno. 
na Allil.ndega de Santos serão cobt•ados na de O SR. RODRIGUES Ar,VE~-0 honrado sena-
S. P:1ulo; as taxas silo as mesmas. dor tlisse-nos muis: «as mm•cadorias avaria-

A difficuldade estiL na. flscalisaç:ão do tran- elas, nos caixües ~est~l.anclt~ulos, os. V?l:u~es 
sito da mercadoria no recebimento da merca· estra.,ados, como "c Jaz o tmnsp?rte dts~o . » 
daria no porto de 'desembarq uc 0 na chegada ~.enlt?;.es, o c:1.so Ll:ts n;~~cttdorms av~~·~m~~s 
da mercadoria no porto do consumo. · e~t,1 s.u.J;tto 7~~ .. to~a a p.utc a um~ le..,t.slaç,LO 
. Mas,attendam os nobres scnadopcs parn esta c pe~ml. no tc,tn~~~· a.c,t~ml, ha ~~!a e.u~s um 

ctrcumstancia:Santosdisttt~lc S. Paub 00 ki· li~Mtf!!c~lt~ t~e ([~:.~.tto,, ~ ~~ll>t."nat.tr o ou 
Iometros ; não lta entro Santos 0 i1 capital [li oprtct:trto e ohr t~o~~lo n. tetll!LI· ~s den~h~ d~ 
povoação al"uma. int.ermcdhritt (·rpoirtdos) . um pt•.tzq dctcrmzn,ldo e, st nua. o .,. 
niío ha, port~nto, 0 menor· ;.is~o (!e contt•a: mert:l~d_ort:t se yoputttlLban~lon:tda. e e :·eml~da 
bando neste curto trajecto. Assim, os postos em letllta pu!Jltco pot• conta do proprtotarw. 
fiscao:> set•ão ·considcrtwelmente reduzido~, O SR. U. DO AlofARAr, dit um a.parte. 
com um posto fl~cnl talYL'Z no alto da set•t•a, O SR. RoDRIGUES Ar.vEs- Perdoe-me ; é 
as mercudorius tl'tlnsitarão em por rei ta segu- um m•r,) suppor• que uma. alfandega ~leve 
rança. De sorte quo o. dimculcbdo unica.pllra. recebet· toda ti sor·t·J do merendarias dostmo.
o emlnwquo e desemb:trf[UO dtt mercndor•i:t das n. um pm•to 1lado ; lm necessidade elo m·ear 
está om se 11scalisar a. smt partiLltl de bordo maior· numm•o de csttwõ(•s ll~clles. cnd11. uma 
pam a estação tia estt·atla do !'erro, que ti um destinnt1:1 n. recebet· generos dilf ·rentes . e 
espaço pequeno, como sn.bo quom conhece do os nobres senadores sn.hcm que a matar 
per·to o porto do S:1ntos o a chegada cm dimcn!Lln(l<• nc~to tt~snmpto ó oncontrtwem-so 
S. Paulo, onde os arm:tzons podem sot• oxact:t· conl'erentes lmbilitados pam examinar mar
mente colloettdos iL margem da ostraria de cadol'ias de toda :t cspecio. (Apoiados ) A 
ferro. Alfi1tHle~n de Sa.nto! pódu eh11 de sn!Jsi~ti~, 

O ri~co, porto.nto, si oxistc. cst;'t no transito pm·quo !ta. nn<:o,sitlrulo tlelltt; hão Llo sullststtr 
entre o ponto de cu:btn•que e o dosembat•qtw j os do~pacnos soht•o ng-lliL para :1s mercndot'itls 
no porto de Santos, c isto com mn, tlous, tt•es que não pútlcm soll'ier tl·mot•a; o ltiio do 
ou quatr•o l(lllL!'Üt\S·nscn.os ou o.g·ontes lhr-sc-ha seguir• p:tr•;t S, Ptlulo .as merct1Lluri1ts que se 
com a maio!' ftteilidade. destinarem ao commet•cio importador lle 
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s. Paulo, ao grande emporio de importação, O SR, U. no AMARAL-Não senhor. 
prestando-se-lhe assim este grande serviço. o SR. RoDRIGUES ALVES ... uma alfundega 

Não se persuadam os nobres senttclores que que tem de receber o muximo de mercado-
a creação de uma alli1ndega em S. Paulo vae rias. · 
tornar inutil a ele Santos; não lia tal : as A consideraQão, portanto; prova em favor 
duas hiio de subsistir. O que se quer é crear do projecto que se discute; quer d.izer que ha 
uma alf11ndega na capital, que attenda ás innumeros productos, grande quantid~de. de 
graves exigencias do comme1•cio importa:lor mercadorias destinad11s ao commerc10 lm
daquetli1 zona. portador tanto que ha necessidade de um 

E, senho~es, isto não é uma novidade. O edificio de grandes proporções para acom
nobre senador conhece a grande entrada de morlal-as. 
immigrantes que ha nuquelle territorio i de Mas, parece que o honrado senador não foi 
tre~ annos a esta parte teem entrado segura- feliz, calculando que com menor quantia far-

. ·mente 100.000 immigrantes por nnno no esta.- se-ha a despeza em uma e outra localidade, 
· do de S. Paulo. Comprehende o n•1bre senadm• tanto mais que em Juiz de Fóra; segundo 

como seria diillcil Ji1zer-se o serviço de immi· informou o honrado senador, ha armazens 
graçiio naquelle territorio, si fosse necessario ela estrada de ferro perfeitamente apropriados 
despachar as mercadorias e a bagagem dos desde já ao mister proposto·. . 
immigrantes no porto do desembarque, em Valerá a pena á União fazer um sacriftCI,Sl, 
Santos; e tão diillcil é, e tantas lbram as van· em favor ·do commercio impJrtndor de Sao 
tagens allegadns em. favor da meclida hoje ado- ,Paulo 1 
ptada naquella capttnl, que deve declarar ao 'fi . -
nobre senador que os despachos das merendo· O SR: AMERICO Lono- Sttcrt ClOS que su.o . 
rias e ba<>a<>ens dos immi<>rantes se fazem hoje benefic1os. 
na capit~l ~ no p1•oprio

0

ediftci" da immigt•a· O SR, RonRIGUES ALVES- Pede licença 
cão ha um espaQO destinado a esses objectos. ao Senado pat•a apt•esentar alguns dados que 

. ·que veem em wagons, a estrada de ferro os mostram 11 importancia do commercio e da 
deposita nesse edificio, e ahi um ou dous industria dttqaelle grande estado ; e o faz 

· conferentes ela alfandega, rel_llettidos de pro- com algum acanhamento, porqu!l està m"!lito 
prosito, 1hzem a conferencm, arrecttdando acostumado a ver estas observaçoes acolhtdas 
aqueUes direitos a que são obrigadas as mer· com prevenção. 
cadoria.s dos immigrantes · o SR. CoELHO RoDRIGUEs-E' um engano do 

Depms, os nobres senadores comprehendem, nobre senador. 
S. Paulo possue os grandes terrenos da varzea 
do Carmo. 

Os armazens a! fandegados hão de oiferecer 
ahi todas as garantias; as estradas de ferro 
hão de deix~tr as mercadorias dentro dos pro· 
prios u rmazens. 

· Não vê dilficuldade alguma partt que isto 
se faça, sem l'eceio de contrabando, ou sacri· 
ftcio dos intereses fiscaes. . 

Agora, considere-se a pat•te orçamentaria 
do projecto. 

O seu il!ustre amigo, senado1• por Minas 
Geraes, disse que com muito pouca cousa se 
faria uma alfandega em Juiz de Fóra. ; e 
tambem acha que com pequeno sacrificio far
se-ha uma alfandega na cidade de S. Paulo. 

Mas, o honrado senador pelo Paraná disse 
que com menos de 1.000:000$ par·a o· ma
terial e 200:000$ para o pessoal, além das 
despezas necess1trills para os machinismos de 
primeiro estabelecimento, não se poderia ct•eal' 
etllcazmente essa a!ti1ndega. 

Vê que esta apreciação do honrado se
nador apenas demonstraria a importancia 
do serviço que vai ser acautelltdo pelo pt•o,ie
cto, porque l'ettlmento, sonhares, umtt alfttn· 
deglt que CURtll 1. 000:1100.~ o um pesso11l f"JUÓ 
rept•esenta o valor do 200:000$ apppoxima-se 
bem de uma do 1" ordem ... 

0 SR. SA.LDANUA MARINIIO-Um engano per• 
feito. 

O Sa. RoDRIGUES ALvEs-Para dar a de
monstt•acão completa do enorme progresso 
daquelle estado, apresentarà ao Senado al
guns dados. 

Referir-se-há primeiro ao movimento da 
exportação. ( Lâ.) . 

Ainda, Sr. presidente, para dar uma idéa 
do grande desenvolvimento do commercio e 
da intlustr•ia daquelle estado, vae ler os dados 
relativos i1 renda do correio, por onde os no
bres senadores poderão perfeitamente aiferir 
a importancia das relações do estado. (L8.) 

Vê-se, pois, que o progresso é, póde-se 
rlizer, vertiginoso, extraordinario, estupendo, 
O Cort•eio de S. Pttulo com pequeno esJbrço 
vence o Correio do Rio de Janeiro ; tem 
dado como vêdes um saldo de 120: 000$ a 
130:000$ e este anno o saldo pódese elevar 
a 150:000$000 ... 

O SR, U, DO A~!A.RAL-Já era assim ha muito 
annos. 

0 Stt. RODRIGUES AT,VES , .. dando-se a 
ctrcumstancia, que os nobres, senadores não 
ignoram, de que o Correio de S. Paulo vive 
em uma casa alugada; o que sabe porque o 
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predio foi arrendado no tempo em que tive 
a honra de administrar esse estado. Algumas 
vezes pediu ils camaras de entiio que o saldo 
desse correio fosse applicado á acquisiçii:o de 
um predio destinado a esse fim. 

A renda do estado de S. Panlo foi durante 
o anno pass(ldo de 30. DOO: OOO$,quasi toda con
sistente em· direitos de sabidas sobre o café; 
a importaçii:o de S; Paulo em 1892 foi de 
25. DOO: 000$, e pelas informações que tem 
de 15.000:000$a20 000:000$ correspondem a 
direitos pagos pelo commercio da capital de 
S. Paulo, onde reside todo o movimento im
portador de mercadoriM. 

Nestas condições parece que não pode 
haver duvida ou escrupulo da parte de seus 
honrados colleg(IS em acceitar a idéa da 
creaçiio desta alfandega, que vem correspon
der a uma grande necessidade ha tanto tempo 
reclamáda pelo commercio importador. 

O honrado senador pelo Paraná perguntou 
a razão por que o Estado não crea alfande · 
gas para exportãção de café 1 

Senhores, a creação de portos alfandegados, 
a creaçiio ou suppressiio de entrepostos ó 
objecto que depende do Congresso. · 

.Mas, deve declarar ao Senado que ha mui
tos annos que o commercio de café tende a se 
concentrar na capital de S. Paulo. El::iste 
alli uma companhia, muito notavel pela posi
ção de seus associados e importancia de capi· 
tal, que faz ha tres ou quatro annos a esta 
parte o commercio de café : de sorte que a 
objecção não colhe, porque o commercio de 
exportação de café tende a se fazer na capital 
tambem. 

UM SR. SENADOR-Não cobraahi o imposto? 
0 SR. RODRIGUES ALVEs-Não cobra, por

que não ha vantagem ; ó um producto do es
tado; não hn,protanto,conveniencia em cobrar 
o imposto aqui ou alli, porque a mercadoria 
vae a Santos, que é o porto de sahida. 

Senho1•es. não deve retirar-se dn. tribuna 
sem combater a idéa de que a Alfandega de 
S. Paulo matartí. o porto de Santos. 

E' para mim questão sem valor. 

,. 

está fazendo, as grandes fabricas· que se 
multiplicam por toda tt pa1•te; quem acom· 
panha este movimento, vê que ::;, Pa11lo se 
desenvolve, augmontando a populu.çii:o de 
milhares o milhares de habibantes por anno, 
~uem conhece por outro lado as dilllculdades 
que pêilo o desenvolvimento de t(lntos ele
mentos de progresso, não póde negar ao 
grande commercio de importação dessas re· 
giües o pequeno sacrificio· de uma alfandega 
na capital de S. Pauto. 

VOZES-M.uito bem. 

Ó 81·. Ubaldino do Amaral- . 

. 

. 

'' 
'•i 

Sr. presidente, si o honrado senador por ' 
S. Paulo teve em vista obrigar-me a com eue· .. 
entoar um hymno á grandesa de S. Paulo, 
conseguiu plenamente o seu fim ; tenho por 
aquelle estado uma venet•açiio quasi tão ,. 
grande como a que tenho pelo meu proprio ., 
os tudo. 

Nasci paulista, pois que ainda não existia. 
a província do Parami ; eduquei-me na. pro- • 
vincia de S. Paulo ; tenho naquelle territo- · '· 
rio, que considero sagrado, algumas cordas de 
meu coração. Penso até que S. Paulo, para. Qi !' ·!~ 
brazileiros, é até ce1•to ponto como a França <\ 
!Jara a raça latina-um ponto luminoso para · .. ,~ 
o qual todos convergem os olhares e o senti· -.• , 
mento. 

Não sou menos admirador do estado de 
Minas Geraes, que, quando outra cousa não 
tivesse para me merecer sympathia, bastava .... 
o facto de e~tttr por si só justilicando a·feda.· · 
ração, mostt•ando- que ella ó possivel, que é . 
fecunda, que ha de pt•oduzir grandes resul- · 
tados. (Ap,iados.) 

Si em geral não tenho prevenções nem pre
dile~!Ões om retaçii:o a territorio brazileiro, o ; :•· 
que é facto é que estes dous e.stados, cujas. , .· 
pretencões sou obrigado a combater hoje, são 
.~s que me merecem mais synipathia. ·, 

Que o estado de S. Paulo se engrandece e ..• 
desenvolve, que o seu commercio ó notavel, 

S. Paulo precisa de Santos, como precisa do 
porto de S. Sebastião, como precisa do porto 
de Ubatúba; s. Paulo não póde dispensar 
nenhum destes portos. 

quo a sua populaçilo duplicou, que a sua ri
i!JUeza se avoluma, nilo ó preciso ninguem re- . _ 
petir. . 

Que a capital tem hoje importante com
mercio, tambem não ha contestar. Mas tudo 

Hade-se ter talvez mais uma alfandega em 
C(lda um destes po1•tos que so crearem. 

Mas estas alfandegas hão de ser elementos 
de boa arrecadação de rendas para a União, 
que ha do encontrar nollas fontes fecundas 
de rendimento. 

Senhores, quem conhece S. Paulo, o sou 
commercio, a sua lavoura; quem vê a gran· 
de quantidade de estabelecimentos bancarios 
o o enorme capital que gFa n\\quella praçtt; 
quem vê a grande plantaçno de café que se 

isso ó suficiente para demonstrat• as tlleses · 
com as quaes iniciou o seu discurso o honrado 
senador pol' S. Paulo 1 Conseguiu elle provar. 
a necessidade da alfandegtt na capitan Mos-
tr&u que era de convenienr.ia para o com
mercio, que não perturbava o serviço federal 
e que a despezo. ~-.;erit t•emuneraclot•tt 1 

Destas theses l!a só uma que nüo tenha 
sid~, contestado.. O importndol' da cupito.t de 
S. Paulo tem vantagem na construcçilo de 
uma alib.ndegtt naq uclltt cidade, como teem 
vantugem os habitantes de qualquer cidade 

, .. 



--,•, 

} 

]I 
_;, 
J• '· 
'J 
I 
I. 

'l i, 

. . . . ' 

•222 . ANN AES LO SENADO 

em ter a sun. e,tilçiio aHà.ndegn.ri:1 ii. portn.. 
Este Jiwto está provmlo e nii.o tinha Sillo con
testatlo. 

Mas não perturba o serviço~ 
O honrado sonarlor distinguiu todas as 

di!llculrlttdes; foi obrigado a. reconhecer que 
a sua alfandega em projceto e uma inutili
dade, por deus modos. 

!Jeixou demonstt•ndo de suas pn.lavrns que 
a alfanllegu. em S. Pa.ulo nilo tem razüo 
de ser: 

Primeiro, porque sujrita todas ns merca
dorias iL flscalisaçiio lln. Alfandega tio Sant:~s. 
Reconhece essa necf·ssidadc. E, si as mer
cadol'ia.s teem de passar todas pela Allhn
deg·a . de Santos, que ó que tem a lucrar 
S. Pa.ulo em iaz~r uma segunda a!f:ul!lcg-tt na 
capitrtl ~ 

scgunllo, reconhr.cendo que o estado tem 
gronde commercio rle calê, c n~o julgou :ttc 
hoje acert;tdo fazer o seu posto tlsrml. na 
capital ue S. Pn.ulo, mas continúa. a lhzelo-o 
em Santos. 

Nestes neg-ocios níi.o ê -a vont~tdc do homem 
que determina us comas, mtts a propria 
natureza.. . . 

San tos é a grande en tmd;t e n grande sah ida 
rle S.. Pttulo, a despci to de quem quer 
que seJa ... 

paladino destaidéa: 6 a opinião de um impor
tador (ct•eio que cham:t-so Burchard), a que 
hei do m•~ aoccorrer daqui ha pouco. 

Depois de referit• quaes as causas de per
tlll'baçrtodas rela.çiies commerciaes em Santos, 
diz o seguinte o honrado representante de SiLo 
Paulo: · 

«P11ra ramcr.liar tlio graves inconvenientes, 
para obviar tiio critica, tiio ominoaa situaçiio, 
;tpontoi tres mellilia>: do urgente, hnporiosae 
im prescindi v e! neccs3ido.do. 

Em Jn·imei,.,, lo;::o.r, a construcção de pontes 
provisoria.s munidas dos respectivos appare
J h os, llOrque é uma ver~-tonha paro. o nosso 
pttiz, e com profunda tristeza o declaro peran
te tollo o Congt·esso : o porto de Santos, G se
gundo da União, por sua importancitt, não tem 
sin;lo um unico guimlaHte, es.-e mesmo per
tencente a uma companhia estrangeira, e sem 
a capacidade pt·ccistt pnra descarregar ma
china.s ou pesos de mais de oito ou 10 tone
ladas. 

Em s,•uuwlo locar, apontei, como medida 
necessaria e essencialmente sal vado1·a, a 
construcçüo urgnnte de novas linhas ferreas 
ligando o . porto !le Smltos ao interior do es
tttdo; porque,llevo tambem declarar, aprovei- · 
tando a opportunidade, a principal causa·, o 
principal, ou a1ites, o unicu Jactar da grande 
cri~e de transport~s que tem avassallado e 

U~r SR. SE:'íADOit -Note V· Ex. que O tlng·ellado o estttde de S. Paulo, e a estradtt de 
commercio de CtLIC estit se fazendo em Santos. fm•r•o inglezo., que não tem a capacidade ex-

O Stt. U. DO A)IARAL - Si o commer- igilht pelo aug:::ento do trafPgo de sua linha. 
cio tem de SCI' Jeito só ntt capitn;[, por que Dizem O> ent0ndidos que ella, com pouco 
não se cobt•am os impostos 011e são do cs!adu eslb1•ço, póde augmentar essa capacidade alli-
e não da União, na. ctLpitaltle S. Pttulo 1 vian1lo assim tt cleSI.'Speradora o terri vel si- · 

E' o caso, Sr. presidente, de dizer como tuação em que nos achumo.l. 
Al('hon~e Karr : «Compete aos senhores co- Duvido, porém, que o Jh.ça porque aquella · 
mecar. » empreza representa um estado soberano deu-

Si a ulran.degtt naquella loclliclacle é tüo tro de UIM pobre colonia! (tlpoia,los.) 
util, criem-na na metlida que. e da competen- O que ó exacto, o que ninguem pólle, de· 
ci;1 do e~tado lle S. !_"aulo ; provem-Nos por centcmente, contestar é que com o trafe.vo 
facto, que as cot~sas s:ttJ mel h ores assim, qt.w nocturno, aliás pml;icado e em ·uso em toda0 a 
o t•stado ganham nnuto com a deslocaç·iio do Eut·opa o Estad•1s Unidos-a gerencia. dtt es
commercio 1le Santos par·n a capital. trmla podia angmuntar de 30 "/u pelo menos 

Si os p;tulistus n~o mudam de rumo como a ~UI\ captlcidade. . 
ó que veem exigir lla Uniüo que o Jlt~;{? t Entl'ettlnto, e~sot mesnm gPronci~t qne, ha 

Re!'et•in-se o honrado senntlut• ú. opiniti:o rP~ annos mn.ts on mcmos-quando inter
unu.nimc dos importa.· I ores de S. Pttulo ... pf!llttdtt sobro as providencias pt•ecisas para 

o SR. RoDmougs Ar.vEs-Quasi unanimc· evitar-se tt crise llu tmnsportes que, desde 
. · houve poucos votos di rcrgentes. ' aquella época, jú. se ttnnunciaya ameaçadortt-

. nlllrmn.m c garantia que nüo precis1wa du-
O Sa. U. DO .·~~I,~RJIJ, ·:. d1ssc o or:tdur em plicttr smt Jlulm, antes de 10 annos porque 

apu.rte que tt Op!nwotlos lllip.ll't:ulores não ]10· dizi:t cllit, si com o tmfen·o diurno 'não con: 
dia s.ct• ou t1~tt, C?lllO um t:~".I'ni n., upi11iüo do~, scg·uirmos Vl'm·ct• o tt•nf;gn, csl.abelocllremos 
Jla.ul!staH t.1ao podr ser RlllitO ilti'Ol'U.Vel ao I o nocl.nrno; r•ss;t me,m:L g'l•t·en ·ia, l'O[lito 
llovo ~Ul'l'll;O que so lhe~ Jl!'clelltle tbt•, nptJZIIl' da. l'l'i l.iC'a ~it,u:L~~o act,ual, tt:m llelun: 

~las, cm tlocum.en.t.•• otfk.:al que co ach:t cm, t•atiO 11 inst.all.l~iLO do~ tbcos uluctl'icus mt HOl'l'a 
11111 tlt .. CUI'~O [JI'Qitll'Hlll 11~ .. l!ltt,J'a e:.\Sit., \'0111 SUl!\ li~ f(llaC.'i UDJIUSHtl'el Ó O SOl'Vií!O l'Htr]UOlJ~ 
um paye;-el', que rll1 c >!'Lo /01 cse.,lll!tlo enti'e · Jlll.l'te tl:t linhn.. . 
o" ma~~ uupo1'Lautes t~os que tmh;tm id~> ttu I Fiun.lmcnt.e; em terceiro Iog;tr, como ma
l.'onheutmot\to do hmuado t.leputat.lo 11auhsta, dldll comJ'Iam~ntm·, ba,:•anr.lo·m~ n~s exigen-
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cin.8 sttnitn.ri(<S, pedi uma ttlf11nllep:tt nn. cttpib11 
do estallo de S. Pttulo, convencido de que tts 
d e~pezo s se1·ilo i nsigniflcttn tes, com pttrando-as 
com os prov~itos que advirão ao commercio, 
:i. industr·i::t c ill::tvoura de úodo o estado.» 
Pri~eira necessidade reconhecid:t: molho· 

r::tr os :1ppnre!hos d::t Allhndega. de S::tntos, 
que são insufilcientes, que nem siquer toem 
guintlastes com cap:~cidatle sutneiento para. 
tlttt' sabida. :1 11ezos de 8 n. I O tonchttlas. 

Em segumlo logu,r, medida. neces,;:tria e 
st~lvadora, a constrüc:~ilo de UIWas vias·!'cr· 
reos. . 

Em terceiro, e só como mcllid:.l comple· 
menta r, a altlmdega em S. P:mlo. 

Vê-se, pois, que :1s duns medid:Js Ul'gentes 
pedidas pelos proprios p:1tl'ocinadorcs do PI'O· 
.iocto silo est:1s: rnelhomr o estado rht Allim· 
tleg~ de Santos o dar novtts vias de commu
nicnçilo ao estado. Nilo ú essenci:tl a novu,u,l 
Jhmlcga. 

Agoi'a o pa.recer do patriotico importador 
estmngeiro: 

«A-ser exacto o que diz o distincto eng.c
nhoiro Domingos Sori(io de Saboia c Silva ne 
seu rolo.torio de 4 de fevereiro de 1888 no con
selheiro Roclrigo Augusto da Silva., cntilo mi
nistro. da agricultura que a cnpacidru.le de 
um caes d lim itarht c Ht1o l1J:cer:ltJ ge;-rtl
ment.J de 200 tanelarla.< )lú?" mdi'O c•wrido de 
c<1es, entilo é certo que o cnes, conforme o 
contmcto, acabndo em IS05, decreto n. l!Gü, 
de 7 de novembro de 1890, nilo tem capaci· 
dade paru, supportar a cnrg:t o dEscargtt, pois 
EÓ a expo1·taçrlo de ca(J, nessa ópucn, SCI'it de· 
mais de 400.000 toneladas·, restando 200.000 
para totla. importaçü:o . 

.Tulgo que nilo ó cx:1gerado dizer que cm 
1895 a importação nilo serú. inferia!' ii expor
tação, de onde se conclue que nilo havcril cu
tão espaço para o excedente, que do anno 
para nnno ~eril maier. 

Quem conhece a cidade de Sanlo .. J não ignora 
a impossibilidade de Juzer-se úm tilo grande 
movimento de· trnnspot•te cm carro,·as nns 
ruas que ligam a a!Jltndega. nos urmazens da 
estracltt de Jerro. 

Estas são tlio cstl•eitns que nilo comportom 
um movimento de 800.000 toneladas, mri.is 
ou monos, pot' :1nno; porütnto. 2.GI:iG toneladas 
por• diit, acceit[lndo-se mesmo 300 dias do tm
lmlho efl',,ctivo pm• anno. 

Essas ruo.s nfto se pPcsthm 11 sot· altwgn.urts. 
Eis 11 razão por rruc todittt c:tt•gn. snjeitn. ú. 

c~nt:,renei:t in tornn. d:t allallllogr.t do v c 'p:"<~:tr 
dn·cctamcute llu vapot• pam o.:l ,·n.gút:R da. 
e<tt•atl::t tle ll>t'I'O, evitando a~>irn Hill mnYi
monto Llu eart•or,:t~.>: que tt ciilndo tlt< SJnlos não 
com porttt. 

De out.ro lttdo o ca(IJ rt emlmt•cai' cm Santo .. 1 

IX<lll tle:;tino i. EurOlltt s~r,j, tl'tlllSllortudo di· 

rectnmcn to pelos. vngões tla estrada de ferro 
aos vn poruH. » 

Vê-se'que toda a quest~o vem do cnfe, ge
nero de cxportrtçilo, e por isso isento do im· 
posto J'edeJ·al, inteiramente fúm do alcance 
da al!iuulegtt. Compete ao estu,do de S, Paulo · 
providenci::Lr. -

Diz tttmbcm o importador consultado: 
«Todo o commcrcio importador reside na 

citlatlo da S. Ptwlo - por caus[t do clima. 
pestífero o insu,lubt•e da cidade de Santos-e 
sund11 elle for<:ado tt de5pachar snas merca
iloritts excllrsivamcnte !ll'sta cidade, tem do 
sujeitar· se ao verdadeiro monopo!io do lin!a 
olttsso; por csstt rnzilo o commercio é S[tet'i·. 
ficado nos S8l!S interesses, p<•rque nü:o pócte· 
pessoalmente flsca.lisar os despachos.» 

.Jit disse q uc a classe dos desp:1elmntes nilo 
t;cm monopolio, pois é licito aos commer· 
cittntcs · autorisar caixeil·m_ seus a Jhzer des-· 
pachos. E ~i o argumento tivesse va.lor, de· 
veria mos crear n llilndegas em Petropolis ·e 
Nov:t Fribur"o. 

«O facto cí'c as mercadoritts su,icitas a des· 
p:who irem directamente pam S. Paulo torna 
mais üwi! [1. boa. llscalisa~ü:o .. diminuindo, por
tanto, ns •·pportunitlades do contr[tbando e 
desvios das mercadorias.» 

Não se acreditttritt, si nilo estivesse escripto. 
«Si o commercio g-rosso clam:t contra o 

actual estudo de cousas e petle a creação de. 
urntt n.llhndcga cm· S. Pttulo, nilo é exdusi· 
vttmcntc levado pelo egoístico desejo de ter 
suas merc[ldol'las Lt mii.o com mais ti.lcilidade, 
mas taml.rem por rlai?•i•.ti>mo, porque a im· 
p01·ta<;üo deixarit de Set' um monopolio. . 

O proveito directo c immedia.to da fun
cl:tçilo de uma [l]fandegtt em S. Paulo ser•ú. do 
POVO,» 

Curvo-me respeitoso deante do patriotismo 
do commercio grosso, que assim se preoccupa 
com os interesses do povo, c passo a outra 
ordem de consideraçües. 

O St•. senador deslisôu por umtt. cl i mcul
dade. Níio se contesta que [1. cidade tl~ SiLo 
Prtulo tem crescido admiraveltuente .o que 
um:t gr:trule parte clo commercio ele impor· 
taçilo cstú. alli loca!isarla ; mas t:tm bem ó 
evidente que este c;tado do cousas nilo ha elo 
pünlm•:w por muLtu tempo ; desde que novas 
linhas de cstmdas elo lct'l'O, partindo do 
s~.n tos, v ii o ter li localidades di1fercntes d11 
capit,tl, e !11111Üicsto que 'uum grttnde pa.rte 
dn cnmmorcio tio importa~ão so deslocarú. 
novameuto o ::; , Pt~ulo lm dl1 ·vollttr, pouco 
mais ou menos, ás n1rt.igas condiçües em que 
t:xi~tia. Quando essu tilcto ~o der, jlr\ra que 
set•viJ•ú. 11 noYtl :tllhudcg-:t que se qncr cretw 
Olil S. P:mlo, si u~ murcuLluria~ tPem tle Set• 
lhtttlmcnto vistoi·itttla8 o verillcadas, tecm tl 
Pllllt'l' impo~to em ~11.nios ou em outros pon-
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tos, si se crearem tantas alfandegas quantos 
forem os pontos commerciaes do estado? 

A renda da alfandega de Santos cresce 
todos os dias, não ha duvida ; segundo os 
meus dados, um pouco interiores aos que foram 
apresentados pelo honrado senador, a renda 
de impostos de importação no anno passado 
foi de 2~ mil contos, quer dizer, o dobro da 
renda produzida no anno anterior. Todavia 
é necosilario não tomar estes algarismos sem 
reflexão; e!les não significam que a impor· 
tação em um anno duplicasse; e uma prova 
immediata, indiscutível a esto respeito e que 
durante o anno de 1892, o numero ele navios 
entrados é inferior ao numero de navios en· 

· trados no anno do· 1891, e que a tonelagem 
desses navios e tambem inferior á tonelagem 
do anno anterior, portanto, em 1892, nlío foi 
maior· a importação do que tinha sido em 
1891. Entretanto aai!l1ndega rendeu o dobro: 
porque 1 Provavelmente em parte pelo accres· 
cimo de impostos e com toda a segurança, e 
infallivelmente porque havia grande.quanti· 
dade de mercado das nccumuladas em Santos, 
que nã·' podiam ter despO:clro, e que com mais 
diligencia do fisco, com algumas providencias 

· do governo, tiveram sahidtt em pouco tempo, 
de modo qU!J um anno só veiu dar renda 
igual a dons annos no pet•iodo anterior. 
Houve tambem muito melhor tlscalisaçüa nos 
ultimas mezes do anno. · 
· Não contesto, porém, que o movimento se 
accentúa e cresce, que a immigraçüo para 
S. Paulo ó grande. E a proposito d11 immi· 
gração, devo retot•quir um argumento do 
honrado senador, que disse jti estar feita a 
experiencin. das bagagens e mercadoriãs leva
das pelos immigrantes, as quaes iam ser des
pachadas cm S. P;tulo, e que o serviço corria 
bem. Pois isto ó um argumento que contm
ponlro aos hanrados senadores que sustentam 
as alfandegas internas, por' isso que, apezar 
de todos os cuidado! e todas as cautelas na 
remess' dessas bagagens de irnmigrantes, são 
innumeras as reclamações. são de todos os 
dias os extravios, e ainda não so achou meio 
efficnz do supprir o ex11me m1 propria n.l!il.n
dega. 

Por outro !alio, os St'o. sormdol'es malsinn.rn 
o porto de Santos, como o da Capital Felleral, 
como impreetaveis por cau!o. do contagio. E 
quem poderú. desconhecer q uc a Jebt•e ama
relia, ainda mais exttcerbnda, ainda poior que 
no porto de Santos, Jbi levttdtl para o inter•ior 
de S. Paulo, pam as suns flol'escentcs cidades, 
prtt'a o oeste e tttli prtrlt o sul, pu.m climas 
pri vileghtdos, pelos proprioo immigrn.ntes e 
pela' suas b.tgagens ? 

.1 iL se vê que o nrgnmento niio foi feliz. 
Si ns bttgagens llcam llispensndtts dtt ttl

fandegtl de Santos, nem por isso cessam os 

desvios, e ainda menos impede-se a dissemi· 
nação de molestias do littoral. 

0 Sn., An.ISTIDES LOBO - OS . extra vi os' são 
os mesmos. • 

0 Sn.. U. DO A~IARAL -E porque são OS 
mesmos, e teem havido reclamações sem 
conta, não sei o que o: nobre senador quer 
com o seu argumento a respeito de bagagens 
de immigrantes. 

U~I SR. SENADOR - Ellas não passam pela 
alfandega. 

O SR. u. DO A~IARAL- Isso prova que ba 
mais facilidade de extravio. 

Si assim não é', então a luz é escura. ou 
as nossas lunetas são inteiramente di1fe· 
rentes. 

Tambem ninguem contestará que S. Paulo 
recebeu a epidemia levada pelos immi
grantes. 

0 SR, ARISTIDES LODO- Ellas podem ser 
levadas tambem pelas mercadorias. 

0 SR. U. DO AMARAL-Agrada-me a con
fissão, pois vão se fazer grandes depositas 
no interior dos estados, e portanto maior 
pt•obabi!idade de ser transmittida a epidemia. 
Si isto não é logico,, não sei o que seja. 

0 Sn.. RODRIGUES ALVES-O trabalho da des· 
inJecção das bagagens é muito bem feito. 

O SR. U. DO A~IARAL- Mas l!a sempre 
reclamações contra extravios ••• 

0 Sn.. RODRIGUE5 ALVES-Reclamações sem· 
pre h a de ba ver em maior ou menor escala. 

0 SR. U. DO AMARAL- , , , e já se vê 
que o remedia não é tão seguro como se 
apregl)a. 

0 Sn.. RODRIGUES ALVES-Isto dá-se em toda 
parte do mundo. 

O Stt. U. D) Au,m,\L-Disse o nobre sQna· 
dor que as despczas a fazer eram insigni• 
flcantes, estando convencido de que com a 
quantia de 500:000$ se farú.'uma alfundega 
do primei1•a ordem. 

Não sei si ó possível com essa quantia 
obter-se o odiflcio para uma alfandega de pri· 
meira ordem. 

0 Sn.. Roo RIG UES ALVES-Quando fÓ.l!ei em 
primeü•a ordem, referia-me simplesmente ó, 
importancia do ediflcio e não ó, classificação 
legal. 

0 Sn.. U, DO AMARAL-Com:prehendo que 
o honrado senador nlio quet•ta empregat• a 
expl'essão technicn, pois sttbe que elfectiva· 
monte uma a!Htndoga de 1" ot•dem dispenrle 
nmis rle 500:000$ por anno. Si se trata de 
pagamentos no pessoal, as despezas nlio che
gariLo tnlvez a esta qu11nti(l; mas, si se t1•a• 
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tar ·d!l edificio, sabe-se que os terrenos em 
S. Paulo custam m:1is caro do q uo nesta 
capital. (Apoiados.) . 

Assim pois, parece-mo que 500:000$, em 
qualquerhypothese que seja,são uma quantia 
insignificante para rima allil.ndega de certa 
importancia, como deverão ser as de S. Paulo 
e Minas Geraes. 

Estou convencido de que as minhas conje
cturas, porque não passam disto. não te· 
nho dados, não sou profissional, niío ficarão 
longe da verdade, que seró. necessat·ic dis
pender mais de I . 000:000.$ para se ter um 
bom edificio, e no mínimo 200:000$ só com o 
pessoal, que será indispensavel adquirir ma· 
teria!, e o desembolso total excederá de 
I. 000:000.$. 9 que muito se :.tparta dos mo· 
dest11s pretençües :.tpresentndas. 

Poder·se-ha gastar menos si se aproveita
rem os 11rm11zens que se diz existirem em 
Juiz de Fóra. · . 
. Si tal des'peza fosse proficua, si trouxesse 
os tamanhos resultados aqui apregoados, não 
obstante a nossa penuria, porque é preciso 
dizer a palavra (apoiados), não obstante· as 
ditllculdades financeiras crescentes de dia 
para dia, talvez devassemos autorisar o dis· 
pendia, vizando resultados futuros. 

Mas quando se dem0nstra que ninguem 
!ucra:á com isso, sinão um grupo limitlldo de 
md!Vlduos, que que1•em estar nas suas cha· 
caras SAm terem o incommodo de chegar a 
um porto de ma1•, julgo cump1•ü• o meu 
dever, com a honrada com missão de finanças, 
recusando o meu voto a esta despezo. que, 
além do mais, ~erà. um11 porta· u berta para 
outras de igual especie. 

O Senado recorda-se de que, logo depois de 
proclamada a Republica, o estado do Rio de 
Janeiro reclamou varias allil.nclegas, :.tlgumas 
das quaes foram decretadas, si não me en
gano, as deAngt•a dos Reis, Gargo.hu e Mucal!é. 

O Senaclo sabe tambem que o estado de 
Santa Catharina l'eclama duas llllltnclegtts, o 
do Paranó. uma, o dG> Espito Santo outra, o 
do Rio Gmnde do Sul umas tantas, c nfio 
sei si. algum mais i o t\ preciso notar-se q uc 
quast todas essas reclamações reterem-se a 
pe1•tos onde ha mesas de rend11s, e que niio 
deixam de estar no caso de ser alfandega· 
dos, ao p:.tsso que o que se 11rotende crear é 
uma novidade, e. não tonho duvidn nenhuma 
em dizet• que muito receio das novidades, c1ue 
sou um espirita conservador, e não mo 11ven· 
turo cm caminho novo, ~cm me dcmonstl'a· 
1•em que el!e e o mais recto o JH•aticn v c!. 

Consagro.clos os po1•tos seccos, il•emos 
longe. 

Temos tantas cidades de importancia no 
interior do Bmzil, tn.nttts que süo hoje ou se· 
rão amanltã ·centros do viaçiio, do industrin 
e ele com:mo.l'eio. · · 

SCS4\DO .2·0- \', r 

Pois não existe nos limites de Minas uma 
ciclnde como Uberabn., que, segundo estou in· · 
formado, é o centro de um grande movímen· 
to commercial e tornar-se-llll dentro em pou
co tcmuo merecedora de ter tambem uma al
fandega 1 

O SR.' JoÃo NEIVA-E Joazeiro, ponto con· 
vergente de tres estradas de ferro, · · 

O SR. U. Do AMARAL-Não existe Joazeíro, 
conforme lembra o honrado senador pela Pa· 
rallyba, e tantas outras cidades? 

Si, porem, o Senado pensar diversamente,· 
si entender que é muito conveniente para os. 
estados e para a Uniilo serem decretadas essas 
alfandegas, a commissão de finanças não ' 

. ' 

'. 

se julgarti desautorada. Deu sua opinião, .não 
a sustentou tão bem como devia, por não estar · 
presente o relator (nao apoiados), e porqué · .·. 
outros collegas não tomaram a palavra na. ,· 
occnsião,'·mas a c'ommissão teró..teito o que ... ~,..:-:.· 
entendeu dever fazer, uão obstante seu natu-
ral desejo de ser agrada vel aos honrados 
senadores e aos estados que tão brilhante· 
mente representam. 

O Sr. Coelho B.odrigue• e~ 
ta va resolvido a votar contra a creação das. 
alfandegas em S. Paulo e em Juiz de Fóra ; 
mas, depois de ouvir o discurso do honrado . 
senador paulista, decidiu-se a votar a favor' 
do projecto com uma restricção. 

Apezar das vantagens que S. Ex. expoz, 
quanto à creação ele taes alfandegas, o orador 
tem ainda duvidas e receio de aggravar as 
despezas do Thesouro com as que ha de 
acar1•etar a installação dellas. Attendendo o. 
isto e que se resolveu apresentar uma emenda 
que manda correr por conta dos .respectivos 
estados.:.ts despezas com a construcção dos 
eclillcios destinados ns duns alfandegas e com 
a sHu insta!lação, · 

E' o que tinha a dizer. 
V cm a mas!t, é lida, apoiada e posta conjun· 

t~tmcnte om discussão a seguinte 

Emenda 

Ao ttrt. I" 
Em vez das pala vras-abrlndo o nccessa

rio credito para occm•ret• ás deeipezns de in· 
stallnr;ão o outras nocessarins - clig·:t·s·e : 
cOl•rendo por conta dos respectivos estados as 
dcspezas de cotürucção rios cdifloio~ c de in• 
sta!lttçií.o elas mcs1rms alntndogtts. 

S:tltt rlus sessiíes, 30 tio maio de 1803.-
A. Coalho Rotlriyues, · 

O Sa•. 1\lanuel Victo••ino aco.ba 
de ou viL• os honrados collogas por S. Paúlo e , 
pelo Pammi. i o pJ'jmciro, mostro.nc!o a pu-. 
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·' ·.· jança. e o progresso indi~cuU vel do seu cstmlo; 
o serrundo, expondo amdn. uma. vez o seu 
amo; á União e provando a necessidude de 
·não exigirem os estados mais sacr•iflcios della.. 

Termina o orudor· dizendo que voturtí. pt•lo 
pr•o,jecto, mas apr. sentando ameudas qull o 
modillquem. 
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1 O S1•. Ame~ico Lobo-~r. presi· 
O orador vê nisto um vcrdmleiro pnml ox?: ciente, qua.ndo pecl1 a p:tlaV1'11 fil-o tao Ramon· 

S. Pa.ulo deslumbra.ndo-nos com a.s suas 1'1- te na intençilo de me manill>!star· a reRpeit.o da. 
quezas, ~ão dá, pede; e 11 ,Uni_ão a!Jn.fando- emenda elo illustre senador pelo Piauhy; como 
nos com a. sua. pobreza e ma s1tuaçao flnan· porem 11 Cttmaro. ouvia o energico e brill111nte 
ceil•a.nã.o pede. dá. - di~cur•so do illust.m senador pela Bahia e corno 

·E' todttVi:t de opinião que os estudos nao aindtt o illmt1·e senador !Pio Parnnli al!udiu 
deve'm arrrrra~ar as despezas da União; julga 1 · 1 s · lo ner1 ·'1'scurso r'111'cl'"l' "" a n gumas p 1ra es c 1 u " , 
mesmo que ó lbt•çoso que os seus ~:·prese;~- vou, contando com a benevolencia elos n•>bres 
tantes no Congresso provem que 81 a !.! 11111~ senadores presentes, delímder alguns tópicos, 
periclita., não e clevido aos estados, mo.s a ma Sr. presidente. quttndo alludi á tlespestt 
direcção que os f\'OVernos. te?m dt~:,tlo ao~ _nc- feita no.s :tlfitlld<~gas, disse que ella orçava, em 
gocios publicas e a sua ma OI'!Cntaçao polttlc:L. cerca de 3:000 contos, levando em linhn llo 
E' necessariu que se cleixe a União constituir· conta sómente o pes~oal tecllníco. Portanto, 
se, apezar ele ter siclo a primeira 11 ter uma acceito 11 cm·rec<;,ão dado. pelo nobre senador 
Constituição.. - pela. Paran:'1! . · 

S. Paulo é forte, é pujante, não ha. rluvida; Se ·houve equivoco, procedeu do relataria do 
dos paulistas tem-nos vindo o exemplo do ministro da l~,zenda; porque sommei ns som· 
amor ao trabalho, da luctn. pelo progresso. mas ga.stu.s rom aquello pe~soal, isto é o ins-
Ma.s a população paulista deve procu1•ar le poetar', escl'iptut•al'ios, etc. · 
vo.ntar do estaclo ele $. Pttulo essa clcscon· A-sumi, ó verdade, pala. primeira e talvez
fiança de que elle ó mais apologista elo seus pela ultimtt vez, n\eu titulo r.le embo.ixndor de 
interesses do que dos interesses do. Unilio. Minas, não, S1•. ·presidente, para invocar pre· 
Prospero e rico co.ino é, esse estucl~ não de v: e rogn.ti vas, mas po.ra me constituir defensor do 
deixar que se cl1ga q ne monopollsou o Mt· meu Estn.do na. tal e combater um odioso mo
nisterio ela. Agricultura e que contimm :1 nopolio. E' uma litculdade que eu possuo aqui, 
clespender sonunas enormes da União com o ó um direito conquistado pelos 50.000 votos 
serviço de immigraçiio, a ponto ele esgotar que Minas me concedeu, e tendo as minho.s 
quo.si a verba votada ,para ellu.. ereclenciaes no diploma conferido por meos 

Feito este appcllo, o ornàor mostro. que no eleitores, cr·eio ser o orgum !egit1mo dos 
rela torto do ministro llll Jilzenda wm um:t poderes estado:1es c da vontade elo povo. 
reclamação llo inspector da allantlega, que No dia 25 ele 1naio ele !888, que correspondo 
encerra verda.deira pecha ele incompetenci:t 110 anniversario rl:t independencia Argentina. 
atiro.da ao Congresso, sobre o orçamento d:t pr·oclamei <t republica como um profeta. e 

.receita, na parte que se refere aos direitos Lle dcsstt dattt nasceu lodo o movimento republi· 
importação. Nessa, reclamnr;iio pergunt!t o co.no rle Minas. E não se póde crer que nesta 
inspector: si o «papel pinttLio,. i1 que se capital as trop:ts podassem esta.belecet• a re
rerere 11 tabel!a é ·o papel do parede ; per- puuliea sB não conto.ssem com o apoio de Mi
gunta o que vem 11 ser ou o que deve enten- nas e do interior. 
clet•·se por" linho I! no», e.tc., etc. Aquelle movimento extraordinario, digo 

com ~inceritlmle, esto.va no meu poder fazei-o 
O ministro não t!evilt ter inclniuo no sen ou não parar; ma; dei 0 )Jl•ttço :í. ropublic!t 

t•r·llttorlu um tl"('llmenta desiL·s, pelo qual o que irrompia e resolvi a crise, pJdendo lem· 
Congre8so pass:1 lJOI' incom1Jetente pum leg-is· b · - c1 c1 
lar sobt•e t1, l't'f"s ar.luaneit'llS, · rar quo aquollo dla a monarcllia epen eu 

• ~ de meus labias ... 
Finalmente, o orador passou 11. discutir o Sim, porque nunca deixei de aproveitltr !t 

projecto, mostrando qual a sua opinião sobre occasiilo de bem servir ii ca.usa d:1 republica; 
a creacão d11s allandegus em Juiz ele Furn. e vendo-o. combatida por todos os l;tdos, ergui 
S. Paulo. Pens:t que, 11 serem ellns crendas, bem alto !t biLlHioira ela liberdnde que, a 
devem ser supprimidus o.s delegllcius fisco.es exemplo de C:tmilio Desmou!ins, tive outra 
dós respectivos estudos, vez :t coragem de dcsl'raldar ele cima de um11 

Não concorda com a emendo. do honrado mesa a quu subi. 
s •nttdor p2lo Pitmily, porque, si o Si•narlo E' [lO!' isso que vim :teste Senado, c niio sei 
csta!Jelec; a co.lllli,;ão lle serem LI~ despr.zas üe: f)ll:tl ~eja JIIHiot•, ~e est:~. se tt tribuna p~pular 
lnstnllaçtiD fe1tas pelos estados no_, quacs' aowlo 1110 clovci,rnas nlllt•mo que ontrm para 
/bi•om ct~oaclas as .,Jlttnclegas propostn.s, o esta corporuouo, tt•n.ziuo na o.vahtnclle de ideas 
Congresso passa a legislar pttl'Jo os estudo>, o e seutimonto.s nacionaes, c jamnis' entrei 1111. 
u e nito é hcito nem constitucional. polftictt loctll, !t qt\e se referiu o illustre ee~ 

., 
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nador p0Jo. Ballia, .isto é a nrte -de crear c 
diRtribuir urnpregos e de Ji:tvorecer os indi· 

. VidUOR, • 
Detesto a politictigern, e no Senado não des· 

tingo entre am ig"s e adversa rios do governo; 
tenho entre todos syrnpathio., e !h~ s voto 

• estirn11 e respaito. 
Appello paro. o nobre senador de Per

nambuco, a cujo governo. fazia opposição, 
paro. declumr si não penetrei em suo. secre· 
taria, n.tlm de reclamar justiça para a minha 
tert•o.. 
. Entrei naqueUo. secretario. e della so.hi de 

· cabeçi1 levantado.. 
Na discussíio do. proposição elo. illustre Co.· 

mo.ro. dos Deputados, em minha qualidade ele 
cml)aixt!dor, disse que vinlln. armado com v 
vontade de Minas Geraes, e nilo comprehen
do como se duvida do. fidelidade com que in
terpreto o penso.mento do governo de Mi· 

I . . nas. . 
Mas qm10s são os argumentos produzidos 

• contra 11 pt·oposição ~ Níio vejo nenhum. 
Sr. presidente, ouvindo-se o illustrc sena

dor peJn, Bahia apregoar que estamos na mi· 
seria, dir-se-hia que sahimos da monu,rchia 
como naul't·agos nús e Jamintos e que não nos 
podemos vestir, porque nos 1i1lto. dinheiro 
parà comprar um peuco de nlgoclíio, e não 
podemos comet•, porque não temos meia·p!l.' 
taco. paro. urnn. codea de pão. 

O discurilo de S. Ex. é, porém, contradi
ctorio ; porque si estamos reduzidos a to.l 
gráo de pubreza, a consequencio. logica e 1il.· 
tal que de vemos tiro r é dispenso.r orçamento 
e, porto.nto, dissolver a União ! 

Sr. presidente, as ultimas leis da monar
chia produziram uma revolução social. 

A Republico. encontrou o estudo o.gito.do e 
paupeprimo, e é irrespons 1 vel pelos e1Ieitos 
das medidas que outros tomaram. 

Veiu o. Republica quando nos acha vamos 
em urna cr.se de penuria g·eml; quando era
mos e somus obrigo.dos a importar tudo c:lo ex
tro.ngeiro. 

Pois bem ; nestas occasiües é que apparece 
o homem tle Estado,. 

O nobre senador pela Bo.hio., que tem um 
olhar de o.g-uia, nos póde valer. · 

O SR. MANOEL VICl'ORINo - Pelo contm
t•io, estou myope. 

(l SR. A11-mnrco tono-V. JJ:x. collocou uma 
vencht imagim•rio. nos olhos ; mas é preciso 
que cot•t•e.<ponda us esperançns do povo bn
hiono, JIOJ'•tue, si n Bahia nos tleu estndisttts 
de primeir•u, ag-un, é preciso que e.,sa oligtw· 
chia niío ,,e intm•rornpa ; si n. nn~•iío t'stli. em
pobreciJa, si niio Jtu, dinhoil'O, 6 preciso VG· 
turmas já e jà ns clespezas roproduclivo.s ... 

O SR. MANO~L V!C'I'ORINO-Mais duas a!Jll.n· 
clegas •. 

Q SR. AMJi!RICo Loeo-Que sÜ:o duas alliJ.Rde: ·-·/i 
go.s, St• .. preslfleate? · . -~~ 

0 SR. MANOEL VlCTORINO-Para V. Ex: são, ·.;·. 
um mo.ná... · · · '··.! 

' '.\.)"'_' 

0 SR. AME:RICO LOBO - Siio est.lbelecirne~.' ··:-'; 
tos onde o povo é tributudo. Minas Geracs e ··. ; 
S .• Pa~Ilo podem set' tributados pela União • , . ; 
a mu1tos parecerio. isto indigno ou, pehi ·_; 
menos, inconveniente: nós pedimos que em ·~ 
nosso territorio a Uniilo receba o nosso ouro ',,-
e cm nome do. União se nos nega a medid~ 
e dize-nos : ·. ; 

«Não, não irei gastar alguns milréis com ; .: 
empregados t » · . · ,. · · 

~ . '• 
lst

1
o é argumento, senhores? Creio que o ·: ;:; 

secu o, que a. civilisaçilo, que tudo se revolto.·· 
contm semelho.nte coarctacla. Pois si oca~ ..... 
pital llq~e se .fecunda não só mo.terln.l, como 
tmmater1o.lmente, si nós saccamos constante- ·. · :: 
mente sobre o futuro, para medrarem todos· 
os Estado~ não péde o.. União dar passo tão · 
pouco agJgu,nt;:do e fazer o que Jaria o ban-

.··'" 

·-· 
queiro mo.is rude t . • · 

Senhores, para collocar uma aooencia. em:- . ··· 
Montevidéo, em Bombain, em Calcutá ou em 
Ath~nas, e pam se enriquecer, qualq uet' bll.n· 
que1ro vê logo quanto cu$ta a viagem de 
seu agente, o aluguel dos escriptorios o sa·' 
lario dos cria,Jos, a arco. onde <'lle ho. de 
o.fi:lrrolhar todo. sua Jbrtuna; e níio trepida um . 

·:' 

,. '. 
insto.nte deo.nte de taes despezas. 

Isto, Sr. presidente, não resiste a menor : .. ·~·~.J.. 
analyse; despezas quo.ndo são productlvae, -
despezas quando silo miserrimas cm r"lo.ção ·,:;~ 
o.os fl'uctos que se vão colher, si não é licito · .... r· 
111:1m particular regateo.l-ns, menos ó é a um . \~ 
patz e a um senndo republicano e denio- '·' '" 
cratico. , 

O SR. MANOI!:L V!CTORINo-Mas peça V.Ex:, 
a suppressíio dn.s improductivas. 

O SR. A~mRJCo Lona - E~tou ao lado de 
V.Ex. · 

0 SR. MANOEL VICTORINO-'-DOU meu voto a 
tudo quanto for• t•eproductivo. . 

0 SR. AMER!CO LODO -E já que me dli. essê 
o.parte consinta V. Ex. que diga que, tendo 
vot_ado as emendas olfereciclas pot• v. Ex.' na 
ultuna hora ao orçamento, e tendo-as voto.do . 
sem exa!n~ por9ue o tempo níio o pnrmittia, 
reconhect dep01s que ellas continhu,m muita 
materio. a.precio.VI•!. · 

Portunto, a conflançn que tl"JuJsil<>i · eln 
V. Ex. não se tralliu. 

0 St~ •, 1\IANOET. VICTOIUNO diL li UI ttpat•tu, 

. 0 SR • AMEt\!CO LOBO - Eis aqui, Sr. pi·o
stdente, umo. despeza repro<luctivu., iuunonsP... 
mente reprocluctrl'lt, 

" .!~:· 

:~;.;~~-

, I' 
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· ..0 povo de Mfnas Geraes quer enchm• as 
arcas da. União e à União se attyibue este cttl· 

.. cuJo egoísta ... 

· Não estou, portanto, dominado pela illusão, 
mas o.credito que é uma semente que se 
planta e desta semente nascerá a. m•vore do 

• Um SR. SEN,\DOR -Em Minas não se paga 
·imposto? . 

pt•ogresso e da riqueza.' · · 
A questão, portanto, é de palavms. A al· · 

fandega tem uma administração se11arada, 
tem o seu chefe, é só mente isto que a Camara 
dos Sr~. Deputados propoz dilferentemente do 

• · O SR. AMEtuco Lo no - Em nome elo Minas 
. peço. um estabelecimento intcmo paro. depo· 
sitar· . ouro paro., U~ião, ~ se ~~guc que tal 
estabelecimento e ltttal a Unmo ! 

meu projecto. . 
Porque, pois, tendo meu projecto dormido 

na sotnbra it espera deste outl'O, e por este 
se!' superior, havemos de questionar por 
nanadas com tt Gamara dos Srs. Deputados, 
quando em substancio. o que constava do meu 
pro,iecto esta incluído neste, á excepção da 
o.ltá.ndega de S. Paulo, ra.zão pela qual o meu 

Isto é uma llolltitheso oconomica, o não 
honra o jogo em que o nobre senadet• 
pelaBahiá 6 tão habil; quanto a mim, prefiro 
as antithese~ hugoniu.nas ás suas anthiteses 

... , economico.s. 
. 0 SR. MANOEf, VICTOR!NO-Então ha muito 

•ouro em Minas ~ é incompleto? • 
O illustre Sena<! ot• pela Bahia terminou 

propondo aimlu. a extinc~ão da delegacia fiscal 
de Minas. 

·o SR. AMERrco Lona-Quanto basta; e tanto 
• que não sei quanto. ( Riso.) 

· Agora me occorre que o illnstre senador 
pelo Paraná se rel'eriu a uma publicação 
anonyma, anti-mineira e olfensi v a quo re· 
sulta de interesses indevidamente assusta
dos· ou apprehensivos. sem causa, porque a 
alfandega de .Juiz de Fóm nenhum mal 
fará ao Rio de .Taneiro ; as casas importa
doras e exportadoras, aqui estabelecidas, 
collocal•ão as suas tlliaes em .Juiz de Fóra. 

Si nós não de;envolvermos o commercio e 
·a industria, si não fizermos prog1•et1ir o paiz, 
como havernos de luctar éontt•a o rloficit, quo 
cresce sempre, e como htwemos de sati$1l1zm· 
e vencer os vinculos do passado ? CQmo em
.fim, JlOtleremos viver?. Em smnmtt, a pub~i
cação olfensiva o.e lll'(\Jecto e anonym:t nao 
se deve ,jamais protluzi~· como documento da 
vontade do Estado lle Mmas Gemes. 

S. Ex. disse ainda que os entrepostos não 
se equiparam its alli1nd&go.s. 

Tinha eu realmente querhlo entrepostos 
11ara Minas, mas a n.lfándeg:t, como se propüe, 
de ulima ordem, equivale a um entreposto; a 
Camara em suo. su.bedoria votou esse pro,iecto 
·de lei, e por que, pDl' uma questão de classi

" tlcação, havemos de impugnar o pro,iecto? 
Não é o melhor mtlio do impedir o transito da 
uma lei 'I 

0 SR, MANOET, VICTOR! NO-E' uma as11i· 
mcão mais modesta. 

O SR. A~tmo.rco Lono - Não Itu. dilferen~a 
capital. 

O SR. Uno\LDINO uo A~Io\RAL - A classi
ficação das alfu.ndo:;:tts depende dtt ronda. 

O SR, A~mRrco Louo- Aproveito ainda a 
occasião pn.ra diz~r que não estou cheio d~ 
illusão quanto á allttndega de lv!ina.s Gemes, 

· Essa al!'tmtlega tt principio, cemo SLl tt•tttu. 
de umtt inst.ituiçii.o novn, ni:i.u pt•odu~il·it senão 
medianamente ; si• depois do lapso de um ou 
de dou~ annos poderti. dar r(lsultndo, 

Não sei o que hei de lazer ·paro. o.lcan~ar o 
voto de S. Ex. 

Quanto a Bahia deve a Minas ? Ao menos o 
poema do Caro.murú. 

0 SR, MANOEL V!CTORlNO-Deve muito mais, 
0 SR. AMEIUCO LODO- Si f'oi um poeta mi

neil•o que cantou as proezas dos primeiros 
ba.lthtnos, e tornou conhe~iua de todo o mundo 
a sua flortt, a sua l'ttuna; si Sarta Rib Durão 
immortn.lisou a Bahia e os costumes semi· 
barbaras de outr'ol'tt, como. vem ago1•a a Ba
hi:t negacear a Miíms o seu voto, com tantas 
l'estric~ões, que são outros tantos torpedos 
postos a est9 nu.vio, que vae singrando as 
aguns e que \tu. de chega!' a porto 11egut•o ? 
S. Ex. parece dar o 5eu voto com to. atas · 
restriccues mentaes c explicitas,que afinal, de 
contas, pesado esse vol;o em uma concha com 
as restricções em outra, quasi que se annulla 
e se aniquilla ! Não; couto que nesta. · dis· 
cussão (S. Ex., desculpe o ardor da phrase · 
e sua imperfeição brut~t) S. Ex. me auxiliará, 
porque I!,:, i de convencei-o de todo. 

Juiz de Fóra, senhores, não é a capital. de 
Minas. Aquella cidade foi escolhida para ter 
a all'amlega, nilo por mim, mtts pelos autores 
do projecto, pelo congresso mineiro e pelo 
presidente do Estu.do. por ser uma. estação in· 
termer.lia.ria entre a bahi~t do Rio de Janeiro 
o o interior tle Minas; ella estú. dependuradtt 
na Mo.ntiqueim; é o caminho po1• onde pttssou 
Tiradentes qu:tndo :veiu para ser aqui immo· 
lado: esse cmninlto esta sagrado pelos restos 
do grande martyr ! . 

Juiz de Fura., segundo tt signiflcaçüo de seu 
nome baptismal, está destinado a servir de 
ponto de conütcto entre Minas Geraes e o ex
terior. Po1• i~.,o lbi escolhida esta cidade pam 
a Rede da n.\lilndega. Mas :1 condi~ão topo· 
graphica em que ello. se acha, não basto. para 
se cond~mna1• a ülé!l. Como disse ontroro., Mi· 
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~as depende da Ba~tia, depe~de do Espirita 1 nente a. disposir.•ão constit,ucional e VV. EE~.'}. 
Santo, depende do R10 de Janetro e depende não respondet•ão 11 meu argumento, que 'é :o: ·~ 
de S. Paulo, assim como dependera no futuro primeiro fundamento, que eu considerava di;:·. 
de todos os Estados do norte e do sul, e ate do bronze, para a legitimidade do projecto;·:.:;,:: • 
Pa.cifico~ P.orquanto, si e certo.· a prophecia de A Constituição Federal que deu, . contr~:á.: :;.; 
Samt Ht!air;. ella se ~~rna1.:a um m~mdo. _ idéa do governo, os direitos de exportação aos 

Na proP.o,ta e na.~1·~ussao do proJecto nao Estado.;, os tornou dependentes do centro, dá 
liouve e nao ha c~lh.,açao de dous Est~dospo· Uniüo, que continuou com o cn~argo priva' .'. 
dero,sos contr:J:,.OS 1~ter~ses dos outros, . todos tivo de crear c manter ús alfandegas. Ha um .· 
os Est:J:dos .a~~<ts s.w li) u~~:es. O que se. pede modo harmonioso de evitat• esta contrndic- ' 
para Mmas nao vae preJudwai' aos demats Es· r;üo ; mas ninguem toco~ no artigo constitu
tados. Pretend~ somente para ella um.a cional. Allu(li ate ú. situação do Estado de , 
parcella ~as bellezns ~ das tem~.~tades mart· Minas, que, tendo seus saldos aJ•reeadados .:i 
timas · Nao .é uma all!11nça , per~., asa a que se pelo União, poderia se tornar de repente de~ ""!,· 
forma occas~ona!mente en.tr e l\imas o S. Pau· po.uperada ou defro.mlada e ficar sem meios.' ... '.~ 
lo, porgue st hO,Je nos apm~mos·em S .. Paulo, para parrar seu~ debitas . ,., ·. :;,•·: 
amanha po(lemos nos apomr na Balna, que " '· • .c·'·.:·,;·~ 
estú. tambem ligada a Minas. · A creação de uma a!Jitmlega dá uma folga,···~ ( 

Nestes termos, Sr. presidente, em nome abra m;n respiro, mitiga a pe~osa situação~ ':, 
de meu Estado, declaro acceitar a emenda do descot•hna um~t esperança de llberdade com,• .... :· 

. illustre se!1ador pelo P}a~hy, para que se m~rcie.l p~1·a !'finas e fortifico. sua autono~~ .··, 
veja que n~o se. trata de 1mtto.r ot1 seguir a mta const1tuctenal. . . .. ', . '. 
politca ttntt-nncLOnal do nobre representante O honrado senador, que se dtz federalista;· ., 
da Bahia... no que o acompanho, porque · tambem sou. 

O SR • MANOEL VICTORINO -Anti·n"cion"l~ .. Ül(leralistn, nâo. póde negar ao meu Es~do · 
~ ~ natal um estabelecimento aduaneiro. 

0 SR. AMERICO LOBO -Antinacional, sim, 
porque o nobre senador se leva por pianos 

'de mal entendida economin, não adverte, por 
exemplo, que si temos alfandegas, po.ra qua 
ellas desempenhem os serviços para que foram 
estabelecidas, precisamos aperfeiçoai-as, e por 
que lhes negar esse aperfeiçoamento 1 

Ho. dias, tomando como roteiro o relataria 
do Ministerio da Fazenda, percorri a costa in· 
teira do Brazil, tocando em todos os portos 
onde ho. alfandegas. 

A Ballia é a terra da llospitalidade; mas não 
sei si recebeu com alegria a visita que lhe 
fiz, ••. 

0 SR. ~Í.~NOEL VICTORTNO - Com 'muito 
prazer. 

O SR. A~IERICO Loao- Obrigado. Posso de
clarar que, ncceitando, em liame de meu Es
tado,a emenda do digno senador pelo Piauhy, 
heide tambem correr a costa como o meu 
homonymo Amerigo Vespucio para ver as qe
cessidades dus alfandegtts e contribuirei .com 
o meu voto e com a minha palavra para sa
tisli1ze-hts, porque entendo que isto convem it 
Republica .. Mas nüo devemos cuidar somente 
das existentes, não devemos encarar este ns
sumpto debaixo de um ponto de visto. egoístico, 
e si existem beneficias para grande numero 
por que nüoconcede-los t~ todas? 

Creio ·que não lm mni8 objecção ao projecto 
desile quo, com nome de meu Estado, acceito 
n comli.::~iLo, visto que ell"' nlío ó illeg11!, não 
11úde deixat• de ser uma estipulação regular, 
com o 11m de assegut·ar a dous Estados os re· 
cursos que lhes pertencem. Alli estó. per ma-

Se Minasc reasse alfandegas, infringiria a, 
Constituição. E como e que Minas recebe o ... 
pagamento de impostos de exportação 1. Pela · ·· 
mór parte os direitos ~e o.rrecada~1 aqui no · .. 
centro, na pmça do Rto de· Janetro, · porquo . · 
lit nüo ba capitaes precisos ; mas .no dia em · 
que tiver uma alfandega, estes impostos se:· :. 
rão pagos Já, e o! la arrecadarit directamente. · · 
grande parte da suas rendas: 

A emenda que vae apresentar o nobre se-. .· 
nado r representante da Bahia, sinto dizer · · .. 
que não posso acceitar, porque, repito, Juiz ::,';.• 
de Fóra não é capital de Minas e a Delegacia. :~· 
Fiscal, que em a Ouro Preto existe, de pes- · · ,:. 
soai recluzido, tem muito trabalho, como es-
tou informado; e os 13 adjuntos ou addidos, -: 
que lhes vieram do. extincção da thesou• '· 
raria, estão muito mal pagos ou retribui dos. 
Ouro Preto é a capital onde se etrectuam pa· 
gamentos de muitos serviços,como o de ensmo · 
superior. pensúes do estado, etc. · . · · ' ·. :• 

Parece que o honrado senador quer em 
Juiz de Fora uma alfandega de primeira or· 
dem. • 

O SR. JoAo ·NEIVA- Uma o.lfandega em 
Minas ha de ser sempre classificada de pri· 
meira ordem. 

O Sa. A~mmoo Loao-Acceito com muito 
pmzer a chtssiflcaçüo dada certamente pelo 
illustru scnttdot• dtt Pn.rttllybu ; olla SQrve 
pttra provar a grandeza da ctmsac prova bem 
que 11110 estou illudindo a ninguem.. . · 

Mtts destle que alli se fuça um estabeleci· 
menta pletl10rico, alJitndcga e delegacia, haue 
augmenttu•-sa o respectivo pessoal ; logo, é 

. ... 
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preciso n.ugt.nen~nr·s~ a des~eza e perece o 
argumento .1 usttficattvo da ftri;ura emenda. 

O que os nobres senadores não querem ó 
que Minas ,:oze desse melhoramento e lnnçJtm 
mrro para i<so de todos os recursos du dis· 
cu~são ; q11er•em ate trocttr"o .nome de Juiz 
de Fót·a, de modo que fique Juiz de Dentro l 
(Riso) 

Mas o que succederia. com o triumpllo dtt 
emendn '? 

verno sejo. conductor de mercadorias ou dire
ctor do commercio 1 . . ' 

0 SR. NEIVA da um apart~. 
O SR. Al!ERICo Lono - Sr. presidente, o 

povo mineiro está. pendente da decisão do Se
nado, assim como o povo de S. P;LU!o. Não 
sei se é muito prudente contrariar a vontade 
do povo e n'uma conferencia tliplomatica 
mostrar a portil. da rua aos embaixadores de 
dois Estados. · 

Canc!uir·se-hitt que a União é umn. ma
.dmsta, e ctue Minas não pode siquer ter espe
rança de communicar dh·ectamént<J com o es· 

(Vari•J.~ Srs. ,çenadm·es d,ro apa?"tcs.) trangeiro e ~Jvar-se das epidemias quo devo· 
O SR. AMEmco Lono _ Mas, v v, EEx. 110• ·ram tantas popul~ç.ões des~e contin~n_!;e, 

melam :tllhnde"'as de prill1eira. ordem si tas tratados n~ssos .PatrJCIOS ~m peJOres condrçues 
nas cn.pitaes ..• "' ' do que o 1mnugrante. ·Vmdo a tanto 1101' cil.· 

Haveria uma alfandega com uma delegaci~. 
i,sto é, uma repartição accumulaudo ftli•Cções 

. muito diversas ..• 

0 
s N d' · beça -e o gil.do destmado ao matadouro.,. 

R. lUVA u. um aparte. o SR. NEIVA- Está. mesmo mttis perto do 
. O SR. '\:'!li:Rrco f-on~-As alill.mlega,s nesses matadouro... • . 
Estados. sao de pr1me1ra ordem e não e dessas 
que peço pnra o meu Estado natal. 

0 SR. NEIVA dit um aparte. 
o' SR. A)lli:R!CO Lona-Sr. pr•esidente, iam

hem Jbi ~bje~tatlo q r~ e os 30:000$ ou 40:000$ 
de que lall01 er·am rnsufficientes. Os 30:000$ 

, ou 40:UOO$ !oram tm-nbem t.iratlos do l.'elatorio 
·. i· St•. minist.ro da 1\uenda. 

0 SR. AliERICO Lono - A União ou os Srs. 
representantes elo Senado não podem J;legar 
um beneficio n.os povos de dois Esta< los que são 
irmãos, que nunc(l. negaram aos outros Es
tados aquillo que era de justiça; e nü.o podem 
permittir que sejam esses estn.dos ttcorren· 
tuuos e presos ao statu qud, que se J, 1e ponham 
mordaças ti bocca e que se lhe quebrem os 
braços e as pernas, qunndo os dois grandes 
povos, erguendo-se do chão, tom:tl!l a posiçiie 
perpendicular, como dtrns setas lttnr,,o.das de 
linha terrestre até i1 cmva hat·moniosr1 do h o· 
ri~onto. em projecç:ão para. (1 infinito! (Muito 
bem, ill~títo bem) • 

.. , I . Suppuz que era um ttcto de modestia pre-

\
; f ., tepn

0
dm: Mina_s uma rtlf?nddega de menos pt•eço, 

.. 1 e r rsso nuo ~osso am n. ser censurado. 
. ]

11
! A hora esttt adeantil.dtt e agratler;o aos 

.. !:li nobres senadorrs presentes a bondade com 
.rn que me ouviram; e espero que complet0m 
q,. qualquer deficiencia. quo houvesse na da!ezu 
[j · deste projecto, cer•to de que o povo ds Mi-
, .. nn.s ... 

O Sr. Rodll·iguel!!l AlvoM, a.pezar 
de ver qne a hora v., e adiantada e apezar de 

. . :O SR. NEIVA-E.' bastante prejudicado com haver já. expandido n.s razües com que ,justi
a alfandega em Jmz de Fúra, pelo menos 0 1ka o seu voto empenhado ao pr·ojccto que 

·sul de Minas. concede uma allll.ndega it capital tio: s Paulo, 

':\ .· 
!,,, 
:::i: 
,,,, 

( ' ;· · O SR. AMBmoo Lona-Nós os mineiro:: so- jutg·rt·se ~a contingencia de ':Oltur ao deba_!;r" 
·,. ':: · ··,)mos solithtrios · nin"'uem ms ttmputa· l' ll para eluCidar um pon~o da brrlllante oru.c;ao 

'\ ·/-:;em riomc de 'Minas nind:t ·e' nito ~e.io ~~~3 d.o, ~emttlor· peht B~tlua ~·~epa~ttr uma injus

.. ' .I . 
. , ·.·' 1'. i', 

I'' ~. ~ ; . 

.. ·· outro representante do sul de Minas. p·trcce· t1ç1t de S. Ex. emrelaçuoao estndo que tem 
': me que emquanto as urnas mineiras n1lo r . a !lOll!'lt 4o J•<:prcsentar. · 
·1arem cm outubro, sou competente paralitll:r . Est11 .(llspo.to a concordar co111 S. F.x; 
... em nome de Minas l em mm tos tlus. argumentos que apresenta, 

Não ha aqui divisão entre norte e sul. soll;·e a ue,cos~rdade da nlfltndeg,, naquollu. 
• · _ , cuprtal; osttl dr;posto a concordur com S. Ex. 

O ~R. NlliVA-Mas .V· Ex. nn~ pudo n.ttcrt~r uus razü~s que olf~rece, peclinilo, no caso de 
a ler. As mcrcadpr1as remott1drts para ~tuz approvnçao do pro,Jecto, u. oxtmeçü.o dn. dele· 
de Fórrt e, ~ue ,Jestm~rcm-so no sul tle l\Jmn.s gucio. nlli existente; eoncord11 C•:m S Ex. 
teem de lazer umrt vrngcm n:t voltrt. tttA no~ motivos que n.pre,ontit Jl:Lt·n consi· 
. O SR. ;\MEIU,Co Lono·-Púdo sor• 11ue ~stu. derttr n Ut~i~.o :·III est.ttdo de uiio. pod.cr pr:~s

vmgem Sf!Jit mttts commmln.; o sul de Minas tar o ttiiXIllo que redu.ma o protodo 0111 <lrs· 
nãn e obrigado u. mant!ttr• prtra lit.. . cus~iio. ' 

0 SR; NEIVA d:'t lllll apa!'to. Mas, O fJ.ll~ vem l'Pfllt.ltl', O Q\lll YAJ!l COll• 
tcstn.r, moVIdo pelo seu amor 110 r•st,H.lo que 

O Sa. AMillUCO Lone-Quo ó isto? V.Ex. estit tem n honra do rcprescntJtr, ll!OI'Itlo po1• um 
vendo tudo amarello. Quer• entiio que o go- sentimento de equidutl~, é o. clamorosa in,jus-
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tiçn. do nobre senn.ilor pelo estado dn. Bn.hin. circumstanci:J., tem a convicção de qite não"só ·, 
n.sseve~n.ndo que o est:tdo de S. Paulo tem quem ehtborou o projecto como os seus de1fen·. · 
absot•vtdo gr·n.nde p:~rte uns retllhts dn. União, sores não cogitaram de ·despezas que neces· 
principalmente com o serviço de i mmigraç:io, stl.l'iamente acirre h uma rep~.rtição desta· 
que veio dar extraordinario imp_ulso ao seu orilem, que exige secções e'peciaes pa.rn. seu. · . 
progresso e ao sou engrandecimento, . w.gular 1'uncciomtmcnto, tlespc•z•J.s que de cer· · 

Pn.rn. contestar n. n.ffirmn.tiva do S. ·Ex., to niio se Jarit sti com n. qun.ntia. solicitada.. , 
bastn. lembrar n.o Senado uma plmse dn. Quanto li. Allitndeg11 em Juiz de Fóra, dirá, · 
vida de seu estado, de que se devPm reco r· antes de tudo, que a ·escolha dessn. cidade, ·.i' 
dar todos quantos oteem ucompn.nhado em seu p:tra tal fim, niio foi absolutamente feliz. , ·· 
desenvolvimento. .Juiz de Fóra e un:UJ, cidade cujas condições 

A grande corrente immigratoria S. Paulo topograp1ür.as deverão concorrer, dentro de .. ·. 
conseguiu-[]. com sacritlcios proprios, por mrio alguns n.nnos, com o augmento da população, •.· 
d[l. iniciativa particular, por meio dos syndi· p<ra o desenvolvimento de epidemias. Está sF ': 
ca.tos organisados po.ra. tal fim e com o intuito tunda sobt•e um plntano, aterrado com gran· . · 
de preparar a accommodação e o conforto do de dispandio de dinheiros e com grandes dif· · 
estrangeiro convidado a povoar o nosso ter· ficuldndes. . · .. 
ritorio. Alóm desse motivó que o. torna impropria'' • 

Foi por meio de emprestimos contrahidos par11 esse fim, ha outr11 circunstancia muito · .. 
sob sua responsabilidade que S. Paulo ucceitn.vel. que a põe fóra de escolha, qual a 
levou a e1feito os grandes ·melhommentos de se achar em um ponto onde uma alfandega: · .. 
indispensaveis a esse s·.,rviço, taes como o sobrecarregaria. o commercio pela forma obri· ·.:% 
grande e~tabelecimento destinado ao immi· gataria do tr·ansporte. · . · _. ··; 
grante recemchegado, que e mais tn.rde inter- A mercadoria dt•stinada as proximidades 
nado com proveito seu e vantagem p:tt•a o do Rio Verde, pot· exemplo, teria de ser reen· .. ·,, 
estado. · viatla p~tra a Barra do Pirahy, depois de co- ··. ' 

O estado de S. Paulo cavou em tempo ·o bt•ado3 os respectivos impostos, par11 poder , · 
leito para onde correu a torrente prodi- seguir o seu destino por outro ramal í'erreo da· 
'gios.a.. de immigraçü9 que foi aproveitar il. Estrada. Central. . . 
1ertthdade do solo e tt riqueza natuml de seu· Outros ~wgumentos levam-o a negar o seu· · 
estado. voto ao projecto, e, ennumerando-os, retere· · ; 

E todo esse tr·abalho ello o fez, como sn ainda a. S. Paulo e accrescenta que o da· .i'' 
disse, com sacrificios proprios. E' assim more a reclamação do commercio paulista, : .~, 
que S. P11ulo deve, aintla, na.d~t menos quo o nobre senador por aquelle estado trou-
do dez mil contos de réis, empt•egaLlos nesse xe como caus11 justificativa de semell!n.nte .. 
serviço. . allhndega., e apenas o resultado do mú.o ·. ~ 

Si algum favor lhe foi dispensado, foi serviç, da estrada de Santos a Jundiahy, que · 
G!xpontancamente. Nuncl1lll'O concederam por de ora avante procurará zelat• melhor os .. , 
solicitação. seus interesses que são nlío outros siniio os dó. ·· · 

Er:t qmtnto tinha a dizer em defesa. do commercio. 
seu ~stndo_. . , A discussão fica atliatla pela hora. ·.· ~:·~ . 

Nu.opodm c11lar esse resenttmento, mottvado · ,--..-.y,. 
por uma asseveração pouco justa do illustre . 0 .Sa. PRESIDE:iTE designa para a ot•dem do~;~.y: 
senador pela Bal!ia. . dltt 31 : ..... ·"::::.''· 

O St•. ..Joiio Nciiva, n.ttendendo Continuação da 2' discussão da proposiÇitô;,:;:;·, 
a que o pr•ojecto cm cliscussiio, pelo in· da Cu.marl1 dos Deputados n. 34 de .[892;··a:u~.'::'· 
teresse que, tem despertado o peltt grn.vidado tol'is:tndo o Presidente da Republica a creli(/ .. :~ 
dtt m:tteritt que encerra, n:Lturn.lm<mte rl:m't umtt ttllhndega nn. ca.pitn.l do estado de s·;::. :· 
log:tr t't mantl'e;;taçiio de opiniões c :'t ap1•esen· P:mlo e outm na cidade de Juiz de Fóro., 'es:\· . . :1 
ttt~iío do eme·.das de lll'-i~ algun;; senhores t~.do do Mina;; Get't\CS ; ·· : .. 
semulot•es cntenditlos no a~sumpto, acha que Discussii.o unica do .parecer n. 24 de 1893,:-:::·.~ 
o debn.tn nii.o deve ser desde j:'t cncerrtulo, da com·dssão de finanças, sobt•e a rApresen..; · · · 

Tencionava c.~pendor o seu parecer· em tnção do Corpo Commercial da ciciada da · · 
out.r:t occasião. Nilo havendo, porem, no Pat•mthyba, no estado do Piaul!y ; · 
momento, quem o pt•eccdtt,ontrar:i n:t cliscus· 2" discussão elo projecto do Senndo, n. 4 de 
sii.o, decl:::.rando quo llto p:J.reco de todo 1893, dispondo soure o computo ele tem:po para· ;. 
inopporl;una a idó:t dtts llmts ttll'.tntlcgtts tt execuçii.o das sentenças passadas em JUlgado 
que se refere o pro,iecto, no.l tt•ibunaes militares e sobro a oxtincçiio da 

Em yelttçlto t't do S, Paulo niio reconlioco a acção penal o dn. condomno.ç•ão estabelecida· no 
necossulade, nem o. urgencitt que poss:' de1.er- m. VI, art~. 02 a 73 o seus paragro.pl!os do 
Jnitw.t•tt su:t crmtç•ií.o. g, independente desso. 1 Codigo PtllllÜ dn. Armnda; 

.. i 
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l 1 h~ Discussão unic(t das emendas da. C~tmarn. gga s~sno em 31 ne maio ae I8Y3 
I · ~i . dos Deputatlos ao projecto do Senado n .. 21 de 
j; 1\i· 1891, reorganisando o Supremo Trtbunal 

li; Mi!it(tr ; . 
·-.
1
: !• , . Continuação d11 3" discussão da proposição 
li. · da Camara dos Deputados n. 06 de J 892, au-

, J · . torisando o governo a pro rogar por um anuo 
. ', . o prazo determinado ii. comp~tnhi~t Industrial l i i e de Construcçües Hydr<tUlicas para dar prin-

1 · '! . cipio ás o pras do porto de Jttrag-Uii, no cstl1tlo 
1 : • das Alagoas ; . 

' · .. .. Discussão unica do p~trccct• n. 269 de 1892, 
' ·.das com missões de .i ustiça, legislar,,üo e de fi-

-nanças, sobt•e as nomeações de Jogares de por· 
.teiros, continuas e officiaes de justiça do juizo 
seccional do estado de Sergipe. 
. Discussão unica do parecer n. 305 de 1892, 
da commissiio de obras publicas e emprezlls 
privilegiadas, rellltivo ao requerimento do 
capitão-tenente Collatino Marques de ~ouza, 
que se propõe a organisar cinco estrttdas de 
ferro electricas nesta capital e no estado do 
Rio de Janeiro. 

.' Levanta-se a sessü:o ás 4 horas e 5 minutos 
da tarde. 

:Publicagões feitas emvirtude de deliberação 
do Sanado 

TELEGBAMMAS 

Seno.dor Elyseu Mal'tins. T!Jet•ezina, . 27-
E' inexacto telegramma lido pelo semtdot• 
Cruz daqui enviado cidadfios Joü:o da Cruz e 
Mornos Araujo. Tendo delegado de policia 
desta capital em viagem recreio intet•iol' es
tado sido atacado por um cap11nga de nome 
Fraricelito, de 60 annos idade, empregado 
irmiío,segun~lo signatario telegmmma,o,quella 
autoridade prendeu em tlagrante,remettenclo·o 
esta capital. Em caminho, em fronte casa 
Theocloro, Boa Vista, pal'ente signatario te
Iegmmma, cerco. 20 co.pango,s armados fttca, 
cacete e fouce sahiram encontro escolta. que 
se compunha cinco paizanos, e tomaram proso 
depois gmnlle resistencia aquella. Em conse
quencio, cale 1hcto delegado om excrcicio 
mandou nova. escoHa, composta dez praçtts 
cttpturar nü:o só dito pt•cso, como desordeiros 
referidos, uü:o tendo conseguido sinlio prisfio 
seis desses. Ainda nü:o mamlei pl'oceder re
. cruto.mento algum, Podeis ler este Senado.
Cariolano de Carvalho, goverdador. 

~: : i 

~ .. 

Senaclor Cruz-Tllerezina; 30-Estou trn· 
tando recolhimento, governador diiilcultanclo. 

· . Recrutados AltamiJ'{t soltos lwbeas-corpus juiz 
Calheiros o tmnquiliclade restttbelecit!a. -
Elias llfm·tins, proclll'ador. seccional. 

.f 

Presidmcia do S1·. Prudente de Mo1·aes 
(vic_e-pJ•csidcnte) . 

SUM~!AlUO - Cl1nuuuln. - Loltnrn. cln. nc~n.- Jln.ro .. 
cot•cs- Ohsoa•vnt;iim; Un St•, ,l oii.o Pmlro -Discurso o 
l't:!fplOI'inlOiltO 1l0 ~1', gJ\'SOll i\In.t•tinS - OiSCUI'SO do 
St•. H.odrigur.s Alvos- J~ncoJ'I'I~IlHmto dn. rliscns8iLo
VotnçiLo - OnnJ.::\1 no nr,\- Continun~.;iio dn. 211 clis
cus~iio (ln \n•oposiçãon, 3í.-Discurso c substitutivo 
do :--lt•, Coo hn ltlHh·i~lteS- Obsorvn1:ões tlo St•, pt•o
sidonto- Discnt•t~o c rC.H]ntlt•irnonto do St·,l\lnnool Vi
ctot•ino- Obscrvnçtios do Sa•, presitlentc- Discurso 
do Sr. lto ·lt'igues Ah·os- Votn1:ão do t•oquot•imonto 
- gmondn- gncot•t•rtmonto da discussiio- Obsorvn-

- çüos do St•, pt•osidonto o do Sr. Coelho Hodrigues-
VotnciLo -Vot:tçii:o do pt•ojocto do Sonndo n. 4-
DiscuNsão clns omondns dn Cnmna•n dos Doputn.,1os no 
-rt•ojocto n, 21, do 1.802- Discimso o t•oquorimento 
ilo isa·. Alrnoicln. Hnrroto- Votn.~~ão- 3:~ discussiio <ln. 
pro-r.osi~tiio n. OJ - Chnmndn- Arlin.mento dn dis .. 
cusHii.o -Ohsonnf.1ÜOS do St•. pt•osiflonto, 

Ao meio-ditt comparecem 35 St•s. senadores, 
a saber: Prudente de Moraes, .João Pedro, 
Gil Goulart, Antonio Baena, Souza Coelho, 
:Joaquim Sttrmento, Gomensoro, Cruz, Coelho 
Rodrigues, Elyseu ·Martins, Catunda, Joü:o 
Cordeiro, Tbeodoreto Souto, José Bernardo, 
Amaro Ca Vttlcl1nti, Almeida Barreto, João 
Neiva, Firmino dll Silveira, Joaquim Pernam· 
lmco, Messias de Gusmão, Rosa Junior, Ruy 
Barbosa, Manoel Victorino, Domingos Vicente, 
Q. Bocayuva, Sllldanha Marinbo, Joaquim 
Felicio, C. Ottoni, Americo Lobo, Rodri~ues 
Alves, U. do Am:tral, Santos Andrttde. Rau
lino Horn, Esteves Junior e Luiz Delfina. 

Abre-se 11 sessão. 
E' lida, posta em discussílo, e, nlio havendo 

reclamaçfio, dii-se por apprOVttda. a aóta da 
sessfio anterior. · 

Comparecem depois de aberta a sessíío os 
Srs. Joü:o Bo.rbalho, Virgi!io Do.masio, Lo.pér, 
Braz Carneiro, Silva Canedo, Joo.quim Mur
tinho c Pinheil·o Guedes. 

Deixam de com11arecer com cl\usa p(tt•tici· 
pacla os Srs·.: Fmncisco Maclmdo, Nina lU· 
beiro, Manoel Barattt, Cunho. Junior, Gaspar 
Dl'ummoncl, M:~nteiro de Bttrr·os, E. ·wunden· 
li:olk, Joaquim de Souza, Paranhos, Aquilino 
do Amaml, Generoso Marques e Pinheiro Ma· 
chaclo ; e sem causa po.rticipo.dtt os Srs.: Tho· 
maz Cruz, Coelho e Campos, Aristides LolJo, 
Campos Salles, Oliveira Galvü:o, Ramiro Bar· 
cellos e Julio Frota, 

0 SR. l 0 SECRE'l'ARIO declat•a quo nü:o h a 
expetliente. 

O Sn. 2" SECREt'ARio lil o viio a imprimir 
pllt'a outrurem na ortlom dos trabalhos os se· 
guintes 

···~ 
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SESSÃO EM 31 DE UAIO DE 1893 

PARilCHilRES 

N. 35- 1893 

· A' commissão de finanças foi presente a 
proposição da Camara dos Srs. Deputados, 
pela qual siío abolidas as loterias, respeitadas 
sómente as concessões já feitas. E sendo de 
manifesta utilidade publica e altamente mo
ril.lisador o objecto e fim da alludidtt prop ,. 
eição, parece à commissão, que e!ln clevQ 
ser adoptada qelo Senado. 

Sala das commissões, 31 de maio de 1893.
A. Ca1lalcanti.- Saldanha Jilarinho. - J1lanocl 
Victo,•ii!o.-Cl. Bocayuua.-Rodl'i(lues Jltves. 

N. 36-1893 

· Em cumprimento do que· preceitua o 
art. 128 do regimento do Senado, a commis
são de finanças submette ú consideração do 
mesmo o projecto n. 48 de 1892, já ·auoptndo 
em 2• discussão, e ora redigido do seguinte 
modo : 

O Congresso Nacional decreta : 
· Art. 1.' As apolices da divida publica 
n~cional siío isentas elo imposto de hemnçns 
e legados e de qualquer outro dos estados. 

Parngrapao unico. E' igualmente prohibido 
. á UniiLo lanÇar imposto sobre os titulas da 
. divida dos estados. 

Art. 2. • Nenhum estado da União póde 
tributar de qualquer fórma os titulas da 
divida publica, os bens, as rendas ou ser· 
viços de outro estado federado. 

Sa!tt da sessão, 31 de maio de 1893.-A. 
Cavalcanti. - Saldm1h(l Mai·inho. - Manoel 
Victo1·ino.- Q. Bocayucã, - Ro!lri!Jues Al-
ves. · 

0 SR· JOÃO PEDRO - (1° SGCI'etM•io pelrt 
ordem). Em CM'ta tlatada de Concortlin em 
6 ~o mez,. quo hoje findo., e só hontem por 
m1m recebida, o S1•. Almh·ante Wltndenkollt 
pede-me que communique ao Senatlo, o que 
ôra lb.ço, que mo ti v o de lbrl)a mui o r o retem 
ausente, contando, entretanto, potler tlenttoo 
em breve tomar parte nos traball1os parla· 
mentares. 

0 Sn. PRESIDENTE-O Senado tlc11 inteiratlo. 

· O Sr. Elyseu ~lan·Um•-E' para 
instruir um requerimento, cujll discussão 
1b.rei em tempo oppurtuno, que uso ttgom da 
palavm. 

O Senado sttbe o deve ter guardado ti me· 
moria do que se passou na sess[(o do anno 

SKMDO 30- V, I 

passado, · com relaçiío às fazendas nacionaes, 
situadas no estado do Piauhy. 

_Niío preciso recordar o que entiío se disse 
no sentido de firmar o direito perfeito e com• 
pleto que o estado tinha it posse daquella. 
fazendas. 

Celebrado o contracto de arrendamento, por 
mais de um-, vez foi demonstrado, da tribuna 
c. do. imprensa, quanto el!o ero. lefii vo aos in· 
terQsses da fazenda publica. . · 

0 SR. COELl!O RODRIGUES-Apoiado. 
0 SR. ELYSEU MARTINS-lO arrendatario nos 

deu absolutamente cumprimento às clausulas 
desse contracto siniío na parte que lhe fai:lili· 
ta va o desbarato dos gados dessas fazendas •. 

0 SR. JOÃO CORDEIRO-O mal é antigo. 
0 SR. ELYSEU MARTINS- Por isto mesmo é 

preciso um remedia hQroico. 
O SR. JoÃo CoRDEIRO-Vendel-as . 
0 SR.EL!SEU MARTINS-[Jahi as justas recla· 

mações que se levantaram por parte do estado 
do Piauhy junto ao governo e seus represen· 
tantes na Camartt dos Deputados e nesta. 

O arrendamento, assim ttrguido, foi rescin· 
dido pelo entiío ministro da fazenda do governo 
provisorio· e o illustre Sr. Rodrigues Alves, 
que o succedeu manteve o seu despacho. 

Ao Piauhy párecio., como a nós tambem, 
que a questilo estava morta com o despacho 
proferido por S. Ex., quando inopinada· 
mente surge um outro, contrariando o profe· -
rido pelo seu successor, o Sr. Serzedello Cor·rêa; . 
em virtude do qual as li1zendas nacionaes do 
Ptau!Jy foram devolvidas no Sr Sampaio, 
t~.ntigo arrendatario. 

Era natural, pot•tanto, que, despojado o 
estado do Piauhy do unico bem nacional que · 
a Constituição devolveu ao seu domínio, a!li . 
os animos se alarmassem e seus representan· 
tes no Congr·esso Nacional sentissem que 
naquel!e acto ia um verdadeiro ataque lt pro· 
priedade do estado. 

Para tro.nquillisar os nnimos no estado do 
Piauhy e o meu pt•oprio, venllo apresentat• 
um requerimento ao Senado, no sentido de 
ser solicitadtt do Exm. Sr. Vice·Presidente da 
Repuulic·tt cópia, não só da replico. feita ao 
ministl'o dtt fazenda, quando proferiu seu 
despacl1o, rescindindo o contracto, como·to.m· 
bem do recurso que necessariamente devia ter 
sido de novo dit•igido no ministro o que mo
ti vou a ttnnullo.~ilo, não só do. rescisão ·decrê· 
tnda ltntm•iol'mente, como do d~spacho ue 
indeliJrimonto, profei•irlo pelo nosso distincto 
collcgtt Sr. l~odrigues Alves, q mtndo na. 
pastn da JitzemltL 

Como so vô, tmta-so de questão de all;o 
interesse publico, ou,pelo meHos, que interessa 
bem do pet•to o estado que tenho a llonm de 

'-·~<~1 
''· 

":;.• 

._,_. 

' . -~ 

:·,-

·. 



. ·, 

. ' . I 

! ~ 
i 

' ' ',I , 
'' ' .. 

r· , .. 

. '' 
[;li,_ i i 

~ I ' I i· I 
I ;:: :•. 

234 ANNAES DO SENADO 

- represei:~t[W ; c bem póde set• que, em vis1.:t 
de~sas inl'ormações e llos novos documento~ 
que tenham ~ido juntos aos reitern.tlos petli .. 
dos de reconsideração do 'n.l'rend;ttario Sr·. 
Sampaio, eu mesmo seja o primeiro o. me 
convencer do. ,justiça deste o.cto, que to.nto.s 
reclo.mo.ções tem suscitado. 

E' certo, Sr. presidente, que h o. motivo 
p:~ro. que me sinto. inclino.do 11 crer q ne o 
Piauhy foi victima rcalmeríte de uma. extor
çiio, de uma violencitt, pot• pll.rte do governo. 

Deixando de lo.do o direito, que não discuti· 
rei agora nesta. occa.sião, :tppello para a pre
sumpção que resulta do procedimento que 
teve o ex.ministro lla. fazenda., o nosso Llis· 
tincto col!ego. Sr. Rodrigues Alves, que e 
tido no melhor conceito por quantos o co
nhecem. O seu espírito de justiça ... 

O SR. CoET.JJO RoDRIGUEs- Muito mere
cido. 

· 3', côpio. dos docum~ntos que por vent.u~a 
tcnhn. o Sl'. S;tmpaio JUntn.do a smt pettçao 
ultimo.. 

Salo. dns sessões, 31 de maio de 1893.-
E/yseu Jllarting. . • 

O Sr. Rodrigues Alves diz que 
o honrado senador mi: exposição dos mo ti vos 
com que fundamentou o seu requerimento 
alludiu o. um neto do suo. administraçi:ío,como 
ministro do. 'fazenda. 

Antes de dar o seu voto ao requerimento 
uu honrado slln11dor, deve dar ao Senndo uma 
explicação. . 

Bll'ecti vnmente encontrou entre os pape1s 
sujeitos ao conhecimento do ministro do. lb.· 
zel1da. uma celebre questão de arrendamento 
de litzendas no Pi11U!1y. 

Pelo estudo que fez dn questão, pareceu-lhe 
quo deverio. Rer mo.ntíclo o acto do seu ante· 
cessor e neste sentido chegou 11 fo1•mulo.r o 
seu despacho e a as.lignal-o. 

Entret;mto. antes de dar á publicidtulo 
esse acto, que foi profericlo de accordo com o~ 
seus companheiros de governo, antes l?orta.nto 
que ;ts disposições dess:t lei produZJ~sem os 
ell'eitos de direito, chegaram ao conlJeCJmento 
elo governo novos documentos, que polerlam 
altel'o.l' o exame da questão. . 

Neste interim, 1•etirou-se o orador do go· 
verno. 

E' muito n;tturo.l que os novos documentos 
chegados no conhecimento do governo deter·· 
minassem tt alteração do que deixou leito, 

O SR. BAENA- Estas f11zendo.s nacionaes já. 1'ol•mulo.d;t em de;pacho. que ni:ío se tornou 
estão entregues ao estado do Pio.nhy ~ pu~lir.o e que, portanto, não podia ter vo.lor 

O SR. ELYSJWMARTINS ... que, sem sug· 
gestão absoluto.menfe alguma, acautelou 03 
intere;ses da fazenda. nacion;tl o do estado do 
Piauhy, no qn·e diz respeito a esta questão. 
Mas depois do seu de.>pacho h ou v e o (les· 
pn.cho supervenicn te do novo ministro, o que 
th.z gerar naturalmente em meu animo al· 
guma duvid<t, alguma incer.teza. Continuo a 
pensar que o ex-ministt•o do. litzend;t Sr. Ro· 
drigues Alvos tinh11 mais rnzão no modo por 
que procetleu ; mas si assim não Jor, terei 
prnzer de o confess11r cm bem do seu sue· 
cesso r. 

U~I SR. SENADvlt- Ni:ío podem ser en- JUl' .1!.10· 
tregues... O SR. Er;r>EU M,mTrNs-Mo.s V. Ex. che· 

O SR. ELYSEU MA.RTINS:.... Eis o meu reque· gou a lavrar o despacho e a assigno.l-o. 
rimento, que peço o. V. Ex. queira submctter O RR. RoDRIGUES ·ATNES responde que as-
a con~idero.ção do Seno.d@. signou, e vcrdu.tle, mas antes de ir à publici· 

vem 1\ mesa, e lido, apoiado e posto em d<ule offici;tl, p11ra ter v:üot• juridico, che· 
tliscusRão o seguinte ga.ram ao conlwcimentq llo governo nov_9s 

documentos C'(ue dctet•minllram a snspensao 
th publicaçlo d:tquelle o.cto. E', po:s, como 
tlisso, muito JHttmal qtw os novos documentos. 
prOtluzi;;sem no :tnimo do seu successor ro:li:íO 

Requeiro quo por intermetlio tltt mesn. elo parn elest:t<:or nquelle acto. 
Senado so pe\'lt n.o Vice·pt•esitlento da Repu blictt .E' este 0 mo ti v o que o oro.clor tem,pl!'a 
cópiu. dos seguintes 11ctos : a~:J eclitar qur. 0 ~'eu o.cto poderia ter sido re· 

!•, cópia do requerimento ele Antonio Jo~é lirt•mttdo. Depois que se retirou do governo, 
de Sampttio, pedindo reconsideraçiio rlo 11cto si em vil'l,ude t]e.reclo.nmçi:ío das partes. o seu 
do governo que rescinc\iu o cont1•o.cto do ttl'- coll~ga, nn.tur:tli!Jonte ~onvencido. da in,just!çtt 
renclitmPnto dtts Htzelllltts nacionnes situu.dns dn.qttnllrt resoluçao, relot•mon·o., Jel·O em VIr
no estudo do Pin.ulry. !'cito ao mPsmo Sitm- tnrle dos dounmontos que chcg-o.ro.m ttO seu. 
pttio-e do tle~pacho do então ministt·o drt conhecimento. 
Jitzendo. Sr. semttlO\' Roclrigues Alves; Tormin;tnclo, cliz que vottt pelo requer•i· 

;~". c•'•pio. dn róplicu. do Sr. SttmJHtio o do monto do inl'ot·mações, o cm tempo opportuno 
despacho prol'eritlo polo ministi'O St•. Ser-. dn.ril. ao Senado c ttO llonrn.do senador, o.utor 
zcdollo, pelo qn[t[ Jbi n.nnnllttdo o llespaclto 

1
. t.lu tWJUel'imento, as inlbrmações quo pudor 

n.nterior; · colher. 
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0 SR, EtYSEU MARTINS-Tnes sejam ellas 
que eu fique convenci do da correcção do pro
cedimento do ministro. 

Ninguem mais pedindo a palavra, encerra
se. a discussão. 

Vota-se e é approvado o re~uerimento. 

ORDEM DO DIA 

Continúa em 2·• discussiT.o, com o pttreccr da 
com missão de finanças, o art. I" da propo
~ição da Camara dos Deputndos n. 34, de 
1892, autorisando o Presidente da Republica a 
crear uma alfandega na capital do estado de 
S. Paulo e outra na cidade ele .Juiz de Fóra, 
estado de Minas eJeraes. 

O Sr. Coelho no<h•J;;;um~ diz 
que os discursos proferidos contra este projecto 
pelos honrados senadores que o tecm impu

. gnado, não o dissuadiram da sua utilidac!e, si
niío tirgencia. o que não quer . dizer que a 
mesma opposição lhe pareça impertinente. 
Objectaram os nobres senadores, principal
mente contt•a o projecto, com o estado das 

. 'finnnç;Js da União, que não teom nada de li
songeiras, e nesta parte está de accordo com 
SS. Exs ; mas não crà que qunndo o Dim·io 
Offioi9l acabav;t,como hontem,de publicar pe
didos de creditas mpplementares no valor de 
mais de 5.300:000.$, Jbsse a despeztt, relativa
mente insignificante da crenção das duas allitn
degas de que se trata, argumento invencível 
contra a mesma creação. 

0 SR. U •. DO AMARAL - Querem mais 
lenha para a fogueira. • 

0 SR. COEL!IO ROD!\IGUEs-Era a proposito 
ile uma destas que dizia .Juvenal: Dat venimn 
corvis; vewat censm·a aolwuúas. 

O Sa. U. DO A~rARAr, - Por isso se jus ti
ficam todos os nb\lsos. 

0 SR. COELUO RODRIGUES diz f(Ue respon
derá em tempo ao llon r ado senador, E era a 
isso a que se 1•eferia, quando, 1m poucos dias, 
deu a tt•aducção um tanto livre de engas
gar-se com mosquitos quem tom ongulido 
araras. 

O argumento -do honrado senador pelo 
Paraná, assim como o do Itonrnrlo scnadoJ• 
pela. Bnhia, é muito stiJ•io. Não deve o Senado 
augmontnr de>pr.zas publicas, m:tximo aqnol· 
las qtlr. podem ser adiadrt'l. Mas lm despoz:ts 
o despezns. Hl'L algumas quo parlem ser ntlilt· 
das; lia outms que niio p8dem e que não de
vem sol-o . 

o~ E~tndos do l\Ji nas e s' Pnnln l'CC!amn.m 
l1a muito tempo est11s duas alfll,ndegas como 
meio do satisl'azcr 1'1. uma necessidade que 

um e outro declaram urp:ente, neces•idade ' 
que não póde ser satisleitiL siniio por inter
medio de uma lei du Congres;o Federal, por-. 
que só a elle compete a creação de alfandegas. 

Si efl'ectivamente são precisas as duas al
iltndegas de que se trata, a União não deve 
ser obstaculo ao pt•ogresso e ao desenvolvi
menta do menor dos estados .•. 

O SR. AMERJCO LoBo-Apoiado; mas aqui 
não h a grandes nem pequenos. 

0 :iR. COELHO RoDRIGUES. , . e muito menos . 
dos que são de maxirna importancia entre 
aquelles que fazem parte, d1z o o~dor, da 
nosstt communhão politica. (Apoiados.) 

Acredita q ;;e o estabeleci me~ to de allnndega 
é um meio de tlscalisar a recett~ .•. 

0 SR. A~lERlCO LODO- De augmental-a. 
O SR. CoELHO RoDRIGUEs .... e um dos 

meios por que a receita augmenta é exacta
mente pela melhor ftscalisaçüo. 

0 SR. AMERICO LoBo-Apoiado; muito bem. 
0 SR. COEWO RODRIGUES diz que acr2dita 

ainda que esta despeza seriL reproductiva. 
0 SR. U. DO AMARAL- Não apoiado. 
0 SR, COELJIO RODRIGUES e para evitar 

as objecções que os honrados senadores oppu· 
zeram ao projecto na parte que ll~e · par~eceu 
procedente, o ot•ador tomou a dehberaçao de 
olferecer um , substitutivo, que de alguma 
maneira remove os receios dos honrados se· 
nadares e sattsláz no pedido dos dous esra~os, 
em cujo territorio tem de ser estabelectdas 
as duas novas repartições tlscaes. 

Concorda com o honrado ~en_adot• P.elo 
Paraná em que a despeza do edtftcto e da m
stnllaçiio seriL muito maior do que a cal
culada .. , 

o SR. AMiiliUCO Lona-A liberdade não tem 
preço. 

O SR. CoEwo RODRIGUES . . . o como os 
dons estados estüQ cm condições de podoJ•em 
occorror a ess:1s despezas, propõe que as elo 
editlcio e dfl instttlla~iio corram por conta do 
mesmos estados. 

0 SR. U. DO AMARAL-Submette urna lei 
do Congresso ti. npprovação dns assembléas 
dos estados. 

0 SR. COilWO RODRIGUES-Nií,o ; O nobt•e 
senador voriL como· foi redigido o pt•o,iecto. 
de morlo ;L deixar JivJ•e ttos r.stndo.> votarem 
ou niT.o n despezit, mas obl'i~a o governo_, uma 
V1·z quo tenhtt sido offerectdo o edJl!CiO por 
qtmlqnor dos dons csütilos, a estabelecer tt 
n.lfl;,ntloga correspondente, o t.oma, out.ras me
didns sug-get•illtts pelo honmdo sen~dor o pelo 
digno collegn. t•epPesentauto dtt .B;tlua •. no sen· 
tido de rodu~ir a despeza o ma1s posstvol. 
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Assim, o substitutivo restringe g, fúrma e o 
fundo do projecto em discussão. 

A fórma tlo projecto r.m discussão deixa 
perceber que ao governo e fttcultativo crear 
ou não crear as allltndegas de que se trata, 
ao passo que aos estados, pela sutt emenda de 
hontem, parece ficar sendo obrigatoria a con
strucção do edificio e mais despezus de instal
lação. 

Redigiu, portanto, o substHutivo tle modo 
que fico. facultativo aos estados Jhzer ou n1i® 
a despeza dos edificios o da installação, e ~bri· 
gatorio ao governo, desde que houver ediflcios 
nas condições exigida~. a estabelecer as aHl1n
degas que elles pedem. 

O S.R. u. no AMARAr,-Mas a uma propo
sição dt~ Camara não se pMe o1Tcrecer sub
stitutivo. 

0 S.R. COELHO RoDRIGUl~S responde que 
isto ó quastão de regimento, que seri~ deci
dida pelo Sr. presidente, em cujo crHel'io 
o orador dest:.tnça com o protesto de não pro· 
testar contra a sua decisão, qualquer que ell11 
seja. ( Riso.) · 

Proseg·uindo, diz que faz outra motlilicaç,iio 
na Jbrmtt: ó de não lleixar :t fttcu ldttde ao go
verno de estttbelecer as a!J.hndegas sinão de., 
pois de votada pelo parlamento a verba da 
despeza. 

0 SR. JOÃO NEIVA - Isto ji~ esti~ consi
gnado em lei, nenhum serviço, ainda mesmo 
creado pelo Congresso, pótle ser executado 
sem htwer vet•b[l, no orçamento. 

0 SR. COELHO RODRIGUES responde que O 
projecto de lei tinlm ttutorisado a abcrtum do 
respectivo credito. 

O Slt .. JoÃo NEIVA- Desde que ha credito, 
o serviço ó immcdin taJrten te executado. 

0 SR. COELHO RODRIGUES diz que é justa
mante, o que não quer c thtr ao governo fa· 
culdude para isto. Mas o que abunda não 
prtüudictt ; c si o honrado senador quiz!lr 
supprimir esta p[!,rt~ do pro,jecto, o orador 
não farl~ questão. 

O SR .. JoÃo NEIVA-Não; quero ató upre
cial·o neste ponto. 

0 SR. COELHO RODRIGUES proseguindo, diz 
que a mttteria tem sido muito discutida, 
talvez mesmo maisdo que merece. (N<1o apoi
ados.) 

0 SR. U. DO AMARAL-Deve ser discutida <>té 
P. ultimtt hora. 

O Sn .. Jo.\o N!i:IVA-Olhe que' assim vão-se 11s 
rendas dtt Uniüo. 

0 SR. COEWO RODIUGUgs-Os nobres SClllt· 
dores vct•iío qtmndo o pt•o,iect,o lbt• lido que 
procurott ttttenut~r quanto possi vel a lei, 
sem descontentar os estudos, que precisam 

das duas alfttndeg[l,s,sobretudo o de S. Pauio. 
Pr·ocurou reduzir o m[l.is passivei as despezas, 
e para que os Srs. senadores que impugnam 
o projecto façttm idéa, p[l.ssa a ler o substi· 
tutivo. (L8.) '· 

Terminando, diz que deste modo se reduzi
rão a muito pouco, em sua, opinião, as despe· . 
zas das duas alfandegas.; e SI ellas não forem 
imm•··diatamente compensadas em relação á 
tle Juiz de Fora, acredita que serão cobertas 
sobej[l.mente pela nova allltndega da capital 
de S. Paulo, não só para fazer face às novas 
despezus, da mesma alfandega, como ás novas 
despezas da allitndega de Juiz de Fora. · 

E é nesla convicção. que o1Tercce o substitu· 
ti vo ~~ consideração elo Senado, sem outro in· 
teresse que não seja conciliar os direitos da 
União com a~ necessidades elos dous estados, 
que reclamam uma medida, cuja satisfucção 
lhe parece urgente. O Sen[l.dO julgará em 
sua sabedoria como lhe parecer melhor, certo 
tle que nest[l, m[l,teria o orador não tem mais 
do que o desejo de concorrer para harmonisar 
os honrados collegas que tomaram parte n[l. 
1liscussão pi·o e contra [1. creaçíio dessas al· 
Jandegas. 

Vem a mesa o seguinte 
·, 

SU!lSTITUTIVO 

Art. 1. • O governo ~stabelecera uma ai· 
fanclega na c11pital do est[l.do de S. Pnulo e 
outra mt cidade de Juiz de Fóra, no estudo de 
Minas Geraes. 

Art. 2. o O provimenlo dos empregos des~ 
sus alfttndegtts não serti. feito antes que o go
verno do respectivo .estado o1Tereça no 1edern.J 
um ediJicio com tt c)l.pacidude, a mobilia; os 
mach inismos e os utensílios necess[l,rios ti. in· 
stnllaçíio elo serviço aduaneit•o,nem antes que 
sejtt incluid[l. no orçamento d[l. União a des
peza dos vencimentos do seu pessoal. 

Art. 3. o N tt execur;ilo desttt lei o governo 
transferirá p;~rtt a all\t.ndega de S. P[l.ulo todo 
o pessoal da de San tos q ne · não lbt• indisperi• 
savel i~ cont,inmwrto do seu set•viço. 

Art. 4.° Creudas as alfmulegas de que trata 
o art. I", serão extinctas as delegacias :tlscues 
dos respectivos estados. 

Sala clt~.s s 'ssCícs, 31 de maio de 1893.- A. 
Coelho Rocll·iyttes. · 

O S•·· J?resiillento-0 Sr. senador 
Coellto Rotlrigues mandou ti. mesa um sub· 
sUtutivo ao prC\iecto dtt Cttmara, creando al· 
li1ndegas nas cilltttles de S. Pi1ulo e Juiz de 
Fút·a; o, ao l'undttmentar sna o'uendu, :msuitou 
tt quostllo de ordem soiJt•o saloer, si ao Senado 
ó !leito substitui.t. um proje~to da Cnmm·a. O 
l1onrttdo senador p~lo Param~· contestou seme
lhante 1i1culdude. 
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. No regimento do Senado, quer no actual, O f!llr. Presidente-O art. !50 do 
quer no anterior, niio ha disposição expressa, regimento prohibe reproduzir na mesma dis· 
prohibindo ao Senado substituir pro,jectos cussiio adiamentos, embora em termos ou 
vindos da ca.mara; ent1•etamo, por estylo plLJ'a fin< dilferente!. 
antiquíssimo desta e da outra casa do parla· No corret• da 2" discussão deste projecto, o 
mento nenhuma. das camat•asentendeujamais Sr. Baena requereu o adiamento, para o fim 
dever, substituir.inteiramente projecto~ sujei· de voltar o pro,jecto á commissilo, afim de to
tos á sua revisão e remettidos da ontra. . mar em consideração uma representaQão en· 
. No rel(imen actual, 'pot•ém, o estylo que se viada de Minas Geraes. Esse requerimento 

· vae estabelecendo é exactamente em sentido não prmluziu o etreito de adiar a discussão, 
contrário. porc1ue nuo pôde ser votado por falta de nu-

·0 Senado deverú, ter notado que ttlguns . mero. , 
projectos de i!Ua iniciativa hiio sido devo!· Conseguintemente, me J?ttrece que não ha 
vidos pela Camara com emendas que são ver- reproducçãode adiamento, pois que outro não 
dadeiros substitutivos (apoia 'os); e ainda na houve capaz de possibilitar a acceitaçiío, pm• 
ordem do dia de hoje figuram emendils da parte da me;a, do requerimento, que acaba de 
Camttra elos Deputados ao projecto do Senado, set• enviado. 
reorganiso.nclo o Supremo Tribunal Militar, Não me p::trece, entretanto, bastante claro o 
e que constituem perfeito e completo substi· requerimento do nobre senador. S. Ex, pro· 
tutivo. (Apoiados.) põe que vá ;i, commissão a emenda substitu· 
. Além deste, outros exemplos ha digno de ti va, sem adiat• a discussilo, ou que a commis· 
nota. silo dê parecet•, adiando-se o debate 'I 

E, umli. vez que tt Camara alterou os estylos o SR. MANOEL VICTORINO-E' sem prejuiso . 
e, em vez de emendar. sim9lesmente ampli· da 2' discussão. · · 
ando ou restringindo os projeJtos enviados 
do Senado, co.tumn substituil·os, cl•ro é que O SR. PRESIDENTE-Si ó sem prejuizo da 2• 
ficará esta casa do Congresso em posição inle- discussão, esta tem de continuar, e ter-se-ha 
rior, si persistir em manter o systema allu- de proceder á votação, aguardando o parecer 
elido, não substituindo projectos da camara dZL commissão. 
dos Deputados. 0 SR. MANOBL VICTORIN0-0 que proponho 

Por conscquencia, m~ parece que, transfor· é C[Ue tique suspenstt a discussão ... 
mados os estylos pela Camara, corre-nos o 
direito de acompanhar n mudança para ficar· O SR. PRESIDENTE-Então, olla nilo conti-
mos collocados em pé de igual· I ade.( :tpoiados.) núa. 

Si aCamara póde substituil• inteiramente G SR. MANOEf, VICTORI11'0 - ... inter-
os p1·ojectos do Senado, compete a este filCU!· rompida até que a comnlissiio dô parecer so· 
dade idontira. · bre a emenda. 

Attendendoás consideraçüe> oxp3stas, fttrei o SR. PRESIDENTE-O requerimento, por· 
ler e submetter tt apohtmento a emencla que tttnto, é para que seja adiada tt discussão •. 
acaba ele ser enviada á mesa. E' lido, apoiado e posto em discussão o re-

E' lido, ::tpoittrlo c posto conjunctamente em querituentodo Sr. Manoel Victorino. · 
discussão o substitutivo tlo Sr. Coelho Ro-
drigues. 
. 0 SR. MANOEL V10TORINO (pol<t orr/c,u) diz 

que precisa oll'erecer um requet·imcnto om ~r· 
dom a enviar o substitutivo ;'t commissiio ele ll· 
nanças,para interpot• ptwecer. Essa cJmmissiio 
é composta actualmente ele novos membros. 
E' licito, pot•.tanto,prosmnit• que pt•otluztt, ella 
novos concmtos, capttzes, porventum, tle in· 
spirar ao Senado uma sabia re5olu~ão. 

Vem a mesa o seguinte 

Requ~1·imcnto 

RequQiro que o substit.utivo elo sono.dor 
Coelho Rodrigues vt\. iL commissllo de finança~. 
pnrn intoJ•por parccor. 

S. R. Salt~ das gcssues.- Jllanoet Victo,·ino. 

O §u•. R.o(lrigues Alves-Sr. 
lll'CSident~. sinto multo di~cordtu• d1t opinião 
do meu hon ratlo colleg:t, sena<lor pela 
B:thi::t ... 

0 SR. MANOEf, VICTOR!NO-Que Ú muito in· 
nocen to. 

0 SR. RODIUGUES ALVES .. ,. que propõe 
que o proJecto c o substitutivo corrcspon
clento voltem á commissilo do lln:tnças. 

A qnesW,o tom sido debaticb llOt' oradores 
distinctos desttt c:tsa o com b:1stante l:trgucza. 
O substitutivo não velu sinão apanhar as 
id~:ts que surgoil,'lllll do debate; ibi :tprcsontr~clo 
p:u•:t :tttcndel' :t neccs~idttdcs publicas. 

O nobre Sl\nadot• pelo Plauhy consubstttn· 
ci:w:t 1m swt ementl;t est,as idóas: «Que ns 
:tltimdeg-as não fossem crcadas omquanto o 
esta<lo não tivesse um ctlillcio adequado ao 
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. . 
fim proposto; em segundo lagar, croadas as 
:~lfttmleg-tts, que fbssem extinctns as delegacias 
ftscaes.» _ 

A com missão de finanças não póde dizer 
sinão que o substitutivo ti fttvoravel aos co· 
fres publico.> c res trlnge despezns o 

Parece-me quo, depois de tão largo e lumi· 
noso debate, depois de uma discussiio tão am
pla, n Senado niio seri(L justo, si deixasse _de 
manifestar-se immedia.tamente sobre o mertto 
do projecto. 

O SR. MANOEL VwromNo da um aparte. 
0 SR. RODRIGUES ALVES-A commissão está 

presente, tomou pa.rte no deba.te por inter· 
media de seus dignos membros. O nobroe se· 
nadur por Pia.uhy discutiu :1 mu.tcria. Póde· 
se u.illrmar, pois, que tt questão estú. esclare
cida por talli.irm~l· que não lm necessidade tle 
exigir outra~ informaçõis p:t.r(L dicid•r com 
acerto. 

Sinto não poder votar tL favor doreqne· 
riment9 do 1tonr11do senador pela Ballia, 
porque se·me aillgnra que elle niio passa de 
um recurso de-adiamento. 

Ninguem mais petlindo a palavra, encerm
se a tliscussão . 

Post.o a votos, 6 rejeitado o requeri· 
menta. 

Continúa em 2" discussiio o art. 1 o da pro· 
posição. . 

Vem a mesa a. seguinte 

Ao nrt.-4': 
Substitua-se:-Serão extinctas as delegacias 

fiscaes existentes no;~ mesmos estados por estas 
palavras: «Serú. extincto. 11 delegacia fiscal 
existente no estado de s. Paulo.» 

A sogundn ahrt~nge e prejudica, . nil'o·tcm 
mais mziio do ser•. 

E tambem requeiro, pela ordem, a. S. Ex., 
que, visto que 11 minha emenda restringe ns 
iiwuldades conferidas ao governo pelo nrt. I' 
do prqjecto, cujtl discussüo está encerrada,
$e,ia votada como omenda restrictiva ·em pri • 
meiro logar antes do projecto •. 

E' concedida :i rotirada d:1 emenda e appro~ 
vntl:~ a prefet•encia requerida. 

Silo successi v11mente approvados os :~rts. I o, 
2• e 3' do projecto substitutivo. . 

E' approvado o art. 4', salvo a. emenda do 
Sr. Americo Lobo, que é regeitada. 

E' a pt•oposição, assim emendado., adoptada 
para passar a 3• discussão. 

Seg·ue-se em discussão unica o parecer n. 24 
de 1893 da commiesão de tlnnn~as, sobre a rc· 
presentação. do Corpo Commercial da cidade 
da Parnahyba, no estado no Piauhy. 

O Sr. C••uz-Sr. presidente, pedi a. 
palavra para informar-me si a. commissão de 
finanças, dando o parecer em questão, foi fiel 
ao nosso regimetlt•J. . · 

E, como (L commissão tem o direito de soli
citar informações do Poder Executivo, su
ponho que me serir. permittido tambem pedir 
a tal respeito algumas que interessem tiío 
importante assumpto. · 

O Sr. Amnro CnvnncnntJ-Sr. 
presidente, venho dar a explicação pedida 
pelo meu honrado collega, representante do 
estado do Piauhy. . · · 

Lendo o art •. 48, vê-se dos seus proprios ter· 
mos que trattt-se de uma faculdatle conferiila. 
ús commissües, qua.ndo entenderem que para 
n clahora.çiio· dos seus pareceres precisam com. 
e1I'eito tle infbrmações. esclarecimentos .ou 
provas, St"gundo a materia sobre que lhes 

Sala das sessões, 31 de mt~io · tlB 1893.- incumba dar parecer. Mas do mesmo artigo 
Americo Lobo. niio se póde de modo algum inferir que esta. 

faculdade se converta em uma obl'igação im-
E' lida, apoiadt~ e posti'l. conjunt:1mente em perativa.; muito ao contrario. . 

dilicussuo. Si as commissües tivessem de fazer de parte 
Ning·uem mais pedindo a p~lavra,encerra-se interessada em totlos os negocias que viessem . 

a discussiio. ao seu conhecimento, de éerto niio poderiam 
attendet• ú. m1tltiplicidade delles, sobretudo 

o Sr. Pre~s"dente-A' prorloSi"iio da correndo-lhes o dever de emittir opiniiio jus-
-~ y tificada. . 

Camnr(L tios Srs. Deputados. cr·crlllllo duns nl· A t · t 1 1 
1i\lllle.,"·as, uma cm S. P(Lulo e otüt•o~. cm Juiz s par es m ercssat as, quam o vecm rccla· 

llll\1' aos poderes. publicas, penso eu, são ns 
de -~o;·n .• foram of.f'et:~citlus: cm 2·' di~cussão, que de1•em Jbrnecer destle logo as provas, os 
us •'~<:urutes emenda,. um,1 pelo Sr. Coelho. documentos em qtw se basê11 o direito que 
Rodt•rg·ues ao n ~do urt. 1\ outm t\O }Uesmo 1 aJleu·am utÓ mesrnu porque é um pr'ncipio 
s ·uhot•, (] ne ~ub;;trtuo todo. a Pl'Opost•;au. com~~iniJO de tlit•cit~-11 prov11 inctu~be o. 

O iilt. Cur,l.llu HuiJI:It;ui;s {fJJ!,i ,,·duu<)-Re·, quom a\ lega. · 
queit·u tL V. Ex. que cousull.tl i~ .casil. se~- O. t•espuitrwel Cül'JlO Commerclal do Pr11'11tt
permitte 11 retit•ttda du minha primeira ltylm pude ter rnuil.t\ raziio em reclnmar con
emenda, · tr~~o o imposto de 4 •1, que uma. lei eetatiottl 
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cobm inconstitucionttlmentc ;'mas que a. co.n· 
mi~silo do Senado, só por esta. a.llcgaçilo, ,;e 
dê ao tt•abalbo de proceder a inqtwrito, pedit• 
documento~. exigir provas J?llra elabomt• um 
parecer ·a respeito, ó o que razoavelmente se 
não póde exigir. 

Fui relator dtt commissão e, em vez de de· 
clara.r que o Senado devia rejeitar a mataria 
do requerimento, servi-me de uma d1ts Jbr
mu!IIS permitidas pelo n0~so regirnento,sendu 
de pare2or que fica~se ella adiada, 

Quet• isto dizer, que os interessados teem 
todo o tempo e opportunidude indellnida p11ra 
mando. rem vir os documentos; c qualquer !e· 

· nador, o mesmo honmdo collega que ac;tLa 
de falia r, uma vez colhillos ou obtidos de 
seus amil,'OS esses documentos, püde vir aqui 
oJ!erecel·os ú. considera~·ão do Senado ou dtt 
mesma commissüo, afim de que esta dê novo 
parecer so.bre a mataria, que tlca u.penas 
adiada. 

Eis o penso.mento da commissão, nem mais 
nem menos: o art. 48 não obl'i~a ás com mis
sões; dá-lhes apenas essa Jltculclade. 

O Sa. Cauz-Era isso mesmo que eu dese· 
java saber. 

Ninguem mais pedindo a palavra, encerra
se a discussão. 

Vota-se, e é approvada, a conclussão do 
parecer. 

Seguem.se successivamente em 2·' discussão, 
com o parecer da commissão de legislação e 
justiça e são sem debo.te approvados os ar
tigos l "• 2" e 3" do projecto do Senado n. 4, 
de 1893, dispondo sobre o compl.itb de tempo 
po.t•a execução das sentencas passadas em jul· 
gado nos tribunaes militares e sobre a extinc
ção d11 acção penal e da condomnação estD.be· 
lecidano titulo VI, arts.62 :t73 e seus para
graphos do Codigo Penal da Armalla. 

O projecto é adoptttdo pam passar á 3' 
discussão. · 

O Sa. GOMENsoiw ( p~la ordem ) requer 
dispensa de intersticio pa.m a 3·• discussão :lo 
projecto. 

Consultado, o Senado concede a di5pensD.. 
Seguem em discussão unica as emendas da 

Camara dos Deputados no projecto do Senado 
n. 21, de 1891, reorganis~tndo o Supremo 
Tribunal Militar. · 

O Sr. Almeida Dar:!"eto- Não 
tomarht parte na discussüo do.s mnenll1Ls oife
recidns pela Camttru dos St·s. Doputn.do:; no 
Jll'L\jecto de t•eorgttnisa~'ão llo Cousullw Supr·<'
mo Militar de .Justiça, si não con!wc0sso tt im· 
po!•tancia do assumptci de que vamos nos oc
cupnr, 

No ultimo artigo, quer do projecto primi
tivo, quer do sul st.itutivo, 1111 uma altemç1i0 
quo ilo,ie eonstitue uma inversão completa do 
pcns11mento do legislador. . 

S11bem todos que quando resolvemo~ : que 
fossem respeitados os . direitos adfJUirirlos dos 
actuacs membro~ do Conselho Supremo Militar 
tinhnmos ein vist11 garantir os antigos mem~ 
bras desCe tribunal, porqunnto os que fossem 
nomeall s depois rl11 pr•omulgação da Consti· 
tuição trnham ep1 seu lavor o§ L• do art 77, 
que lhes garo.nte 11 vitaliciedade em taes Jo
gares. 

Si prevalecer outro pensamento, que não 
o dtt lei, que não foi o do legislador, e 
que não é o da propria C11mara, que mutatts 
mutanrlis, o reconheceu no seu art. 24 sub
stitutivo ao art. 17, l'amos consagrar uin 
absurdo, que.é-manter membros nomrndos 
dict:ltorialmente em substituição áquelles a 
quem aprouver ao Sr. Vice-Présidente da 
ltepu blicl1 considerar como taes por um11 
investidur·a. illego.l e dispotica; e deste modo 
commetteremos um11 gra.vissima injustiça. 

O projecto foi aqui apresentado em 6 de 
ag-osto de 1891, oito mezes antes de se dar 11 
alteração abusiva no quadro dos membros 
do Conselho Supremo Militar. 

E, tanto isto é um11 verdade, que ha uma 
antinomia entre o acto do governo que rJo· 
meou pilJ.'tt membros de Consel!Io Supremo 
Militar um irmão de outro que jú. fazi11 parte 
desse tribunal, quando o substitutivo da Ga
mara dos Srs Deputados no seu art. 4• dis· 
põe b seguinte (líh: 

«Os parentes, consanguíneos ou afflns, até. 
ao segundo grúo, ·não poderão, no · mesmo 
tempo, sei• membros do tribunal.» 

Ora, Sr. presitlente, em virtude deste ar· 
t!go, que esta~elece um impedimento. gene~ 
rtco, o qual ex1sto para todos os tribunaes,. 
teremos de reconhecer membros do con·selho 
militar, nüo aquelles que foram regular· 
mente nomeados depois d11 promul;:!áção da 
Constituição, mas, sim, os que 1bram nomea· 
dos por unm dictadura, como jó. acabei de.de·. 
monstrnr. 

E' o proprio Sr. njndante-general do exer· 
cito, ministro da guemt segundo, que vem 
dizer recentemente ao Senado quo é incom· 
pativel com seu irmão, porque 'foi S. Ex. 
quem dirigiu ao commnndante do I•districto 
no Pará o seguinte aviso ( 18) : · 

.:Declarou-se que o. capitão-metlico de 4• 
clas>e do exe(•cito, Dr·. Aprig-io José Cha van· 
tes, em set•viço no estado do Pará, ó incom· 
pllt.ibilisudo lle serv.ir na qualidade de dire· 
c:tor do lloRpital, visto ser seu tio 'L'' escriptu· 
rario uelle. :.> 

Logo, si ::; . Ex. reconhece quo um tio nüo 
pude servir com um ~obrinllo, em um cstl1bc
lecimento tt.dminlstrativo, um hospital, um11. 
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casa para enfermos, como ó que S. Ex. podel'tt 
servir com seu proprio il•mão em um tl'ibnnttl 
de julgamento, como.o do Supremo .conselho 
Militttr ~ 

V. Ex. e o SGmado sabem, que dous votos 
podem absolver um criminoso, si elles forem 
a favor do réo, e dous votos podem condem

. nar um innocente, ao mesmo tempo. 
Assim, pois, o Sr ajudante general do ex

ercito não devia acceitar semelhante loga1•, 
tanto mais quanto não havia vagtt, ·porque 
até hoje ainda não Jora1u publicados os de
cretos da demissão dos tres generaes que ser
viam naquelle tribunal ! 

Não se supponha que o Sr. ajudante gene
ral me seja desafecto ; ao contmrio, sou o 
primeiro a reconhecer que elle é um bom 
cidadão, que tem prestado relevantes serviços 
iL nossa patria (apoiadns); e, como general, é 
um militar cumpridor dos seus deveres. 
(Apoiado"'.) Mas com o que não posso convir 
e ter S. Ex. acceitado um togar, com o qual 
er;t incompatível, para desempenhai-o ,junto 
de seu irmão, no Supremo Tribunal de .Justiça 
Militar. Disto é l"jue não posso de modo algum 
absol vel-o. 

Demais, Sr .. presidente, acceita a incompa
tibilidade que fulminou o substitutivo da Ga
mara dos Deputados, ficarl1 oxcluido um dos 
irmãos, uma vez que não poderão servir con
junctamente. 
·Qual del!es serl1 o sacrificado~ Ambos se 

julgam com direito, porque estão em efi'ectivo 
exercício; porém, parece-me que quom deve 
ser excluído é aquelle que foi ultimamente 

· nomeado, não só porque o foi illegalmente, 
como tambem por aproveitar o verdadeiro 
pensamento do Senado, daclo 11 expressão 
«actuaes» de 189! e approvado neste Senado 
em 13 de janeii•o de 1892; porquanto, accei~ 
tou o art. I 7 do projecto nos seguintes ter
mos (tê): 

«Silo "respeitados os direitos adquiridos 
pelos actuaes membros do Conselho Supremo 
MUltar e de Justiça etc., etc. 

Dir-me-hú. o Senado : o nosso pensamento 
foi e e exaetamente este que :waba de nos 
cnuncittr, porem, não temos outro. remedia n 
dar porque o projecto jiL foi approvado em 3" 
discussão e nosso regimento não permitte al
terai-o. 
· Não, Sr. presidenta, uma lei níto é um 
absurdo; sú póde consagrar o pensamento do 
legis!ndor. E, si o nosso pensamento J'oi, e e 

· ser1í a ga1•antia dos direitos adquiridos pclvs 
membro; do Conselho Supremo Milittw, que 
na epoca em que o projecto aqui lo i n.prescm
tado se aclmvam em elfectivo oxercicio, como 
.ia demostrci, parece-me que ha um meio ou 
decurso n ompregm•, porque o regimento 
ttdmitte, jt'L que níto o prohibe. 

Estamos· cm uma unica di~cussão para 
ttpprovar ou rejeitnr as emendas npresentadas 
pela Camara como substitutivas ao pro,jecto. 
que daqui sahiu. E, como· não pudemos 
emendar este, devemos acceitar uma emenda 
explicativa ou de redacç-d.o ao art. 24 substi· 
tutivo do art. 17 . 

E, si isto não for permittido por V. Ex. e 
o Senado, então apresentarei um requeri
niento em outros termos, pedindo a retirada 
do projecto nté que o Supremo Tribunal Fe· 
dera! se pronuncie a respeito da reforma 
dessas generaes. porquanto parece-me que o 
Senado não quererl1 fazer uma injustiça, 
áquelles que fbram nomeados depois ela pro
clamação da Constituição. 

Sabe V. Ex. e o Sena,do que toda a lei tem 
a sua historia, que é o período de sua Jbr· 
mação. E como a nossa resolução não foi, não 
é e não sertL senão garantir os direitos adqui
ridos, estou certo, convencido mesmo de .que 
o Senado não recusar111lrmar o preceito da 
propria lei. . . (Jla um aparte.) 

E' uma questão de redacção, ou a retirada 
do pro,jecto como jl1 disse, até que se pro
nuncie o Supremo Tribunal Federal. . . 

Si não for acceita tal emenda, que suppo· 
nho que V. Ex. póde acceitar, porque oreg~
mento não prohibe, entrarti o meu requeri
mento ; e, si for acceita, virl1 completar o 
pensamento do legislador, evitando assim que 
a propria lei tenha uma interpretação di
versa. 

E' da boa hermeneutica o principio: saber · 
a lei não e simplesmente conhecei-a, mas sim .. 
completai-a... · · 

O SR. A~IERICO Lona-Conhecer a sua forçO: 
e poder. 

0 SR. ALME!D;\. BARRETO ... com toda a 
força e potler, é verdade. 

Nada mais tenho a dizer. Si o Senado não 
acceitur, como jó. me preveniu aqui um col· 
legn, que a meslt não ncceitaria emendas, 
então, peço n V. Ex. para submctter it con· . 
sidera~'ão do Senado o seg-uinte requerimento · 
(/8) : 

Acceito, como esporo, sori1o garnntidos os 
direitos adquiridos sem inl'racção do verda-
deiro pensamento da lei. ' 

Vem t~ mesa o seguinte 

.Requerimento 

Requeiro que seja retimdo da ordem do dia 
o projecto relativo ú. reorg-a1•isação do Su· 
premo Tribunttl Militar, apt•osentac.lo cm 
tliscussi:Lo unica, pal'a votrv1iLo dtts emendas 
substitutivns da Gamara, até que sobro as 
reJbrmas tios genorac~, alguns delles mem-

'• 
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bros daquelle tribunal, se 
'premo Tribunal Fedem!. 

S .• R.-A.lmeida Bim·cto, 

pronuncie o Su-

O S•·· Presidente-O honrado se· 
nador pela Parahyba muito bem disso que o 
Senado não podia, nesta discussão, fazer emen
das ao projecto vindo da Camar~,jiLemendndo, 
porque o art. 142 do nosso r9g1mento· deter
mina que, nesta discussão unica e na hypo· 
these, não se podem olferecer nOV(LS emen· 
das. . 

o nobre senador concluiu, nesse caso, man
dando :i. mesa um requerimento do teor se· 
guinte (U.) · 

Tambem parece-me que este requerimento 
não póde ser acceito. Vou dar as rasões. Este 

· requerimento importa no adiamento dtt ma
teria. 

Os requerimentos de adiamento, ou siio 
por. tempo fixo ou ·são por tempo indetermi
nado. 

Por tempo fixo o art. 147 do regimento de
clara (lê): 

1.' Para ser o projecto remettido a alguma 
das commissões da camara. 

2.• l'ara ser discutido em dia determi· 
nado. 

Não ~e acha em nenhum desses casos o re-
. querimento do honrado senador. E', port(l,nto, 
um requerimento de adiamento por tempo 
indeterminado, que equivale, pelo nosso regi
mento, á rejeiciio da ma teria. 

Ora., parece-me que o Senado não póde 
rejeitar o pro,iecto por meio de um requeri-
mento. ·. 

Nestas condições, entendo que o requeri· 
!Ilento não póde ser Mceito pela mes(l, ; 
todavia, seguindo os precedentes honrosos 
de meu11 antecessores, quo teom consultado 
o Senado em identicas condições, tnmbem 
farei. 

. Como disse, o requerimento importa no 
il.diamento por tempo indeterminado, e, por 
consequencia, 11(1 rcjeiQão do projecto ; mas 
o Senado não póde rejeitar o projecto por esse 
requerimento. · 

Nestas condições, vou consultal·ri, acct•es
centando que a (l,dopçüo ou rejeição deste 
requerimento, segnindo a regra g-ern.l, será 
por maioria relativo. 011 . do . metade o m:ds 
um, ao passo que ns emendas ria C:tm:wa de-

. pendem de dons terços do voto do Senado, 
Consultttdo o Senado, sobrB a ttcceitttçiio do 

requerimento, d~cidiu amrmativamerite. 

E' lido,' apoiado, posto em discuSIIão à sem 
debttte rejeitado. 

O Sa. PRESIDENTE- Contimi:~ a diseussão 

: .. ·~~:: 
"" -'~'-.. 

du s emendas. . · 

Ninguem mais pedindo a palavrtt, encer- ;.•· .... 'i:;·: .. ;,:,·.• 
ra-se a discussão. .. " 

Procede-se i votação com o seguinte resul· · · · -!: :-

ttt~~:Ltpprovnda a seguinte emenda s~b!titu~ . '.',?~ 
ti~r:0 ;,~t~ ~~~remo Tribunal Militar, qu& ·. ':/~ 
ter·i sua séde na C(Lpital Federal, será com- · -
posto de quinze membros vitalícios, sendo.· · .::;·:;, 

r:~\~esd~o:~~~~~ito, quatro d(L armada e ?"es .-. _·.·.·.·~~.·~.:.·.~.·,.;_:._· 
Pamgrapho unico. Os membros do Supre- , .. 

me Tribunal Militar, pertencentes ao exercito· ... 
ou arm(Lda,. que forem rerormados, não ~r-· . ;i 
clerão seu C(Lrgo, salvo o caso de invahdez · .. ,;{....·_::~."'.•.• .• 
ou senténç(L passada em julgado. . 

-~· -G~~ 
E' annunciada a votação da seguinte · : (.~ 

Emenda . .c-~!~~ 
Art. 2.• A nomeação dos. membros do tri; \/~~; 

bunal s~r~ feita pelo Presidente~ Republica: · ··-:;.1·:~; 
ll. dos mrlitares, de entre os otncmes.generaes · :.- '711' 
e.trectivos do exercito e da armada, e· a dos · :::(;~ 
juizes togàdos, na seguinte graduação, de . . : '}I 
entre, a) os auditores de guerra do exercito e .~ · :4t 
da marinha, que tiverem pelo menos quatro··. ··. ·':;;:. 
11.nnos de etrectivo .exercício ; b) os magistra:. · < 
dos que tiverem, pelo menos, seis annos. de · · ':_~: 
etrectivo exercício, preferindo-se os em dis- -.::,.: 
ponibilidade; c) os habilitados em direito; . ,~~· 
que tiverem, pelo menos, oito annos de exer- · · :ir;l 
cicio de advocacia. · · · · .-::~ 'l:;~l 

0 SR. GOMENSORO (pala ordem)- Requeiro .. '~ii 
a V, Ex.. r(ue consulte ao Senado, si é pro- "'~! 
ciso consulta no caso, si. concede a separação · \;1~·. 
drsta pu,rte, que ~e inscreve sob n. C, a que se . :.:.~.: .•. ]:1 
refere a commissão no seu parecer. . ·· .. · 

Consultado, o Senado concede a separ(l,çãci. 
E' appl'Ovado o substitutivo referente no 

a1•t. 2', ~ttlvo n uHima p11.rte que ti rejei-
tada. 

São snccessi vamente 
gnintes 

approvadas as se•. 

EIIUW/as 

Accresconte-se: 

. ' ,. ··,; 
. ·::: 

. ';-~ 

Art. 3. • Os titulas do nomonçiio serüo ex· 
O Sr. l"'J"Q!olidente- O Senado deli- petlidos: dos militares, pelos respectivos mi

berou por 18 votos quo deve SG\r submettida niste1•ios, e dos togados, pelo· Ministerio da 
it sua aprecia~·üo a materi11 do requerimento,· Guerra. 

',;>·. ' 

.. 
'l 
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Art. 4.• Os parentes, consanguíneos 011 
alllns, até ao seguntlo ~tráo, niio pod('l'tlO, ll.•J 
me!mo tempo, ser membros do trilmnal. 

O art. 3' passará a ser art. 5', assim retli· 
gido: 

Art. 5.• Compete no tribunal: 
§ 1.• Estabelecer a fór•ma processual mi· 

lltar, emquanto a materin não for regulada 
em lei; 

§ 2.• Julgar em segundii e ultima instan· 
cia todos os crimes militares, como t.ues capi· 
tulados nas leis em vigor; 

§ 3.• Communicnr ao governo, para este 
proceder na forma da lei, contra os indiví
duos, que, pelo · exame dos processo.-, veri· 
ficar estarem indiciados em crimea mili· 
tares; 
. § 4. • Processar e julgar os seus membros 

nos crimes militares ; 
§ 5.• Consultar, com seu parecer, as ques

tões que lhe forem atrectas pelo Presidente 
da Republica, sobre economia, disciplino .. d•· 
reitos e deveres das forças de terra e mar e 
classes unnexas; _ 

§ 6.• Mandar expedi'r as patentes militares 
dos olllciaes elfecti vos, reformados, h o nora
rios e classes annexas. . . 

, - Sãu rejeitadas as emendas seguintes : 
O art. 4• passará a art. Ci'. assim redigido. 

alterando-se a numeração dos demais artigo~ 
como se segue: 

Art. 6' 0 O Supremo Tribunal fará sua sess
sües nos dias determinados no l'especti vo re

. gimerito, pam tratar dos a~sumptos referentes 
ao> §§ 5' e Ci' do artigo antecedente, só po
dendo funccionar nch1tndo-s~ presente a maio
ria dos seus membros. 

Art. 7.• Quando o tribunal h~.uver de to
mrLr conhecimento do processo~ crimh>mcs e 
de j ulgal-os, a maioria comprehenderá tlous 
juizes togadns. · 

Art. 8. • Nos casos em que possa. ter appli· 
caçüo a. pena ele 30 annos de! prisão, o tribu
nal nüo funccionará sem a presençtt do tres 
juizes togutlos e de sete militares, pelo 
menos. · 

Paragrapllo unico. Na lulta ou impedimento 
de qualquer dos membros do tribunal, o pre
sidente deste solicitara do Presidente da Re
publica tt designação de quem o substitua, mt 
fcirma do at•t. 2•. 

E' approvada o. seguinte 

Emendct 

Ao art. 10. : 
Art. 11.• Todos os membros do triLunal pro

metteriio no acto da posse do logar, sob a sua 
palavr{l. de honra: primeiro, cumprir consci-

enciosn.monto as sua~ obrigo.çõea; sP.g1mrlo, 
p:u:w,Iar invJohLvel segredo SL bro o nssumpto 
d· que se tratar nas sessões, quando o sigillo 
lur rPsolviLlo pelo tt·ibuual. 

§ I . • Os membros dr.sto tribunal terito o 
tratamento de ministros do Supremo Tri· 
bunal Militar. 

§ 2." As decisões da tribunal serão toma· 
das por maioria. de votos, as>ignando-se com 
parecer em separado, nas consultas, os que 
torem votos divergentes, e nas sentenças, com 
a palavra-vencido-podendo motivai-o. 

E' rejeitado o seguinte -substitutivo ao 
art. 7' : 

O art. 7." passará a lO, assim redigido : 
Art. 10. Presidirá o tribunal o general 

mais graduado que deli e fizer parte; em sua , 
lulta as se5süos set•ão presididas pelo mais 
graduado dos que se acharem presentes. 

E' approvada a emenda substitutiva do 
art. 9 ', assim concebida : 

Art. ·11. O presidente terá voto como os 
demltis membros dn triuunltl : 

§ I. • Terá particulltr cuidado em que o 
secretario e pessoas sujeitas no tribunal cum· 
pra.m os seus deveres ; . 

§ 2.• Distribuirá o serviço pelos membro• 
militares ejuizes togados ; 

'I 3.• Rubricará com outros membros do 
tribunal os avisos que emanarem do go
verno ; 

!!14.• Dará posse aos membros do tribunal, 
bem como nos demais empregados ; . -

§ 5.• Executará e fará executar o regi· 
mento interno ; · 

§a. • Presidirá ás sessões do tribunal e 
dirigirá os seus trabalhos. 

E' rPjeit~tda a seguinte 

Emenda 

Altere-se n. numeração do art. 8'·. 
Art. 12. O tribunal terit uma secretaria, · 

cujo pessoa.! so1•it composto ele um secretario, 
quatro olllciaes, um por·teiro, dous continuas 
e dous serventes, pra~'as reformadas. 

E' approvnda a s3guinte 

Emcntlu 
... 

O at•t. 11 substitua-se pelos seguintea a.r· 
tigos: 

Art. 13. O secretttrio sct·!l orrtcial superior 
do exercito ou da armad11; tanto este como 
os ontciaes de quo tmta o ll.l'tlgo antecedente, 
~criío nomcaclus pelo Pedor Exccuti vo, ca
bendo ao presidente do· tribunal a nomenç,ito 
dos domais empregados da secretaria. 
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E' o.nnunciada a seguinte emenda, substi· 
tutil'•t aoô §§ I• 11 13 do art. II. 

Siio sucessiv11mente rejeitadas as seguintes 

Eme1tdas 0 St:, ,fOÃil NEIVA (p•la ordem)-Paço a 
v. Ex. qna consulte a casa. si consente que se 
separe, n;o votação, o§ !3, que a commissão O art. 12 pll!isa a ser art. 15, assim redi• 
não nccei ta. gido : 

Art. 15. Os officiaes prestarão na presença. 
Consult11do, o Senado consente a. separação. do presidente do tribunal a. mesma prome.."S& 
Art. 14. São deveres do secretario: prescripta. para o secretario, . . 

§ 1.• Ser·ão immediatamente sujeitos ao 
§ 1.• Na presenç'a do presidente fazer a secretario e como este se ach11rão 1111 secre· 

promessa que fazem os membros do tl'ibunal taria. todos os dias uteis, o del111 se retirarão 
o <teto da po~se. as horas marcadas no regimento ínte;•nu, 

§ 2.• R.::ceber tollos os requerimentos e pa· salvo prorogação por conveniencia do ser· .· 
peis dirigidos ao tribunal e, classificando-os viço. · 
convenientemente, os separar por ordem. § 2.• os offici11es se sujeitarão inteir11mente 

§ 3." Proceder áleitura da acta e do expa- á distribuic;iio do tru,bn.lho feita pela sect•ei:!L• 
diente, observando todos os dcspn.chos que rio, cabendo a u1n delles, por dêsil(n114'ào, a. 
nelles forem prol~ridos. · guarda do arcllivo, moveis e utenâilius per-

§ 4.• subscrevei' as patentes que forem tencentes ao tribúnal. 
pi!.sSadas. dar as certidiios que forem orden:t· Alterada a numeração, diga-se: 
aas, t1mdo f6 public11 todo> os papeis que po1• At•t. 16. Os me1nbros militares do tr•ibunal 
elle estej'tm assignallos. terão os vencimeutos cot·r~spondentes as :'Ua,.; . 

§ 5.• Ministrar as consultas que tiverem patentes e mais vantag~ns·, em.etrectii'O ~ec
do subir u.o Ht·e~idente dtt Republica, a.s quaes viço do exercito e da armada. 
apresentará ao tribunal para sarem assi· Alter11d1111 numer11~ão, diga-sA: 
gnadas. - Art. 17. Os juizes tog11dos perceberão ven· 

§ 6.' Âbrir no tribunal todos os p11peís que cimentos iguaes aos dos membros da Côrte 
a elle forem dirigidos. de Appel111ção da Capital Federal. · 

§ 7.' Fiscaliso.r o cartorio do tribunal, que E' npprovada. a emenda. substitutiVIl. ao ar· ftcará a ciLr,;o e sob a respons11bilidade de um 
dos otflciaes, fazendo com que todos os papeis tigo 15, assim concebida : · . 
o livros st>ja.m al\i conservados com o maximo O 11rt. 15 suistitua-se pelo seguinte: · 
cuidado. . Al't. 18. ·O secret.at•io terá vencimentos de 

§ 8. • Distt•ibuir pelos olflciaes d11 secretario. commissiio activa de engenheiros corno chefe, 
os livro~ de registro de po.tentes, consulta.s, e os demais empregados os que o.ctua.lrnente 
resoluções, avis•,s, ordens do tribun11l e re· percebem ou venha.m a perceber por disposi· 
spostas, o assim: tambem todo o mais expe- ções legaes~ 
dient~, recommenda.ndo·lhes que o sez•viço se E' rejeitada a emend11 sob a epigraphe de 
faç;o com limpeza, sem se afast11rem dos mo- t 19 
delos adoptados e est11be!ecidos pelo tribunal; ar Árt. '19, o Presidente da Republica conce· 

§ 9. o Não receber emolumento algum das derit licença aos membros do tribunal, bem 
partes ; · como aos demais empregadas, não devendo 
- § 10.• Abril• e encerrar o livro do ponto dos esttt exceder o prazo de qu11tro mezes, com. 
empregados; · ou sem vencimentos. Em qualquer caso, po· 

§ II.• ltedigira minut<~. da acta, que, depois rem, taes licenças niio poderão sor novamente 
de approvada em sêssiio, serU. lançada em dadas sinão depois de um anno, IL contar-se 
livro especial, por um dos officiaes, sendo o da drtta da primeira concessão. 
original e o lançamento por elle autlwnti~ Paragraplto unico. Só o Congress~ Nacio
cados :: na! poderá conceder ou prorogar 11.s referidas 

§ 12.• l<'azer averbar no protocollo todos os licenço.s, por tempo superior ao 11cim11 men-
documentos e processeis que tro.sitarcm pelo cionado. · 
c11rtorlo ; SiLo o.pprovadas as seguintes emendas tttldi· 

§ 13.• Osecretarioserasubstltuldo nos seus tiv11.s: · 
imlJAdimflntos temvorm•ios pelo olflcial mais 
antigo do. i!ucretaria, o qual percebet•it, por Art. 20. As rerur•mtts dos militn.res, m~m. 
este tll.cto,IL grn,titlcn,çíio do exercício quo com· bt•os do tribunal, continunriio a ~lll' l'E\!.i'lll•d '' 
petit• tí.cw·llo. pelil,~ lds (;llll '."igur•. 

Art. 21. As u.posentnJor•ilts dos .tutze.s to• 
E' appl'OVtld(l a emondtt lllo. p11rte que suu- gados o Oll!Jll'ogudos do t.rilJUn(l! serão reg·u· 

~titue o at•tigo, excepç,iio JeHtt tlo § 13, quo é l~~odas pellls leis refereutos li. mugistratu1•a fe• 
rejei tnclo. darnl. · 

•'·1.! 
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E' approvado o subst.itutivo, sob o titulo de 
art. 22 e que 6 o seguinte : 

O Supremo Tribunal MilitELl' ot•ganisELrú. a 
sua secretaria, de o.ccordo com a. presente lei 
,e logo que ella este,jo. organisada submettcr,\ 
'llll.pprovacão elo Poder Executivo o regimento 
cl.os seus trabalhos internos. 
· . São rejeítadELs ELS seguintes emGndas addi· 
tJVas : 

Art. 23. No caso de guerra ou rlc gr·ELYe 
commocão intestinEL, o Poder Executivo pode· 
rá nomear para o commando de torças em 
operações ou outros quaesCJ,uer cELrgos pro
prios de goneraes, os que forem membros do 
Supremo Tribunal Militar. os quues voltn.ri1o 
ao exercício de suas 1'uncçües vitELlicins logo 
·que tenhELm cessado as de caracter extrELot·· 
dinario, de que hELjam sido investidos. 
· Altet•acla EL numeração, diga-se:· 

Art. 24. São respeitados oa direitos adqui
ridos pelos actuaes membros do Conselho Sul 
pre~1o Militn.r e de Justiç~t, emprcgCLdos da. 
respectiva secretaria, pii.ssando todos nos car· 
·..,os que occu'pam pam o Supremo Tribunal 
~ilitar, mas sem os titulas nobiliarchicos ou 

. dtl coniielho, que porventura tenhn.m. 
O projecto e as emendas rejeitELda.s vão 

ser devolvidos á Camara dos Deputados. 
Segue-se em 3• discussão a proposição da 

Camarn. dos Deputados n. 913, de 1892, au
torisando o governo a prorogat• 11or um 
anno o prazo determinaelo ii. Compo.nhia 
Industrial e de Construcções Hydrn.ulicas pELra 
dar princiqio ás obras do porto de J;traguá, 
no estado das Alagôas. 
· O SR. AMERlCO Lona-Peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE-1'cm a palavra o Sr. 
Americo Lobo; 

O Sr. Presidente diz que pela cha· 
madEL vcrificEL-se que hEL nEL CELso. numero le· 
gal de senadores para que o Senado possa 
l'unccionar; entretanto, o recinto está aban· 
donado, pelo que e compellido a adiar a dis
cussiio, permittindo-se lembrar aos seus illus
tres coliegas, que nos termos do regimento os 
trabalhos do Senado devem durar 4 horas dia· 
rias. ( Apoi11dos.) 

Desi'gn11 a ordem do di11 I de junho: 
Continuação da 3• discussão da proposição 

tia Cam11ra dos Deputados n. 96, de 1892 au
torisa.ndo o gov7rno ~ proroga.r por um ;;nno 
o prazo determmado a. Companhw. Industrial 
e de Construcções Hydt•aulicas pa.ra. da.r prin· 
cipio ás obras do porto de Jaragua, no Estado 
das Ala.gôas ; . 

Discussão unica do parecer n. 269, de 1892, 
das com missões de -justiç;t, legisla.ção e de fi. 
nanç11s, sobre as nomeaçües de Jogare> de por· 
teiros, continuas e Q(Iiciaes de j usti.;n do Juizo 
Seccional do estado de Sergipe ; 

Discussão unica do pa.recet• n. 305, de 1892, 
da. commissiio de obL"as puulicas e empreza.s 
privi\egia.da.s, relativo ao requerimento do 
ca.pitão-tenente Colla.tino Marques de Souza, 
que se propõe a orga.nisar cinco estradas de 
terro electricas nesta capita.l e no estado do 
Rio de Janeiro ; . 

Discussão uniaEL do parecer n. 33, de 1898, 
da commissão de legislação e de justiça sobre 
o 1leto do prefeito do Districto Federal,relativo · 
~i. resoluçiio do Conselho r.:runicipal que con· 
cede licença para casas ·de commercio antigas, 
independente de cumprimento de posturas ; 

Discu;são unica do parecer n. 32, de 1893, 
dn..commissiío do legislação e',justiça, sobre o : 
1lalo do prefeito do Distrito Federal relativo á 
resolução elo conselho municipal que manda 
calçar EL rua de Todos os Santos, na freguezia 

O Sr. Atnet•ico Lobo-Sr. presi da Lagoa; 
tlente, a cELStt esLá erma de toe lo e o nssum • 2" díscussüo da proposiçi1o da Camara dos 
pto quo se vae eliscutir ó muito impor- Deputados n. 63, de 1892, mandttndo p11gar 
tanto. · ao alferes honorat•io do exercito Antonio Paes 

O Sr.. PRESIDENTtc-Siio :.tpcnas 3 horas; de Só. Ba.rreto a quELntiEL de 2:59~$ por ditre· 
não 110sso absolutamente levantar a sessã.o. ren~n ,de so}~los ntraz~clos; 

Mamltwei luzer 11 cllamn.da, na lürma do 3 dJ~cus,ao elo proJecto do Senado n .. 4, de 
regimento, pELra se verillcn.r qunos toram os ,1893, dts~ondo sobre o comp~t? de temp~ p~ra 
Srs. senadores que abandona1'a.m 11 sessão á~ a. execuç~o elas sen~enças p,ls,adas em ,Jul.,_!t· 
3 horas ( Uuilo bom ) · do nos~ trtbunaes m1htares e sob:_o a oxtmcçu_o 

. . · ' . · da acçao penal e da condemnaçuo estn.bclect· 
Procede-se 11 clu~mntltt ~tios Srs. se_nadores dn. no tit. VI, arts. 62 a 73 e seus par11gra- · 

que compttrecemtu tt setiss~to ('12) e dcuxnm de phos do codigo penal da ELrmada, · 
responder os Srs.: Joaq1um St1l'mento, Cruz, ~ . 
Coelho Rodri~;ues, Elyseu M~J.rtins, Cttttlnda, Levanta-se a $essao as 3 I /4 -horas da tELrtlc. 
Theodoreto Souto, Josó Bem11rdo, Amaro Ca· 
va.lcanti, AlmeidEL Barreto, Firmino dEL Si!· 
veira, Ruy Bn.rbostt, Lttpór, Braz Carneiro, 
Saldanlw; Mn.rinho, .Toaquim Fclicio, Silva CtL· 
nedo, U. do Amttral, Sttntos Andrade, Rau-
lino Horn o Esteves .Tunior (20.) 
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Acll da 8e8S[O em 1 de Junho de 1893 

Presidancia do Sr •. Pmdonte de !1-loraes 
( vice-presidente) 

Ao meio· dia comparecem 19 Srs. senadores 
a saber: Prudente de Moraes, João PedJ•o, 
Antonio Hnena, Souza Coelho, Joaquim Sar
mento,· Gomensoro, Catunda, Am11ro Caval
canti, Almeida Barreto, João Neivo,, Firmino 
da Silveiro,, Joo,quim Pernambuco, Manoel Vi· 
ctorino, Laper, SaldanhaMo,rinho, c. Ottoni, 
Americo Lobo, Joaquim Murtinho e So,nto~ 
Andrade. 

Deixam d!3 comp11rece1' com causo, partici
pa.da os Srs. Gil Goulart, l~rancisco Macha-

. do, Nina Ribeil•o, M11noe! Barnt11, Gomen
soro, Elyseu M11rtins, Theodoreto Souto, 
Gaspo,r Drummond, Monteiro de B11rros, Q. 
Bocayuva; E. Wandenkolk, Aristides Lobo, 
Joaquim de Souza, Po,mnhos, Aquilino do 
Amaral, U. do Amaral, Generoso Marques, 
Raulino Horn e Pinheiro Machado; e sem cau
so, participada os Srs. Thomo,z Cruz, Cruz, 
Coelho Rodrigues, João Cordeiro, José Ber
nardo,Oliveira Galvão,João Barbalho, Messias 
de Gusmãó, Rosa Junior, Coelho e Campos, 
Virgílio Damasio, Ruy Barbosa, Domingos 
Vicente, Braz Co,rneiro, Joaquim Felicio, 

· Cttmpos Salles,RodriguesAives, Silva Canedo, 
Pinheiro Guedes, Raulino Horn, Liuz Delfina, 
Ramiro Barcellos e Julio Frota. 

0 SR. )• SECRETARIO dtí. conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Olflcio do Sr. senador Aristides da Silveil•a 
Lobo, datado de hoje, communicando que 

· tem deixado de comparecet• aos trabalhos por 
doente, e que ainda subsiste o seu incom
modo. -Inteirado. 

0 SR, 3·> SECRETARIO (SC1'0i1ldO de 2•) de· 
clara que não ha pareceres. · 

0 SR. ANTONIO ·BAENA (pelr1 o•·dam) com· 
munica que o Sr. senador ·Esteves Junior Il1e 
pediu que participasse ao Senado que deixa 
tle comparece1' por achar-se anojado pelo fal
lecimento ·do sua sogra. -Inteirado, das
anoje-se. 

Ao meio-dia o I /4, o Sr. Presidente declara 
q ué, achando-se presentes apenas 19 Sr~. se. 
nadares, hoje não póde lmver sessão e de-
signa para o dia 2: • 

2;' tl.iscussiio do projecto do Senado, n. 3 de 
1893, determinando que o governo . nomeará 
um in terl'entor nacionl'L!, no cst11do do Rio 
Grande elo Sul, investindo-o de todos os po-

deres civis e milit11res necessarios 110 des(lm· . 
penha de 8Ua missão. 

Continuação da 3·' discussão da proposição · 
da C11mara dos Deput11dos n; G6, de 1892, 
autorisando o governo a prorogar por um 
ann:o o prazo determinado ii Comva.nbio. ln· 
dustJ•i11l e ele Construcções Hydraulicas para 
dar principio ás obras do porto tle Jar11guá, 
no estado das Alagôas. 

Discussão unica do :parecer n. 269, de 1892, 
das commissões de JUstiça, legislação e de 
finanças, sobre as nomeações de Jogares de 
porteiros,.continuos e oiHciaes de justiça do 
Juizo seccional do estado de Sergipe. 

Discussão unica do parecer n. 305, de 1892, 
da com missão de obras publicas e emperzas 
privilegiadas, relativo ao requeriment8' do 
capitüo'tenente Collatino Marques de Souza. 
que se propõe a organisar cinco estradas de 
1\lrro elect.ricas neiltl1 capital e no estado do 
Rio de Janeiro. . , 

Discu-são unica do parecei' n. 33, de 1893, 
da commissão de legislação .e ,justiça, sobre o 
veto do prefeito do Oistricto Federal, relativo. 
á resolução rio Conselho Municipal, que con· 
cede licenças para casas de commercio anti·. 
gns, independente ele cumprimento de poS· 
turas. . 

Discussão unico. do parecer n. 32, de 1893, 
!la commissão de Iegisla~ão e justiÇa, sobre. o 
veto do prefeito do Districto F~deral, relàtivo 
ii resolução do Conselho Municipal quo man- . 
da 011Içar a rua de Todos os Santos, na i're·· 
guezi11 da Lagôa. 

2• discus$ãO elo, proposiçí'ío da Camara dos 
Deputados n. 63, i:le 1892, mandando p11go.r 
ao alferes honorario do exercito Antonio Paes. 
de Sil Barreto o. qu11ntia de 2:592.$ · por di1l'e
rença ele soldos a trazados. 

3• discussão do projecto do ~enado, n. 4, de · 
I893, dispondo sobre o computo de tempo. 
paro, execução dtis ~entenças p~tssadas emjul
gado nos tribunaes militares e sobre a extlnc· 
ção da acção peno,! e da conclemnação estabe
lecid:J. no tlt. VII, arts. 62 11 73 e senil p11t'a· 
graphos do codigo pen11I do. armll.dll-. 
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ANNAES DO SENADO 

23n sessao em 2 de Jnnbo de 1893 

PrcsiclellCia do :g, •• Prudente ele lolo!·acs 
"( 1lice-presidente) 

·SUMMARIO-Chnmndn-Leiturn. do nctns-EXPIW1P.NTK 
-Pnrecore.'i-DiscurRo e roquet•imonto do Sr. Snl· 
dnnho. Mn.t•inho-Dtscursns elos Sr~. Ctüun<ltt o Cf'lolho 
H.odrigues-_.\.dinu:umto d:t. dlsaUSólii.o-0ROJ~~I no niA-
2LI <liRCUSRii.o do projecto n. 3-Discurso do Sr. Thoo
tlor.,to Souto-H.oqnerilllento do Sr. !\lnnool Vlctorino 
-\pntnçiio-Enoot•rnrnonto dn 3a •liHr.UK~ão dn pro
po~içiio u. lliJ-Ii!ncorrnmontn dn. disaus~iio unic1~ fln 
pttl't.cor n. 2110-Discussiio ur.ica. do nn.rocar n. 303 
-fliRcnrMs doR ~r~. Amarico Lobo, CÕelho o Campos 
tt ~Innooi Victorinll-Adi:unonto da discussii.o. 

. Ao meio-dia comparecem 35 Srs. senadores, 
a s:1Ioer: Prudente de Moraes; Gil Goulart, 
Antonio Baena, Joilo Neiva. Souza Coelho, 
Joaquim Sarmento, Coelho Rodrigues, Elyseu 
Mnrtins, João Cordeiro, Tlleorlereto Souto, 
Jose Bernardo, Oliveira G~tlvão, , Amaro Ca
~alca.nti, Firmino da Silveira, Joaquim Per· 
uambuco, João Barbalho, 'Messias de Gusmão, 
Rosa Junior, Coelho e Campos, Maneel Vi
ctorino, Domingos Vicente, Monteiro de Bar
ros, Q. Bocayuva, Saldanlm Marinho. ,Joa
quim Felicio, Cbristiano Ottoni, Rodrigues 
Alves, Joaquim de Souza, Silva Canede, Pa· 
ranhos, U. do Amaral, Santos Andrade, Rau· 
Iino Horn, Esteves Junior e Luiz Delfina. 

Abre-se· a sessão. 
· São lidas, postas em discussiío e, não ha· 

vendo rerlamação, diio-se por approvadas o. 
acta da ultima sessão e a do dial do corrente. 

termo na secção do Cqntencioso do Thesouro, 
relativamente li venda de terro.s devolutas 
naquelle estado, sem que o. comprador hou
vesse recolhido a mesma alfandega a impor
tancio. do preço contractado, conforme foi 
determinado nquelle funccionario pelo Minis· 
terio da Fazenda, em circular n. 27 de 9 do 
mez findo, e que respondeu-lhe não poder 
conlbrmar-se com aquella circular por con· 
sideral-a attentatoria dos arts·. 63 e 64 da 
Constituição Federal.E expondo afinal os mo
ti vos em que se baseou para assim pt•oce.der, 
pede que seja o exposto submetti(lo à consi• 
deração da respectiva commissão do Senatlo 
para interpor o seu parecer. - A's com
missões de coustituição c· poderes e de 11· 
nançus. 

- Do secretario de estado dos· negcéios 
do interior do estado de ·S. Paulo, datado de 
29 do mez findo; acceitando e agmdecendo, 
em nome do Dr. presidente do estado, a re
messa da colle~ão dos annn.es do Senudo e do 
exemplar do Manual do Senaclor, e remet
tendo um e):emplar da Constituição duquelle 
estado e outro do. co!lecção de leis promulga
das durante o anno proximo findo. - Ar· 
chive-se. . 

O SR. 3'1 SI30RETARIO (servindo d8 2') lê e 
v'ae a imprimir para entrar na ordem dos 
trabalhos o seguinte 

PARECER N. 37-1893 

Na fórma do requerimento approvado pelo 
Compat•ecem depois de aberta a sessão os Senado, teve a commissilo de fin;mças de rc· 

Srs, Nina Ribeiro, Cruz, Catunda, Almeida considerara materiadaproposiçãoda Camara 
Barreto, Virgilio Damasio, Lapér, Braz Car- dos Deputados n. 98 de 1892, que reorgànisa 
neiro, Americo Lobo e Pinhei~o Guedes. os serviços do Correio Fedet•al, e bem assim 

Deixn m ri e comp11recer, com causa j ustifi- as emendas quo lhe foram otrerecidas ao cor· 
cada, o~ Sr•s.: João Pedro, Francisco Machado, rer da discussão. · 
Man"el Bu.r·a.ta.- Cunha Juninr, Gomensoro . Como .iii Jbi ponderado em seu parecer an· 
GuslJar Dr•urnmond. Aristid~s Lubo E. Wan~ torior, !'Cconhece :1 commissilo que, nas 
den wllt,A•lllilino do Amam.!, Gene~oso Mar- actuaes circumstancias politicas c economi
qne~ e Pinheiro Machado ; e sem causa jus- cas do paiz, a al!udida reorganisação sobt•e 
tificndn. os Srs.: Thomaz Cruz, Ruy Bttrbosa, bases mais largas quanto ao serviço int()rno, 
Campos Sa!!es,Joaquim Martinho, Ramiz Bar- e melhor ndeqimdas aos novos accordos e 
cellos e Julio Frota. convenios postaes com outras nações, qllltnto 

O S n.o serviço internacional. é um11 das neces-
R. 2• SECRETARIO ( seruindo de 1•) dá conta do seguinte sidadcs do publico serviço da União a que 

EXPEDIENTE 

Otllcios: 
- Do presidente do estndo de Rantn. Ca

tharlna, rlatndo de 27 do mez findo, decla
rando que recebeu pedido do inspector da 
alfandega, o.flm de expedir ordens no sent.ido 
de nii.o se lavrarem escripturas( m notas, nem 

muito importa n.ttender quanto antes. 
Examinando-so, porém, a propo;;i~·ão ela Ca-. 

mara dos Deputados, como satisJilção dessd in· 
tuito, chega-se logo 1\. convicçiío de que clla 
muito deixa a desejar. 

De outro Indo, as emendn.s até ngor11 o1fe
recidas na discussfto do Senarlo, pelo nature?.o. 
e fins parciaos da mór parte dolla~. tambem 
não S(Wiam capazes, si Jbssem ndoptadas, de 
preencher as lacunas e deleitas de que a mes· 
ma pt·oposiçiio se resente. 



,,. 

... -
li 
fii 
!III 

. ' 
SESSÃO EM 2 DE JUNHO DE · 1893 247 . 

Entretanto, ae jul>o dacom.miRsiLo de llnlln· 
ça~ ncnba de se!'submcttido um pio. no geral de 
reorganis11ção dos cor1·eios do Unit'í.o, elabo
rado por uma commissilo de funccionarioR da 
repartição do correio desta capital, que para. 
t:~l fim · fora nomeada pelo d!rector geral do 
mesmo set•viço. 

E considerando que o referido plano pre
enche os fins de uma reorganisaçiio ti'Lo <:om
pleta quanto exigem as condições actuaes do 
serviço, como é lítcil de ver da propria expe
siç;ão de motivos, que ao mesmo precede; 

Coasiderando mais que as inovações feitas 
no mesmo plttno são indispens".veis, em vista 
das novas relações e interesses creados pelo 
desenvolvimento dos serviços: 

A· commissão entenúle que, feitas as cor
recções .e emendas. que pela sua discussão se 
verificar serem necessarias ou convenientes, 
-o mesmo trabalho ó digno da acceitação do 
Senado; e, nesta convicção, olferece-o, como 
.prqjecto substitUtivo de lei regulnmentar
do teor que abaixo se seguP.. 

Sala do Senado, 2 de junho de 1893.
Amaro C'a·Dalcanti.- Q, Bocayuva.- U. 
rlo Amara~.-:- DominiJO! Vicente.- Jllon

.teii'O de Bar1'os.-Sa/dar.l1a Marinho. 

E' lido, posto em discussão e sem debate 
approvado o seguinte 

PARECER N. 38-1893 

A' commissão de finanças foram presentes 
tres petições, relativas aos serviços da correio 
da União; uma dos praticantes de i" e 2' classe 
dtt ndministracão dos correios do estado de 
MinttsGeraes,pedindo fusão das classes ditas de 
praticantes em uma só, coin igual denomina
ção ou com a de am:tnuenses ;-outra ele 
alguns empregados da administra~'iío do cor
reio do. estado da Bal!i:1 perlind0 igualdade 
de classe entre os carteiros, visto niío haver 
serviço especial p::t.ru. cada uma das classes 
ora existentes e ser notorio o en<:tJ.recimente 
dos artigos de primeira necessidade, indi~pen· 
saveis á .vida;etc.;-a terceira dos conrluctores 
das malas do coL•reio> do ultimo estado dito, 
pedindo elevação de C[ltegoria e v~nrimentos. 

Tratando actualmente o Semtdo lle delibe
rar acerca da pt'oposição dn. Cn.mara dos Srs. 
D~putados, que reorganisa o sm•viço dos cor
reios da União em lc\'Ol'al;lt commi5siío entendn 
e conclue qu'e as petições suprtt referidas sejam 
juntas aos papeis da mesma proposição, para 
que seJam opportunamente attendidos se· 
gundo Jbr de razio e justiça. 

Sala do Senado, 2 de ,inn \to de 1893, -
Amaro Cavalormti.-Salrl•mha Marinho,- Q. 
Booayuva .-Domingos VICente.- Rodrigtws 
Alves. 

O Sr. l§aldnnhn Marinho -. 
Sr. presidente, surprehendido com a noticia 
da destit.uição do nobre e excelso bigpo do mo· 
de Janeiro e a suo. substituição pelo mais 
reaccionario dos padres que eu conbe~ 
(rqwioAos) e que actualmente se acha. a. frente 
dos destinos da igre,;a catholica, não posso 
deixar de vir prot9star em nome daquelles que 
eu represento, e posso dizer, que em nome da 
Tl[lção, pela fatal escolha do actual regente do 
bispado e pela líttal destituição do excellente, 
do nobre, do exímio paulista que aqui se ' 
achava a testa do bispado prestando relevan.,: .. 
tissimos serviços a nação e á propria reli•,: · ...... 
giii.o, (Apoiarias,) ' 

Sr. presidente, fui um dos que mais traba
lharam pela separ.tção da Igreja do Estado 
(ap•,iados); ma's não desconheço o perigo, o qual 
com a separação deve ser acautelado. (Ap~ia• 
~~) . 

0 SR. CATBNDA dó. um aparte, 
0 SR. JOÃO NEIVA ~Nada de andar para 

traz. · · 
0 SR. SALDANHA MARINHO - Não SOU eu 

que peço para que revertamos ao antigo re
gimen, não ; mas· sejn.mos justos e previ
dentes quanto ao procedimento d!!o cur~a. 

Sr. presidente, quem de perto aval!ou as 
qualidades do bispo do Rio de Janeiro, este 
nobre paulista; quem conhece a histo1•ia que 
nos íoi por elle fornecida em relação a igreja 
catllolica;, não póde deixar de lamentar a 
situa~ão a que nos reduz a Curia Romana. 

O SR. JoÃo NEIVA-Isso não é da nossa cónta. 
0 SR. CATUNDA- Não sei o que tem O Se-

nado com isto; o Senado e atheo. · · 
0 SR. SALDANHA MARINHO - Por isso 

mesmo, Sr. presidente, que o Renatto não tem 
religião, não deve deixar-se levar pela onda. 
em que nos quer involver o Vaticano, ~ão 
para nos pt•oteger, mas para nos escra v1sar 
mo.is do que esta vamos antes. · 

Já disse que fui um dos que mais traba
lharam p~la separação da Igreja do Esta.do .•• 

O St~. BAENA-E trn ba.Jhou heroica.mQnte. 
0 SR. SALDANH,\ MARINHO- Fiz tudo,quari· 

to estava ao meu ale tnco c não me arrepen
do ; mas cumpre que estejamos muito ncau• 
tclndos contm o procedimento do Vaticano, 
que, por seus actos, se manifestou mais 
hostil do quo benigno ·ás liberdades do 
Brazil. 

0 SR. ELYSEU MARTINS - E' crenç1. ge1•n1 
que Leão XIII roi illudido, e a sua politica Ji. 
beml nos leva a ct•er isso. 

0 Stt. SALDANHA MARINHO - Não sei Si fO! 
OL\ uiio illtulido; sei que o 1ucto é este, e é por 
isso q ue·reclamo . 

·.·;. 
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Nunca o Brazil esteve em condições mais 
melindrosas em matet•ia religiosa do que tlc
tualmente, nunca precisámos de medidas 
mais promptas, mais efficazes pum quo 
nüo tenhamos um futuro quo ó bem provavel 
se realise; si os poderes publicas nüo se man
tiverem na sua completa independencia e não 
fizerem respeitar esso. independencia. 

Tínhamos; Sr. presidente, como bispo no 
Rio de Jo.neiro, um. illustre paulista, digno ele 
·sua patria e que servia com aprasimeuto de 
todos (apoiadns), e quando menos se esperava 

·. e elle substituído; e substituído por quem, se
nhores? 

Pelo maior dos reaccionat•ios que conheço, 
que é esse Sr. padre Esberard. Delle temos 
muitas notici!ls no Brttzil ; foi elle sempre um 

. obstnculo a tudo quanto concernia 11 liberdade 
religiosa. , 

Não ó com esse Esberm•il que podemos 
avançar um passo no caminho da nossa liber
dade religiosa. 

Si queremos liberdade religioso.. devemos 
tfuhbem impor um freio itquelles que a 
obstão. 

E não posso absolutamente admittir que 
um Esberard se apresente .entre nós e venha 
dis]_)or das nossas consciencias como si isto 
ainda fosse possi vel a alguem. 

Entretanto, Sr. presidente, necessito esclil· 
recer-me para poder afinal firmar o meu 
juizo. 

Faço-o pot• meio de um requerimento no 
governo, requerimento que vou mandar a 
V. Ex. pnm o SLlbmetter ao S~nado. 

Vem a mesa ó lido, apoiado e posto em 
discussão o .seguinte 

riamente, bem ·imaginari::tmente nãó Rerit. 
porem de ::tlgum modo, a tretRer deante de 
plmntasmas de su11. propri11. imn.ginação. 

O anno att•O:zado, deve o Senado est!lr lem
brado, ::t proposito de qualquer urruido que 
pm• ahi corria, dizi!t-se logo: «E' sebastia
nismo ! » O anno passado, a. llroposito da mais 
ligeirtt observação nos Mtos do Governo Fe-. 
dera!, revolucionat•ios,- conspiradores! JEste 
anno, senhores, felizmente, acha-se qunsi 
sutroc!tda n revolução do Rio Grande do Sul, 
nos pam peiros daq uella região, parece que se 
vne desfazendo ... 

0 SR. COELHO RoDRIGUES-Deus o ouça. 
O SR. J. CATUNDA-Começajá n apparecer 

isso que se vae por ahi chamando «luta reli
giosa ou questão religiosa~ . 

0 SR. SALDANIIA MAR!IlliO-Estít na tela. · 
0 SR. J. CATUNDA-:-Não póde estar na téla. 

Quem q uet• as cousas, quer com todas as 
consequencitts logicns que dellas emD.nam. 

Nós, republicanos, a republica, eml!m, de
cretou n sepnrnção da Igreja do E!lt!tdO. 

Não costumo dissimular; sei perfeitamente 
que n religião catltolica, apostolicn, romana 
e a religião de 89 contesimcs tla população 
brazilcim; mas, uma vez feita a separ!lção da 
Jgrejtt do Estado, ,julgo que· a igreja, em vez 
de ficar em uma situação mi1, achou-se, pelo 
coptrario, em condições de plena liberdade 
p!tra agit• sobre a consciencitt dos cathoiicos 
como bem entendesse. 

0 SR. COELHO RODRIGUES-Mas OS juizes 
disto são os' 99 %de brnzileiros catholicos. 

0 Srt. J. CATUNDA-0>,juizes disto são OS 99% 
dos brazileiros que são catholicos. Mas, afinal, 
por bem ou por mal, fez-se a separação, que 
1oi acceita pelo paiz. 

Requeiro que se solicitem do Poder Execu- Ora, nos tempos nefastos, como se costuma 
tivo informações sobre os seguintes pontos: dizer, do regímen passado, a Curia RomD.na, o 

1•, si por intm•medio da legação da Repu- summo pontitlce, em consequencia de haver 
blica junto no V:lticano Jbi opportunamente religião do estado, costumava ouvir o governo 

. informado da nova divisão ecclesiastica do imperial sobre estas nomeações. 
territorio dtt Republica; No actual regímen, em que o Estado é 

2•, si igualmente teve communicaçiio da atheu, porque nilo reconhece officialmente 
nomençüo dos novos 1'unccionarios ecclesins- nenhuma religião .•. 
ticos prepostos tL ::~dministraç•ão das ditreren- o sn. ELYSEU MARTINs-Por que o Estado 
tes dioceses; não reconhece nenhuma religião, nüo se se-

30, st J'oi com anrluencirt ou sciencia sua gue que seja atheu. 
que se retirou dtt diocese desta capital o ve-
neravel sacerdote que a regia com aprazi- O SR. JoAKnr CATUNDA-Não sei que nome 
menta geral da populacüo desta districto. tenlm quem nüo segue religiüo algumtt. 

Saio. do.s sessúes, 2 do junho de 1893.- Sal- O Sn. Er.Ysmu MARTINS- Niío hn uma reli· 
danha Mttrinlw. g'iãoofficial. 

· . O Sn. JoAimr CATUNDA- Não sei como se 
O S1•. J. Cntnndn.-Peço a V. Ex. j chmna quem nüo tem religliío. Incllvidmtl· 

a bondade de me remettor o requerimento. mente, pódc-se set• Mo ou aquillo · mas, po
Sr. prQsidente, a llcpublica ó um tLtnto liticlllnonte, o Estado é ati! ou. Tenho sempre 

espantadissa; os tá sempre, real ou imagina· ouvido dize1• que e athoú o Estado que não re· 
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conhece religião nenhuma. Não comprehendo, 
que não seja assim. V !imos adeante. 

Separada a Igreja do Estado, desde que o 
governo, o Senado, o Congresso Nacional, toda 
a entidade official, em summa, niio póde op· 
pôr·s~ a que o Papa nomeie bispo catholico, 
protastante ou musulmano, estamos sem meio 
.algum de saber disto, de saber ele taes no
meações .•. 

0 SR. ELYSEU MARTINS- Mas, O governo 
tem o dever de impeclir nomeaçües que possam 
prejudicar a paz publica. 

0 SR, JOAKIM CATUNDA-Chegarellá; agra
deço a lembrança ... mas acredito que o Sum
mo Pontífice participará opportunamento ao 
governo quaes as nomeaçües q.ue fez, por uma 
deferencia que guardam os governos entre si. 

Estou certo, Sr. presidente, pelo consense 
unanime, pelo que tenho ouvido a todos, que 
o Rev, conde de Santo Agostinho é um sa
cerdote de grandes virtudes, ql)e occupu.ria 
com brilho e com grande proveito da religião 
e da igreja a diocese em que se achava. (Apoia-
dos.) . 

Estou tambem convencido, po1• informa
ções que ig-ualmente tenho, que aquelle que 
foi nomeado pa1•a o substituir, o actual bispo 
de Olinda, é um homem intelligento, talell· 
toso, deferindo do primeiro sórnento em ser 
aferrado, como se eostuma dizer, ao rigoris
mo de idéas em mataria religiosa. 

0 SR, SALDANHA MARINJIO-Ultramontano. 
O SR. J. CATUNDA-Ora;senhores, não vejo 

que isto seja um peccado contra a ReJ,lublica. 
A intoleranoia é da índole do cathohoismo ; 
o catholicismo niio póde Sif tolerante; si está 
convencido de que a verdade é a da sua igreia 
não póde admittir outra, não j.lóde tolerar· o 
erro. Si elle é intolerante, esta no seu ele
mento. 

Mas, é um grande perigo esta nomeação, 
porque della poclem vir embaraços :.i paz pu· 
b!ica, creio que foi o que disse o honrado se
nador pelo Pia.ulJy. 

Sr. presidente, creio que sou o mais atra
zado de quantos republicano~ ha (n<1u ,tpoi
adn") ; mas nunca me passou pelo espiríto 
que podasse !Ja ver uma republica sem liber
dade, em primeiro logar, ou pelo menos com 
liberdade menor do que a que existia no 
tempo do imperio ; em segundo logar, nunca 
pude comprehender, como é que uma idéa 
bôa, uma idéa que se radicou em toda a 
consciencia nacional, como foi a da republica, 
possa siqner ser suspeita de temer tlcar aba
lada pelu. simples presenca de um ttrcebispo 
da diocese do Rio de .Jn.neil•o. 

Si porventura a Republica cstit recluzidtt a 
~·cmer-deante do seu advors:.trio, si nito te111 
elementos para re1mtar-so sólidtt, esta Repu
blica està em más condições. 

SRNADO 32.- V, I 

0 ~It. ELYSJilU MARTINS-]]' melhor prevenir 
do quu punir. · 

0 ·SR. ,)OAJmi CATUNDA -Previnir O que~ 
Concordo, senhores, que se posso. fazer uma·. 
revisão da Constitu1çiio, para fazermos uma· 
constituiçiio que admitta a r!'ligiiio do Estado. 

0 SR. ELYSJilU. MARTINS - A Republica tem 
obrigação de velar pela manutençiio da paz 
publica. · 

O SR.JOAimi CATUNDA-Estit na consoiencia 
de todos, e appello para tedos os r~publicanos 
sinceros, que no tempo da monarclua, nos seus 
maior . .s per iodos de reacçã~, que era 9uando 
se orgn.ni>:.wam novos gabmetes, um !Ilustre 
senador, que f:.tz honra it imprensa fluminen~e, 
á imprensa democraticn, pregava com o !lla!Ol' 
n.rdor as ideias republicanas ne~ta capital, e 
neste tempo o muito humilde urador, que ora 
estit fatigando o Senado, oapezar de se~ ~mpr~
gado publico, a pezar das ordens do ~m1ster1o 
e da policia, fu.zia propag:anda r~publ!cana na 
então província do Ceam, nu. imprensa e na 
tribuna. 

0 SR. AMARO CAVALCANTI E OUTROS -'- Ap· 
poiaúo. · · . 

0 SR.JOAKIMCATUNDA-Apezardetuclo IStO, 
direi q ue,si o esforço do Sr. Q. Bocayu va e do 
illustre presidente do Senado :tctual, de todos 
aquelles que constn.~temente fazia:m .a p~opa· 
ganda de suas doutrmns, consegum o trmp· 
pilo definitivo da idéa. ele que foram tao 
energicos propagaadistas, foi t<l-mbem por9ue . 
a Republica é o regímen natural da Ame~tca; . 
que conquistou facilmente teclas as conscJen
cias · e de certo ninguem hoje se lembra da 
monàrchia. siniho como do 1•egimen que passou,. 
que não póde resurgir ; e para que se possa 
dar uma importancia politica, ameaçadora 
elas n~rças da Republica, á nomeaç~o _de um 
arcebispo, é preciso descrer.das condtçoe~ que 
1i1 voreceram o estt~belecimento deste regtmen 
no Brnzil. , t- t 

Si, porventut•a, a Republica estn. no. es re
mecida que possa receiar-se de uma . Simples . 
nomeaçüo desta 01•dem, é o caso de dizer, se· 
nho!'es, que ella é uma instituição conde· 
mnada. . d 

0 Sn. EL!SiilU MARTINS-Não o.pom O. 
0 SR. JOAKl~I CATUNDA- Que Se receia? 

Uma propag<tnda feita contra ella ~ 
0 SR. LU!Z DELl'INO-NÍlo é ta.nto O. pala· 

vra ; ó o silencio. . 
0 SR. JOAKIM CATUNDA-NÜO ha meios de 

pl'evonil• ; sejamos logicos e nüo temos nnda 
com isto. 

0 SR, $ALDANIIA MARINHO- Peço a po.ln· · 
vra. 

0 SR. JOAKnl CA'l'UNDA-Portanto, ,Si': Pl'e· 
sidente, acho escusado os pedidos de m1orma-
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ções forruulildos pelo meu illustro chefe, o como corporação componente do Corpo Legis· 
Sr. Saldanha Marinho. Jativo do Bra,zil. nadtt temos que ver com tal 
. O Sa. U. DO AMARAL-O governo pôde re· 
sponder que não sabe nada disto. 

0 SR. JOAKI~l CATUNDA- Supponlla-~e que 
o governo desta vez se acha bem orientado, 
por acaso .. , (Riso,) 

O Sa. CoEr.no RODRIGUES._ Este por acaso 
vale um poema. · . 

0 SR. JoAK!M CATUNDA •.. e cliz que não 
tem, meios de saber cousa alguma a respeito 
do que lho pergunta o Senado. Que ha de 
fazer o Senado? que medidas póde tomar ? 
Nenhuma, absolutamente. 

E' preciso accei ta r as cousas com as suas 
consequencias Sómente no carecter de crente 
é que o lllustre sena~!or póde exet•cet• essa 
funcçãn, de procurar saber o que se deu em 
relação a um neto dt\ igreja; ruas, no ca.t•ncter 
do senadGlr federal, não. 

Portanto, dadM estas explicações, declaro 
que votarei, porque não rue pat•ece curial e 
conYeniente, contra o pedido de S. Ex., e de· 
claro-o 'com pezar, contra o requerimento do 
nobre senador; e estou tum bem convencido 
de gue, si porventura o St•. arcebispo que 
acaba de ser nomertdo fosRe um ud versa rio 
terrive!, .fosse um adversaria capaz de !i\zet• 
grupar os republicanos afim de lhe dar com· 
bate conveniente, estou bem corto dA que, em 
vez de ser um homem perig<Jso, ser•ll um lto-

, ruem util à Republica (Muito bem, muito bom.) 

O Sr•. Snhlnnlln Mnr•lnllo- ~r. 
presirlente,lAvanto-me unicamente para, agra· 

. decer ao mou co!lega o serviço que í'ez em 
, pról do meu rcquerime"to. 

Ninguem domonstrou mu.is plenrtment.e e 
com mais habilidade a necessidade que temos 
r.los esclarecimentos solicitados do governo, 
do que o meu nobre u.mi::;o e colleg-rt que 
acaba de sentar-se. Agradeço a S. Ex. a 
justificação do meu requerimento e peço Íl. 
V. Ex. que o ponha 11 votnçii.o, sujeitando· 
me á. decisão do Senado. • 

assumpto. (Apoiados.) 
Não tive pat•te nem concorri, salvo indi· 

rectamente, jJara a separação da Igreja do 
Estado. Não sei si foi prudente fazei-o, e si 
foi opportuna a occasião escolhida, quando se 
sabe que nove decimos da população é catho· 
!ico apostolico romano. ( Apoindos.) Mas não 
se discute isto agora; o 1i1cto está consum
matlo. 

As leis são feitas para ser executadas ; 
si boas, para que todos colham seus b3· 
netlcos rcsulta,dos,, si más, para que provo
quem a reacção e mais depressa se deter
mine a revogação dellas pelos canaes compe
tentes. 

Não nos poclemos constituir Juizes ou partes 
nesta contradttnça, si se me permitte 11 ex· 
pressão, de bispos no Brazil,' porque e!la só 
póde nos interessar por nossa J'ó r•cligiosa 
particular ou por noosas relações pessoaes. 

Como corporaçiio politica;, porém, nos é 
completttruente indi,fl'erente; será uma exor
bitancia do Senado immiscuir-se na questão. 
(Apoiar! o,<.) 

Diz-se que o bi,po proposto para substituir 
o deposto é um reaccionario. Mas, s~nhot•es, 
reaccionario como~ Por palavras, por cUs
cursos, por sustentar as suas opiniões? Por 
mais intolerantes que sejam estas, desde que 
ellas forem convencidas, elle maniJ\Jstando-as 
e,tá no exerciciode suas l'uncçõ~s. (,ip>iados,) 

O meio de combatei-as é li1zer o contrario 
de que elle faz ; é pregar a doutrina opposta, 
afim de impedir q'le ·o bispo conquiste a 
maioria em prol dos seus princípios . 

Si elle se limitar à simples prégação por 
meio do ovan:sel!to, não veJo ~ que objectar 
racionalmente; sr recorret• porem 11 actos JlO· 
si ti vos, ahi está o codigocriminal que não dis· 
tingue os cidadãos dos bispos e o delinquente 
irá pUl'gar• os seus crimes na cadeia. 

Já no tempo do Impol'io dous bispos foram 
pt•esos aqui mesmo nesta capitl11, jil. se vô que 
não .seria cousa nova. 

Não vejo, pois, mot.ivós par11 que o Senado 
intervenha nn, questão; não a .iulgo justificada 

O Sr•. Coelho ll.odrl~uclil par11 aquelles q uc são catholicos, apostolicos, 
Rogo a V. llx., Sr. presidente, o obsequio de romanos, equ<3 teem adherido ti infallibilidade 
remetter-me o requerimento do nosso honra- dn Prtpa, p:.>rque e3ta uüo é discutivelno selo 
rio C!Jllega e distincto 11migo o Sr. Saldanlm dos ct•entes. 
1\{armho. (E' ,<atis(uit,,,) Antes de tudo, peço Si estão dispostos tt t•ompm• contra o·dogma, 
desculptt 11 S, Ex. rln, rtpezttr do profundo tenlmm a CDI'llgem das suas opiniões, não re
respeito e venet•açiio sincera que lhe consu,gro, conheçam o novo bispo, e l'açam o que Jl1zem 
ousat• discutir o seu requerimento e discutir os christilos veli\Os que teem sua hierarchia e 
combatendo-o. a sua igTe,ia milit11nte, completamente inde· 

Qunesquer que srjttm os motivos ~ue mili- pendente do Paptt. Mas si querem estar• ligados 
t.om em !ii.I'Ot' dtL conscrvaç,lo do bispo do no poder de sua St\ntirlade Leiio XIII, tleverão • 
Rio de .Tttnciro, ou dtL sua sub~tituição pelo obeclecer !ls sw<s rleei~ües, llcvcrii.o r·evclar-Re 
que se diz cstur nomet\CIO actuulmente, nós, ·.submissos uo ~JttJ.latlo, cuja supremacia ó !tojo 
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um dogma fundamental da religião c~ttltolica. 
(Muito. bem, muito bem.) 

A discussão fica ncliad!\ pela hora. 

ORDEM DO DIA 

Entra em 2' discussão, com os pareceres 
das commissões de poderes e de justiça e le· 
gislação, o art. I• do projecto do Senado, n. 3, 
de 1893, determinando que o governo no· 
meará um intf'rventor nacional, no estado do 
Rio Grande do Sul, investindo-o de todos os 
poderes civis e militares necessarios no des
empenho de sua missão. 

O Sr. Tbeodoreto Souto de
clara que, si não fossem os intuitos patrioti
cos q~~ o· ~nduzi:an:! a apresentar o projecto 
em d1scussao ; SI nu.o fosse a interpellaçlio 
diaria da opinião, que rodeia urgentemente 
a attitude do Senado em presença do gr:J.vis· 
simo problema do Rio Grande do Sul · si 
não fossem, finalmente, motivos de ordem 
elevada·e que actuam sobre a representação 
nacional, certamant., haveria desistido da 
proposição submettida á consideração da 
casa, si esta lh'o consentisse, de nccordo com 
o regimenta. 

lnduzil-o-hia a proceder dest'arte, além 
de outras razões, o trabalho da commissão. 
que desconheceu o sentimento intenso .e 
vivo que, na situação angustiosa da pntria, 
dictára e presidira ao commettimento do 
ot•ador. · 

Examinando os acontecimentos do Rio 
·Grande do Sul, com a imparcialidade na tu· 
ral a quem nem é opposicionbta, nem go
vernista, ass •lta·lhe o espirita uma reflexão, 
anterior a todas as outras: sahii'Ó. dn 
luct~t um vencedor e um vencido... Si 
aquelle for o governo, avocará para si . todas 
as glorias, bem como todas as vantagens e 
despojos deli a. 

Si, ao envez disso, for o partido adverso 
o victorioso, a ninguem é l1cito prever as 
conseque~Jci~s ~o tremendo successo .• depois 
dos_ sncrificiOs 1mmens?s impost!2!' u popu· 
laçuo em armas e CUJO programma desco
nhecido encherá de susto, pelas exigencias 
imperiosas e indefinidas da ambição satis
lllita. 

Em qualqum• cnso, si uma intervenção 
benefica e pn.triotica niio auxiliar aquellas 
populaQ•ies, si não se ensaiar uma tentativa 
seria de co~cili~ção, ou de ap:tziguamento. 
funditda na JUStiçl e no restabelecimento da 
lei, será inevitavcl resultado 11 divisão dn. 
familia rio-gl'!\ndense, o desJ'Itlquo d11 popu· 
laç•iio, e, pot•tanto, das Jorças economicus 
daquc•l!tt regiUo, a emigraçüo em mussa pm•a 

o Rio dn. Prata, o antiiquilamento irreparavel 
do baluarte da. Republica nas tronteiras do 
Brazil. · . . 

Dahi o projecto e a sua justificação, um 
projecto que deve considerar-se em direito· 1.'~' 
publico, na historia dos povos civilisados, uma · ;"'·~ 
arbitragem interna, que entenda com a orga. '": 
nisação social, com todos os elementos de vida 
constitucional de um povo. com a estabilidli· · 
de da Republica, finalmente, com tudo o que-
pôde interessar ti. vida da patria em ·sua 
integridade •. 

Taes considerações desconheceu o parecer 
da .com missão palpa velmente, niio tendo con· 
siderado o projecto se~ão por sua. face con
stitucional, e, em CUJa analyse f01 notavel· 
mente infeliz. 

Assim e que estabeleceu a principio não 
ser licito ao Pudor Legislativo legislar para 
casos, senüo para thcses gerúes. Semelhante 
pl·incipio juridico csbbelece unia distincção, 
que contraria. as regms fundamentaes da dou
trina pa· .. ·lamentar. Quem póde o mais, póde 
o menos; quem póde fazel' disposições geraes 
organicas, pôde detel·minar positivamente 
ca~os occm•entes na vida social. 

Assim o prescreve a Constituição e assim 
procede-se todos es dias. Basta examinar o 
art. 34 daquella p11ra comprehender que é 
incontesta. ver assértoquanto o o1•ador ·acaba de 
affirmar. A lei precisa de adaptar-se a todas 
as circumstancias, deve possuir força intensi
va o extensivl1 bastante para set•vir á peri
pheria e ao cént1•o, pn1•a nccommodar-se ú. 
todos os casos O(·cm•rentes. O art. 5.• da lei 
citada não desobedeceu a esse preceito saiu· ~-
t!tl'. Elle diz, pol' exemplo, que cu~p1•e .u. . · .. : 
cada estado prover a expens11s pl:OJ?l'li1S _as · 
necPssidades do governo o ndmmtstraça(),· _ .... 
devendo a Uniiir) p1•cst111' soccOl'l'OS ao mesmo" 
estudb, quando, em caso de calamidade publi- · .-
ca. este o soliuitul•. Daqui result!L a neces· 
$idade e o direito pal•a o Congresso Nacional. 
de Çlstabclecm·, pm· via de lei gel•al, disposi· 
ções que devem ser npplicndus aos casos indi· 
cados. Si assim é, e sendo seguro e incon
testavel que a Constituição citada legisla, 
autoris~tndo a intel·veuçiio do podel' federal 
nos estados em hypotlleses cxp:·esstts, si ess11 
rei( a é commum a todos os paizeg regidos 
pelo systema federal, como a Sulssa e os 
Estados Unidos, desconhece o orado<• a plau· 
sihilidado rios motivos que Jll•etendem alguns 
al!egar p~tra o intuito de illegitiu•al' recur· 
sos srll•ios, unicos capazes de assegurar• a tmn· 
quillldade de um dos estados da Uniüo 
13rnzileira. . . 

Não citou debn.ldr o orndor n Suissa e os 
Estatlos Unidos- om amho~ esses i'IIizes, que· 

.• 

reflectem na. nwlhoi' JlUI'ezu. n. in~tituiçiio Je- • . 
der11ti va, sub.;istem exollllJlO> tio intuJ•vençüo 
a mais caractel'isnda. 
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25.2 A~NAES DO SENADO 

' ' it~-.1 ! 
1f i: •, Assim é que, em um e 'outro pn.iz, o gover- o Srt. CoELHo CAMPos-Uma questão de 
-~~ ,- no tem 11 inalienavel faculdade de verificn.r doutrina que não inllue na qeliberação. 
~.":·._:_"fi--... ·.· .. !~··:.· .. ·.·_:-. si a constituiçã.o de ca(!u estado accorda nos o SR. Q. BocAYUVA-Póde inlluir muito. 
-~ pl'lncipios fundamentaes dtt União. 

~ 
Nem de;corre muito tempo que na primeira O SR. PRESIDENTE -Como o Seriado sabe, 

f
r;,~· · das Jederações, reinando perturbação no can- o nosso collega o Sr. Aristides Lobo estó. com 

-_·_ · __ : .~. . . tão de Tessino, o consell10 J'edel'n.l suisso jul- parte de doente. ' 
. gou de seu dever intervir alli, escudado na o_ SR. MANOEL VrcroRINO requer o adia-

' ~- · · '.,. Constituição, enviar um emissnrio com ins· mento dn. discussão por 48 horas. 
=-:--' : . .• ,·. · trucções especiaes, e, afinal, restabelecer a · • Poslo a ·votos, é approvado o requeri-
,• r. 1... ordem debaixo de disposições anteriormente mento. 

formuhtdns · · Fica adiada a discussão. 
1
' F · · · · · . E' para notar que o interventor• mandou continúa em 3" discussão, com a emenda ·.:+_'" proceder a eleiç0es para a revisão constitu- adoptada cm 2" e com o novo parecer da .c~m-
. ~ · ;.- cio na!, assumpto do. contenda interna,· e que missão de obras publicas e em prezas prlVIle-
: L f . ambos os partidos sujeitaram-se a esse nl- giadas,a proposiçuo da Camaradas Deputados, 
. L ., vitre. n. 96, de 1892, autorisando o governo a pro-
;; \ ·' : Eis quanto pretenclia o orador com o seu rogar. por um anno o prazo determinado a 
', !' i · projecto. Companhia Industrial e de Construcções Hy-'· r i O Senado é o grande respcinsavel pelo regi· draulicas J?ara dar principio ils obras do porto 
' 1 1· men federal, 6 o centro, eixo de todo o syste- de JaL'agua, no estado das Alagôas. 
• f. :' m11 social· · . Não h a vendo quem peça a palavra, encer-

1
,: i'·. Para que us suas funcções estejam na ai- ra-se a discussão. 

; .': ; ~ · turn. do seus deveres, não lhe ó permittido 
• L· , permanecer immovel deante de situações an- E' annunchtda a votação da emenda appro-
. l t( · gustiosas, como a do Rio Gramle do Sul,thea- vada em 2• discussão. 
;, .1~j' 1 . tro de uma revolução devastaclora o em que O SR. C. OTTOlH (pela o1·dem)-Parece-me 

· · · · se consomem milhares de vidas, milheiros de que esta emenda ja faz parte do projecto ; : !: [' •. contos c,.o que ó mais, o sentimento supremo roi appL•ovada _em 2·'. discu~são, .~n~o sido 
: , i. . da integridade G!a patria. mandada com o _prOJecto a commLssaop!)ora 

,, 

1 

• Faz votos, parodiando uma legenda imliu· dar parecer. A commissãopropõe a sustenta-
( r · na, para que as gottns de sangue derramadas ção da emenda. . · 

. i l_,,, naquelle territorio sagrado pelo heroismo de 'Penso, pois, que só dcYem seL' vetadas 
, f .· seus filhos revertam um dia, não para ali- agora, em separado, ·as emendas que forem 

~
i P··· mentaL' odios e paixões, mas it regar a arvo- apresentadas cm 3• discussão. Ora, não se 
; li· . -· re sacrosanta de liberdade e da paz social. apresentou nenhuma emenda, e a de que.se 
' :1 trata jit se acha votada e faz parte do pro-

{ i" : . 0 SR.. PRESIDENTE- Tem tt palavra O Sr. jecto. 

l., f.
1t {' Q.OB;~~~~~:~AYUV:A (peta rmlcm)- Est~tndo 0 s

1 
•• p

1
•elllldente-Pelo regimento 

',í. !,!:_··, · .. ·_ N~e~oemntme'r·sssu!o· PqureesLqessi!I~en'ouumo dp~sremceermbcrooll's do Senn.do, tt vota~ão das emendas precede a. 
· . - . ~ o . . " . votação do projecto, adoptado em 2' discussão, r i . ' rcstrJC~~es, .P,arecra:~e m~IS l~g'ICO qu~ o Se- E a reclamação do Sr. Ottoni, quanto ao modo 

~; r na.~o pumeuo ouv1sse as razues dessas re- por que já se annunciou a vot1tção, não pro-
:_\_1, 1' .ti>· stncçoes. cede em vistn. desta disposição do regimento, 

O SR. MANOIU, VrcTORINO- O nobre sena. que .estabelece a regra na votação dn.s 
~: 1• ·I · dor estti, i ncommodado. emendas. 
'\ ' 1' O Sa. Q. BOOAYUVA-Nii•) posso fttl!ar agora. Ainda ocgçrre uma outra razão: al!egou o 
~r.· Sr. Ottoni que as emen(!as, tendo sido al!pro-
> O SR. C0ELuo CAMPOS- Eu tttmbem. v adas em 2• discussão, fitziam parte mte-
1 ·1: t d til' . O SR .. PltllSIDEN~'E-Observo ao nobre se- grante do projecto e deviam se1• voa as em 
. , •, nndor pelo Rio do Janeiro que o Sr. Aristide~ grupo. . 

·1 '· Lobo, membro da commissão (!e constituição De iiwto, si se tL•at!lsse de um prOJecto .de 
J, :fi e poderes, a'signou o parecer declllrando-se inicil\tiva do Seno.do, approvado em 2" dls-
J' ;i:· de l\Ccordo, mas com uma ponder.<çiío tL lb.z~r; cussão, pelo regimento o projecto e emendas. 
r i' e os dous membros d1t com missão do justiça . voltllriam a com missão pn.1w esta fuzer a l'e· 
ii;' e legislaciío, os SL•s. Gomensoro e 'coelho d11c~•iío de accordo com o vencido, para a 
' .! ' Campos, dcclarnrmn que concordtwttm com a 3·• discussão, de modo que só na 3" discussão o 
·11[: · • conclusão exlmrnda no parecer snlvo ulgumas Sen1ulo trataria do projecto . 
. : :j [ dus considemções que o fundamentam e Mas não é esta a hypotheso par11 a quM 
. , 4 dus quaes divergem. chamo a attenção do Senado. 

; ~I 
(1 
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Não tratamos de um projecto do Sena~o, lhe Jmrece, porquanto süo tres horas' e o · .:(i• 
. emendado .pelo Senado. O que esta cm (lls- regimento da casa m11rca quatro horas para '"'Z[ 
cussão ê uma pt•oposiçíi9 da C~mar11 dos Depu- os tra.balhos legiolativos. ..,,. 
tados elnendada em 2" dtscussuo. Vê o recinto, quasi aban(\onado. Julgando, .. <~·f 

Na ·3·' discussão, o Senado não tem outt•a porém, que o parecer•da commissiio de legiif- .?V; 
cousa a fazer sinilo discutir o pt•ojecto; o as laciio e j ustica sobre o votti do prefeito do Dis- · .. '··-~· 
emendas que por ventura forem apresentadas trícto Federal, t•elatívo i1 resoluçilo do Con- . ::::;P. 
nessa discussão serão submettidas i1 commis-. selho Municipal que concede licenças para ca- : ;_:{.Jf 
são de redacção, e sô d~PEís de ~pprova~a em aas de. commercio antiga~, independen~e. de ., l'~~ 
3" discussão a propostçaQ sera devol vtda a cumprtmento de posturas, 1m porta ma ter ta de· :: ,, 
c amara. com as ememlas do Senado. gra.nde importancia e que depende' de acurado -)/io! 

Qe I'!!Odo que a vot~ção não podia deixar de estudo, acredita que o Senado não deixara :0j 
ser como se ia fazer, 1sto é, v)otar a emenda e ~nct~rflrar esse

1 
debatet sem que o seu vtotose ,',';:e 

depois o pL'Ojecto. (Apoiados, JUS tique, penamen e, _por ar~umen os.~u , , .•• 
p t votos é' anpJ•ovada 11 emenda. cau~as e~anados de mottvos CUJa !elevancta: . :;.;.,E 

os a 11 • .- • • este.]am fora de qualquer contestaçao. . ,,.,. 
E' approvada a propostçiío, e em .segmda Não conhece mesmo as ra.zües ou as incon- · ·,~;;1 

adoptada tom a. emenda app1•ova.da pa::it ser stitucionalidades que levaram o chefe do po- . · · ?:,1 
devolvida .á outra camttra, mdo antes a com, der executivo mumcipal a vetararesolu~ão quê ··.• <;f;;:l 
missão de redacção. constitue objecto do varecer 26@ de 1892, em . ::~.i 

Segue-se em discussão unica, a qual en- discussão. E ent~nde que a com missão devia,- .· >"''~ 
cerra-se sem debate, o parecer n · 269,_ de para melhor orientação do Senado, citar as · . {':;;~i. 
1892, das commissões (\e justiç~, Iep;islaçao e leis con~ra as quaes se oppõe a deliberação.: <.i~~ .. 
do finanças, sobre as nomeaçues de l?g<t:•es da prefettUl'a. . . · i• 
de pot•teiros, contínuos e offichtes ~!e JUSttça Sem isso não dará, em conscieneia, o seú ··-,·é• 
dp ,juizo seccional do est~do de S~rgtpe. voto contra. ou a favor do parecer. ~!::.i 

Annunciada a votaçao, vet•tflca-se n o · .•. ,;:<f!f 
haver mais na casa numero legal para. deli- O Sr. Presidente -A· discussiio -:'*.g. 
berar, pelo que faz-se a cham~dtt d2s Srs. S@· não póde deixar de ser unica .. O regimento ,~, 
nD.dores que· compat•eceram a sessao, (44), e do Senado não cogitou do veto do prefeito de :':"t 
deixam de responder os Sr,;;. Joaqu1m Sar- que trata o art. 20 da lei que organisou o ·: ··,f,
mento, Nina Ribeiro,.Cruz, Coelho Rodrigues, Districto Federal, Em todo caso, não se póde ...• + 
Elyzeu Martins, Oliveira Galviío, Amar~ Ctt- dat• ao veto do~rel'eito maior imJ?ortancia QliC . ,/ ~ 
va.lcantí Bt•az CaJ•neiL·o, Saldanha Ma.rmho, ao vot~ do Pres1~ente da RepublL~a. . · .·/i>;~ 
Joaquim' Felicio, Ro(h•ígues Alves, Pinheiro O veto do Prestdente da Republica paSEa. por·'.' :::·::-1 
Guedes e Santos Andrade ( 13). uma unioa disoussiio,em que o Senado delibera.. ;;/ .. ;-:,; 

Os SRs. 2• E 3• SEORETARIOS informam que por dous terços de votos. · · , :,.:''l 
os Srs. Coelho Rodt•igues, Rodrigues Alves e Em relação ao velo do prefeito, me parece ;,;;;:.:. 
Pinheiro Guedes llarticiparam ti mesa q ne se que não podemos fazer_ cousa. differente: sub- i,;:g~,J· 
retiravam por incommodados. mettel-o a uma discussao conJUnctamente com .··'~""' 

· o parecer dtt com missão sobre o veto e o .se- :-';';~·'•· 
Fica adiad:t ti votnQãO do parecer· · nado resolverá si o velo foi interposto ou· não .. :E~.~"-, 
Se<>ue-se em discus•iio unica, a qual en- d 1 d' · ~ 1 t 5 d 1 · .. . .. ~ · 

cerr~-se sem debate, adiando-se 11 vota.c;ão por e accor( 0 com a !SpoSIÇilO( 0 ar · • a CL• · ·· :•" • 
"alt" [Je nu1nero legal, o .Jmrecer n. 305, de · Em([Unnto 0 Senado não resolver o contra- · ;;;,;: . 
li w rio do regimento, a. mesa manterú. a praxe · ,.::l 
1892 da. commissiio de obr1ts publictts 0 em- seguidll, de uma unica discussão. .·. · -;f 
prozàs privilegiadas,rolttti vo ao requerimento .. ,~J . 
(lo cttpitiio-tel~cnte Coll;t~ino M!ll'(j 1.ws de Souz;t, o Sa•. Amca·iico Lobo - aceito '.:':;' 
que so

1 
pr9poe a otrgams!1t1'

1
CLnco estrttttli

1
18 ~oe a explicação desejo, por~m. saber si o · ,:.~ F, 

ferro e ectriCas ne~ tt capt tt o no es at 0 t I'egimonto abro alguma valvula para. eu fazer · :· ~ 
Rio do Janeiro. este rcquerimnnto, sn.lvo si a commissão por :'; ~ 

Se,.ue-se em discussíio unica do p:trocor d 1 b ,., • 
n. 33, (\c 1893, da com missão de lngislaçilo o orgam 0 qna quer de seus mem t•os, me . :': 1' 
justiça, sobre o voto do prefeito do Distrícto tlis~iJliii' esta app!'ellcnsão. • · <~· 
'Federal, relativo it resolu~'ão do Conselho Mn- o Sa•. Coei ho e CnllllJlOISI vem dar ··· :[ 

· nicipal, que concede licenças para · casas de r õ 1 1- 1 1 
commercio antf.,"'as, independente do cumprl· ns exp ICaç es c 0 que ( ISse carecer o IO!lri1( o 

senadot• por Minas Gcraos, llara. esclarecer-se 
·manto de posturus. sobre .a J•eje'ção do votu do prefeito municipttl; 

propbsto pela commissito. de justiçtt o legisla-
O St•. Anu:wico Lobo pede a p:t· 

lavra para. tratar do nssumpto, a.ttondondo n. 
que ~ .cliscussã:o t\ tmíca . o inadiavel, ao que 

çii.o no parecei' que ~o d isento, . • 
Comquanto nüo lbsso o orador o relator do 

pttrecet•, o sim o lllnstro ~cnador JJelo Parit, o 

... 
' ... 

.. 
' 
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ANNAES, DO SENADO 

Sr. Nfn11 Ribeiro. qur~ não se acha na casa, 
tod:win. tl:t conlet:encin. C]lll' ttwe com S. Ex. 
antes· tle pr~:;trtt• 81\:L ns;ignatur<l, tem l'unr.la-

~ ;. meato para ,iustiflcal·Q, como passa a fli.Zel-o. 

Si outra violacão houvera, não esctiparia ao · 
Prefeito fundamentando o seu 1leto. Assim 
entendeu o ruJator do parecet•, ao qual, por.· 
isso, tambem pt•estou sua assignatura. 

~ · Como o Senado saiJc, pela lei de 20 de .ia· 

I
. ueiro de 1892, que organisou o Districto Fe- O Sr. Manoel Vlctorlno sem . 
. dera!, não tem o Senado de conhecer ~o valot•: .concordar com as coHsiderações apresentadas f '' intrinseco da medid:1 sobre que deliberou o· sobre o ns~umpto pelo seu coll~ga de Minas 

" ~ .. conselho municipal, do m.esmo modo que ao Geraes; o Sr. Americo Lobo, que busca razões 
~r ~· · ;. · prelllito não é dado oppor o seu veto firmado de inconstitucionalidade para orientar-se na 
1i·.· ; .•. <: · ·na inconveniencia da medida que faz objecto votação do parecer, entende que ao prefeito · 
~1: .da deliberação do conselho. . . do districto ns.;iste o direito de julgar da me· 
JC.! l .... · . . O orado: !ê o art. 20 da refert~~ let,, e ,da dida que importa esta ou aquella resolução · 
· t' · ·· · . sua dispostçuo conclue que o ·preletto so pode do Conselho Municipal. · . : f · · .' · · · 1letar a deliberação do ~onselho, quando ella Com essa opinião e procurando a utüidade 

~~ .. ,

1

. · ·. em desaccordo com as lets e regulamentos em da medida relativa á resolução ,Jo co. nselho, 

t~ 'i,·. . :. vigor no Districto Federal o ao Senado só CU!Jl· reconhece-a desde já, quer por i;xpet•iencia, 
pre decidir ~i o acto ~usy~nso pe!o prefetto quer pelo f~cto, em si de grande importancia, 

·\ . viola, ou nao a Constttmçao e lers federae~, ele haver Stdo considerado o assumpto pelo 
: I'· .: ' assim como as leis e regulamentr,s da mum- actual prefeito cujos conhecimentos scientifi-

;iJI I'\: cipalidade. _ cos, cu,ios estudos profissionaes o collocam 
mi~ i·,· O prefeito não allude, nas razues do sen aquem de qualquer su~peita. . · 
f d· 1lelo a lei ou regul11mento. algum que a reso- O prefeito do Districto Federal pócle nílo 

tf · lur"'o do consellin tenha VIOlado. . dispor do nccessario tino admiuilitrativo, 
: lll .·:. Apenas no finill de suas razüe.s ~e.clara não disP.õe, talvez, _de outros con!tecimentgs; 
·i I .... que a resoluGio.o. ,eta·l!" fere o prmctpw de mas esttt sem duvtda no caso de JUlgar ·per-
1 ~"H .~;. ' · igualdade perante 1'L lei. principio sem duvida f~ita_mente da utilidade de uma medi.da hy-

'
l: f ... ·;···.·.: · constitucional quando dispensa a execução g1enrca como essa. 
[I í das posturas a que se refere o art. 1", quanto E é por essa circumsta.ncia que approva o 
~i f, áscasas de commercio ~n~iga~ que, indepen- veto de S. S. 
i, 1 dentemente da di5d. postçao essas po~turas, A discussão fica adiada pela hora. 
JH t' · podem ser licencia as. 
! : iÍ< Mas não vê o oraclor ahi otrensa ao pr•in- O Sa. PRESIDENTE designa para a ordem do 
ti i ·i i c i pio constitucional da igualdade perante a ditt 3 : . 
H ;.,f let. Votação do parecer n. 269, de 1892, das 
';lik Para que houvesse otrensa, era mister que commissões dejustiça,legislação e de flnan-
~' 1' · . todas as casas de commercio se achassem nas b · - d 1 d t · 
~ 1'~'.·.· ·mesmas circumstancias. Essa i

0
"Uu.ldade de cir- ças, so t•e as nomeaçoes e ogares e por et· 

~ , ros, continuas o otllciues de justiça !lo Juizo 
Di-li· . cumstancias nílo existe, porque comprehen- Seccional do estatlo de Sergipe; 

lljl,!i· i· de-se que a negação da lieença a uma Cttsajll Votação do parecer n. 305, de 1892,da com-
I', [ · estabelecida. é susceptiveldeum JlrPjuizo con- missã·1 de obras publicas e emprezl!.s privile· 

~ I; 1 sideravel, a que não estil sujeito aquclle que, .,"iadas, rehttivo ao requerimento do capitão-

i~
', 1

1
• pela primeira vez vae abrir uma casa de nQ- tenente Collatino Marques de Souza, que se 

~, I' gocio. propõe a organisar cinco estradas de ferro 
11 i · . Sem a licença, I.IS casas de commercio an- electJ•icas nesta capital e no estado do Rio de 
.~L,., '· tin-as teriam de interromper suA.s t!•ansu.cções Janeiro; > .'1!·~1·· . •. e de fechar. O que parece razoavel ó que a. Discussão unic<L do parecer n. 33, de 1893, 
' ··estas se clê um prazo em que possam satis- da commissão de legislação ejustiçu, sobro o 
i'! i 1·· ;' fli.Zer as exigencias de que as postUI'rts fazem 'IJ~lo do prefeito do Districto Fedet•u.l relativo 

li i depender a concessíl? ~a liçença, sob pena de 1i resolução do Conselho Municipal que con-
~ 1 ,, 1 multa, 011 mesmo.prtsuo. cede licençrts par11 casas de commercio antigas, 
~ p 1 E' evidente que os mesmos inconvenientes independente de cumprimento do postura~.; 
~· · :. · níi.o se dão com relação a. lic~nço.s para 11s Discussiio unica do llareceJ• n. 32, de 1893, i,:. : casas de negocio novas, isto é, que vão ser tlu. commissão de logisluçiío e just,içl1, sobre o 
ii:': fumlatlas pel!1 primeirtt YAZ., • 'leto do pt•eli:lito drt Districto Federal relativo 
'I:: Port!1nto, niT.o ha. a preten11ld!1 dcstgualdade, á resoluçiio doCon.~elho Municipal que manda 
j;[1·· sinão porque as circ!•m.SL!Lilcitt;;" s~~ ta!nbom ca!c;ar a rmt tle Todus os S11ntos, nu. ft•eguozia 
l' li drll'erentes. A Constll;urçriO na.o 101 vtolalio da Lagt'Ja; 
1!,,· .. 

1

: ': como 'fiolada nüo Jbi nellhllm!1 outra lei 2·' discussão daproposit;ão da Crtmara dos 
1 nem regulamento cm vigot• nu Diskicto Fo· Deputados, n. 63, de 1sg2, mandando pagar ao 

l
.IJ [ dcrnl. alferes honorn.J•io do exorclto Antonio Po.es 

I. 
l,o I 

·:',:1· 
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dp Sú. Barreto a quantia de 2:592$ por dilfe ·I Deixam de comparecer com causa partlci~· · .. ',?:~ 
rença de soldos atrazados; pnt.ht os Srs. Fruncieco Machado, Manoel Ha· :··:t··: 

3'' discussão do·projecto do Senado, n. 4, de rata, Cunha.Junior, Gomensoro,Ruy Bar!Joza, . ·,;;.f 
1893, dispondo sobra o computo de tempo E. Wandenlto!l(, Aristides Lobo, Aquilino do:. • .... ·:~ 
para execução das sentenças passadas em Amaral, Generoso Marques e Pinheiro Ma-. . . .' 
.Julgado nos tribunaes. m11itares e sobre a chado,e sem causa participada os Sra. Thomaz · · · · 
extincção ·da acção penal e da condemnação Cruz, C~tun~a, Gaspar llrummond, Campos ·: ·: ) 
estabelecida no titulo VI, arts. 62 a 73 e eeus Sal!es, Pmh01ro Guedes, Ramiro Barcellos e . ·.' .. • .• ·:1•

1 
paragraphos do Codigo Penal d:1 Armada ; · Jul1o Frota. · : · -~~·. 

3" discussão elo projecto do Senado, n: 48, de O SR. I• SECRETARIO declara que não ha . :·· .. ;(;~: 
1892, abolindGl o imposto de heranças e le>ra· expediente. . .:?~ç;.: 
dos estabelecido sobre as a.polices da divida · · ·-·~ 
publica. O SR.· 2' SECRETA ruo declara que não ha.-: ... • ·~~.· 

Levanta-se a sessão as-4 horas da tarde. parecer· · "' '.)''iii 

w seaJão em 3 dJ innuo de 1893 

Presidencia rlo Sr. P1·uclento da 11iome> 
( "Viaa·p?·csidan:e) 

SU~l~!.\HIO- Chnmntln- I,oiLul'n tln ncLn- Cnn
tinunqií.n cln. di~cu:o>siitl tJn J'e~lU.H'l:llOilto du Sr .. Snl· 
dnnhn J\Tn.rinho-Discut'M~doR ~t·s. 'l'hoorlor·otn Souto 
ti Munocl Victorino-gncca•rnmontn cln. di~<cussii.o-H.~.:~ .. 
ljUOrimontn do Sr. Suldnnlm Mni•inlro-Yntaç:lo lloK 
pnroceJ•es ns. 2iJO o 305- DiRCU!o;Rii.o llo pnrocot• n. 33 
-Discursos doK Srs. Gll Goulr\rt o Amn.rn Cnvnl .. 
cnntl-Encerl'llllrl.'nta· dn cliRCURK;.i.o o votncii.o- Vo
tnçii.o do pnrect!r n. :.1~. dn. propo~it;ri.•' n. !33 o rio 
prnjl!cto n. 4-311 diRcussíi.o do projoctn n. 48-
Dlscurso do ~t·, Amorico 1~o1Jo e uruontln-C:ncor
rnmc.mto dt~. discussão o votnçiio. 

Ao meio-dia compareceram 34 Srs. senado
res, a. saber: Prudente de Moracs, João Pedro, 
Gil Goulart, Antonio l'laena, Souza Coelho, 
Joaquim Sat•mento, Nina Ribeiro, Coelho Ro· 
dt•ignes, Elyseu Mo.rtins, .João Cordeiro, Theo
dot•eto Souto, José Bornado, Oliveira Galv5o, 
Almeida Barreto, João Nei vn., Firmi.no d11. 
Silveira, Joaqtlim Pernambuco, João Barba
lho, Mcssi11s do Gusmi:io, Roza :lunior, Manoel 
Vict.orino, MonteiL•o de B•trros, Q. Boca.yu va, 
Brnz Carneiro. Salclfl.nlm Mttrinho. Joaquim 
Folicio, C. Ottoni, Amarico Lobo, Rodrigues 
Alves, Joaquim de Sousa, Silva Canerlo, Pa
ranhos, U. do Amaral, Santos Andrade. 

Abre-se a sessüo. 

E' lida, posta em discussão, n, não havendo 
reclamações, dU.-sa po1• appro~uda a acto. da 
scssüo anterior. 

Comparecem depois de abcl'La o. ~e.,são os 
Srs. Ct•uz, Amaro C1walcanti, Coelho e Cttm· 
pos, Virgllio DamMio. Domingos Vicente, 
Laper, Joaquim Murtinho, Raulino Horn, Es· 
vos Junior o LlliZ Dolfl,.no. 

Continúa cm .d!scussão o requerimento do <:·.-::;.~ 
Sr. S~ldanha. ~armh~, ~preseJ!tado na sessão <I 
anterwr, aoll!cttando mtormaçoes sobrl') a re- · .'.' .. : • 
nuncia do bispo do Rio de Janeiro, conde de · · ;;,q 
Santo Agostinho. .. :,;~~ 

O Sr. Thcodoreto Souto tem · ..•. 
dito mais de uma vez que o Congresso Na- ..... ·~~:·•:~ 
cwnal, neste regímen, con~titucional repre- ··c:.:~ 
sentativo ou parlamentar, não é simplesmente •)'~~ 
uma Jabricn de lei~. não é simplesmente uma. -~ : 
roda no mecanismo da elaboração legislativa· >•~" 
tem uma alta 1\:mcção moral, e nenhum flicto . ·~lr· 
da vida ,social,, qualquer_ que elle seja, póde -~,;{ 
escapar tt sua. mvest1gaçuo, ao seu exame e ,.: .. ,. 
ao seu julgamento. . · · :·} 

Não sQ tt•ata, pOL•tanto, de arredar o Senado · .. :. ~ ;b 
d~ suas attribuições rcstrictas, que toem li·· .: :J 
mLtes traçados na lei constitucional para odes- · :1 
envolvimento de. sua acção; trata-se do 
exercício de um neto da soberania nacional 
á quo.l não póde e•cnpar nenhum aconteci: 
mc•nto, nenhum phenomeno, nenhum facto 
que. por qualquer modo alfectem as relações 
moraes da soci·~ducle. . 

Tem como certo que, apezttr da separação.' 
entre a Igre,ja e o Estado, tal qual foi traçada 
pela Constituição, apezar de nor todos os 
princípios legaes e morn.es acliãrmo-nos, diz 
o orador, em uma situação, na qual o Estado 
póde dizer i~ Igreja que não é protestànte, 
nom ctttho!Lco, nem musulmano, ou que não 
tem seitn. alguma, e a Igreja, do mesmo modo 
p~de dizer que.nüo. e ~onarchista, nem repu: 
bhcana, nem partLdat•ta de nenhuma seita 
politico., deve-se ter em vista a opinião cor
rente em direito publico e no regímen con
stitt!ciorol, que e~is~e para o estado a supre
mltcta, LSto é, o dtretto que se chama;..... jus 
cancr.di, o direito de acautelat•-se contra 
todos os acontecimentos que possam pertur
bat• a vida social, 
. Alguns publicistas chamam tambem -jus 
111spccdnne, direito de alta inspecção. porque, 
comqmtnto o Estudo nüotenlm ruligiüoalguma, 
comquo.nto considQI'e a Igreja como qualquer 
associação de piedade et\ do benellcencia, não 
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'póde deixar do empregar toda a vigilancia 
para que as relações da vida civil nlio sotrram. 
de qualquer modo, nenhum atttque. 

O orador, abundando em outras consirlero.
,ções, termina dizendo que vota pelo requeri
. menta do seu honr.tdo collega senador pelo 
Rio de Janeiro. 

O Sr. Manuel Victo••ino-Nlio 
tomaria parte neste delíate, si nlio tivesse 
lido em um dor, jomaes de hoje uma apre

·. ciaçlio Jbita pelo representan,tc de uma seita 
ou igreja, acerca de um facto de que deram 
noticia os jornaes, como occorrido no meu 
estado. 

.Sou de parecer, e nisto acompll.nho alguns 
dos hOnrados so'nadores, que j:í. se externa mm 
acerca do requerimento, de que cstrt questão 
niio cabe na nossa competencitt e niio fica 
mesmo muito convenientemente figurando 
entre os nossos debates. 

A nossa intervencão neste assumpto ainda 
ó uma reminiscencia de velhos tempos 
(apoiados), ainda recorda essa união que se 

·.manteve po1' tanto tempo com prejuízo para a 
Igreja e creio que tambem para o Estado 
(apoiados), reminiscencia que ainda nos deixa 
com a pretenção de querer intervir naquillo 
a que absolutamente a Constituiçüo nüo 
permitte que levemos a nossa acçiio ou cri· 
tica ... 
· O SR. CoELHO RoDRIGUEs-Ou é expressa na 
lei ou niio existe. 

0 SR •. MANUEL V!CTORINO, , . porque deter· 
minou pcln, separaç,iio, a liberdade [llena da 
Igrej11 e a liberdade plena do Estado. 

UM SR. SENADOR-Niio ha "liberdade abSO· 
lutn,. 

0 SR. MANUEl• V!CTOR!N0-01'll, querermos 
intervir na escolhn, de bispos, quando nem 
siquor contribui mos com um real pn,rt~ os au
xiliarmos nn, su:t missão apostolica, parece
me uma impcrtinencin, cltt nosstL pttrto. Ess:t 
intervonc;ií.o scr·itL .iustitlcatla como tmbalho 
hauil ele diplomacia. 

Desde, poróm, que tt nosstt represontllç,lto 
junttL iL Sn.nttL Se, ou por pouco geito ou mo· 
nos cuidado cm intorivir neste nssumpto, niio 
obstou que tt curin ronmrm. tomn.sso as reso· 
lur;üos do que tomos notichL, serhL mo.is pl'U· 
dento, sorht mesmo mn,isct•itm·ioso quo occul
tas~emos esttt JlLJta do lmbilidtLdo elo nossos 
diplOtllO.tas, do quo estarmos ~ ostcnttLr pro
testos viios o rbclanmçues que não teem abso-
1 u ttLmente nen hu nm signi tlcaçiío. 

O Sr~. C. 0T1'0NI-Supprima-so a leg'ltção; ó o 
que 6 logico. 

Ú Slt, MANUEL VICTORIN0-01'0., ÜtO~ con
COSSÜOS da Santa Só toem·se cltLdo tLtó olll prLizes 

protestn.ntes, que conseguem' poi' intermedio 
de seus representantes, por meio de suas rela
ções cliplomaticas, arredar bispos mais ou me
nos perigosos ri ordem publica, ã estabilidade 
das instituições e aos interesses sociaes destes 
paizes. (Apoiados.) 

O senado tem noticia de questões seme
lhantes, sabe das questões do bispo Mermil
lod o do bispo Ledokowski, que sustentaram 
contra os governos dos seus pn,izes luctas re
nhi lissimos; e conhece que nlto fbi por meio 
de reclamaçlto dos poderes legislativos, mas 
sim P.or manobras habei~. da diplomacia que 
os patzes, aos quaes · con vmha que estes ois
pos um pouco exn.ltados niio continuassem 
nas seus dioceses, consegnirn.m que elies fos
~em, por um medida conciliadora, da Santa 
Sé, arredo.dos Q ate elevados a hierarchias 
superiores, ao cardinalado, deixando assim 
os seus bispados, onde emm realmente perigo
sos tis conveniencias politicas destes paizes. 

Oro., si a nossa diplomacia foi tão descuida
da que, tendo como naturalmente teve, op
portunidade junto á Santa Sé de conseguir 
que esta, nomeação não se realisasse por in
coveniente.aos nossos interesses republicanos, 
si a nossa diplomacia foi tão negligente que 
nada conseguiu e deixou que tudo isso cor
resse ít revelia, nlto sei que razão temos &qui 
para fazer reclamações. 

0 SR, TUEODORETO SOUTO -E' do nosso di· 
rei to: 

0 SR, COEWO RODRIGUES- Em que se .fun• 
da esse dit·cito, em que disposiçlto de lei~ 

0 SR. MANUEL VICTORINO-Si na occasiiio 
epportuna a habilidade diplomatica não in
terveiu, levantarmos reclamações agora é 
dar-mos o attestado pleno de que nos houve
mos nestes negocias com a maior ingenui
dade. 

Ort~, a nomeação de um bispo nlto póde ser 
olljocto de discussão nesta casa. (Apoiados). 

A Santa Sé tinha o pleno direito de no
mear fll!Cm q uizcsse e nós niio podiam os abso· 
lutamente tolJJot• cs~e direito. . 

0 SR, CO!lU!O CA~IPOS-lsto Ó innegrwcl. 
0 SR.. MANUEL V!CTORINO-Ora, desde ·que 

rt Santa Se tinha o pleno direito de fazer a 
nomcaçlio que ententlessc, nós como catho· 
licos simplesmente c niio como senallores 
teria.mos, quttJHlo mui to, n recnrso, por meios 
modo!'atlos, meios qne o catholicismo pel•m\tte 
sem indicio do rcbellitío ou de revolta; de soli
citar a permanencitt do uispo e óbter'da Santa 
Só qualqum• concessuo nesse sentido. Mo.s, 
acho inconveniente, sem,iustillcaçíio plausível 
c con tm todtLS .as imposições r.! o nosso codigo 
fundu.mentttl, contt•o. lodos os !1abitos do noSoli*o 
regímen republicano, de completa sepamção, 
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estarmos a discutir aqui esta questão. (Apoia
dos.) 

Qualquet• que fosse o pensamento da Santa 
Sé, cabe-lhe a tesponsabilidade da nomeaçiln. 
O Senado terá tal vez noticia do que se diz 
a respeito ; mas em tudo quanto se af-
1lrma h11 um pensamento de que não- se 
póde censurar a curia romana. 

Dizem que a curia quer melhorar o nosso 
clero, que os nuncios ou os representantes 
da S11nta Sé verificaram que ha necessidade 
de uma reforma completa, quer do clero re
gular, quer do clero secular. Neste sentido a. 
curia tem dado j:i. diversas providencias 
que não podiam ter passado despercebidas 
ao olhàr perspicaz dal'[uelles que entendem 
com a alta politica. Essas medidas vão se es
palhando por diversos estados, quer na orga
nisação. das ordens religiosas, quer na orga
nisação e disciplina. dos seminarios. 

A curia directa ou indirectamente estti. in
fluindo no nosso clero e promovendo a sua 
translbt•mação que, dizem,ella querer· radical 
e completa.; . 

Pois então a. San ta Sé deve ser condemnada 
por isso~ 

0 SR. TIIEODORETO SOUTO-NÓS apenas esta
mos pedindo intbrmações. 

0 SR. MANUEL VICTORÍNO-AS informaçiles 
que V. _Ex. quer quaes são 1 

O SR. TI!IlODORETo SouTo-Nunca se re
cusaram informaçües. 

0 SR. MANUEL VICTORINO- Devemos pedir 
informações sobre as questões susceptíveis de 
ser in1brmadas, (apoiartos), sobre as ques
tões de nossa competencia e para as quaes 
inibrmações recebidas tenham algum valor. 
Pe1•gunto a V. Ex. quaesquerque sejam as 
informações recebidas, que fat•ti V~ Ex. ou 
o que fará o Senado recebendo-as 1 

O SR. TnÉonouETO SouTO-Para saber si o 
diplomata andou mal ou bem. 

0 SR. MANUEL VICTORINO-V. Ex. poderiL 
demittir o nosso ministro 1 

0 SR, TIIEODORETO SOUTO-O chefe do po· 
der civil. .. 

0 SR. MANUEL V!C1'0RIN0-0 poder de ue· 
mittil• cabe-lhe se elle enterder que o nmso 
ministro andou mal. 

0 SR, TIIEODORETO SOUTO-Acha V. Ex. que 
pelas proprias ll1formaçües do Potlet• Execu
tivo se sabe que elle procedeu mal ou bem 1 
NfLo.Nós exercemos a fiscalisttçüo moral. 

0 Sn. MANUEr, VICTORINO-Ao Presidente 
da llepublicCL é tt ~uem cab~ conhecer estas 
cousas. Si o seu mmistro rLbsolutamento níi.o 
aatislez as instrucções recebidas, compete-lho 
demitil-o;mas ai elle nuo l'ecebeu instrucções, 

B&:-f,\DO 33- v J I 

ou fie o proprio governo níi.o descobriu ne
nhum perigo nas nomeações annunciadas, 
absolutamente não vejo .motivo para ser .do· . 
mittido o ministro, nem ser levantada a cen
sura contra o governo. E' apenas uma questão 
de al?reciaçilo. · 

Alem disto deve se presumir que a So.nta 
Sé nilo faça. nomeações que contrariem o seu . 
proprio programma politico e moral, Si a 
Santa Se está a preg!Lr por successivas En- -
cyclicas o respeito aos governos constituídos;' · 
a. tolerancia a todas as fórmas politicas, si 
estit a prégar um programma de conciliação 
comas melhores idéas do seculo e si se .collo
cou em contt•aposiçiio com o ensino adoptado 
pelo seu antecessor, quasi q).le não querendo 
manter o Syl!abus com todo o seu rigor e en
tJ•ando em um modus vi"llendi prudente, sabio 
e 8aluta.t• com todos .os paizes cultos; si a 
Santa. Sé estti. a. prégar• estas doutrinas· e no- · 
meia bispos reaccionarios que contt•ariam as 
suas proprias idéas, naturalmente é ílludida, 
naturalmente tomará. as medidas necessarias 
para impedir que as suas proprias palavras 
sejam 1àlseadas p~los seus ministros. · · · · ··· 

Não acredito que este bispo, contra o 
qual levantam-se tantas accusações, queira 
.contrariat• as doutrjnas da Santa Sé. Si elle , 
o fizer, terti naturalmente ·a punição e terai. 
a 1•eprovação publica que contra diversos 
bispos francezes o proprio Pontitlce não !lesi
tou em lançar mão. 

Nestas rondições, a nossa intervenção não é 
justiftcavel, não me parece prudente, ·não 
póde ter e1feito nenhum, é um esforço i nane, 
que vem dar ús nossas deliberações menos 
prestigio e menos criterio do que ellas deve
riam ter, porque nós não podemos siquer · 
fazer chegar até liL o eJl'eito l!loral das nossas 
deliberações. 

G Slt, TIIE:ODORETO SOUTO-Pelo amor de 
Deus... · · 

0 SR. MANUEL ViCTOltiNO-V. Ex. compre
hende que não póae cltegat• o e1feito moral 
das Rossas deliberaçli!is ti. consciencia dos bis
pos o iLs resoluções do Summo Pontífice. 

0 SR. TUEODORETO SOUTO àiL um aparte, 
0 SR. MANUEL VÍCTO!Th\10-Masnãopódeser 

assim. Si a curia romana tiver noticia de 
q \.te os delensores mais estrenuos do bispo de
stituído são homens que professaram sempre 
as idéas mais radicaes em materitt de se
paração, as idéns mttis adeantudus em ma
teria de livre exame ; si a Santa Se tiver no· 
ticia de que uquelles que pugnam pela 
conservaçíi.o do ,bispo foram sempre livres 
pensadores que niio podem absolutamente 
ser aJfoiooados a curia romana, acredita 
V. Ex. q Úe a essa rccommenclação não se 
ligue um eJl'eitv contra-producente'/ Nin-

1·: 
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guem póde pensttr de modo contrario. Ora, 
comprehende V. Ex. que para razer uma in
dicação para o novo bispo ou arcebispo nin· 
guem podia ser mais suspeito it· Santa Sé do 
que o nosso honrado e venerando mestre que 
apresentou o·requerimento nesta cusa. 
· A separaçlio da Igreja do Estudo nlio teve 
neste paiz mais valente lidn.dor e mais honra· 
-do defensor do que S. Ex. (.1poiado;). Por 
isto mesmo elle collocou-se em uma posição 
que junta iL Sant:t Sé não lhe diL direito a 
exigir as suas boas graças, nem a attestar 
familiaridades. (Riso.) 

O honrado senador que acaba de falia r nlio 
ha de querer levar a Santa Sé a esta simpleza 
politic~t, entregando-se aos seus advers~trios 
de lon:;:a data e fazendo-Ines :~s nomeaç<;es 
que elles indic~trem. Qu~tnto ao facto occor· 
rido na Bahül, devo dar uma satislação ao 
Sena.do e esta convem que seja a mttis solemne 

Trata-se de garantia e direitos firmados 
pela Constituiçlio Federal. A liberdad~ reli· 
giosa não pude ser atacada em pon•o nenhum 
do te1•ritorio da União, sem que este golpe, 
vibrado seja por quem lbr, deixe · de re· 
percutir -no seio da represent1tçiio nacional. 

Contra estlls perturbações locaes, 1erindo a 
liberd~tde religiosa, é que o S1mado e a Ca· 
mara, me parece,. devem intervir. 

0 SR. Q. BOCATUVA- Apoilldo. 
0 SR. MANUEL V!CTORlN0-0 Jacto occ.;rrido 

não encontrou tolemncia das autoridades 
locaes, nem podia encontra~. 

Sou filho de um e~tado eminentemente ca
tholico, e do qual uma grande partcdtt popu

. laçilo ainda tem aquella intoleranchuelig-iosa 
dos tempos primitivos. 

O SR. Aw.:RJCO Louo-Isto é em quasi tod11 
parte do Brazil. 

0 Slt. MANUEL V!CTORINO-Em quasi todo O 
Brazil é incont.cstavel a iniluencia, poderosis

' sima do parocho sobr·e a popnlaçiio. 
O Senado conhece q na! é tL força moral que 

· · os sacerdotes sempre tecm exercido sobre tt~ 
populaçties rurttes e compr•ehende, pois, o 
eJreito desses fltctos, contt•a os quaes as auto
ridade.~ cumprirttm o dever do reagir. 

Esse padre, Julio Fiorentini, de origem 
italiana, é umn. das importttr;ües das quaes j1'1 
temos em muitos outros pontos do Brzil 
el::emplos, quo niio silo dos nlllis edificantes 
Elle é realmente um pouco tr•eJilgo e não leva 
sómonte o seu espil·ito reaccionario ao ponto 
de combater os minist1•os de religiões di versus; 
ó tilo Ol::altado cm suas opiniões e tão intole
rante, que ate contm os proprios sn.cerc!otcs 
catllolicos tom lev11ntado omiJtlt'll~•os o difll· 
culdades. 

Assim,ha cer·ca de dons annos, olle promoveu 
contra um vi:;:ario, em SUl\ prOJlrial'rcguezia, 

um movimento por pa.rte do povo: estando 
este pa.rocllo u.usentr. armou contr·a alie parte 
da populaçãG e o intnnou a niio voltttr. 

0 SR. Q. BOCAYUVA-Logo e um turbÜlento. 

O SR. Mt.NOEL VICTORINO- E' um turbu
lento o era a isto que eu queria cllegar,E' um 
padre conhecillo jit no set·tilo, pelo seu espírito 
violento. pelas suas aventuras repetidas. 

Foi a este acontecimento que alludiu o re
presentante da seita evangelica ; mas a olle 
não foram ausolutamente estranhos nem as 
autoridades locaes, nem o governador, nem o 
cheJe de policia, que deram immediatam~nte 
providencias para que o ministro evangelico 
nada soffresse e pudesse, no caso de querer 
continuar alli, .exercer livremente sua pro
paganda. 

Posso asseverar isto ao Senado em home
nt~gem e como prova, de respeito a. essas liber
dades que a Constituição nos ga.rante e pelas 
qu~~s devemos velar em todos os pontos da 
Unmo. 

Tenho estas inlbrmações a respeito e posso 
assevemr ao Senado que, apezar das difiicul
dades com que luctamos, tendo uma pequena 
lbrça policial para obviar a esses embaraços 
que se oppoem ao exercício das liberdadrs pu
blicas em todos os pontos de um territorio tile 
vasto, com tudo as autoridades locaes envitlam 
bons eslbrços para que taes Jactos niio se repro
lluzam e para que em qualque1· ponto daquelle 
estado, emquanto durar o influl::o da politica 
a.ctualmentQ lominante, seja garantida a 
qualquer cidadilo, a. qualquer seita, a qual
quer crença religiosa, o direito de' fazer pro
paganda de suas idéas, sem ver sua acção 
tJlhüla, mesmo contra os interesses e doutri
nas dtt religiiio catholica, que é da grande 
ma!oria e a da quasi totalidade dtt popu
laçao. 

Contraponho a essa intervenç.ão indebita 
nossa do requerimento que se · discute, o 
empenl1o que devem ter toda~ as autori
dades do paiz, o empenho que devem ter o 
..:enndo e a Gamara, ptwa que s~ja ampla e 
~ompletamente respeitad11 a liberdade reli
giosa, o que os ministros de qualquer culto, 
desde que nilo oJrendam a mor11l o os bons 
costumes, possum eí!L,ctuar sua propu.~·unda, 
comtant.o que o exercício deste direito nilo 
ultrapasse os limUes que l\S leis !Ires tra.ça
rttm, porque então occorre a responsabilida
de legal, o unico CC!ll'rcctivo que temos, o 
meio de quo lanoaremos miio pllra impedir 
que isso se constitúa um elemento de pertur
bação da ordem pub!iCll. 

Esttt devo ~er a nossa llttitur!e, n.indtt mes
mo conl;ru os nomeados Lla Sllnta Se, sejam 
q uae; lbrem os sacerdotes que ella entenda 
cullocn.t• nus cadeims opiscopaes. 

O nosso protesto deve se1• simplesmente este. 
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Qualquer que seja o bispo nomeado pela 
Santa Sé, nó~ o que devemos exigir é o cum
primento !brmal da sua doutrina, prégada 
com todos os caracteres de inJil.llibilidade, 
com todas as vlrtu-les que a propria Igreja 
catholica lhe deu, e que pelos labios do ac
tual Pontífice t ·m sido annunciada como um 

. elemento de conciliação, um elemento de mo
deração e de paz e não inflam mando um re
gímen de feroz intolBrancia, adverso ás idéas 
modernas, ao desenvolvimento do progresso 
humano. 

Felizmente pttra a evolução do pensamento 
humano, este período já passou, e não ter·e
mos mais o pr·ol'undo e dolorosn desgosto de 
assistir á reprorlucçilo das luctas que ens11n· 
guentaro.m a ·1d11rle medil1 e que mancharam 
a historia em mais de um pel'iodo celebre, 
li! que ainda não ha muito perturbaram a paz 
da f11mUia brazileira. 

Esperamos que a Santa Sé fa~·a com que a 
doutrina que eU a, prega seja, abm~•ada pelos 
seus ministros e fique de a,ccordo. com o pro· 
cedimento !los sfJUS representantes ; do con
trario firmar-se-h ia o direito de descrer• dessa 
inf11!libilidade proclamada, porque ella nem si· 

· quer conseg"uir•itt exercer os seus ell'eitos sobre 
os hiemrclms da Igreja, f11zendo com q 11e 
fossem cmn Pl'id:ts :1s decisões sabitts,emanadu.s 
da altura do prestigio e da autoridade do 
Vaticann. 

Contra isto é que devemos levantar nossos 
protestos ; e si mais tarde os hispos nomea
dos perturbarem n paz publica, pPégal'em 
contr•a n Reptrhlica, entiio sim, teremos o di
reito de dizer-lhes com a propria a.utorirlacle 
da. Santa Se, qne não devem intervir absolu
tamente na politica elo po.iz. 

Nestas condições, não poder·ei absoluta
mente acompu.nl111r o nosso venerando e ii
lustre mestr•e, pnluclino da liberdade religiosa. 
do paiz, no requerimento que hontem apre· 
sentou ao Senado. (llf~~ito bem ; muito bem.) 

Ninguem mais pedindo a palavra, encer
ra-st:J a cliscussiio. 

O SR. S.ILDANIIA MARINHO (pclt.t ol'dem) 
Sr. presidente, o cll'elto moral do requer·i· 
mento, si fosse approvn.do, est1't obtide (apoia
dos); p11rcco fJ ue tenho conseguido qtmnto 
que!'ilt pam esclarecer o pttiz a resperto de 
noss11s relações com a Curia Romona. 

Assim, núo vejo mais ruzüo rle ser pa,ra 
continuu.r• esta, cllscussii.o (apQiados); e peço 
a V. Ex. que consulte o Senado si consente 
na retimda do meu requerimento. (Uteito 
bem). 

Consultttdo, o Senado consente mt reti
rada,. 

ORDEM DO DIA 

VOTAÇÃO DAS !tlATERrA.S ENCERRADAS 

Vota-se. e e approvuda a conclusão do pa~ 
recer n. 269 de 1892, das comissões de jus
tiça, legislação e de finanças, sobre as nomea
ções de Jogares de porteiros, contínuos e 
,fnciaes de justir;:t do Juizo Seccional do es- . 
tacto de StJrgipe. 
· Vott<·se, e e approvadtt a conclusão do po.
recer n. 305 de 1892, da commissão de obras· 
publicas e em prezas privilegiadas, relativo ao 
requerimento do c:tpitão-tenente Collatino 
Marques de Souza que se propõe a organisar 
cinco estrad;ts de !erro electricas nesta ca
pital e no estado do Rio de Janeiro. 

Continua a discussão unica. do parecér 
n. 23 de 1893, da com missão de legislação 
e justiça, sobr•c o veto do prefeito do Districto 
Federal, relativo á resolução do Conselho 
Municipal, que concede licenças para casas' 
d·• commercio antigas, independente de cum
primento de posturas. 

O Sr. Gil Gonltu·t-Sr. presidente, 
o Senado, em relação ao veto opposto pelo 
prefeito do Distr•icto Fedoml, funcdono. como 
um tribunal de recurso, como um juiz, ao 
qual compete verificar si o veto opposto ob· 
serva as prescripçües legues, contidas no 
art. 20 ela. lei Ol'gl1nica elo Districto. 

Esse artig-o preceitua que o prefeito pode 
oppol' veto quando os actos do Conselho lilri
rem ou viola.rem disposição expressa da, Coh· 
st.itlliçiio Feclero.l~ ou de leis que vigor•em no 
DJstricto Feclera.l. 

Cumpre-nos, pois, indag-a,r si o caso, conc~r
nonte :to acto do Conselho, viola, disposição 
legal em vigor no Districto. 

Como se conclue dtt exposi~.iio do prefeito, 
o Conselho mandou que se concedessem li
cenças a, c:was dtl negocio, sem emba1·go do 
que prescreviam V~ll'ias postm•:ts por elle 
mesmo pr•omulgadas. 

E' preciso saber• si essas postlll'ns são ou 
não leis em vigor no Districto Fecler•al. 

Sabe o Senado que as postums de qualquer 
camttra municipttl,clevirlamente promulgaclas, 
constituem vercl:tdeims disposiQões legaea. 

Pelo regímen nntigo, tts mtulioipalidnoes 
confecciomwttm 11s postul'l\a ; m:ts, para qu,e 
ellas se tomassem oiJrigatorias, depemliam 
da a,pprov:tçi1o do pode!' competente, qlJe, no 
Distl'icto Fedornl, e!'ll o governo on ministro 
do imper•io, o nas nnl;igas provincia,s - tts 
re,;pecti v as ttssemiJ!Ims pt•ovinciaes e o; pre
sidentes 1111 nusonci:t destas. 
· Uma, vez approvntltts ess:t~ postums, eram 
el!a,s leiB ele ca,racter administrativo, com 
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t3.nto vigor, com t3.nt.'t forç~t como tts leis 
promulgttdtts pelo pttrlamento. 

As posturtts de quq, se tt•:üa e que nin1ltt 
não forttm rcvoga.llas, constituem lei. 

0 Srt. MA1o!OE!, VICTORINO.- For.tm recdi
t3.das pelo governo dtt Republictt. 

O SR. Grr, Gour,ART.- Digamos melhor : 
foram acceittts c encampadtts pelo governo 
da Republica. Consequentemente constituem 
verdndeirtts llisposi~úcs legaes. 

O Sn.. Q. BocAruvA.- Podem ser vcb.das, 
. :mas ni'io dispens11dos. 

·O' SR. Gn, Gour,AnT.- Occup:u··me-hei, 
agora, da objecção proposta pelo honrado 
represent<tnte de Sergipe. 

Póde o Conselho revogar as suas JlOS
turas! 

0 Sn.. COELHO CAM!'OS- Pôde. 
O Sa. Gu, GoULART- Púdc , m:~.s ó preciso 

não perder de vista. circumstanci:t essencial: 
Que o Conselho funcciono. por duas Jürmas, 
como Poder Lcgisln,tivo; por um lado, e, por 
outro, como poder deliberativo c administra
tivo. 

Qunndo funcciona como Poder Legislntivo, 
llle Íl permittido fazer leis, modifical·a5 oure
vogal-as. 

Mas, uma vez 11 pprovad:ts as leis o em
quanto não ns modiflc<t ou reforma, o proprio 
Conselho deve ser o primeiro, nas suas l'unc
ções delillerntivas ou administt•ntivns. a pres
tar obediencia ás d tns leis que servem de 

. regra parn os actos do proprio Conselho, o.flm 
• de obt·igo.r, pelo exemplo tambem,aos mesmos 

municipes. 
O acto praticado pelo Conselho e ora n,no.ly

sado, não é um J'uner.•l\o leg-islativn,, é acto de 
pura administrtt~ilo, pois que determina sobre 
o modo de conceder licençns, nl\o revo;;nndo a 
lei existente. 

Póde o Conselho nssim procede!' ? E' o que 
se contest:t. 

O Conselho,pret0rHlcndo suspender o elrcito 
de uma postura, deve começar como Poder 
Legisla.ti v o, revogando-a expressamente. 

0 Sn.. A~rARO CAVAWANTI - Desculpo 
. V. Ex., quem púde revogn,r, pórle dispensar ; 
não ha. distincçüo. sinão no acto. 

O Sn.. Gn, Govr,AR1' - O nobr•o senador es
queceu-se tlo q uc, pela nov<t lei Ot'g<tllicrt da 
municipalidade, o conselho Jbi investido do 
duns J'uncçllcs: legisl<ttiva o atlministmtiva.. 

Ness<ts condiç.üc~.qmtndo ello exerce <L ulti
ma dtts J'uncçúes, devo salvar tts disposir;úcs 
legaes. 

O SR. A~t.I.IW CAVAT.CAN1'I-Quem nüo p(rlle 
llispensar na lei é o executivo. 

0 Sa. GIL GOULART-Compreltcnde O hon
rado senador que os tramites por que passaín 
as leis, nn sua formaçilo, não silci os mesmos 
a que são submettidos os netos ndministra-
tívos. · 

0 Sll, AMARO CAVALCANTE dit um nparte, 
O S!l. GrL Gour,ART-As funcções ndminis

trativns teem uma feição como que vncilJu.nte, 
pois obedecem simplesmente a circumstn.ncio.s 
de occttsilio, de opportuniclade e conveniencin; 
os decretos legisla ti vos, pot·ém, constituem 
regras gernes que não podem ser reformadas 
senão mediante discussão nmpla, observação 
de preceitos 1·egimentnes e consequente pro· 
mulgação. 

UmlL vez constituida a lei, deve eiiu. ser 
observada. · · 

Si o Conselho, no caso sujeito, quer dar li
cen~n. púllc 1'az3l·o, ma~ cumpra-llle primeiro 
revogar a jlosturn, derrogar a lei. . 

UM SR. SENADOR-Não póde revogal·a. 
O SR. GtL GoUl,ART-As palavras-posturl\ 

e lei-são umn c a mesmo. cousa em r·eluçlio ii.· 
nnmicipalilladc e pela fórmtt por que estn ó 
orgnnisuda. 

Entendo, por isso, que n 'discussão da con
veniencio. ou níio das mellidas hygienicns 
relativas a desinfecç•rto dos mictorios e aparta· 
mentos reservados dos predios, não oJrereco 
opportuniJade. Concordaritt mesmo com a 
<Jpinião daquellcs que hontem aqui combate
mm a conveniencia da collocaçfto de chttmi
nes, attcndendo lL impossibilidade da ttclOjlÇ,ãO 
de uma medicllt como essa. cm uma cidttrle tilo 
grande como u. nossa, de terreno uciuentado, 
semlo de conveniencia pnra uns c, talvez, 
prejudicialtt outr•os. 

Mas ó lei c é o caso-.Dw·a lex setllex. Toda 
a vez que o Conselho quizcr que a sua delibe· 
raçíio tenhn o caracter de lei deve ser o 
primeiro a observai-a c c mantel·tt afim de que 
não fiquem os interressrtdos nn execuçlio dti:s 
posturas hesitantes em lace dos meios il're::;u· 
htres, cmpr·egados por simples opportnnidn· 
des momentaneas. 

Certo, póde o Conselho u.ltemr as jJosturns, 
sobretudo quando ellas se 1110 nlllgurarem ine
xequiveis. 

'Emqtmnto nilo o fizer, porém, o prefeito 
pútlc, em casos ideuticos áquclle que se dis· 
cutc, vetar os n,ctos do Conselho, por•quo, 
nilo tendo sido rovog<edas ns postums, o Con
selho violtt-tts nmnilestttmcnte com suas deli
I.JoJ·n.çücs, decidindo contra el!tLS em casos 
ncciucntaes o de pum allministração. 

Por tao:,; r•nzües c, IJom ttpozar meu, voto 
contra !t couelusão do ptt!•ecer no sentillo d0 
!tPlll'OVltr o veto llo proJbi to. 
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O Sr. Amaro Cnvnlcnnti-S!•, 

presidente, os 1'undt1mcntos que o honmdo 
collega, que acaba do sentar-se, invocou 
partt sustentar a procedencia do '!loto do 
prel'eito, me compcllem vir ú. tribuna. 

Crei11 V. Ex. que o fuço mais porque 
trata-se de uma questii.o ele principias. 
Desejo que a respeito destes sempre accen
tuernos 11s bttses cltt bo11 doutrina. 

Relembrarei 110 Senado a mziio lle sor d11 
faculdade que no art. 2" da lei municijlal foi 
conferida ao prefeito desttt cttpital. 

Entendeu o legislatlor que, tendo sido 
attrilmida ao corpo municipal a lil.culdade 
de legisln.r, era preciso, para ~ arantia de 
suas resoluções, isto é, pam .que essas, por 
ventura, em alguns casos não fossem con
trarias iL Constituiçiio c ás leis existentes, 
que houvesse ainda um prefeito com a 
1il.culdade de cst,udal-as sómente debaixo 
dessa face, para oppor-lhes veto mt hypothese 
das violaçües previstas. 

Ao Senado compete conl10cer simplesmente 
da ·questiio de saber si, com eJI'eito, a reso
ltiçlío vety.ila Hire ou não a lei ou a Consti
tuiçiio; nem mais, nem menc·s. 

O prefeito niio tem o direito de conhecer 
das resoluções do Conselho sob o ponto de 
vista de utilidade publica, de conveniencia 
ou outro qualquer, como se fora o Presiilente 
da Republica, quando conhece dns leis 
vot(Ldas pelo Congresso Nacional e as tem de 
vetar. 

A faculdade do prefeito é muito mais limi· 
t(Lda. 

0 SR, AMARO CAVAI.CANTI-Perfeitamente, · 
Posso dizer a V. Ex., e é 'facil de convii', que, 
si o veto comprchendesse alterações, revoga-
ç,õ2s, suspensões ou dispensás no codigo de 
posturas, cntlio inutil seri!t esse conselho, 
porque o prel\~ito podia,qurtndo bem quizesse, 
nunctt mais consentir q ne se alterasse algu-
mas dus posturas existentes, 

O SR. CoELHO CA~rros-Nunca se revoga. 
riam. (Ha outros aparte~). 

0 SR .. AMARO CAVA!.CANTI-Niio, Sr, presi
dente, o Conselho Municip!ll é a autoridade le· , 
gislati va do município; assim como nós ou
tros (t•eftro-me ao Congresso), somos autori· 
dades legishttivas da naçlio, podemos revogar, 
alterar, suspender, motliftcar, dispensar, in· 
terpretat• todas as leis 1'edemes, o Conselho· 
Municipal pótle,por suas t•esoluções, modificar, 
ttltl')rar, suspender todas as posturas existen- . · 
tcs. 

Direi mesmo a V, Ex, que o caso sujeito é 
o mais simples. O Conselho suspendeu apenas 
as posturas relativamente a um ramo de ser
vic;o publico, e nada mais. Poder para fazei-o 
tinlm, tem e terá ; tinha, porque é da essen,;, 
cia do Poder Legislativo; terú., porque ainda 
ninguem lh'o revogou. Esta e a verdade da 
questão, interpreta!' de outro modo e· crear 
di mculdades c dizer que o Conselho niio vale 
cousa alg-umo. como !lutoridade legislativa 
do municipio, 

0 SR. GJT, GOULART dá um aparte, 
0 SR, AMARO CAVA!.CANTI-Niio ; estou ex· 

pondo <t doutrina que V. Ex. aprendeu e eu 
t!lmbem: que ao Poder Legislativo compete 
tudo isto em relaçlio as leis. 

O veto ó uma arma perigosa; e, toda a vez 
que o prefeito usar delle, .tem obrign~.iio de 
relerir-so á lei, ao regulamento ou ao artigo 
da Constituiçlio quo houver sido Yiolado. 

Ao menos, peht minha. parte, emquanto for 
senador, niio d!lrei voto sustentando veto · 
algum sem que delllól conste expressamente a 
lei, o regulamento ou o arttgo dn. Consti-

Devo, porém, agora, entt•ando em qnes
tlio, dizer tWS•nado que, por Jci,mt cxpressiio 
do art. 20, niio se pódo absolutttmente C0111· 
prehentler as postttms municipaes (apoiados), 
porque se !IS•im fosse, basttL o Senado vc
rificttr o alJstmlo quo dttlli se seguia: ficava 
o Conselho Municipal sem o direito de 
nltorttl', suspender, revogm·, moxer (direi o 
termo p~pnlttl') por qualquer modo nas pos
tums existentes, desdo que csttts slio consi
demdas leis do município. 

Niio, não slio estas as leis de que o prefeito 
municipal ó o unico juiz competente; niio, ttb
solutamcnte niio; siLo leis do caracter get•nl, 
leis q uo as resoluções possan1 inOingil• óu vià
lnt' por !gnorancia do conselllo que as vota.,, 

tuição desrespeitado, · 
O meu voto, pois, é pela rejeiçiio do vato 

cm discusslio. 

0 SR, GIL GOUMRT-V. Ex. lcitt o art, 20 
e verti.. 

O SR. A~r,mo CAYAMANTr-Conheço o art, 
20 o estou ju>~tn.mento sustontttmlo tt thcse 
que elle contem : «vótuari'L si llit• cont'r~tria 
iL Constituiçüo o its leis.» 

O SR. GrL Gour.,mT-Lcis em vigot• no Dis
trlcto. 

O Sa. SALDANII,\ MARIN!IA- Apoiud0. 

Ninguem m!lis pedillllo !I pala vm encerra
se a di se ussão , 

Vota-se e é !lpprovada a conclusão do pa· 
recer, rejeit:llldo o veto do yrel'elto do Districto 
lilderal, relativo à resolnçao do Conselho Mu
nicipttl, que concede licença para casns de 
conunercio antigas, independente da cumpl'i· 
men to do posturas, 

A resoluç,ão do Conselho Municipal vae ser · 
devo! vida ll.O pt·el'eito do Dist!'icto Federal com 
a communica~i'>o do. delibaraçlio tlo Sana,to, 

: 
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Segue-se, em discussão unica, a qual en··. emenda que o orador ousa o1l'erecer ao pro· 
cerra·se sern debate, o parecer n. 32 .• de 1893, jecto que ora se discute, nadn, terá feito. 
da commissão de legislação e justiça, sobre o O henrado seno.dot• pelo Paraná fallou Ju1 
1leto do prc•feito do Districto Federal, re- dias em hora adettntada e não pôde o orador 
lativo à resolução elo Conselho Municipal que responder-lhe mesmo m1 2" discussão. Ha da 
manda calçar a rua de Todos os So.ntos, na parte de S. Ex. muitos razões, mas tudo em 
freguezia da Lagôa. . · apparenc'1a. O illustre collcga recorreu ás 

Vota-se e e apr,rovada a conclusão do pa· lições dos Estados Unid0s; ma.s nós viemos de 
recer, rejeitando o 1leto do prefeito do Districto outra raça, com outros costumes, e devemos 
Federal.. . . fazer uma lei compativel com o nossó caracter 

A resolução do Conselho Municip!ll vae ser nacional, na qual cst~ja, pot• assim dizer, es· 
. devolvida ao Prefeito do Districto Federal com tampada a nosso ephigic. . · 
. a communicação da deliberação do Senado. Não póde o orador confrontar a nação in· 

, , . Segue-se, em 2" discussão, com os pareceres gleza com a nossa, que e rnchitica e não snbe 
. das commissiles de m11rinha e guerra e de combater pela vida. O desejo do inglez e a 

finanças a proposição·da Gamara dos Depu- llrmeza da seg-urança individual, é a respei
taflos n. 63, de 1892, mandando pago.r ao tabilidade da lei e de todos os direitos. 

' e.lferes honorario do exercito, Antonio Paes No tempo . colonial, nós outros tínhamos 
de Sá Bat•t•eto, o. quantia de 2:592$ por difi'O· mais autonomia individual e mn.is iniciativa; 

· rença de soldos 11trazados. depois, veio o imperio com as violn.ções das 
Ninguem pedindo a palavra, encerra-se a leis ordinarias e constitucionaes, que eram 

discussão. . conculcadas a. cada passo. Agora, ( o .o~a~or 
se refere parttcularmente ao Poder Judtctarto, 

o ao qual muito o.cata), observa, entretanto, 
que esse Poder Judicio.rio é o mais discutível, 
porque as ·Suas discussões não são publicadas, 
não teem a sancQão da opinião, de sorte que 
o (!irei to, a liberdade individual e aproprie
dade se reconhecem ou não o. arbítrio no juiz, 
que nem sequer tem o correctivo da pul.Jlici' 
dade. 

Annunci:da a votttfiÜO secreta e cort•Ído 
escrutinio, recolhem-sa 39 espheras. 
, E' a proposiçü.o approv11da por 33 votos 
contra 6, e; sendro 11doptada, passtt ú. 3• dis
cussüo. 

Segue-se, em 3" discussão, e é sem deb11te 
a.pprovado e adoptado para ser remcttido á 
Gamam dos Deputados, indo antes á commis
são de redac~il.o, o projecto no Senado, n. 4, de 
1893, dispondo sobre o computo de tempo 
para execução d11s sentenças passadas om 
. julgado nos tribunaes militares e sobre ti ex.· 
tinc('ão da acção penal e da condemn11çüo 
estabelecida no tit. VI, 11rts. GZ a 73 c seus 
pn.ragrapllos ao C0digo Pen11l d11 Armada. 

Segue-se, em 311 discussão, til! quttl passou 
em 2i', o projecto do Sena lo, n. 48, de 1892, 
abolindo o imposto de hemnça e leg-odo, esta· 
belecido sobre as apolices dtt (!ivid<t publica. 

O §J•, Ame••ico Lobo pensou que 
o projecto nãn entrasse hoje na ordem do düt, 
pela accumul11ção de lnttte1•ias anteriores ; 
mtts, uma vez que elle estti, em di~cussiio, não 
tem remedia sinão enrr·entar a questão sem 
basear-se em outras autorid11des, pot• não ter 
tido tempo de recorrer ti e !las. 

Começa felicitando o Senatlo por ter na com· 
· missão ele finttnças illustres membros que 
tavo11earam a p11ssagem de uma lei tüo sti.bilt 
como est11, assim como aos omdores que o 
auxilial'llm a cst11belecet• o art. 2·• tlo projecto, 
que 1lrm11 um dos pont0s essencittes da Con· 
stituição. 

Comtudo, não pude o omdor deixttr de re· 
conhecer que o projecto, sem o ultimo artigo, 
parece uma pymmitle no ar ou um edilicio 
mal acttbado. Si o Sctmtlo nüo ttdmittir o. 

Violado. portanto, um principio constitu
cional, 11s pe-soas por mais importantes que 
sejam os direitos que se lhes conculca, redu· 
zem-se iJ. immobilidade e não apparecem . 

E' que ha uma descrénça geral no cumpri· 
menta ela lei ! 

E como ha de 'o Con"'resso estabelecer uma 
lei sem s11ncção, isto é, reduzil·a ao papel de 
simples admoestação geral? De cluas uma: ou 
a lei presta ou não. Si presta, demos-lhe 
todos os sac~ 11mentos; si não presta, nüo a 
vot,Jmos. 

Sendo assim, não tinha razrto o honrado 
senador em querer embutit• no nosso ot•ganis· 
mo esse simile norr.e-11mericano. Apresentan· 
do o artigo rejeitado cm 2" discussão; nüo 
teve o orador em vista trazet• uma nova dis
posiç,ão de direito; apenas alllrmava o que se 
cle(luzia dos decretos do Governo Provisorio. 

Temos um tribunal-o Supt·emo Tribunal 
Federttl-que corresponde ao tl'tbunn.l do honra · 
~ntre os homens e que tem por 11m iilzet• re· 
speitar ti lei, fttzer com que os poderes se con· 
tenham na smt orbita, lazer com que a Con
stituição nüo sejtt viol11da. 

Si <tssim não fb,se, p<~.rtl que teria mos sup
primido a orgtttüst•çào,judiciilria uo imperio? 

Jti. nnquclle tempo se t•eclamttvn. 11 neuessi
clade de s'•r crettdo um tribuntü que viesse 
derimir todos esses dh•eitos e isso provt• que 
t11l ct•ettçüo re;1lis~>V11 uma aspim~ão; mt1ni· 
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testada·, entre outros ,iurisconsultos emi- 2" dita da proposição da mesma Cjtln!ira, 
nentes, :lJelo Dr. F'er1•eira Vianna. n. 2, de !893, abolindo as loterias. respeitadas 

Esse tribunal existe hoje, mas como um as concessões ja feitas ; .. 
conselho de deuses cercados de nuvens e sem Continut~ção da 2" discussão do projecto do 
acção, porque o orador alli não viu ainda Senado, n. 3, de 1893, detet•minando que o 
acção federal ou estado:1.l: o tribunal só se governo nomeara um interventor nacional no 
occupa de habaa:~ .. cm·pu~ e de interesses par· estado da Rio Grande do Sul, investindo-o de ' .. : 
t.iculares. todos os poderes civis e militares necessarios 

Suppõe o orador que o ex-ministro dtt ·ra- ao desempenho de sua missão; · . 
·z~nda suspendeu uma vez e depois resta.be- ~ 2" discussão da proposição da Gamara dos 
leceu a cobrança feita nos estados, de certos Deputados, n, 129, de 1892, autorisando 'GI · • • · 
impostos, considerado' lesivos á renda das governo a ~espender 12.000:000$, ao cambio 
a!Jamlegas. · de 27 ~linllerros por 1$, com a reforma do 

Ora, parece que ao Poclei' Judiciaria é que material da armada •. 
competia conhecer dtL questi'io .. Ta não é só o I Levlj,nta-se a sessão ás 2 hot•as da tarde. 
clamor do povo, portanto, que se levanta 
contra esta inercia; é o propr•io governo . 

Em outra occasião, si lhe for dado falhw 
sobre este ass1,1mpto, o orador procurará 

2í• s~ssao em 5 de iunh~ n~. 1893 
•' ·~ 

. ~! obter autoridades. Neste instante, porém, faz 
um appello a todas as reminiscencitLs do 
Senado, afim de que se lemb.-e de que já no 
imperiosa exigia a actividade de um Supremo 
Tribunal Federal; faz um appello ,, 0 julga- Pt·asiclanaict 
mento dos collegas, pttra que não deixem 

do Sr. Prudente ele )lfo1·aes, -.. ·.:. ·, 
1Jice-presidente 

passar a lei incompleta, prestando toda a con
sideração a emendtt que vae o orador apre
sentar. (MHito bem.) 

E' lida, apoiada e poota conj unctamente 
em discnssão a seguinte 

EMENDA 

Accrescente-se: 
Art. 3. • Aó procurarlor geral dà Repub!ictL 

cabe propor ante o Supremo Tribunal Fe-. 
deral a acção para declara.çi.io de insubsisten
cia de qualquer lei estadual ou municipal que 
Infringir qualquer disposição dest11 lei ou 
qualquer dos ar·t.s. 7·•, 9•, 10 e II dtt consti
tuição Fede:·a! .. 

S11la das sessões, 3 de junho de 1893.-.. lmc
, • .-co Lobo . . 

Vota-se e é r•ejeitada a emenda. 
. Vota-se, e é l1ppt•ovado o projecto, tal qual 
passou em 2" discussão, e, sendo adoptado, vae 
ser remettido ti Camarl1 dos Deputados, indo 
ttntes ti commissão de redacção. 

.';UM~IAHIO-Ciuunntln-Loiturn. drl nc~n.-Exr&ntRNT& · 
-Pnt'l:lCOI'OS- Discnn;o, t•oqtlOI'imonto e pt•ojocto do 
St•. Stlvn. PnrnnhoH-Pt•ojocto do Sr, Amnro Cnvn\cn.nti 
-Discurso a t•aqucrimento d·.1 S1·, Snldnnhn Ma.rinho
Oit!H·!:O.f no mA-VutU~![n cln prupMi!QiLtJ n •. s- 2a dis
ll•ts&ü.n dn pro posição n; 2 -DiNcursos dos St•s. A. me rico 
J.~ob.1, Atun.rn Cnvnlcnnti o U. dtl .Amn.t•nl- Encer
t•n·uonto rln cliRCIIRRii.o " \'otnçiio- 2n discussão do 
pt•njocto n. 3 -Disnua•so do St•. Q, Boçnsuvn-Obser-.' 
Vnttõos dtl Sr. (ll'tJS[dcn te-Chnmndn-Roquorirnonto 
(lo' 8t•. Ln.pet•-ühRat•vnQ•ies elo 8t•. Pt•esidente-Dig.. 
cm•so cltl :-;r. 'l'llcodot·o~o Souto- Adia.mc.nto do. 
di~cu~sii.o. 

Ao meio-dia comparecem 35 Srs. senadores, 
a saber : Prudente de Mor•aes, João Pedro, 
Antonio Baena, João Neiva, Souza Coelho, 
Joaquim Sarmento, Gomensoro, Coelho Ro
drigues, Catunda, João Cordeiro, Theodoreto 
Souto, Oliveira Galvão,Amar•o Cavalcanti, Al
meida Bart•eto, Joaquim Pernambuco, Jofio 
Barbalho, Messias de Gusmão, Rosa Junior, 
Coelho e Campos, Domingos Vicente, Monteiro . 
de Bn.rros, Q. Bocayuva, A_ristides ~obo, Sal-: 
danha Marinho, C. Ottom, Amerrco Lobo, 
Rodrigues Alves, Joaquim de Souza, Silva 
Caneclo, Paratlho~. U. do Amaral, Santos An
drade, Raulino Horn, Luiz Delfina e Manoel 
Victorino. 

Exgottadas as matarias da ordem do dia, o 
Sr. presidente designa para a do d·ia 5: Abre-se a sessão. 

2" discussão da proposição da Gamara dos E' lidtt, posta em cliscussiio, e, não havendo 
Deput11dos, n. 3, de 1893, autoristtndo 0 reclamações. cltt·se por approvada a acta da 
governo pttrtt vencleto,em concurr•enciu. publica, ses8ão ttnt.el'ior. 
a quem mais vantag-ens oll'erecer, todo.; os Compa1 ecem depois do t1bertu a sessão os 
proprios nacionaes que ni\o deem renr.la cor- Srs. Gtl Goulart, Mttnoel Barata, Cruz, José 
respomlente ao seu custeio e ttos juros do Bet•nardo, Firmino dtt Silveira., Lttpero, Braz 
capitttl que elles rept•esentam ; 1 Cttrneiro o Jonq uim Mul'tinlto. 
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Deixam de comparecer com causa justifi.:. 
cada os Srs. Francisco Machado, Cunha Ju-

. nlor, Gaspar Drummoncl, Ruy Barbosa, E. 
Wandenkollt, Aquilino do Amaral, Generoso 
Marques e Pinheiro Machado; e sem causa 
justificada os Srs. Thomaz Cruz, Nina Ri
beiro, Elyseu Martins, Virgilio Damasio, Joa
quim Felicio, Campos Sanes, Pinheiro Gu~
des, \i:steves Junior, Ramiro Barcellos e Julio 
Frota. 

O Sa.. 1• SEOR!lTARIO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
, Do 1• secreta1•io da Camara dos Deputados, 

datado de 3 do corrente mez remettendo n. 
seguinte proposição n. 6 de I 893 : . 

Art. unico -Fica o Pode1• Executivo n.u
torisndo a concediir ao engenheiro Augusto 
Teixeira Coimbra, inspector do 1• districto 
dos portos marítimos, um anno de licença, 
com o respectivo ordenado, para tratar de 

-· , sua saude .onde' lhe convier ; revoga(\as as 
d1sposiçõe~ em contrn.rio. 

Camara dos Deputados, 3 ele junho de 1893. 
- Jotio Lopes, presidente.- Antonio A;;eredo, 
I • secretario.- Antonio Bo1·ges de . Ataytle 
Junio1·, 2' secreturio.- A' commissão de 

. finanças. 

Do Ministerio da Industria, Viação e Obras 
Publicas, datado de 2 do c01•rente mez, re
mettendo de ordem do Sr. V ice-Presidente ela 
Republica, devidamente sanccionado, um dos 
autographos ela l'esolução Congresso Nacional 
o.utorlsando o govm•no a p1•orogar os prazos 
concedidos lt companhia de Viação FeJ•J•ea e 
Fluvial de Tocantins e Araguaya p~ra expio· 
rar e estt\belecer a navegaçiio no primeiro 
destes rios e seus affiuentes.-Archive-se o 
o.utogra.pho e communique-so ti. outra ca
mara. 

DÓ presidente elo estado de Minas Geraes, 
da.tado de 30 ele maio ultimo, accusando e 
agradecendo a collecção dos Am1aes do Senado 
e um exerl!plar do Manual da Senar/ o r e bem 
assim J•emettendo dons exemplares ela men· 
sagem que dirigiu ao congresso d'aquelle 
estado, dous exemplares da Constituição Mi
neira, relatarias dos secrarios de estado e 
diversas lois e regulamentos ultimamente 
confeccionados e que se acham em vigor.
Arc]live;se e agmdeça-se. 

Representação d~ compn.nhia Obras Hy· 
draulica> contra. n proposição da Cmnartt dos 
Deput!ldos, que concede J\wo1•es !l Melville 
Hortt pam mel110ramentos no porto desta 
cidade,- Junte~se a proposiçüo. 

Requerimento de Maria Carolina Neves 
dos Santos, vluva do alferes Carlos Pereira 
dos Santos, pedindo augmento da pensão que 
recebe.- A's commissões de finanças e de 
marinha e guerra. · · 
. 0 SR, 3° SECRETARIO( servindo de 2•) lê e vão 
a imprimir para entrarem na ordem dos ti·a
balhos os.seguintes 

PARECERES 

N. 39-1893 

A' commissão de ,justiça e legislação foi pre· 
sente a proposição da Camara dos Deputados 
approvando a divisão dos districtos eleitoraes 
organisados pelo Poder Executivo em cum
primento do disposto no art. 36 § 5• da lei de 
26 de janeiro de 1892, com as modificações 
nella feitas em relação a essa divisão em 
alguns estados ; e, examinando-a com a 
attenção devida, é ele parecer que entre a 
mesma proposição na ordem dos trabalhos do 
Senado e seja afinal adoptada. 

Sala das commissõe&, em 5 de junho 
de 1893.-J. L. Coelho e Campos-Gamensoro. 

N• 40-1893 

. 
Foi presente ti. commissão do finanças n. 

proposição. dn Cttmara dos Deputados, que au-
torisa o Presidente da Republica: . 

1) a refundir a consolidação das leis d;ts 
allh.ndegas, introdusindo as disposições con~ 
stantes das nossas leis;· · ·,: _ 

2) a confecCionar um regulamento geral 
de repressão do contrabando; · . · 

3) a ampliar as tabellns de introducção que · 
regem as mesas de rendas federaes, etc.; · 

Submettendo o governo U. approvaçfío do 
Corpo Legislativo todas as reformas ou tro.• 
balhos nutorisndos. .· 

Fallantlo com a devida venia e respeito 
para com os intuitos da Camara elos Srs. De
putados, a commissüo vê-se, todavia,. !'or
çada tt dlzm•, que para elaborar e submet
ter ti appr·ovação do C1ongresso (sob a fórma 
de projecto) os trabn.lhos ou medidas indico.· 
das na proposição dita._ o Presidente da Re
publica .Jil, tom autol'isaçu.o ampla nas dispo~ 
sições permanentes da proprlu constltuição; 
e em vist1t disto, ó de parecer que a mesma 
proposição soja rejeitada •. 

Sttla dns commissões, 5 de junho de 1893. 
-1lmm·o Cavalectnti.- Jllnnuel Victo1•ina.
Rorb•igues Alves, -Jllontcii'O ele B111·ros.- U, 
elo Amcm11, 
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N. 41-1893 aquel!e aj Ílntamento de pessoas que eram 
verdadeiramente de homens que de alguma 

A com missão 'de finanças tendo examinado maneira podiam perturbar a ordem pu-
o requerimento. de Manoel Luiz de Mesquita, blica. · · 

. ;, 

. . .., .. , 
... 
.-".·, 

' 
' ... \ 

f·: 

quo solicita a concessão rle uma loteria ex- Informaram-me que estes homens se tinham 
traordinaria sob a denominação de-Federal- reunido com o fim de me atacarem e expu!, . " ··' 
em faver do monumento que se projecta eri- sarem as autoridades locaes. · -:·; 
gir aos fundadores da Republica Manoel Deo- Não pm!e acreditar e achei que era impos- ' ' 
doro da Fonseca e Benjamin Constant, pon- sivelacreditar em uma informação dessa or- ,. 
dera ao Senado que o meio de obter osre- dem, tanto mais quanto eu,occupando alli ::·:: 
cursos pecuniarios para perpetuar o teste- uma posição politica ba mais de 40 annos,fui · 
munho da gratidiio nacional áquelles dous sempre estimado, respeitad? e considerado; 
benemeritos da Republica não será.por certo não achando por isso fundamento algum aa 
o proposto pelo requerente ; e por isto e de inlbrmação que me era dada. . 
parecer, que o requerimento seja indefe- As autoridades locaes pr•ocediam regular-
l'ido. mente e nada havia que.justiflcasse um le· 

Sala dascommissões, 5 de junho de 1893.- vantamento. . 
A. Oavalcanli.-Saldanha Marinho.-1!-Ianoel Correr,[lm os di[ls i e no dia 10. de dezem-v· · llli bro o delegado de policia mandou prender 

•ctormo.- · ontoi1•o de Barros.-Rodrigues' um indiviclo que occupi1V[l·a casa de um dos 
Alvos. · · meus adversarias, isto e, do chefe sediciosso. 

E' lido, posto em discussão e sem debate Com esta prisão exacerbraram-se os animas 
approvado o seguinte e quasi que houve um rompimento nessa occa~. 

PARECER N, 42- 1893 

A commissão de finanças tomou conheci
mento da proposição da Camara dos Depu
tados, que manda. ele v(). r á categoria de al
Jllndeg[l a mesa de l'endas geraes de Sa.nt11 
Ann[l do Livramento, e autorisa a mes[l de 
rendas gemes de Pelo tas [l fazer• os despa
chos de •1ue trata o decreto n. 7063 de 31 de 
outubro de 1879. 

Na fórma de seu pa1•ecer [lnterior sobn. lO 
do corrente anno. a commissão entende que a 
ll![lteria fique adiada, ate que se solicite do 
governo informação precisa sobre a neces
sidade das medidas prOJlOstas. 

Sala das commi>sões, 5 de junho de 1893.
A. Oavalcanti.-Suldanlta Jllarinlto, -llfanool 
Victorino.- Rodrigues Alvos.- Jllonleil'O da 
Bal'ros. 

O Sr. SUv.a Paranhos-Venho, 
Sr. presidente, trazer ao conhecimento do 
Senado os factos occorridos na cidade de Ca· 
talão, estado de Goyaz, no dia 16 de dezembro 
do anno passado ; li.ntes, porem, de entrar na 
apreciação desses lllctos, peco toda a benevo
lenci[l da p 1rte dos meus illustres colle"as 
para com o humilde Qmdor (nao apoiatlos) 
que agora occupa a attenção do Senado. 

Sr. presidente, em dias de novembro de 
nnno proximo passudo, retirando-me c!est11 
capital par•11 Catalão, alli cheguei em nicados 
desse mez e notei que lmvia um grande 
movimento de pessoas suspeitas em C().Sn do 
meus ttd v~rsurios_. . Perguntei tt alg~un~s pes
soas que !oram vrslta1··me o que Slgntficavn 

aGX,IllO 34-v, I 

sião. · · 
Um amigo que se achav[ljunto a mim di·· 

rigiu-se it casa de-sse chefe meu adversaria e 
fez· lhe sentir que. o caminho que elle preten
dia seguir não er[l legal e que, si ai-: 
guma cousa tini!(). com as autoridades, os 
meios de.('esponsabilisal·as emm outras. .. · 

A nada;,qu.iz [lttender. O deleg[ldo mandou 
intimar· 111 , 2" e 3" vez, elle respondeu que, 
não attenderia a mii intimações. · 

Deste modo continuou o [ljuntamento :tté o 
dia 11 • · 

Nesse dia por instancins de algumas pessoas 
dispersar•am-se [lparentemente,mas no dia 16, 
depois de terem convidado mais indivíduos 
pam a revolução, atacaram a minha casa, 
contra a qunl dispararam muitos tit·os,a ponto 
de ver-me obrigado a abandonar com toda a 
minha familla. 

E' impossível, Sr. presidente, descrever a · 
scenli que .se passeu no interior da mesmà 
caS[l. 

Corriam de um para outro l[ldO da casa mu
lheres e crianças em numero do trinta, e 
tantas. · 

A confusão era geral e eu procur[lva sô 
acalmar il.s pessoas que se achavam ·presentes 
com o fim de ver si podia conseguir que o 
fogo acabasse desde que não fosse correspon-
dido. . 

Infelizmente o fogo durou por esp[lçO de 
uma h oro. e, ·depois de acabado, convi dei 
[llguns amigos e Jlar·entes p[lra retirarmo-nos; 
como eu tinha deliberado; o que fizemos, 
depois de tres hO!'[lS, indo procU!'at• usylo na 
Jhzonda de J.tm ().migo, [l pouca distancia da 
cidttdo. 

Alli esl;lve por• espaço de tr•os dias, depois 
do que fui ptu•a 1\ cldl.\do elo Aragu[lry, i19 
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estado de· Minas. onde me instalei com a fa· 
milia, provisoriamente, esperan 1o providen· 
cias do governo, a quem tinha telegraphatlo, 
expondo todos os acontecimentos. 
. As o.utoridades locaes e a população ater
radas e sem garantias abandonaram a cidade. 

O governo federal e o estadoal fol•amjlrom
ptos em accudir aos reclamos da população 
de Catalão ; uma força de 90 praças seguiu 
de S. Paulo e uma outra do Goyaz, eqcon
trando-se as duas cm catalão. 

Depois disto o governo estadoal mandou o 
juiz de direito da capital do meu estado, paro. 
tomar conhecimento dos íitctos, o.bril• inque
rito e processar os sediciosos. 

Esse juiz chegou em 23 de jo.neiro, tratou 
do inquerito, proc!Íssou e pt•onunciou os se
diciosos, qué se acham até hqje nas immedi::~
ções da cidade. 

S,r. presidente. em C::~talíio não h::~ via diver
gencias. O pat•tido republic::~no er::~ Jbrte e 
numeroso. Com D. politica do marechal Deo-

- doro, alguns ::~migos dPslocaram-se e uniram
se ::~os udversarios, anim , ndn-os nessa opposi
ção desenfreada, que tantos males tem ca.u-
sado a Catalão. · 

Procurei todos os meios de ::~calmai-os, pt·o
curei todl>S os meios de chamai-os para que 
não pr::~ticassem actos que pudessem tr.tzer 
qualquer alteração da ordem publica. Mas, 
inrelizmente, esses adversarias intransigentes 
não puderam attender a nenhum d s meus 
pedida~ e agitaram o municipio com os seus 
desvar10s. . 

Aproveito a ·Opportunidade pam agradecer 
desta tribuna ::~o governo federal e estadoal 
a promptidão com que acudir::~m aos recla
mos da população de Catalão. 

O meu fim, Sr. presidente, vindo á tribuna 
é apresentar um pro,jecto, correndo um vcío 
sobre o passado e pedir a amnistin dt•S impli
cados na revolução de Catalão. Fui eu, 
Sr. presidente, o oifendido ; ha outros mui
tos, mas eu fui o principal; meu coração 
não guat'da odios, especialmente em ma teria 
politico.. 

A lei foi desrespeitada ; as autoridades 
locaes, desde o juiz de direito o. te o subdele 
~arlo de policia, fot•am clesnetttadas ; funccio
narios ferleraes foram expulsos de seus laga
res; mas a lei está desttgrav::~da, as hUtori
dades repostas em seus cargos, todos os fnnc
cionarios publicas e os habitantes elo muni
cípio gat•antidos, a ordem publico. restabele
cida, grnça.s as promptos " energicas provi
dencias do governo. Ni'to h ou v e, ieli~mente, 
mortes a Jnmentat•, a · pt·opricdude nadt1 
soil't•eu. 

Porque continut1t' no pt•ocrosso, qunmlo pes
SO<t.S dignas ele inteiro et•edito asscgm·am o 
arrependimento dos implicados na. sedi~ão e 

garantem a sua conducta futura 1 Para elles. · 
a amnistia,.,pois. . 

Neste sentido, vou mand::~r i1 mes t o pro
jecto.que acabei de Jbrmulat•, e peço a V. Ex 
para. mandar publicar, em seguida ao meu 
discurso; no Diario rio Congresso, algumas 
peças do proces·o que estão publico.das na 
GIL: e ta de N oticius de 25 de abril, que envio 
ti mesa. (Muito bem,) 

O Sr.· Presidente- O Sr. Para
nhos requer ao Senado, na fórma do regi
mento, par::~ ser publicado no llh·i•> dn Con
grdsso um artigo inserto na Ga:eta rl'J Noticias 
rela ti v o a acontecimentos da cidade de Cata
Ião, em Matto-Grosso. 

Esse artigo e documentos estão publicados 
na Ga:eta de Noticia.ç de 25 de abril, oc-. 
cupando oito e meia columnas. 

·consultado, o Senado consente n::~ publica
ção. 

E' lido e fiel!. sobre a mesa durante o triduo 
o seguinte · 

PROJECTO 

O Congresso Naciomtl decreta : 
Art. 1.' Ficam amnistiados desde ji1 todos 

os implic11dos no movimento sedicioso havido 
em Catalíio, estado de Goyaz, a 16 de dczem- , 
bro do anno proximo passado, pronunciados 
pelo juiz de direito em com missão naquelle . 
município, em 11 de março de·I893. 

Art. 2," Revogam ·se as disposições em con
trario. 

Sala d11s sessões, 5 de junho de 1893.-Pa-
ranhos,-Siiva Crmedo, · 

E' lido e vae a imprtmir para entrar na 
ordem dos tmbalhos o seguinte · 

l'ROJECTO 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. !." O Presidente tht Republica pt•e

starti, por conta da verba-Eventuo.es- do or
çamento da despeza rlo Ministerio da Fazenda 
do exercido corrente, um auxilio pecuniario, 
não excedente de I 0:000$, i1 associação dono 
minada Instituto da Or·dem dos Aclvogados 
Brnzileiros, partt o rtm· de ser t•enlisada a ex
posição de t.rahalhos .iul'idicos qw1 o mesmo 
in-tituto ·pretende intlugm•ttr em dias do mez 
de tl.gosto deste 11nno. 

Ptu·o..~r·apho unico. Si o credito da vet•ba 
indicttlla jú. não comportar 11 tlespeza ora au
l;orisnda, >iori1 aberto credito supplemontnr 
para a m~~m11. 

'· ' 
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Art. 2."• Revogam-se as disposições em con-
trario. · 

Sala das sessões,5 de junho de 1893.-Amaro 
Caualcanti, - Saldanha llfarinho, - Ari.•tides 
Lobo,-Rautino Horn,-Lui:s Delfina, 

O 18r •. Saldanha Mnrlnho- Sr. 
Presidente, eu e o meu nobre colle,a illus
trado mestre Sr. Coelho Rodrigues, temos a 
honra de apresentar ao Senado uma manifes
tação da Sociedade União dos Preprietarios e 
Arrendatarios deste municipio, agradecendo 
ao Senado a graça, o favor, o beneficio, e, so
bretudo, tt ju•tiça que lhe prestou com a sua · 
resolução relativamente ao prefeito desta ci-
dade. · 

Requeiro a V. Ex. que mande publicar na 
acta esse documento. 

O Sr. BAENA-Da minha parle declaro que 
o meu voto na questão não exprime graça al
guma. 

Consultado,o Senado consente na publicação. 
Vem li. mesa e é lida a seguinte 

dos governos bem constituídos e intencio. 
nados! 

Rio de Janeiro, 26 de maio de 1893.- Joao 
Teiroeira de 1lbreu, prcsidentc.-Antonio Mo
reira lia Costa, vice.-presidente. - Francisco· 
Al1les Soares Bastos, ]•. secretario. -Antonio 
Alves do Valle, 2° dito.-Antonio Josd Ale:>Jan· 
d1·e de Castro, thesoureiro.-Daniet Ferreira 
dos Srmtos,-Geratdo da Gama Bente.•.-Leao 
1'eiroeira,-Be1·na1·do C. A. Lerzo.-Dr. Joao 
lfforques.- Josd CampeUo de OU1leira. - Do· 
mingas Josd Coelho, 

ORDEM DO DIA 

REPRESENTAÇÃO 

Dignissimos Srs. senadores- A Sociedade 
União dos Proprietarios e Arrendatarios de 
P1•edios não póde nem deve calar-se ante o 

Entra em 2" discussão, com· o parecer das 
commissues de constituição e poderes e de fi. 
nancas, e é.sem debate rejeitado e. vae ser 
devolvida li. Gomaras dos Deputados, a pro
posição da mesma camara, n. 3 de 1893, au
torisando o governo para vender,. em concur
rencia publica a quem mais vantagens oft'ere
cer, todos os proprios nacionaes que não derem 
renda correspondente ao seu custeio e aos 
juros do capital que elles representam. 

· Segue-se em 2• discussão. com ,o parecer da 
commissão de finanças, a proposição da Ga
mara dos Deputados, n. 2, de 1893, abolindo 
as loterias, respeitadas as concessõesja feitas. 

procedimento altamente patriotico que tives- O Sr. Amm•ico Lobo..;,..Sr. presi- . 
tes na sessão de 22 do corrente, negando vossa dente, está em discussão o art. I', comoV.Il:x •. 
approvação á nomeação do Dr. Candido Fa- acabá de annunciar, e com tristeza vejo que 
rata Ribeiro para o cargo de pre!'eito do Dis- é o unico artigo do projecto, porque o art. ,2• 
tricto Federal. . · diz apenas que ficam revogadas as disposi-

Compristes o vosso dever, porque.prestustes cães em contrario. Não sei si neste assumpto 
attentos ouvidos iLs queixas do povo de que tenho a liberdade de di v erg h• da commissão 
sois mandatarias e representantes-e fizestes de finanças, cujos fins patrioticos e morali· 
triumphar a lei-de cuja fiel obs~rvancia de- sadores estão estampados no seu parecer; 
pendem essencialmente a ordem. segurança e Porém, Sr. presidente, tenho algumas duvi~ 
estabilidade publicas- elementos de todo o das sobre o l'esultado, sobre a etncacia desta 
progresso. proposição. 

Mas, si ó verdade que o cumprimento do Eis por que venho pellir U. illustre commis-
dever encontra cabal recompensa no fôro são que me esclareçtt sobre o assumpto •. De 
intimo da consciencia, não menos certo é que que ha manitesta utilidade publica e de que 
-para exemplo e lição dos posteros-torna- o intuito da proposição seja moralisador, ne
se digno de menção e louvor·especiaes, quan- nhuma duvida p61le subsistir. Mns de bons 
do o dever cumprido achou-se talvez em con- intenções estt\. o inlerno calç·ado. (Riso.) 
flicto com outros quica tão imperiosos e da Sabemos que no regímen imperial houve 
sua victoria colhem-se reaes e inllpreciaveis províncias que vivr•ram do lucro e producto 
vantagens. das loterias e depois se engrandeceram du-

lntorpretttndo, portELnto, os sentimentos dos· rante este regímen. 
munícipes desta capital, em sna quasr totali- Quando estas ox-provincins, hoje Estados, 

· dade,-a Sociedade União dos Proprietarios ·e teem dec1•etndo lotel'ias e até as mesnias mu
Arrendattu•ios do Pt'edios vem olferecer-vo~ uicipolidndes como que tambem toem querido· 
us muis since1•u.s cnngr·ntuta,~ües e os. mnis ent·l'ttl' no jogo, sob pretexto de cede1·em 
enthusinsticos npplausos-conlio.ndo em que algum benetlcio a ob;•as 'pillS, ou ti empre
pam o futuro continuem sempre os vossos zas uteis, parece que o projecto, respeitando 
netos 11 set• pn.trtndos pela lei e dictttdos peln. loterias jit concedidas, nüo Slltislhz os seus 
opinião publictL-unico sustentuculo legitimo prop1•ios intuitos. E é licito perguntal' nqui 
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si o. prosiçilo se refere ás loterias do. Uniúo oit 
iLs dos Esto.dos to.m bem. 

O SR. Ai\tER.ICO Lono - Todos procuro.~ u. 
sorte grande, porque todos querem ser rtoos 
neste seculo ... O papel-moeda é to.mbem uma loteria, com 

a llílferenço. do ser obrigo.toJ•io. 
Daqui resulta que não se póde ter conheci· 

menta deste nssumpto; ó o n/al'e mngmon da 
jogatina, segundo o. linguagem do illustro se
nador pelo Piau lly. Parece q tte estamos, nüo 
em um só principado de lv!onuco mas sim em 
milhões de priciprulos de i\Ionaco. (Riso.) 

O Sn. RosA .TuNioR- Hojn. vista o ensi!ha. 
menta. 

Sou contra este imposto •. 

0 SR. SANTOS ANDHADE- Mas ? indiViLlUO 
tem liberdade paro. não comprar btlhetes. 

V. Ex. Sr. presidente, como paulista, 
quando governou S. Paulo, converteu o im· 
posto concedido pn.1·a a catlledrnl em uma 
obra publica, porque entendia que era imposto 

. o como til.! devia ter applicnçií.o no bem g·eral. 
De outt·a fórma procedi eu, Sr. presidente, 

quando tive a honro. de presidir o estado do 
Parn.ná, relativamente lt matriz, J'utu1·a oa
thedt•al de Coritiba; mas limitei os impostos 
l'eeebidos, no proveito do thesouro publico. 

o SR. A~marco Lona - Não lia liberllad.e 
nenhuma, porque lm como gue_u.mo. determt· 
nação superior, que f<tZ do mdtvtduo um o.u· 
to mato levn,ndo-o o. fn.zer essa despcza. Quanto.s 
(o.milia; tttimdas uo. miseria, quo.nto3 s.ui~i
dios por causa clessa loucura, dessa patxao, 
mais ignobil, por· ventura, do que outro. quo.l-
qued · . 

Vejn V. Ex. como o imposto, tüo vario, tão 
aereo, tü:o impn.lpo.vel, ó cn.pnz de produzir. 
ele inspirnr decisõos contradictorias. Elle nos 
opprime, como dizio.. Até a creo.nça nasrejo
go.lldo no regímen lia loterin e por assim clizer 
o velho morre porque nlío tiru. o. .arte 
grnnde. 

Si a loteria é um crime, em tal caso o es
tado e um róo, porque ho.bitua o povo ajo
gar, e monopolisa o. Ibrtmm pu bl i ou. em fn. vor 
do feliz que a sorte fl:worece. E' q unnto ve
mos cliario.mcntc. Não nos ó licito penetrar 
em um boml sem que o estrangeiro de peque· 
na idade nos venha olferecet• um billtete. 

O SR. RosA Jmnoa (lú, um o.partc. 
O SR. AMEttrco Lono - Dos que vendem 

jornacs não ha mo ti v.o> pltt'a queixa, pois que 
aquclles sfío as loterias do pensamento. Por 
isso acho o proJecto inteiramente nullo, ineJ'
ficaz c mesmo inconveniente; inconveniente, 
porque se cmbttla numa aspiração que niío 
exist~. SiLo as ment.ims convencionacs, a que 
se referiu um csct•iptor notavcl, o que não 
paSsam de espct•o.ní'as viís. 

Correrüo scculos, e as loterias concedidas 
oontinunrão, inut.ilisada, dessa ttrtc, a these 
inicial dn proposição. 
. Assim, acredito ~no não ó inopportuno in
vocar a attenciio do Congresso. 

Si eu pm·teucesso ti commissilo do finanças, 
talvez fosso examirmt• as arcas do Tlwsouro, 
llttl'a ver si alli lmvitt um.t peçtt disponível, 
uma, modd:t do seculo p::1ssado, afim de liber
tat' o pobre povo de um l;al cnco.t·go, pn.rtt di· 
zm•·li!C: votae um imposto, mas lleixue do 
aompru.r bilhetes de loteria, porque tt loteritt 
ó um imposto, um imposto dcsigtml, um im· 
posto traidor. . · 

0 Stt, SAN'l'OS ANDH,\Diil - Mas ningucm Ó 
obrigl\dO a po.g·o.I•o, · 

o prqjecto combate ~ hydra apenas !JII. ap
parencirt; o perigo subststo, porque o.ontmuam 
as concessões jit feitas, o que quer cltzer- no· 
vos impostos. Ora! nilo .seritt ~elhor cre~r 
novos impostos? Nao era 1sto mms claro, mats 
digno, mais decente? 

Os Estados seguil•in.m n mes1.na trilho., nco.
barin,m com esse corso que remo. nas o.guas 
do. riqueza. 

0 Sa. COE:LIIO CA~IPOS-Mas lm contraQtos 
existentes. • 

o Sa. A~IERICO Lona-Não tenho influen
cio. mt direcção dos negocias publicos; si a 
tivesso fora meu conselho persistente o se
guinte; crc:J.l' um novo imposto em fnvor das 
instituições pio.s, acabando de umo. vez com 
esse jogo, com essas loterias immornes e ller-
pet,uas. . _ 

O projecto mantem contradtçno. Segundo 
penso, rL>ra melhor compensar os contractos, 
si é qne constituem direito, porque. toclo o 
imposto deve ser coto.do annuulmente. e co
lhido por f'tlnccionarios competentes •. ·· 

Jit o anno passado de~arei que nã?:são.os 
estaboleciillontos pios, stLO os conoessl?nartos 
o seus o.migos aqui do Riot do .Tttn~n·o que 
maior lucro ttu['et·em, ou n.n cs os mucos que 
tit•am Incro das loterias; todo o benellcio que 
se tem em visto. ooncedet• ó.ctuelltts instituições 
é appat·entc o nullo. 

V. Ex. ha do lcmbrat•-so que o Sr. Ruy 
Barboso. lavrou um decreto, mo.rc11ndo paru 
os concossiomwios 15 "Tu de premio; o quo 
succodeu? Os concessionarias reclttmn,ram, 
ttchfll'ttm que ot'<t misert•imn. essa :porcenta
gem do 15 "y,., que não lhes basttwa a vort\ci
do.de, o lo i pt•eciso clov:w a q nota ... 

0 SR. COET,l!O RODRIGU~S- Oa contractos 
Ol'eartllll dit•eitos aclq ttil'idos. 

o s 1\. Am:mco Lona-V. Ex. não me at
tonllcu, porque si o houvesse leito com seu 
espi.ritu do ,i usl;içtt, t erilt do. acompanh.ar-nt~. 
Eu diss~ q uo 03 cstabeleounontos ptos nao 
recchcm sinão uma, migllllUJ. (to pt•od\lcto doa-
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sas loterias; e seria melhot• o Estado conceder 
direct:imcnte o ttuxilio que se pretende dttr· 
lhes, do que autorisar tt continuação de lote· 
rias que vão apenas dar lueros nos conces
sionarias, aos batoteiros. 

Os contractos exist:mtes são Ji:Jítos apparen· 
temente em lavor dos estabelecimentos pios 
e do outros. 

Pois bem; soccorramos esses estabeleci
mentos por outro moclo. 

0 SR. COELHO RODRIGUES-Não nadamos 
assim em tanto dinheiro para cort11rmos tão 
á larg-a. 

O SR. AMEmco Lona-Nadamos tanto em 
dinheiro, que tiramo> do ric:J pn.ra dar n.o 
pobre e vice-versa. A titulo de dat• fortuna, 
estabelecemos esse imposto, sem trata• -se de 
um Jàcto occorrido imprevistamente, que 
produza ab11los, como o terremoto da Hespa· 
nha; não, em todtts as semanas, · clin.ri~tmente, 
minuto por min.uto, ho. umo. loteria e o po
bre e o rico tem ele com pra r 'bilhetes. 

A minh:1 objecção e a seguinte: parece que 
se afosta dos olhos do paiz um espectr•o, e en
tréto.nto nüo se fttz siniLo com que elle conti· 
nue por muitos o.nnos. Entretanto, o que 
cumpre e Jazei-o desapp:lrecer. 

Não, Srs., nós o que devemos e enfrentar 
o perigo social, a necessidade publictt e o mal 
mdical que nos vem desse jog-o inlb.me. 

0 SR. SANTOS ANDRADE- Compra bilhetes 
quem quer. 

O SR. A~IERICO Lono- Então nii.o ha cspe
rn.n~a sinão para os jog-adores ; c escr·eve
remos nus portas do Brazil o. senten~o. in
fernal e dantesca contm todos que nilo forem 
jagndores 1 

NiLo, Srs , havemos ser um povo tmballta· 
dor, havemos ser um pov.o sem vicios. 

Disse o nobre senador: só comprtt bilhetes 
quem quer ; mas eu pergunto - respiro. 
quem quer; póde-se o 1\tzer, clepois de 
morto ~. 

o SR. BAENA -V. Ex deve principiar 
pelas poules. 

o SR. A)IERICO Lo no- Isso e municipal, e 
ttlém disso eu limito-me a ordem elo dia. 

Ag-ora, si V. Ex. quer a ordem dtt noute é 
outro. cousa (Riso.) 

Sr. presidente, termino, supponclo ter 
explicado o meu voto. P11recc-me que de· 
vemos estabelecer outra federação contrtt 
esse mttl publico que lttnÇ\[1. ns suas sementes 
e crêit lJl'OfUlldllS C perniciOSl\0 mizes n11 BD· 
ciedo.de. 

0 SR. Ar,ME!DA BARRETO - V. Ex. tem 
comprado billletl's ?. 

O SR. An!IDRICo LoJJo-Tcom saltiilo brancos. 
(lUso,) 

Tenho comprado alguns paro. attender 
muitas vezes o. peuidos graciosos que nos· 
fttzem nas ruas pessoas que tirttni dalti pa1•a 
suo, subsistencia. 

O SR. PRESIDENTE-O nobre senador queira 
dirigir-se it mesa. A discussão nfio pode con
tinun.r por dialog-o com o seu collega que se 
acha ao lado. 
· O SR. ÀMERICO Lo no - Sr. presidente, 

tenho pouco remorso com relaçiLo ás loterias ; 
niLo tenho gasto talvez mais de 50$ em bi
lhetes, e isso mesmo para ttttender a pedidos 
de p2ssoas innoceHtes, que se dirigem o. nós na. 
rua do Ouvidor. e em outms ruas com insis
tencio. incommodo. e de que e preciso liber
tar-se, sa.tisluzendo-lhcs no pedido. 

Supponho que o projecto não deve p:tssar, 
porque dlo encobre sob montiLo de palhas 
uma chaga profunda. 

0 SR. COELJIO RODRIGUES- Eu esperava 
umn. qutra conclusi\o, isto é, que 0 projecto é 
bom, mas incompleto. 

O SR. AMERJco Lono-Nãosei como V. Ex. 
ítdmitte uma bondade incompleta. A bondade 
eleve ser ab~oluta. 

A scienci<t do bem c llo mal para muitos é 
confusa. Agora, V. Ex .• quer ensinar umo. . 
sciencia do bem e do mul conjuncta ? Isso niLo 
esttí. na bibl!a. 

Tenho concluído. 

O SI·. Aanaro .Cavalcan~i-Sr. 
presidente, as objecções do honrado senador 
por Minas Geraes são, como V. Ex. deve ter 
concluído, em ftt vor do projecto. 

Tendo ouvido S. Ex.,· po.receu-me que, ao 
concluir, iria n.presentl11' um substitutivo 
mais completo no sentido de abolir· nfio so as 
loterias para o futuro, m11s tambem as loterias 
fundadas em concessõc~ já existentes. Ao me 
nos, pensei que suas pa.lavms deveriam chegar 
a essa conclusiLo. Desde .• porém, que S. Ex. 
assim não o fez, ó meu dever dizer tto Senado 
ttpenas o seguinte : 

«A proposiçl'Lo dtt Camam dos Deputados 
me pm•ecen concebidtt nos devidos termos». 

Que o. lotcrio. 6 um jog-o publico, que não 
Jb.vorece a nenhum mmo de riqueza, que não 
concol'l'e paru. descnvolve1' o commercio, ou 
inilustria ttlguma, nem mesmo em materin. de 
~conomitt paro. a popula~'üo, é um Jhcto sabillo. 
E, si, encarada por este lu.do, ollrt é um mttl, 
por outro,sendo igual ii. tod:ts as outras cspe
cics dojogo, silo intui ti vos os seus pernicio-
sos e1fultos. · 

Nüo obstante, si a questão tivesse do se1• 
oncarudrt om um campo mais vasto, eu po
dcri.fl lambem dizer u.o Semtdo quo lw.lJarti
darios convcncillos c muito distinctos, que 
sustcntmn quo tt concessão do loterias nüo ó 
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sempre um mal ; pelo contra.t•io, estados, ate 
mesmo florescentes, conservam-as como fon
tes de renda da maior producção 

A Pt•ussia tem como um d s melhores de 
seus rendimentos, a loteria. 

Na Austria-Hungria tambem o emprego da. 
loteria é um meio financeiro ; não esquecendo 
tambem a Hesp~tnha e a Italia, sendo que 
nesta ultimn e mais facil obrigar n. popula
ção a supportar maior carga de impostos, do 
que supprimir-lhe para senipre o jogo ou 
loto, como alli se ou appellida. 

N1io venho, pot•êm, defender, é escusado 
accrescentar, o jogo da loteria em nosso paiz; 
pelo contrario sou ad versario declarado desse 
systemn. 

E é por isto que cm pouc1s palavt•as disse 
no pa.recer: «E' de manifesta. utilidade e con
tém um principio altamente moralis:tdor » 

Pensei que assim, o Senado ficaria bem es
clarecido para dar o seu voto na ma teria. 

Quan'l.r~, porém, a não ter otferecidoum pro
jecto suiJstitutlvo mais radica.!, fil-o ta.mbrom 
convencido, pela doutrina que sempre sus
tentei nesta cadeira, que nunca legislal'ia. 
modificando direitos a.clquiridos de quem quer 

-que seja, · 
0 SR. AMERICO .LOBO- Mas p6Gle com

pensnr. 

Houve intenção de nbolit• nlgumn cousa, 
mus o que se aboliu ~ · 

As loterias existentes, ns concessões feitas 1 
Nií.o, porquo o projecto mando, que ,ejam 
estus re"p~itn.dns Logo, não ha abulição de 
couso, alguma, (Apoiatü>s c apartes.) 

Ha nbolição para o f 1turo ~ 
U~I SR. SENADOR-De ora em diante. 
O Sa. U. DO AMARAL-Mas, evidentemente 

e inetl!caz esse projecto. que consiste em de
cretar a. abolição das lot,rias para o futuro. 
(;ir•m·t<s.) Como vamos lazer umn lei que não 
serve nem para passado nem para o presente. 
Enunciar o que ahi se lê e mio dizer cousa 
alguma vale o mesmo. (Apoia•los e apartes,) 

As !'acuidades do Congresso continuam, 
e amanhrt, depois de votado o !II'Ojecto em 
di>cussão, podemos fazer concessões de lote
rias. Entrto, que remedio terú. sido este ~ Nrto 
pas>ara de um conselho moral, uma incitaçiio 
ao Congres.so para não out110rgnr novas con
cessões Segurnmente não pódepnss~r disto. 
. Port~:~nto, sem faltar ao respeito devido aos 
collegas que pensam de outro modo, acredito 
que f'ariamos uma t.riste figura si. mandasse
mos para a ·collecção das leis, nos termos em 
que se acha, semell1ante proposição. (Ap;ia
dos.) 

E' possível que dê o meu voto a alguma 
emenda que appareça ; a este projrcto que 
ahi esta não, porque o considero contradictorio, 
inutil e incongruente. (Apoiadas,) 

Não havendo mais quem pe~a. a palavra, 
encerra.-se 11 discussão. 

Posta i1 votos é rejeitada 11 proposição e vae 
O SR. AMERICO Louo E OUTROS SRs. SENA- ser devo! vida a Camam dos Deputados com a 

DORES dão a.partcs. communiça~ão do occorrido. . 

0 SR. AMARO CAVALCANTI-Desde que um 
direito está adquirido, í'undado em leis que 
existiam ou existem legitimamente, eu, como 
legislndor, não me julgo com a competencitt, 
a inscrever um artigo de lei nullifl~ando um 
direito adquirido. 

O SR. A~rARO CAVAI.CANTI-Excepto, dizia Entra em 2" discussão, com os pl1receres 
eu,si o interesse publico manifestamente com- da.s com missões de constituição e poderes da 
provado exigir 11 apropriação do clireito pri- justiça e legislação, o art. I • do projecto do 
vaclo. Senado, n. 3, de 1893, determinm1do qun o go-

Mas neste caso, na nossa Constituição,como verno nomeara um interventor nacional no es
em todas outms ba o cjue se chama indemni· taclo do Rio Gra.nde do Sul, investmtlo-o de 
sação. (Apaiarlos.) De outro modo nunca le- todos os potlcres civis c militares necessario8 
gislare.i sacrificando o direito de quem quer ao desempenho de sua missão. 
que seJa. 

E' p~ssivel, que ememl~s a.ppareçam mais o S•·· Q. Bocnyuvn-ouviu com 11 
g.ar~nt1dorns contra esse JOgo Í!Jnesto ; mas, attençiio clevida ;i, sua n.utoridatle, o discurso 
Sl n,to, nppa~_ecerem ella,s, dare1 o. meu voto que proferiu o illustrado e honrutlo senudot• 
:p,ela l~s~luçuo dtt Ca~um conveJ~CJdo de 9~e. pelo Ceará; sentindo que, pelo dever que 
J11 e fazer um .serviço ao publico prolubtr lhe estit imposto, como mrmbro dn com missão 
q~le d ort\ e~ d~an~e se façam novas conces- que deu p11recer sobre este projecto, se veja 
sues. (Apo adlj ' 11111110 bom·) obrig·ado a. ter 11 ousadit1 tle contest1w I1S opi

niões emitidas por S. gx, 
O Sr. U. llo Anuu•nl-Sr. presi

dente, voto cont1•a o projecto JIOl' consiaernl-o 
contrndictorio, inutil o inefficaz. 

O que está submettido ao nosso estudo ó 11 
aboliçüo das loteri!Ls, t•cspcitndus, poróm, ns 
concessões ja feitas o ainda em vigor, 

O ornclor não estnria de nccot•do comsig-o 
mesmo, si, depois de haver assignnlado em 
11parte que, 1111 sua opiniílo, se trttttwa de 
um dos mttis g-t•nves nssumvtos que podct·iam 
ser submetticlos it deliiJorllção do Semtdo, se 
recusasse, embora por justificado, motlestia, 
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de occeitar o repto tão brilhantemente 1\lito 
pelo honrado collega autor do p1•ojecto. 

Continua a crer que este projecto fere p1•in· 
cipios constitucionaes e n:lo podeJ•ia ser adop· 
tado pelo Senado, sem q ué dessa adopçilo re
sultassem, no :Presente e no futuro, as maJS 
serias e as mats gt•aves complicações; e a tal 
~onto que o orador, embora correndo risco 
de algumn exaggeração, pocleria dizm• que a 
a.pprovação de tal pro,iecto . sig·nitlcaria nada 
mais, nada menos do que [1 imp~ssibilidade 
de manter-se,dentro dos termos do nosso est(1· 
tuto fundamimt(11, toda a estruetura insti· 
tucional adoptada pelo legislador constituinte, 
a. qual repousa princip~tlmente nessa larga 
basH da federaçüo dos estados. · 

Suppoz o orador que o seu honrado çoi· 
lega, combatendo 0 parecer da commissüo, 
trouxesse. além dtt autoridade ele sua instru~
ção jurídica e do habit0 inveterado de ma
nejar essas intrincadas questões do direit<l 
constitucional, (1 autoridadH dos antecedentes, 
dos arestos c dos exemplos ().Caso occor· 
ridos em outros paizes de estructm·a institu· 
cional identic(1 á nossa. Longe disto, porem, 
o Senado viu que S. Ex., generalis11ndo, por 
fórma que ao orador p!treceu arbitmria, 11 
extençüo das faculdades que as nossas leis 
concedem, q uet• 110 Congt•esso Nacional, quer 
ao Poder Executivo, leu 11 Constituição quasi 
que desde o primeiro ate o l:lltimo artig·o das 
disposições transitori11s c concluiu que o di· 
reito de intervençüo nos estados esta implici
tamente contido no nosso estatuto funda
mental desde o pl'Oprio (1rt. 1. ", em que se 
determina a fórma de governo adoptad(1 no 
Br(1Zil. 

Si tal demonstraçií.o houvesse sido conclu· 
dente, acrediti1 o or(1dor que a primeil'(1 con· 
clusão, a conclusüo logica a extrahir-se do 
proprio arrazo11do do honrado se1mdor, seri<t 
a inutilid(1de do projecto que S. Ex. 11pre· 
sentou. 

P01·qu(1nto, si esse dirL•ito está implícita.· 
mente contido em todos os arti~e<S d(1 Consti
tuição, que necessidade ha de um pro,iecto 
especial par11 attender ao caso desagrncltwel 
e profundamente lament11vel dtt rebellião do 
Rio Grande do Sul? 

Neste ponto pede o omdor permissão pam 
retirar d11 commissão tle constitui,, o e pode· 
res a censut'i1 contida no cliscut·so do illustre 
autor do pt•ojecto. por haver d''scurado n. 
mesm(1 commissüo, no seu parecer, de mani
festar, ao munos pela. Sll(1 parte, si partillti1 
ou nüo dos sentimentos humanitarios que 
dict(1ram a i1pr·essJltaç::\o do projecto. M11s 
nüo lm um só brazileiru, um müc<~ amigo do 
Bro~zil que não lastime profund11mente que 
as paixões politicas se h ou ve•sem incemli11do 
no Rio Grande do Sul, (10 ponto de produzir 
uma conf!11gmção que commove profuncltt· 

m~nte toda 1t nàcionalidadP. br11zileira., aba· 
!ando. o !'!osso cred!to .e 11: ~onfiança que de· 
.vem lnsptri1I' as mstttlllçoes republicanas · 
dentro e tora do paiz. . 

Por m11is l11mentaveis, porem, que sejam 
taes (1COntecimentos, o- Congresso, o governo· 
do p11iz teem antes de tudo o dever de procu
rar os meios do termmar aquella lucta den
tro dos recursos e das faculdades que a. pro· 
pria Cnnsti.tuição nos assignala.. Est:.t difficul· 
d(1de dea.nte da qual teve de estacar (1 Ga
mam dos Deputados,.ó a mesma que hoje as-. 
soberba o Semtdo e o impede de adoptar, fóra 
dos termos da Constituição, nenhum alvitre ou 
deliberação que possa ser de beneficos resul
ti1dos pam a paciftci1ção do Rio Grande. 

Respond ndo a um ap(1rte em que o· Sr. 
TheudOt·eto Souto lamentava que não se en· 
centrasse um meio de acabar com estas iles
gr(1ças, diz o o or·ador: Acontece com as revo· 
luções o mesmo que acontece com os incen· 
dios. Quando se produz a conflagração em um 
editlcio, o primeiro. dever d11 autoridade é 
ab11f11r o Jbgo, entr11ndo depois na inquirição 
das caus11s que produziram o incendio. Quan· 
do se dit uma revolução em um estado, o pri
meiro dever <las autorid11des constituidi1s é 
al!afar a revolução, inquirindo depois das 
c(1usas que a produziram e Pl'ovendo i:le reme
dio para que no futuro não se repitam as des· 
graças. Fóra disso só a negação da legitimida
de do propr•io poder, que tem como principal· 
dever g11rantir a ordem publica. e o · pre·. 
sLigio das instituições governamentaes do Es
tado. 

Argumen t11 em seguida o orador com 
exemplos da Amarica do Norte, onde a pri
meira lei do intet•venção foi leita em 1792. 
Estuti(1 a revoluçiio do estado de Rhode·Island 
e termina dizendo que com relaçüo ao estado 
do Rio Grande do Sul ousa formular aseguin· 
te tltese: 

Si nquelles que, deseeperan~'ados do recurso 
dos meios legaes, se Ianç11ram funestamente 
1111 ;.ruerra civil, inclo busc11r no proprio terri
tm•io estrangeiro os elementos com que de· 
viam dar combate its autoridades constituid(1s 
do estado, ameaçando virtu(1lmente a propria. 
Coastituiçüo republicau11 ; si elles fossem ou 
~iio de facto a maior1a da opinião do estado, o 
oraclor diz que, qu11ndo um partido qualquer 
11credit11 ter por si 11 maioria dos elementos; 
pat'(1 disputi11' i1S suas garttnti(1s, recor1'e ás 
urnas e não recorre its 11rmas I ( Jlpoiados ; 
muito bem), batem-se nas eleições e não vão 
buscar no estrangeiro elementos para trazer 
ao territorio da patt•i(l. 11 desoi11ção, a ruína, o 
clert'Eil'!li1mento ele Sttngue. (Mm' o bem !) 

J.i:is aqui porque o orador nüo tem sympa· 
tltias Jltlla Ci1LlSa elos reveltwionarios e 1l1z vo
tos pela victoria d11 cn.us(1 Lia legalidade, que 
ó (1flnal a victoria da Constituição, (1 victoria 
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da Republica sobre todos artuelles que ousam 
a tacal-a. I 
· O dev.er do oradot• e a sua con viçtí0 e que 
devemos p~rmanecer dentro da lei, qultes
quer que sej:1m os beneficias de umlt resolu· 
çilo extr:J.·legal ou p:1rlamentar. TlLI é lt opl· 
nião do orador, (Jlfeeito ba m. O orado!' d muito 
felicitado e abraçado,) 

O Sr. Presidente declam que, ha
vendo. no recinto poucos senadores, v.ae mltn· 
d!tr í'u.zer :1 clmmadlt pa.r:1 verifica!' si ha. 
numero Jegltl pam o Senado funccionar. 

Precede-se i1 cham:1d:1 dos Srs. senndores 
que compareceram á sessilo (43) e deixnm de 
responder os Srs. Firmino dn Silv.elr:J., Braz 
ClLrnoiro, Cruz, Jose Bernardo, Jo:1quim Mur
tinho, Am:1ro Cavnlcanti, Snldanhn Marinho, 
C. 'Ottoni, .To:1quim de Souzn, Ros:1 .Tunior, 
Aristides Lobo, Catund:1, Silv:1 Canedo .. Coe
lho Rodrl:.:ues, Coelho e Campos, Joilo Cordei· 
ro, Joilo Ba.rbalho; Q. Bocayuva, Domingos 
Vicente e.Almeida. Barreto. 

I-Hwendo numero legnl p:1r:1 fanccionnr o 
Senado, continúa a discussão do a.rt. I o do 
projecto. 

O SR. LAPIÍR (pela ordem) julgnndo a 
mnteria. de grnnde import 1 ncia e estando pre
sentes poucos Srs. sen(l.dores, requer o ndia
mento d(l, discussão por 24 hor:1s. 

O Sr. Presidente- O requerimento 
do nobre senador não póde ser submettido (l. 
votos por duas r11zões: em primeil·o lagar, 
_porque é segundo adiamento e o regimento 
prolübe que se reproduza o adiamento na 
mesma discussão. Alóm disso, quando mesmo 

· tivesse cabimento o requerimento, flcarilt pre
judicado porque aca.b11 de verificar-se; peltt 
ch11mad:1, não lm v. e r numero para votar. 

o Senado a elaborar comsigo essa lei, que con
sJdem de necessidade ina.dia v e!. 

Segundo lhe parece, o .projecto que tev.e :1 
honra ~e oJl'erecer á approv:1ção 'c:la casa en
cert•n a idea predominante do discurso pro· 
nnnciade pelo distincto representante do. es
tado do Rio e o orador não hesita.ró., declar:1 
com a màior iranquez:1, em eliminar as p:1la· 
vras que lhe dão o car:1cter especial de uma 
lei que v.isa um fim determin:J.do, as pala· 
v.ras: Rio Grande do Sul. 

Referindo-se ao Rio Grande do Sul, m:J.ni
festa a sua sympa.thiu. ·pel:J. caus11 do governo, 
tendo em v is ta a situação peio lado constitu
cional. E não se nrreceia de assim firmar :1 
su:1 rpinião. O que deseja, agom, · é que os 
seus col!egas o :1uxiliem e concorr:1m com o 
Piltriotismo que os dignifica, pam :1 elabora· 
ç~Lo da lei que :1utorisará,em hypotheses iden
tiCas no cuso, a nomeação de um interventor, 
delegado directo do Poder Executiv.o, do Pre
sidente da Republica, com ós poderes neces
sarlos para os fins que principalmente dov.em 
visnr as disposições Jegaes que especificarem 
~s actos do g:~verno sobre tal assumpto em 
1guaes occaswes. 

Adduzindo, :1ind:1, out1•os :1rgumentos que 
justificam lt sua discordancia em alguns pon
tos d:1 oração. do Sr. Q. Bocaynva, o orador 
termin:1 considemndo-se com a pala v.ra. para 
continuar :1 discussão. 

A discussão fica adiada pela hor:1, 

O SR. PRESIDENTE designa para a ordem do 
di:J. (j: . . 

Continuaçfío da 2' discussão do projecto do 
Senado, n. 3, de 1893, detet•min:J.nclo que o 
governo nomca1•á um interventOl' naciomt! no 
est11do do Rio Grnnrle do Sul, investindo-o de 
todos os poderes civis e militares necessarios 
ao desempenho de sua missão· 

2·• discussão da proposição d~ Camltra dos 
O S1•. 'l.'heodoreto Souto v.cm Deputados, 1~. 129, de 1892, :1utoris:mrlo o 

:10 debate trat(l.r "da mn.teria em discussão,· govem? tt ~l!spender 12.000:000$, ao cambio 
certo de que o Sr. presidente o conslderarit de ~7 dmhe1ros por 1$, com arel'orma elo ma· 
com :1 pal11vra nlt sessilo seguinte, attendendo tert~l da ~l·mncl.n ; 
á m11gnitude do :1ssumpt~ e ao curto espaç:o Dtscuss.~o- umca; do.pal'ecer .n. 3J, de 18!J3, 
de .tempo ele que póde thspor pa.r:1 discutir da. ~O!llllll•Stt? de _JUStJçt: e legtslt1çao sobre :1 
conv.enientemente o projecto. ~~t1çao de ctdadaos l'estdentes em S. Sebas· 

Entrando, pois, em ligeiras considerações, t.ta.o do .Pttml~yba, pediml~ :1 annullaçilo do 
occupnr-sc-ilaapenus de ulgnns to picos da bri· l esP,ec.tt v o ttllsta.mento e!~tt_9r•tl ; 
lhante peça omtori11 que acaba de procluzir o 3· el.tscussoLO dn. propostçao da Cama1:a. dos 
seu illustre collega pelo cst11do do H.io de Ja- ~.Q~ut,ulos, ~1. 34, ele. 189~. Cl'eando nllande· 
neiro, o SI'. Q. Bocayuvu. ,,t, em S. lauto e JLuz de Fóra. 

Fazendo umn. resenha tio quunt.q disse o Levanta-se a sessfío ús '1 horas da tarde 
illustmclo senador, mnniiesttt opinii'lo 1\wom- ' 
vel it sun. idéa ele umn lei geral que regula· 
riso :1 intet·vençi'lo a que se l'GJ'ere o art. li" eltL 
Constituição Fecleral. E, inspirado nos senti-
mentos de pntl'iotismo que o movem em todos 
os :1ctos de atut vida publica, desde jit convida 
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26" s~ss[o em 6 de Jgnuo de 1H93 

Presidencia do 81•. P?·udenle de llfomcs 
( 1lic~·pre.•idanta) 

SUMHARIO- clmmn.dn.- Loiturn dn. neto.- ExT'g
nm:~•ri·:-Pnri!CIH'eR-Disnni'S•l o p1•ojacto dn S1•. BI,)'Ron 

· . ".1\I:n•tlns-Onnl~:\t DJ UI,\-Continnaçiio dn. discuss:i.o 
do fJI'ojeato n. 3-nisclll'SOR rlns St·:-~, Amn.r.1 Cnvrll~ 
c:mti o .Caolha o Cn.mpos-A11inmcnto <ln. ll:Rcussitn. 

Ao meio·dia comparecem os 32 seguintes 
Srs. senadores : 
. Prudente de Moraes, João Perlro, Gil Gou
lart, Antonio . Baena, .João Neivn, Souza 
Coelho, .Joaquim Sarmento, Gomensoro, Cruz, 
Elyseu Martins, Catunda, Theodoreto Souto, 
Josó Bernardo, Oliveira Gaivão, Amaro- Car
. valcanti, Almeida Barreto, Firmino da Sil
veira, João Barbalho, Rosa Junior, Coelho e 
Campos, Quintino Bocayuva, Braz Carneiro, 
Aristides Lobo, Saldanha Marinho, Joaquim 
Felicio, Christiano Ottoni, Americo Lobo, Ro
drigues Alves, Joaquim de Souza, Paranhos, 

·Santos Andrade e Luiz Delfina.. 

Abre-se a sessão. 

E' lida, posta em discussii:o e, não havendo 
reclamações, da-se por approvada a acta da 
sessiío anterior. 

Coinpareceni durante a sessão mais 
os 11 Srs. senadores : Nina Ribeiro, 
Manuel Barata, .João C:ordeiro, .Joaquim 
Pernambuco, Manoel Victorino, Domingos 
Vicente, Laper, Pinheiro Guedes, U. do Ama
ral, Esteves Junior e Coelho Rodrigues. 
. Deixam de comparecer com causa partici· 

· pada os Srs. Fmncisco Machado, Cunha Ju
nlor, Gaspar Drummond, Virgílio Damasio, 
Ruy.Barbosa, Monteil•o de Barros, E. Wan
dcnlwllt, Aquilino do Amaral, Generoso Mar· 
ques e Pinheiro Machado ; e sem causa par· 
ticipada os Srs. Thomaz Cruz, Messias de Gus· 
mão, Campos Salles, Silva Canedo, Joaquim 
Martinho, Raulino Horn, Ramil•o Barcellos 
c Julio Frot11, 

O Sa. 1 o SEORil'rARio da conta do se
. guinte 

EXPEDIEN~E 

Requerimento de José dos Santos Colonio., 
pedindo melhoria de aposentadoria.-A' com· 
mis;lio de finanças, 

0 SR .. 2° SECRETARIO 11i O vae a imprimir 
para entrar na. ordem tlos trabalhos o se· 
guinto 

~:~tú<~l\oo 3:; -v. t 

______ ...:.,_ .l~t~ 

l'ARtCER N, 43 - 1893 : :':{>~: 

· As commissões reunidas de justiço. e legis·: .. · .' C; 
lnção e de commercio, industria e artes, ás ,.· . ,·:.: · 1 • 

quaes foi present'e o projecto n. 46, olferecido .· .~::·:,r, 
no Senado em 1892, ·e que tem por objecto a · .'·· .: :,e 
regu!aç~o-das avari~s.grossas .e a jurisdicção: o: :· .·111 
dos cap1taes de navws mercantes nos ·portos:· · :::~:,:;: 
da Republica. . . . . ·•·· ··· 

Attendendo á importancia. da matada de "'~i 
que trata o alludido projecto, e que não se · ·;:;fio 
acha devidamente regulado, e, portanto, sem e 
as~~~~3~J~i ;a que vem elle supprir uma · ~ 
necessidade indeclinave!, desde que estabele· · :r~ 
cida foi a justiça federal, firmada pelo decreto · . -~ir 
n. 848 de 11 de outubro do 1890, sendo que · .. 
é da competencia dos .iuizes de secção (art. · ·.·III 
15 i) o julgamento da matería. no projecto . ~;:; 
Con ld·o •• , , 

-~\IB São de parecer que seja elle adoptado e : .. ·. ;fti 
convertido em lei. . :.:<r Sala das commissões, 5 de junho de 1893.- · ·1.1. 

Gomansoro.-J. L. Coelho e Campos.-Messias ·. ·, :L.·~: 
de Gusmao.-Josd Bernardo. 11 

0 mesmo Sn. 2° SECRETAR!O.lê e fica sobre a , . 
mesa, para ser discutido na proxima sessão,de•. 
pois de impresso no Dim·io do Conrp·esso, o se-
guinte · · 

: '/:; •. 
·<r 
-.··-~ 

. · .. ~-t: 

·::;·.··· 
-.~·..:IJ 

. .j:~;:·~i:·lf!· PARECER N, 44- 1893 

Redacção ;. ~.:~ .':?·.~=· 
• j 

Emenda do Senado t! proposiçlio da Gamara 
dos Depwados. n. 96 de 1892, autoris11ndo 

; ..... 
·o go1lerno a prm·ogor por um anno o pra:o 
detet:l!linado ri C&mpanhia Industrial e de ··· ,1• 
Cons?·lucç/les Hydrauticas para dar principio " • ;: !(: 
~çz::;:;. do porto ele Ja?·agud, no . estado das '!JU. 
Ao art. 1 o nccrescente-se: 
Paragrapho unico. A prorogaçiío só se fara 

efi'ecti va si o concessionario concórdar cóm a 
rcclucçiío dos prazos de 90 a 00 annos para a 
duração do privilegio, e de 30 a 25 annos para 
garantia de jm•os. 

Sala das commissúes, 3 de ,junho de 1893. 
-U. elo Amm·Ctt. - Ama1·ico Lobo. 

O S1•. Elyseu Mn1•Un!il (llto1li· 
menta de attençao)- Sr. presidente, lia muito 
que eu cogito de um assumpto, que me parece 
merocet• a attençiío do Senntlo, pot•que o elle 
11 preoccupação constttnte de todo o· nosso 
paiz. · 
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A crise do trabalho, uma das origens dtt tlemlo ao governo mais um credito extraor- ' 
crise, siniio jti. decadencia economicn. e finan- dinario rle 12.000:000$ ao cambio de 27 d .• 
ooira, em que vivemos, pela multiplicidade dsstinndo it relbrmo, do material da armada. 

· dos problemas que se antepõem ti. sua resolu- Esta despeza, pelo cambio de 27 d., excede . 
çiio, preoccupa todos os espíritos, de modo tiio hoje do 30.000:GOO$, e nós j:i. sabemos · 
oppre:livo que os p0ller8s publicas niio lhe que 011tra~ tle igual no,tureza se appare
podem sar indetrerentcs. (Apoiwlos.) . llm,m, impnrta,ndo todas ellas em mais de 

Niio tenho 11 pretençiio de abortl:tr neste 100.000:000$. só par11 os dous ministel•ios da. 
momento a todos esses prnblemtts e limitar- ~,:uerra e da mi11•inha. E nute o Senado que 
me-hei a tratar do que me parece mais ur- isto se da sem levarmos em conta os orça
gente, inadiavel mesmo. mentos ordinarios. que mais tarde lião de 

Refiro-me ao fornl)cimento de braços ao vir, muito elevados, como sempre, aggra
tràbalho agrícola, á gl'ande propriedade. que var ainda mais a nossa situação financeira. 
e, inquestionavelmente, a principal fonte da (-tpoiar/os.) 
riqueza publica. (Apoiados.) E~sas despeztLs, por mais que as justift-

Não sou hostil á granrle propriedade. As quem, hfto de ser sempre qualiticadas de im-· 
theorias, que lhe são arlversas, não Jazem productivas; (lw um aparte) embora, mas o ta
mossa em meu espirita; alem de que a expe· cto é que ellas não escaparão nunca tt essa 
riencia de todos os povos nos mostl'a que qu:tliftcação, e t·eceio que, si demorar por 
sob1•e ser e lia essa fonte ele riqueza, co~iLue mais tempo a n.present:tçilo do mPU projecto, 
tambem um elosmaiol'es elementos de 01•dem. o Congr,!SSO seja_ obrigado n r~jeital o pela 
(Apoia•los.) razão plausível de não haver mais ditlheiro 

Devemos, pois. ir em auxilio da grande nem de onde tirai-o p:wa dotai-o convenien
propriedade, 1\J.cilibnllo-lhe a 11cquisição dos mente. (J1itritos apoiados.) 
braços de:que ell:t necessita e que tlio instan- N:io temos, que me conste. complicações 
temente reclama. (Apoiarias.) diplomaticas que nos levem 11 suspeitar de 

Eu sei que a inunigruçüo asiatica tem con- diillculdades com os nossos vizinl10s; entre
tra si fortes antipatlüas mesmo, no ~eio da t0,nto as despems com o; dous ministerios da 
rap1•esentaçi1o nacwnal, mas eligo-o com fran- guerra e da marinha crescem todos os dias de 
quesa,-todas as objecções que contra ella se modo assustador. (Apoiados.) 
levantam, são puramente theoricas, oriundas Si o Congresso niio presto,r toda a sua 
de preconceitos que só se ,iustific:tm pela ge- attençü:o tis despezas desta ordem. ha de se 
ral ignorancia a respeito da civilisaçiio, usos ver em breve embaraçado p:traprovel-as,eser•a 
e costumes dos povos o1•ientaes e, sobretudo, ob:·igado a lançar novas e mais pesatlas conti'i, 
do imperio Chinez. . · buir;õcs, diillcul,tando assim a vida, que já e 

Entretanto não trato da immigração, niio entre nós JlO!' do mais gravosa. 
pretendo occupar-mo seniio dos meios tle O meu projecto, uma vez adoptado e con-· 
proverá lavoura dos braços necessa1•ios ao vertido em lei, dartí. em resultado grande 
seu desenvolvimento; e, na escolha desses· augmento da producção nacional, o que 
meios, tenho procurado inspirar-me no con- import:t dizel' melhcra manifesta de nossas 
ceita dó.quelles que reputo mais comp:,tentes, condições. 
quer pelo estudo da· mo.teria em si, quer pela A idéa niío é minha; c!l0, anda na mente 
experiencia adquirida no desempenho da de todos quant,os so preoccupam da sorte da 
profissão; porque, timorato como sou de in- grandfl propriedade, e ho, pouco fbi externada 

. dole... no Jo1·nal do Commo1·oio por um dos mais 
O SR. CimiSTIANO 0TTONI /?'indo-se)-V. Ex. illustres agricultores ·que conheço- o Sr. 

' Dr. Mou!'a Brazil. (Apoiados.) 
t.flm dado provas disto .. • Apropriar-me della e convertei-a em um 

O SR; ELYSEU MARTINS ..• procuro sempr,, projecto de lei, eis o meu unico merito. 
apoiar-mo na autoridatle daquelles que mttis (Na o apoiarlos.) 
competentes me pare,~em. Tr:tto não tlc immigraçiío, mas simples-

Hesitava :Linda UIL apresentação do project•\ mente llO cnga.i:tmonto e introducçiio de t1•a
que formulei a respeito, e que aliás .iú. estit bD,lhudores, o pat·ece-me haver con:;ultado com 
subscripto por alguns dos meus honrados col· vant:tgem os interesses da aftricultura, como 
legas a quem consultei ; mas, Sr. presidente,. os do Estatlo, cujos ílwores solicito para 
lendo a ordem do dia dos nossos trabalhos de aquella. 
hOje, senti-me tomado de apprehensões taes O Congresso votou o :tnno p!lssado uma lei 
que resolvi submettel-o quanto antes a con- que abt•c as port:t~ tle nossas communicações 
sitloraçiio do Senndo, com o extl'emo oriente ; mas essa lel, p:wa a 

Sirn, Sr. presidente, vr.jo que · temos qual !mvia 11liàs attr•ttctivos os mais pode
de discutir hoje o projecto n. 129, enviado J'osos, pelo nll.tural interesso que devem 
elo. Gamara dos Srs. Deputados, conoe- despe1•tar as relações de povos mais adean-
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tados, mais ricos, mais felizes e melj10r ad; Não digo que se descure do povoamento dO· 
ministrados, é forçeso confessar, nao esta solo, mas é cet•to tambem que de'fe haver o 
completa ; os. se~s int.uito_s não passarão maior.escrupnlo na escolha dos elementos;·· · .. 
de meras asp1raçoes, SI nao procUl'llrmo$ Como tem sido 1'dita até hoje a immigração ..... 
tornai-a uma realidade pratica, facilitando européa e particularmente a italiana, é que. 

' a· sua execução pelos recursos orçamentarias, me parece muito aquem dos sacriftcioa feitos, . -
. tirados, segundo proponh_o, da v_erba.ann1!,11l· dos esforços despendidos. (Apoiados.) . -
mente destinada ao serv1ço da 1mmtgraçao. Dat•ei um exemplo. Tomemos uma familia -·.: 

Não peço verba especial, mas que se destine italiana composta de cinco pessoas, recrutadas ':.';"' 

daquella uma parte em bem da introducção nas melhores praças e ruas de Napoles. Pa~a ~:} 

o Estado pela passagem do chefe, que pó e ':'.tl' ·de trabalhadores asíaticos. · 
ser velho ou moço. va.lido ou invalido, ·.e 7, ' ;·. ·,~~ 

penso que sobre a immigraçilo européa, ··\ 
com a qual aliás temos despendido elevaclas pela mulher .e 7, pelos filhos, de 12 a 2 annos ., 

I de idade, ~ 7. Total, ~ 21, numero redondo. '' ., ·,: quantias, já ha.. experiencia bastante de que 
ella não tem dado os resultados que f,il•apara A essa clespeza de passagens marítimas accres· ' . ~ 

cente-se as de estrada de ferro e de estada -
.. 

' desejar ê na medida do que êlla nos cu~ta ·.~ - .. 
annualmente. (Apoiados.) nas hospedarias, até que essa familia ·seja 

Os italianos, sobretudo, não ha nega.l-o, não engajada ou tome destino e ver-se·ha. que o 
Estaclo despendeu =: 25, ou, em moeda na- ' . só não prestam a grande lavoura os serviços cio na!, ao eambio de hoje, 575$000. A, i 

de que e!la necessita., como ainda trazam ao . :.-...·.:·. 
será um trabalhador, um operaria, u1n ··~ nosso paiz fermentos delecterios, que deve- productor,ou simplesmente consumidores i na.· :··.· ... 

mos evitar .. . ... 
c ti vos esse immigrante e sua famllía 1 '~ .. Cale-se a minha voz ; calem-se todos quan· Na melhor hypothese vê-se que a activi· -

tos pela observaçilo e experiencia podem dar dade desse chefe h:t de se dividir de tal modo . disso testemunho, e ouça o Senado · a revela· que a sua parte na producção da riqueza ção que vou fazer. publica, a parte tributava!, com que elle Não ha quem ignore o pouco escrupulo que concorJ•e, é muito diminuta. · · · tem havido da parte dos agentes officiaes ou Note V. Ex., Sr. J:lresidente, e o Senado, officiosos que p1•omovem a emigração da lta· que não sou hostil a immigração européa, · . ..-
lia p .ra o Brazil; não ha quem ignore que nem pretendo deprimir o caracter do povo essa em i rrra.ção nem semp1•e se faz como de- italiano, a quem faço a devida justiça ; la.• · via ser, dentre as populações laboriosas, e que mento, po1·ém, que a.s correntes immigra· 

..... 
o recrutamento, permitta-me o Senacio a ex· torías dirigidas para o Brazil não tenliam pressão, se exerce, de ordinario, nas ruas, nas sido mais escrupulosamente estudadas na sua. ·' "~ 

·praças e até. nas casas de correcção das ci· origem. dades populosas. (Apoiados.) Os povos do norte da Italia, por exemplo, . . .. 
~-~ 

Pois bem, Sr. presidente, _para. confirmar creio, olferecem elementos superiores e di·, 
este conceito vou citar uma autoridade ita· gnos de serem aproveitados. · 
liana e portanto insuspeita. · · Nem me opponho á immigração, mas, at• -' . 

Li ha pouco tempo um artigo de notav~l tendendo ás condições em que nos a.chamos, : .. ... ~ escriptor italiano dando para.bens ao seu pa1z em que se encontra a nossa principal indus- .e 
pelo facto auspicioso da progressiva diminui- tria, ~ensaque devemo-nos occuparum pouca 
çílo da estatística criminal. · mais o engaja.met~to de traball!adores capazes 

' Até alü nãoha motivo para. nó~. bra.zileiros, de levantai-a do abatimento em que a vemos. >' '• 

como membros da grande família humana, (Apoiados.) 
sinão para nos regosi,jarmos tambem ; mas a E por que nílo recorrer ita fontes. já expe· 
causa da fortuna da Italia é que nos deve pôr perimentadas com vantagem para outros '• ·• de sobrea.viso.Acausa, dil·o aquelle escriptor, povos? 
-á a grande emigração, que tem havido para .Nilo peço verba distincta. que .venha au-
a. Amarica do Sul i gJ'!lenttll' a despeza com. o serviço da immi· 

Ora, nós somos da America do Sul o por Tira.çílo ; desejo simplesmente qne uma parte 
menor que seja. o nosso quinhão na fortuna a verba annyalmente votada para esse ser· '·· da ltalia, não devemos esta.r muito conten- viço, seja applícada ao engajamento do tra.• ., 
tes: .. · . balhador asiatico. · 

Tentar, pois, um deri va.tivo salutar é, nílo Sei que a passagem de um desses tra.balha" , 
só politico como proveitoso aos interesses ma· dores nilo custara menos do que pagamos por 
teriaes da agricultura b1•azileirn, que deve- uma. Jh.mília de immigmnte europeu, nas 
mos a.ea.utolar, pelo Jbrnecimento de braços condições tt que já me referi ; mns ó Jh.cil 
nptos, fortes e disciplinados, como aquelles domonstmr que o resultac!o, no tocante ao 
que nos podem olfel'ecer us Rrovincía.s cen- augmento da riqueza publica, é nüo só muito 
traes e agrlcolas da China ou o Japão, mais avultado, como unmediato, ;• . . . 
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Um bom traballmdor póde produzir, se· do not•te, para onde díillcílmente se dírígiri!o 
gundo sou inl'ormado, 200 arrobas de café as correntes immigratorias de procedencia 
annualmentc, no estado do Rio de Janeiro, europea, niio obstante melhores condições Sd.• 
onde a média da producção do fructo quasi nitario.s, superiores U.s de alguns estados do_ 
nunca se eleva de 30 •f •. Em Minas e sobre· sul. . . .. . 
tudo no estado de s. Paulo, a proporção é A ·crtse do trabalho agr10ola em nosso pa1z 
inuito mais elevada, notadamente no oeste, jU. niio é .cousa que se discuta i ella insta pot•. 
onde a porcentagem muitas vezeR se eleva uma solução prompta e immediata,-eís o que' 
de 100. · está. no animo e na consciencía de todos, que 

Ora, bem se vil por esses dados, embora se occupam desse assumpto. · · 
incompletos, a vanta.gem enorme que resul- Com o meu projecto creio acudh· quanto 

· · taria. para os coti•es publicas, para a rend1t poesivel as suas necessidades. (Muito bem, 
po Estado, :da introducção de· trabalhadores muito bem; apoiaclos,) 
agrícolas que: v~nham augme1;1tar por essn. E' lido c, estando apoiado pelo numero 
fórma _a pr~ducçao do nosso prm01pal genero de assignatut•as, vae a imprimir para entrar 

· de exportaçao. . na ordem dos trabalhos o se.,.uínte 
No projecto que tenho a honra ele apresen- " 

tar ao Senado se acham acautelados . igual- 12 1893 
mente os interesses do Estado e do agricultor. PROJEqTo N • -

O processo é novo, mas me parece bem !em- 0 Congresso Nacional decreta : 
brado. · . . 

O agricultor mandará um emissat:io de sua Art. 1." A acquísíçü:o e engajamento de 
immediata confiança. fazer o engajamento trabalhadores agrícolas ele procedencia asia,;, 
por mEiio de contractos por tempo de tres a tica, nos termos da lei n. 97, de 5 de outubro 

. cinco anr,os, cprrendo com as dtJepezas de~se de 1892, pertence exclusivamente U. iniciativa 
emissario i · ,a Estado pagat•U. as despezas de dos agricultores nacíonaes e deverU. ser pro· 
passagens, :como já faz ao immigranre cmo- movida por agentes ou emissarios de sua es
peu, uma-vez verificadas a procedencia do on- colha e· confiança, correndo as despezas por 
gaJ,do, que deve. set• tirado das províncias sua conta, salvo as de transpol'te 'mn.ritimo e 
agrícola do ímperio Chinez ou Japonoz, a sua nas vias 1'erreas da Republica, acl instar do 
robustez e consequente aptidão para o tra- que se pratica em relação ·aos ímmígrantes 
balho. · · . europeus. 

Não serU.. pequena certamente a quota com Art. 2.• J?ara 11: conce.ssão da passagem dos 
que tem de entrar o .agricultor i mas estou portos elos 1mperJos Clunez e Japonez aos da 
conv~ncido que elle preferirU. esse systema de Rept!blica serão .observadas as prescripções 

. engaJamento de tt•aualhn.dores, ·sendo natu- segumtcs: . 
ra! que esses emissarios representem muitos a) os trabalhadores deverão. ser engajados 
agricultores e até municípios inteiros, aligeí- de entre as populaçõesagricolas o os·contractos 
rando desta sorte o sacrificio de cada um. não serü.o por prazo menor de cinco annos: 
· A lei tum do pro,iecto eln.rá delle melhor . b) uma vez l'eito o engajamento, o agente 

idéa do que eu poderia iitzel-o nesta occa- ou emissario elos agi'icultores brazileiros, se 
siü.o i mas desde já posso aillrmar no Senado apresentat•ã ao agente 'consular da Republica 
qúe coin ·ello evitaremos muitos elos males t•esidente n~. cidade marítima ou porto de 
qüe nos teem resultado da immigração eu- em b11l'CJUe, munido do todos os documentos 
ropé11. · ofilcio~os quó provem a pt•ocedencia dos traba

.. O SR. ARISTIDEs Lono- o tlcf'cito ó dos l!latlol'es, com os contractos qu!J hot~ver cel~'-. 
fiscaes da ímmigt•ação. bratlo, ncompanl~ados ~lo Ullltt ralaçao noJl)l-

. · o SR. ELYsmu MARTINs-E do s~·stema ato nttl, na q.ual design_ara o I_mmero dos engaJa·. 
ho;e adoptado cre'n v Ev dos, o porto do destmo, o .t quem devem ser 
. " • . 

1~ • ·~ • entregues i 
O SR. ARISTIDES LoBo da outt•o aparte. c) de posse dessas relações e verificada a 

· O SR. ELYSEU MARTINS-Agt•adeço o aparte procedencia dos engnjatlos, a sua validez o 
.de V. Ex., que vem em meu .auxilio; mas aptidiio para os trabalhos ela lavoura, o agente 

. ,não quel'O Jilzer recriminações. pt~ssoaes. Me consular dt1· Republica pt·ovielenciarã ímme· 
parece que ó do systcnm ató aqui adoptado, tliatamente Robre o transporto marítimo do8 
.e por isso m~smo no meu prqjecto Jiíço tlepen- mesmos, sun.s bagagens e iustrume11tos agri· 
.der o engu,jo.mento do trabalhador asin.tico de r:olas que pretendem tmzet• comsigo, ooutr·a
um acto de conlittnçtL, do mamlato daquelle ctando essa serviço com quem melhurer
qm ·o deseja, dactuelle que oabe o que lhe vantagens olferecer e clando conttt de tudo, 
convem. nosta capital, .11 Repo.rti~üo Geral ·,d·t Im· 

Formulanllo este projecto, tenho taml.Jem migraçü.o o, nos e8tados, tl8 r~gencias ou ils 
em vitJta satlsfazer aB necessitlades dtt ltwom•a ttutoridadesdotet•minu:dus e desse· servic;o in· 
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cumbidas pelo governo da União. O emissario 
dos agricultores encarregado de fazer o en· 
gajamento, deverá ser ouvido pelo agente 
consular da Republica quando contractar o 
transporte, de modo que seja este feito nas 
melhores cóndi~õcs quanto á alimentação e 
hygiene dos trabalhadores a bordo; 

d) nos portos de embarque e desembarque 
a alimentar;üo dos engajados correrá por conta 
dos cofres publicas durante tt•es dias, poden
do o,governo dar-lhes tambem agasalho nos 

· portos brazileiros, onde ·h ou ver accomoda· 
ções destinadas aos immigrantes europeus. 

Art. 3.• Da verba votada annualmente para 
o serviço ·da immigração, metade será desti· 
nada á introduc~•ão de trabalhadores asia
ticos, enga:iados nos termos desta lei. 

Art. 4.• Para a execução da presente lei, 
o governo, logo que tivet• celebrado os tra
tados de que Jb.lla a lei n. 97, de 5 de outubro 
de 1892, crenrá, nas cidades marítimas dos 
imperios Chinez e Japonez que melhor se 
prestarem, agencias consulares, provendo-as 
dos recursos necessm•ios ás despe:Zas de trans
porte· dos . trabalhadores engajados, si essas 
não .puderem , ser satisfeitas ou pagas nos 
portos do destino, caso em que serão calcula· 
ilas no cambio do dia. 

Art. 5.• O governo fica autorisado a ex
Jledir as instrucções necessarins á boa ex
ecução da presente lei. 

Art. 6.• Revogam-se as disposições em con
trario, 

Sala das sessões, 6 de junho de 1893.
Ei!JSBII Martins ,-Lap81• .-1'/ieorlol'eto Souto, 
-Bra: Oa,·neiro.-Amel·ico Lobo.-Almeida 
Barreto.-Manoel Victorino, · 

ORDEM DO DIA 

Continua em 2• discussão, com os pareceres 
das commissões de constituição e poderes e 
de justiça e legislação o art. 1• do projecto 
do Senado, n. 3, de 1893, determinando que 
o governo nomeará um interventor nacional 
no estallo do Rio Grande do Sul, ·investindo-o 
de todos os poderes civis e militares neces
sarios no desempenho de sua missão. 

O SR. PrtESIDENTE-Tem a palu.vra o S1•, 
Theodóreto Souto. 

O Sr. Tbeodoret;o Souto-Cedo a 
p11Iavra no i ilustrado sen11dor pelo Rio Gro.nde 
ao Norte, que se acha inscripto, reservando-
me paro. fallar opportunamento. · 
:0 SR. PRESIDENTE-Tem a pa!avro. o Sr. 

Aml1l'O Cavalcanti. 

nado, em que se acha posto .este importante 
debate, não me e licito occultar o meu modo 
de ver sobre as grandes questões, que o mes; 
mo envolve. Sinto-me, mesmo, na obrigação 
de concorrer com o meu f1•aco contingente, 
para que se assentem, de modo o mais· acer·· 
tado e conveniente, as boas normas, as pt•ati· 
cas mais recommendaveis, para o andamento 
regular do systema federatiVO pOl' nós adop· . 
tado. · · · · · · · ·· 

Consint11, porém, o Senado que, antes de 
me occupar elo. mataria propria do projecto, 
faça breves pondet•nções, que reputo oppor· 
tunas, sinão, talvez, indispensav·eis para 
melhor accentuar a minha orientação poli" 
tica no mesmo debate. · · .. . 

.. 
~· 

. /, 

. ;.. 
•.' 

Sr. presidente, com os dias da presente 
sessão legislativa, vae findar o mandato, que ·· 
os meus illustres conterraneos do Rio Grande . ·. 
do Norte me conferiram no seio da represen- · .·:;: 
tação nacional. · · . ., .,.,,,~, 

Não sou candidato á uma reeleição ; e . ··· ~·:, 
por isso, tanto menor e o prazo, que . me.;.·' .. ;;t. 
resta para desempenhar o honroso cargo que . · .···''''·: 
me foi confiado, tanto maior deve ser o meu·:. · · · · ·.:·c 
esforço para bem servir á causa pu blicà., ·· : - ; · .. :.' 

E reflectindo entre as dificuldades multi pias;·- · . : • '· 
em que ora ve,jo a marcila dos negoci0s poli···, · , .. : 
ticos da Re,;ublico:, fui levado á convicção ina·' . · · .• 
b11lavel de que, neste momento, nndn cumpre · 
fazer, de melhor ou de mais ace1•tndo, ·do · 
que cooperarmos todos para uma. politica de 
ordem, de paz e harmonia de vistas, entre 
tollO$ os bons republicanos. (Apoiados,) 
· Nunca desejei tanto ter o prestigio, que -
realmente me 1'11Ita, para aconselhar, 'com 

,._·• 

exito, essa norma de condilrta nos homens do ·· 
governo, aos seus adversarias, assim como, 
aos chefes politicas do meu paiz. . _ _ ,~·:· 

Mas si, com eil'eito, não tenho·prestigio bas· · . ·· 
tante para faze!-o,-ninguem certamente mo ·· -· · 
recusará o gro.nde dever que me incumbe ·de 
desempenhar-me dos meus compromissós 'de. 
homem publico, pelo modo, que a minha'con· 
sciencia entende-ser o mais proftcuo nas cir· 

.... ·: 

cumstancias, . . . :> 
Felizmente, Sr. presidente, fallo deante .• -

daquelles que pódem ser juizos competentes· . ':'.'·,·.:·;·:'~.;.·.,,· 
d11 minha conducta, como represent11nte da . '· 
nação; e si, em verdade, são insignificantes . . .-··;;.>! 
os serviços, que tenho prest11do á causa da · ' :·,: 
Repub!ic11, u.o menos, tenho a satisfação in" ··. :.:. • 
tima de havei-os prest11do com a· mu.ior since· · ·- :i 
ridttde das minhas convicções. ' · 1 

Amigo pes;oal, e summamente reconhecido :.1 
no illustre marechal Deodoro dtt Fonseca, o '• 
mais prestimoso fundador· da Republica; · '' 
q Uttndo acreditei que o seu governo seguiu. · .J 
cominho errado, fOra da Constituiqiio e das· 

. O St•. Am:::u•o Cnvnlcnnti- S1•, 
presidente, no terreno largo e c!es11paixo-

leis, niio lle,;itei, um só momento, emJhzer·· 
lho llesta tribumt Jhtnctt e decidida oppo-
sição, 

'i 
I 
I 
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Depois, embot•a conjurado com aquelles 
que, para desfazer o golpe de Estado de 
3·de novembro, promoveram e realisaram o 
movimento revolucionario de 23 desse mez; 
tudo isto não obstante, não fugi ao dever de 
voltàr á mesma tribuna, para nella profli· 
gar, do mesmo modo, aquillo que me pareceu 
novos abusos ou erro;, commettidos em nome 
da Constituição e d!L legalidade. 

E emquanto não vi cessar os effeitos im· 
mediatos do 10 de abril, pela concessão da am· 
nistia,que aqui advoguei,lieclarando fazel-o,
para, sobre ella se fundarem as bases de nova 
e melhor politica, indispensavel á consolida· 
cão da Republica,- sabe o Senado, que me 
.mantive sempre neste posto, apezar do grande 
sacriflcio, que então fazia, da propria saude. 

E a sinceridade, com que me houve, impe· 
de-me de riscar um só do~ conceitos, que 
então externei sobre os factos controvertidos. 
Erros, bem graves, se teem dado,sem duvida; 
e, para a sua inteira apreciação, continuo a 

, • reservar-me a mesma independencia de cri· 
terio, com a qual me tenho sempre condu· 
zido. 

Mas, si nã() mudei de proposito, si a minha 
orientação politica subsiste a mesma ; forçoso 
é confessar, que os factos tem assaz mudado 
de aspecto •. , 

Não precisa ver muito longe, para verift· 
car-se, que os horizontes da Republica se 
acham carregados de symptomas sombrios, 
que indicam a possibilidade de grandes males! 
E por estadesagradavel contingencia,-manda 
tambem a justiça declarar, que não é respon
sa vel unico, o .actual chel~ do governo, ou os 
membros do actual Poder Executivo. Não; 

· absolutamente não. 
A soffreguidão de uns, o odio de outros, a 

ambição do poder de muitos .•. 
0 SR. COELHO CA~iPOS- A politicagem. 
0 SR. AMARO CAVALCANTI .. , a sêde de 

revindictas, tudo isso, influindo e refluindo 
. sobre a politica da União e dos Estados, e 
associando-se, muitas vezes, :i. propria impre
videncia dos homens do governo, é que nos 
tem trazido á situação presente, de verda
deira crise nacional! 
. Pare cada um, e encare a situação, como 

juiz imparcial; e forçosamente ha de con· 
cluir que, si já não estamos com a certeza, es
tamos deante da probahilidademneaçal!orn de 
graves desa;tres, nii.o contra os membros do 
actual governo sómente, não contra os indi· 
viduos,cuja politica odiamos ou combatemos, 
mas contra a sorte da propria Republica! ... 

O patt•iotismo manda calar os odios e des· 
peitos; manda esquec~r o proposito das revin· 
dietas, para encarar um problema mais ele· 
vado, para obedecer a um sentimento mais 
nobre,- o de bem servir á causa da patria. 

Por minha pa1•te, em momentos, como este, 
não é a significação dos nomes ·dos cidadãos, 
que sustém as redeas do poder•, o que me 
determina;-o que eu, todos nós, devemos ter 
em mira, é auxiliar, lealmente, .em pró da 
causa impessoal do bem commum, pela qual 
somos todos responsaveis. · 

Uma politica de ordem, ·de paz e harmonia, 
é indispensavel; é a unica salvadora e pa
triotica. 

Não vejo outro .. caminho, nem outro meio 
melhor de bem desempenharmos-nos dos de
veres contrahidos para com a patria. 

Não ignoro, que, em períodos de exaltação 
pnrtidaria, qual atravessamos, o individuo, 
que vem prégar a paz, a ordem, a harmonia, 
nem sempre é nquelle, que disperta maiores 
sympathias o ndhesões .•• 

As paixões applaudem, de preferencia, aos 
espíritos apaixonados ... 

Seja, porém, cmmo for ; ao menos, ficarei 
tranquillo de cumprir o dever, conforme os 
dictames da propria consciencia,-a qual me 
adverte, de maneira irrecuzavel,-que,.como 
até agora, o odio alimentará o odio, as luctas 
trarão as luctas, a perturbação continuará a 
perturbação,-e com esta, o mal-estar geral, 
a descrença de todos, e descredito das pro· 
prias instituições ... Mas, ao meio de tudo isto, 
a grande victima-certa-será a propria. Re
publica, que aliás devemos manter e elevar· 
ao maior gráo possível de poder e prospe
ridade. 

Feitas estas ligeiras considerações, ás quaes 
ainda espero voltar, ao concluir. do meu dis·. 
curso ; passàrei a occupar-me· da ma teria do. 
projecto, começando pela controversia de 
direito constitucional, que o mesmo suscita. 

Estou de inteiro accordo com as theses ge-. -
raes, hontem sustentadas pelo honrado sena
dor do Rio de Janeiro, -que, no systema fede· 
rativo, a maiot• somma de autonomia e de 
direitos deve caber aos Estados para os nego
cios que lhe são tJeculiares na i~deração. , • 

0 SR. ET,YSEU MARTINS - Mas niío tem sido 
assim, infelizmente. 

0 SR. A~IARO CAVALCANTI-., .e bem assim, 
que as intervenções indebitas, por parte do 
poder federal nos mesmos, constituem, não só 
um elemento desmoralisador para o.s proprias 
instituições fundadus; mas ainda, perigo gra· 
ve, que muito impo1·ta precaver ou accau
telat•. 

Ma5, Sr. presidente, si estou de accordo 
com S. Ex. em relação á essas theses geraes 
do nosso direito publico, nesta 11arte, identico 
ao daq uclles povos, que são regtdos por insti· 
tuições semelhantes; devo, todavia, accres
centar desde logo, quo muito me distancio de 
S. Ex., quanto ás conclusões praticas, que, 
segundo o~ casos, S. Ex. pretendeu firmar, 
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como sendo as not•mas, mais correctas do re
gímen federativo. 

Sr. presidéntc; n grantle regra, direi 
melhor, a primeira regro da jurisprudencia 

· caJJst.itucional é esta: 
« Quando o exercício tle um· direito ou o 

cumprimento de um dever e conl'ericlo a um 
dos poderes soberanos da nação, ficn suben
tendido, que es>e poclor se acha ipso fiteto r•e
vestido du. maior discrição na escolha dos 
meios o~ modos pelos quaos deva bem execmtar 
o direito ou cumpriL• o dever, na hypothese, 
conrerido,- comtunto que, cm relação aos 
meios ou modos adoptados; niio infc inja dispo· 
sições legu.es prohibitivas. Niio se compre
bonde de outro motlo o exercício ele um poder 
soberano.» 

Portanto, n,ntes de cle.cidir acerca da con· 
ducta seguida ou a s~guir pot• um elos poderes 
publicas soberanos, . em dado caso, é mister 
ventilar duas questões preliminares: 

1", si o poder publico age, em virtude de 
attribuiçiio que lhe é con!ericla; 

2·', ~i os m"dos ou meios por clle adoptados 
p:Lra o exercício dessu. n,ttribuição, niio vão 
de encontro a disposições expressas da Con· 
stituir;iio ou das leis promulgadas em obser· 
vancin, destn,. 

Isto posto, direi ao Senado: O direito de 
intervençiio dos poderes publicas dtt União 
no. ordem politica dos Estados, tratando-se do 
rogimen f'edcrativo, ó do systema e. está no 
systemu.. sem que em nadtt enfraqueça o 
mesmo direito a argumenta~iio, c::o arl-oe1·so, 
tiradu. dn,s intet•vençües ttbusivas, como aquel
Jn,s it que o distincto senador do Rio do .. Ta.· 
neiro tanto nlludiu em seu eliscurso. A tltese 
~ubsiste sempre a mesma, sempre verda
deira. 

Uma federa~:ão, devo dizei-o em poucas 
p11la vru.s, niio é uma simples justaposiçiio ele 
Estudos, soberanos e independentes, como o 
Senado o salJe muito bem ; é u reuniiio de 
soberanias limitadas, dentro de u rn mesmp 
cil;culo dn, sobCI'i111irt ma.rimn, que ó a UniiTo, 
tt Nação inteirn. E' um só todo, cujas llttrtes, 
embom autonom:~s rolu.tivamento, nfio teem o 
direito de dcsttggregarcm-so; ott usn.ndo du. 
linguagem dog csoriptores ttmericanos ,- é 
tunn, « UniUo indestt•uctivel, compostu. de Es
tados inclestructi veis ». 

E ao q.uo ndtluzem os seus publicistns, dos 
mu.is illustt'es : « dcsrlo que SJ trat:t do uma 
Unülo indestrnctivel, é mister, que haja 
umo. força constante, tt ·qual tique, pl"ivative~ a 
soúc1·anamcnta, incumbidtt de preservar e~stt 
indistructibilidu.cle ». 

E, agora; niio preciso accrescontar. que só 
ti Uniiiu, isto ó. ,,o complexo dos seus po· 
deres, cn.bo, com raziio, o oxorcicio de tão 
elevado tlirtJilO, ou ttntu~, o tlcsempenlto tle 
to.rel'u. de tu.mo.nho alcance e responsabilidade. 

A boa conducta ou. fidelidade de um ou 
mais Estados federados para com a União, ou 
o propt'io concurso da maior parte delles, 
não bastam para garantir a integridade desta, 
011 a suu. indestruetibilidade -não só pela detl· 
ciencia relativa de força em muitos casos, 
como aindn,, porque, pn,rtes distinctas, ·e, as 
vezes, dominadas de interesses ou sentimen
tos l'i vaes, podem agir ou divergir de ma· 
neira a mais prejudicial á conservação elo pro· 
prio todo. · 

Assim, pois, voltando á minha these, não 
duvido repetir : a intervençiio dos po1leres 
da União, para manter o imperio da Consti: 
tuiçüo e das leis federaes, para manter a 
fórma republicana adoptada, para perservar 
a ordem e i1 pn,z publica, no centro. e em 
toda a peripheria tlo corpo politico Órga· · 
nisn.do, e um direito congenito, uma condição 
essencial de toela federação. · E como é a 
Uniiio, que pUdo obrar em nome de toda· a 
collectividade politicn, é tnmbem á ella, que 
toca o dever primeiro de velar pela sua con. 
servação. · 

De, ta sorte, se conclue, que a intervençiio, 
em vez de contestavel, é, mesmo, uma necessi· 
dude institucional inherente. O que importa 
distinguir, é o. intervenção constitucional do. 
intervençiio íllegitima; e o que importa, certa· 
mente, previnir, é a intervençiio, por parte da 
Uniiio, quando ella é movida por intuitos de 
usurpo.çiici, ou para meros fins partidarios .•. 

Estudu.ndo a questão, sob o ponto de vista 
tlo nosso direito constitucional, ainda direi ao 
Senado : a intervenção dos poderes da União, 
na vida dos Estados está consignada em nosso. 
Constituiçiio, em mais .de um dos seus ar~ 
tt •'OS, 0

Em primeiro lagar, cumpro accentuar que 
não e sem valor a invocaçao que o meu bon; 
rndo colle:;a pelo Ceará· fez do art. I • do. 
:::onstittüção, como base principal de seus ar·: 
g·umentos. 

Deixando de ludo o ponto controvertido,
:<i os Estados de vem ser todos organisados de
baixo dn i'ór•ma, l'igorosamente representativa, 
ou não; busto. ler ns ultimas palavras do ci· 
taclo artigo, para ver•ificu.r-se o dever maior, 
imposto á Unlüo, de vela!', a totlo momento, 
pela sua integridade. · 

Aqui se diz: «A Naçiio B1•azileira ... consti· 
tue-se, pot• união perpetun e indissoluvel, 
1lns suas nntigus províncias, em Estados Uni-
closdo Brazil . » . 

Mas a quem, Sr. pt•esiclente, incumbe o de· 
ver constante de conservar essa união per· 
petua, indissoluvel, que 1'órma aiedera~:iio 
brazileiru. ? Dir-me-hão tu.l vez: concurrente· 
mente. q~1alquer Estudo tnm igual dever. 

Assim e. 
Mas, primtu·iamento, esse dever, esse 

direito supremo, ou, servindo-me \la ox-
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pressão ingleza- the paramount ?'ight, toca á 
União, e esta póde, para tal fim, usar, não só
mente das:1lJ.Culdades expressas nos textos con
stitucionaes,como ainda, de quaesquer outrtts, 
que implicitamente decorrerem, como necessa· 
rias ao desempenho da sua missão soberana. 
Incumbe-lhe pr·eservar as partes organicas 
componentes de um todo inrlissolwvnt ; conse
guintemente, deve obstar,deve destruir, tanto 
os males geraes, como as enfermidades parti· 
culares que, atacando 1t vida peculiar de cada 

. uma daquellas, seju.m capazes de o.fl'ectar. ou 
enfraquecer o organismo inteiro da federação 

·. Assentado este ponto, passemos ao éstudo 
do avt. 6" da nossa Constituição, dentro 
do qual se levantou o debate do presente pro
jecto .. 

Como observou o honrado senador pelo Es· 
tado do Rio de Janeiro, a expressão~ go
verno- empregada nesse artigo, não signi· 
fica o poder executivo sómente, como 1Jtt!gm·· 
mente se entende ; mas o com plexo dos pode
res publicas, creados e organisados pela mes-

. ma Constituição. 
. O SR. An.IST!DES Lona- Para todas as hy-

. potheses 'I . ' · 
o SR •. AMARO c.wALCANTl- Cllegarei lá. 
Mas, como cada um desses pode1•es tem es

phera propria, modo de agir, occasião de 
interferir, precisamos, nntes de tudo, dis:. 
tinguil• as especies para esclarecimento maior 
do debate. · 

Si trata·SG da lei a (a:: e~, o direito é priva
tivo do Poder· Legislativo; si trata-se de dar 
execuçao ri. lei feita-, o mesmo direito per. 
tence ao Poder Executivo; -si trata-se, final· 
mente, de julgal' da validade da lei; appli· 
cada a um caso particulat•-, o direito per
tence ao Poder Juqicial·io. 

Esta distincção, porém, ramo vimo8 de fazer. 
por modo vago e indeterminado, ainda não 
ofl'erece lucidez bastante para o caso que dis
cutimos. Precisemos melhor a materia, e par•a 
este fim podemos tomar o proprio art. 6" da 
Constituiçüo, o qual rezo. que o governo federal 
só poderri. intervir nos negocias dos Estados 
(lB) : 

- 1 "• para repellir invasão estrangeira, ou 
de um Estado em outro ; 

2°, para manter a Jil1•ma republicana fe
derativa; 

3", para restabelecer tt ordem e a tl'anquil
lidade nos Estados, to rcquisiçiio dos respe
ctivos governos ; 

4n, pam assegm•a1• a execução das leis o 
sentenças l'edel'ttes. 

Encaremos tt intervençüo para qua1que1• 
dos casos enumerados. Qual o poder campo· 
tente, ou o mais competente '! 

Respondendo. direi: em primeiro lagar, 
que os dous poderes políticos, o legislativo e 
o executivo, tem, cada um delles, compe
tencia orirJinà?·ia, confo1•me forem as circum
stancias do caso. 

O Poder Executivo, no seu caro.cte1• de chefe 
supl'emo das fot•ças publicas dll. Nação, e en· 
carregado da fiel execução da Constituição e 
das leis, em todo o territorio nacional, póde e 
deve intervir, para repellir a invasão, mante1• 
a fórma repul!licana, a ordem e a pa.z, etc., 
usando, jm·e p?·oprio, dos meios necessarios 
nas circumstancias. 

Por sua vez, o Po'tler Legislativo ou o Con· 
gresso, quando t•eunido, si tomar conheci· 
menta do lactas occurrentes, póde, ou deve, 
intervir por meio de leis ou resoluções que 
pareçam ajustallas aos fins alludidos, ou ás 
llypotheses suscitadas. 

E' mesmo par·a casos taes, e outros em 
bem da causa publica, embora não pr•evistos 
textualmente na Constituição, que· esta 
armou o Congresso do direito de decretar as 
leis e resolu~·ües necessarias ao exercício dos 
poderes publicos,~e as leis organicas pA.ra a 
execução complet'·' da Constituição. (Vid • 
art. 34., ns • .93 e 34.) E mais ainda:-dc velar 
na· guarda da Constituição e das leis,. e provi
denciar sobre as necessidades de caracte1' (erle· 
?'a/.. (Vida art. 95, n. 1.) 

Cada um dos poderes, sendo soberttno na 
esphera de suas attribuiçües, tem, como tal, 
inteira discrição a respeito dos mDllos que 
precise empregar para o bom desempenho das 
mesmas. 

De accordo com estes principias, affirmo 
que tanto o executivo como o legislativo, em 
vista do caso e das suas condições, poderão 
intervir pa1•a os fins do art. 6' da Const.itui· 
ção, -este, fazendo as leis ou resol:uções que 
entender necessarias,-nquelle, agindo t/i?·ecta· 
mente em execução dns faculdades consignadas 
no texto constitucional ou em cumpl'imento 
de lei ou resolução do Congresso,- como 
e quando as circumstancins do caso eXIgirem . 

E ao Poder Judiciaria tarnbem assiste o· 
direito de intervir, nas hyputheses do artigo 
citt~do ~ 

Com iniciativa p1'ima?·ia, manifestA.nrente 
não, por ser isso contr~trio á propria na-
tlll'eza desse poder. . 

Mas, ·chamado a conhecer de um caso 
concreto, jJor ventura, o?'iginado do actos 
dos dous outros poueres, a sua decisão 
sobre a constitucionalidade ou não-constitu· 
cionalidade dos mesmos netos poderio actuar 
com os eifeitos de verdadeiro. intervençií.o. 

Entretanto, ao ponto de vista da q uestiio 
que ora nos occupa,- inter~ençao po?' ?11'ltivo 
do ordem politica - muito rnra sorri. a ncca· 
siilo, em quo o Poder Judiciaria deva legiti· 
mamente intervir. 
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Observarei mesmo ao Senado, que na Ame
rica do Norte, cujos bons exemplos foram 
in voeados pelo honrado senador pelo Rio de 
Janeiro, o Judiciaria se recusa tenazment~ a 
interferir, desde que se trata de questues 
puramente politicas. ( T!te stlpremc Court 
has steadly 1'e(a.<ert to interfere in pul'a poli-· 
tical questions) ('). . 

Eja que fallei do poder jucliciario amer~can~ 
cumpre-me accrescentar : - com re!açao a 
competencia desse poder, estão assentados os 
seguintes pontos: 

- Só intervem e só decide em casos con· 
cretos. 

O Sn. Q. BocAYUVA -Apoiado. 
0 SR. AMARO CAVALCANTI-SÓ decide que 

a lei ou acto governamental é invalido ou 
inconstitucional, quando póde citar a dispo
sição da Constituição que ibi violada. 

0 SR. Q, BOCAYUVA-Apoiado. 
0 SR. AMARO CAVALCANTI- E nos casos, 

puramente politiéos, o poder jmliciario, em 
regt•a, recusa-se a intervir, em reconheci
mento da competencia soberana do legislativo 
·e do executivo, para agi1·em, coJtclusiuamente, 
a esse raspei to ... 

A pratica desta doutrina é uma das mais 
bellas conquistas da jurisprudencia con~titu
cional americana, após co!lisões e conflictos 
úo j udiciario com os dous outros poderes, 
tanto em negocies da União, como dos Esta
dos-por não se haver, desde logo,~tssáz com
prehendido o verdadeiro alcance dessa facul
dade suprema, conferida no judiciaria, de 
julgar da constitucionalidade das leis ... 

E e de justiça dizer, que esse optimo re
sultado obtido, deve-se, principalmente, á bôa 
e firme orientação da Suprema C6rte Fe· 
dera!, cujos ministros, em grande parte, !to· 
mens do maior saber e civismo, procurnram 
elucidar a materia, guiados, tiio somente. 
pelo sentimento patriotico de acertar e bem 
servir á causa da União. 

Entre esses sobresalte, como primeiro, o 
illustre Mu.rshall,que tendo presidido a mesma 
Côrte, desde o unno de 1801 até 1835, deixou 
claramente traçado, em 51 aréstos proferi· 
dos, o caminho constitucional, amplo e se
guro, que deviam seguir os podere·s publicos 
rias suas mutuas relações soberanas. 

E desde então, é principio assentado da 
justiça federal americana,-não só,J•espeitar a 
maior discrição dos pocleres, executivo o le· 
gislativo,-quanto aos meios e l'azües r.om 
que promu!gt~m ou praticam as leis e os netos, 
mas aimla, o não immiscuir-se, por fórma 
alguma, nas medidas, aroclusi'Vamcntc politicai, 

(') llt•yoo,'Am. Commonwon!Lh. V, 1o, 
BIO~ADO 00-V, I 

desses podei·es, porque isso seria enfraquecer 
a sua autoridade, aliás forte e irrecusavel, em 
quanto se conserva no terreno proprio da lei. 

Vou ler. e darei em nota ao meu discurso, 
trechos· de opiniões de escriptores e de de-
cisões dos juizes, a este respeito (18): • 

« Wh•11CU01' ic tinds any disaretion aiuen . 
to thc president, a'lty· exccutiue duty imposerl 
on him,it ao"sicle1•s thn 1J1a111J01' in wllich he ex
ercises hisdiscretion anel .:liscltarges tb.eduty, 
- to be bCJJnnd its· pl· .. vince. ·whenever tlle 
ConstitutiorÚJns conlilrred apower _of ligis~a
ting upon Congress, the court declmes to l!J-· 
quire wltelher the use oí' the power was m 
the case of a particular statute passeei by Con·. 
gress eitlter necessary or desirable, or whe· 
ther it was exerted in a prudent manner, 
for it ho!cls all such 1natters to be wilhin t/10 
exclusi'VC provinae of Conuress. 

«ln measures exclusively o{ a polilical, le· 
qis/atiue or executi·ue, characte·l' it is plain 
that, as the suprema authority as to these 
questiçms belongs to the legislativa aad exe: 
cu tive dcpar•tments, they cannot be ,re-exa
mined elsewltere. The Congrass, ltavmg the 
power to rleala1'0 toar, to levy taxes, to aP,pro
p1·iate monay, to 1'00ttlate inte1•cours~ and com· 
merce with f'oreign nations, etc., thmr mode of 
executing these powers can nevor· becu~e 
the swjeat of 1'eeroaminatioJt in any othe1• tr•~ 
bunal. , · 

« So the power to make treaties being con· 
flned to the president and Senate, when a 
treaty is properly ratifled, it becomes the ~mo 
o( the lcmd, and no other tribunal can gai.n
say its stipulations. Yet, cases may r~adtly 
be imagined in whiclt a tax may be latd, or · 
tl'eaty made upon motives and grouonds 
wholly beside the intention of the ConstJtl).· 
tion. The remedy. however, in such cases IB 
sotely by an appeat to tho pe11ple at lha ele· 
ations, or by thc salutary power of amendment, 
providod by the Constitution itselr: •. . . · 

« It !tas enabled tlte court to a votd an un
mirotura i11 politicctl stri(e tohicl~.must· have 
clestroycd its credit, has deterred ~t ~~·om end· 
terin" tlte politicai arena, where 1t woul . 
ha ve"been weak.and enabled it to act witi.lOt~t 
(em• in the spha1·e of pu1oe litto, 1che·ro tt .'s 
strong. »(Bryce aitatlo; Story, Commentar•t•S 
§ 374, etc.) o 

De maneira que,- si ti vermos de seguu~ a 
boa jurisprudencia amrricana, com relaçao 
ao caso da nossa Constituiçiio, cogitudo no 
projecto,- Jbrcoso sorti coavir que a cornJ.?O· 
tencia de a<>ir ou de intervir, segumlo as cn·· 
cumstanci~s. pet•tence, como jtl. dis~e, a9s dons 
poderes pohticos da l!niiio .• o ~egts!attvo e o 
executivo, e com a mator dtscr1çao que o bem 
da causa exigir. . o · 

Este art. 6" da Constituição braztlel~a 90!
res~ondo no art. 4•, socçüo 4" (la ConstttUtÇL~O 
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americano., - e portanto não será de~cabido 
adoptnrmos aqui, a seu respeito, as boas pra· 
ticas, que !ti. na grn.nde republica teem lindo 
e:ll'eitos os mn.is sn.lutn.res. 

·• Expln.nn.da esta. f;.\ce _da. questão, releve-me 
o meu llonrn.do collega e :.1migo, senador pelo 
Estado do Rio de Janeit·o, quettlmbemprocure 
acompa.nllal-o na. excut•são historica, J'eib 
hontem por S. Ex., atraniz da vida constitu
cional da America. do Norte. 

O Senado me escusará de roubar-lhe, para 
esse fim, um pouco mais da sua benevoltt ttt· 
tenção. 
.. O Sa. GIL ~OULART-V. Ex. é sempre ou
Vtdo com mutto prazer. (Apoiados.) 

0 SR. AUARO CAVALCANTI-Sr. presidente, 
V. Ex. eabe que a União Americana, ao 
contrario do que se passou entre nós, foi con· 
stituida por Estados, que tinham tt sua vida 
prop1•ia, a suo. soberania,a sua independencia 
completa; mas que, na phra.se de um illus· 
tre publicista francez, o Sr. La.boult1ye, vie: 
ram todos elles depositar a sua sober:tnia 
politica nas mãos do Congresso Constituinte, 
reset•vando-se, p.ponas, a sua. autonomia. civil 
e administrativa. 

De maneira. que, ao sahirem do seio da· 
quella grande as~emlllétl, em vez de Estados 
completamente soberanos, como lmviam cn· 
trado, acllamm-se sobtwctnias limitadas, dentro 
do poder maior da União, que clles proprios 
haviam constituído. · 

Entret nto, na ••xecução da gramle lei fun· 
damental,na qual haviam collal.>ora.do-a Con· 

. stitui~.ão Federa.! d:1 União-não tardaram a 
surgir duvidas o pretenções descabidas pot• 
toda' a. par•te, affirmando os mesmos Estados 
que, apeza.r de terem cr·cado, pelos tlrtlgos du 
Constituição Feder·al, esse tollo, soberano
maior·, que sobrepüc-se ús soberanias parciaes 
dos Estados,-estes continuavam no direito 
pleno de julgar dos actos da União, como de 
igual a. igual, ou em idontici:ls relaçües de 
soberania! ... 

. . Em out'l·as pa.lavms: os Estados, que 
tinham adoptado a Constituição, vendo nest:t 
um simples pacto compr·elrensi vo de estipu· 
laçües, em que luwlam li vremcnte concor
dado,-- entendiam, que licito ll1es fôr:t :tpttr· 

, ta.r-se delle, desde ~uo, a Juizo dos mesmos, 
a União procedesse de modo contrn.rio ao 
pcnst1111ento ou intuitos do pacto c·.elebrado ... 

Dahi dou~ partidos se originaram ; nli.o 
digo, pat•tidos políticos, pr·oprhtmonte tlitos, 
mas partiilos de ttdvo~·tltlos, de publicisttts, 
de jurisprudentes, de .inrisconsultoJ,- uns, 
da intm·pretação rostr·ictiva itccrett dos po· 
deres da União ; outr•os, Li:t i.IÜC!•prct~.~fi.n 
ampliativo. em Jl.vor· tlellt1; quero dizer: 
uns, cumo o meu honrado colloga pelo Rio 
do Janeiro, entendendo que, alem dtts 1\\cnl· 

dt1(les expressas nos n.rtip;os constitucionaes, 
nenhum outro poder• devia ser. exercido, 
nen l1um direito mais poderia ser a.ttrlbuido 
ao legislativo on ao executivo ela Uniií.o; 
porflue, tudo quanto não estivesse expr•esso, 
como privativo desses poderes,-tocava, de 
facto e de direito, ti. autonomia. ou á esphera. 
dos podere~ do~ Estados. 

0 Srt, Q. BoCAYUVA- V. Ex. sabe que 
esta doutrina foi condemnada e repellida. 
Iti..mesmo. 

O SR. AMARO CAVAT,OANTI- Perfeitamente: 
mas foi a que par•eceu-me vêr hontem sus
.tenr.adtt por• V. Ex .... 

Como itt dizendo : uns. que assim o enten
diam, e disputaram ;-ottt1·os, que, se collo
cando em terreno opposto, demonstra vàm, 
que it União mtbin., allim dos poderes expres
sos. todos os demais, ou quaesquer outros, 
necessarios aos seus grandes fins, comtanto 
que não lhe ti vesscm sido expressamente 
prohibidos na propria Constituição. 

A pt•etenção elos ultimas tirava. a sua. razão 
tle ser do que os escriptores americanos cha
mam implica ou inci•lcntctl potoers, isto é, 
poderes implicitos, que decorrem da. propria 
na.tureza. das attribuiçües conferida.s. 

Refel'indo-se, por exemplo. ao Con~resso; o 
gro~nde Marsltalt, que ha pouco citei, lleixou 
bem accentuado o, com elle, os com montado
res mais illustres :-que comp~te ao mesmo 
decretat· todas a.s leis e medida.s, com inteira 
tliscriçüo quanto aos modos, que lhe pare
cerem melhores em bentlcio tio povo; o que 
outro não foi o pensamento do legislador con
stituinte, quando lho deu o dil•eito do fuz~r· 
as leis, necessarins e convenientes (nccc<sariJ 
aml proper), nos termos do § 18 da secção I§;• 
tio 11rt. I o tht Constituição Fedem!. Peço 
licença. p:1l'a. ler a.o Senado, fazendo a versão 
dos tt·echos, a que t~lludo (tê) : ·. ' 

« This la.tter contention der i ved much·sup
port J'rom the fact tlta.t tl1ere wet•e ccrtain 
powers that had not been mentioned in the 
constitution, but which wcr·e so obviously 
incident to a national government that they 
mu;;t bo dccmctl to bc raised by implication. 

«'l'lte powcrs oJ' thegovernment a.relimited, 
anel its limits are not to be tmnscended, But 
tlte sound constructiotr ol' tlte Constitution 
must allow to tho na.tional.legistature tlutt 
discretion witlr l'cspcct to the means by wltich 
the powers it conli:lr are to be carried into 
execution, which will e1Jable tlmt body to por· 
fot·m thc ltigh duties assigned to it in the 
manncr most, lienelidul to thc people. Let the 
encl IJe lsgitimu.te, let it IJe within t\Le scope 
ol' ths Constitution, u.n,lu.ll mcans wlliclt are 
:tppt•opriute, whiclt aro plttinly adop.ted to 
tltt\t um\, wlticll are not pt•ohiiJitoclbut con· 
sistent with the letter und spirit oi' the Con-
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stitution; are constitutional.» (Marshall, c. o Sn. Q. BocAYUVA-Foi por causa da vio· 
J., in M' Cultor.!~. v. Mm·yl•md .) . !encil1 exercida sobre os escravos. 

«Judge Hare sums up the matter by saying: o sn. AUAHO CAvALCANTI-Mas a respeito, 
« Congress is sovereign as rcgards the objects observa um illustre publici>ta: o artigo d~ 
and within the limits of t!Je Constitution, 1t Randolph não passou; entretanto, o que foi 
may use all pro per and suitable means for consignado na constituição, não conferia me· 
carryng th~ powers conferred by the Constitu· nores attribuições ao Poder Federal, em 
tion into etrect. The menns best suited at one dados casos. . . 
time may be ínadquate at an%!Jer; hence t!Je segundo 0 sr. Wa!Iter, 11rov:avelmen~e ma1s 
need for vesting a large discretion in Congress. de metade da Iegishção do congresso nuo tem 

« Nece.vsary a~·d propar are therefore as re;o outra "'arantía constitucional, do que a'intet•· 
gards legislation, nearly il' not quite syn· pretadlo libet•nl dus poderes impllcitos do g?
onymous, tltat being « necessary » which is ver no "'era! fundada, principalmente, no. d1s· 
euited to tl1e object and calculated to attain posição0 do § 18 da secção 8• do art. I' da 
tbe end in view.» (Lectw·as 011 Gonstitutiorwl Constituição Americana, ( corresponde_nt~ ao-

,' 

, .. , 

' ' . ':· 

. ~' 

Law.) n. 33 do art. 34 da Constituiçilo Br~tlena ) 
Faci! s~l'ia lembrar numerosos casos do pela qual é o mesmo Congresso n:utor1sado a -

ex•'rcicio desses poderes implícitos, pelo Con· f.,zer as leis, quê !'orem necessartas e conve· ' · · 
grosso da União Americana, taes por ~xem- nient.es, pnra dar execução a todos o; poderes 
pio: o direito dacl'eaçiiodeum banco nncional, investidos pela constitui\'ão no govet•no dos 
tantas vezes contestado e tantas vezes reco· Estados Unidos, ou em algum depnrtamento 
nhecido ; o direito de fazer o embargo de na· ou J'unccionario destes. . ~ 
vio;; nas aguas e nos portos da AmeriP.a; o Este§ !8 da secção 8' do art.l', e aseCQao 
direito de centralizar a liscalizaçiio das es· 4" d'o art. 4o, que da á Uni~o o direito r~e ga.-
tradas de ferro, em toda a União: o direito rantir aos Estados uma furmn. republlcana, ,_,_: 
de dispor acerca da navegação de todas as e prot~jel·os ~outra i!Jvnsües, ou commoções 
aguas, navega veis nos Estados da Un1ão; o intestin 1s, dtz o escr1ptor a quem me refiro, . _".;_: 
direito de intervir, concurrentemente com os -tem, certamente, na prati~a, dado_ encl~an· · ·<· 
Estados,· no que se chama i111a1·nnl i•"f'1'ove- ças razões e mo ti vos, allll.s acce1tavets e -~ 
ments, melliOt•amentos materiaes, no territorio confirmados pelo proprio povo, para _que os 

. dos Eseados; leis especines para a punição I poderes da União tenlmm. talvez, maLOr am·. 
. de crimes, praticados contra LIS leis ou ordens pli'tud" lle acção nos Estados, do q I! e aquella ·· 

e regulamentos da União, em geral; e, final· que lhes quiz conferir o convenciOnal Ran· · - ,,- ~-
m~nte, as leis sobre a. ~dmissão de ~stra_!l- dolph.. . ' · • · 
ge1ros, e sobre as sed19~es. ou consp!l'nç~es 0 Sa Q BOCAYUVA-Apoíado. . .'. 
contra os poderes pohttcos federaes, ( At•~n · · , . ·;-' 
anrlSeriitíon Latos) etc, etc. O SJt. :\MAltO CAVA!,CANTI. • ·E! que cs.a,,, .. ! 

Paro. todoS! estes mi~teres e muitos outros, interpretação larga,. acerc<l. da ncçao dos po- _,_ · 
que tem sido providenciado, não IJa faculdade deres politi"os, subs1ste a mes~a1 quando se ··> 
expressa nos textos da Constituição· mas, trato. (!e intervir na ord.em. pollttca. dos Es- ,~ 
não obstante as contestações levnnt , das nos tados, é lücil de vê r da J ur!spru~~nc1a adoP,- · 
primeiros tempos do. Federnção AmeJ•icana., t.ada pelas côrtes ,l'ederaes, a que Ji!' me r,!lfer!,· . ' 
os poderes da Uniã:o continuaram a agir, na e ainda agora o la~? lend~ o segumte (ld):. 
consciencia do dever "'Cral que lltes incumbia 1 Now tllc doctru1e laul do~vn by cluef-
em bem da Nnçiio. "· ' . ' justice Marshall IJ:nll on, wluch the .com·ts 

Quando se tratou na Convençito de bem as- 1 hnve constm~tly smce pt~c.eeded, m.ty be 
sentar as relações entre os poderes da União summed up 111 two proposJtJOns: 
e os dos Estados, um convenc!onal, ctelo que I« 1 .Every power nllcgell to be vestedtn the na· 
Randolpll, apresentou o segum~~ arttg~ Jlu.ra tional government or any or•gan thel'eof, must 
ser contemplado: O pode!' dn Umao tlcamves· be affirmntively shown to !lave been granted. 
tido do direito expresso. de tomar ~s reso!u· , Therc is no pl'esumption in f'a vour of ti te ex is· 
ções e todas as med1das necesstmas, para , tence of a pow~r; on the cont1·ary, the burden 
acabat• com os conilic~~s dos Estados entre si, · o!' proof lies on those wh~ tts.sert its · exi~· 
e entre estes e a Unmo...... . tence to ;point o1Jt sometlung w the constt· · 

Pretendeu·so, desde logo, que, SI este nrtigo tution whteh either expressly or by neces· 
fosso ~doptado, o~ ~stndos lec!erndos- ficariam s11ry implicntion, (dcduc~ão implicita) confers 
reduzidos á pos1çuo humilhante de simples 1·, • • • • ••••••••• , •••.•••• , , -
s.ervos do poder da União. ."'::::::.·:.·::::.·::.· ... .'., ...... ~ ........... . 

O Sa. Q. BoOAYUVA-V. Ex. comprehendo « There are also points ol' constl'uction on 
a raziio historica deste artigo. which overy court, lbllpwing a ~veU·e~ta· 

O SR. AUARO CAVALOANTI-Porfeitamente. blished pratico, wlll rcJuse to dectde, « bc· . 
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cause thay · w·e deamed to be o( a purely poli· 
ticaL natu1·e ..• » The5e poiilts are accordingly 
lelt to the discretion of the executiva and le· 
gíslative powers, each of which forms its 
view, as to the matters Ji1l!ing within its 
sphere, anel in acting on that view is entitled 
to the obedience of the citizens and of the Sta· 
tes also. 
« lt is therefore an error to suppose that the 

judiciary is the only interpretar ol' the Con· 
' stitution, for a largo field is lelt open to 
the other authorities of the govet•nment, 
whose views need not coincide ; so that a 
dispute between those authot•ities, although 
turning on the meaning of the Constitution, 
may be incapable ofbeing settled by any legal 
proceed ing ... 

« 2. When once the grant of a powet• by the 
people to the National Govet•nment has bean 
estaôlished, that power will be constt•ued 
broadly. The strictness applied in determi· 
ning its existence gives place to Jiberality in 
supporting its application. The people - so 
Marshall.all!l its successors have argued -
when they confcr a power, must be deemed 
to conter a wid.; discretion tts to the means 
whereby it is to ·be used in their se1•vice. 

« For their main object is that it should be 
vigorously and wisely, which it cannot be, 
if the choice of mathods is narrowly l'e· 
stricted ; and while the people may well be 
chary in delegating powers to their agents, 
they must be presumed, when they do g1•ant 
these powers, to grant them with conficlence 
in the agents ,iudgment,allowing ali that Ji•ee· 
dom in using one means or anothedo attain 
the .desired end, which is needed to ensm·e 
success. This, which would in any case be 
the commonsense view,is fortified by the lan· 
guage of the Constitution, which authorizes 

. Congress « to make alllttws which shall be 
necessnry and. proper for cal'l'ing into ex
ccution the foregoing powers, ttnd ali othe1• 
powers vested by the Constitution in tlle 
Government o1' the United States, o r in any 
department 01• office thereof.«The sovereignty 
of tlle Natiomtl Government.,tllerelbre, tllough 
limited to specified objocts, is plenary as to 
those obJects » and supremo in its sphere. 

« Congress, whic cannot go one step beyond 
til e circle o1'action which the Constitution lms 
traced for H, may within that cil•cle choose 
any me~tn·s whicll it deems ~tpt for executing 
its powers, and is in its choise o1' means sub· 
ject to no reYiew by tlto com•ts in tlleil• fun· 
ction of interpreters, because tho people lmve 
made their l'epresenttttives the sole and ab· 
solute judges of the mode in which the gmnt· 
ed powers sh~tll be employed. ( llrycc citado)» 

Tal é a. doutrina. americana, e conlb1·mo 
com elln., 11osso affirma1• segummente. como 
fi~ 110 começar o meu discurso, o direito, 

que assiste aos poderes politicas da União; de 
adoptar o modo de inte1•vir nos Estados 
para os casos marcados na Constituição ; pois 
esta intervenção, ainda repito, é elo systema, . 
e está consagrada pelos proprios com menta
dores do direito constitucional americano, de 
onde trasladamos o nosso. · 

0 SR. COELHO E CAMPOS- Mas O nobre se
nador não o contesta. (0on{lrmaçc1o do S1·. Q. 
Bocayu~a .) 
. 0 SR. AMARO CAVALCANT!- Voltando da 

di:;:ressão, it que fui levado pela sequencia das 
ideias, que sustento, vou agora Sr. presillente, 
occupar-me dos casos historicos que o honrado 
Senador pelo Rio de Ja-neiro invocou, si não 
para combater a intervenção, ao menos, para 
asseverar que esta não se póde dar sem uma 
lei anterior. regulando - como e quando o 
governo ela União poderá intervir ..• 

O meu illustrado col!ega disse que só em 
dous casos essa intervenção se havia dado 
na. America, em Rhode-lsland em 1842 e, pos· 
teriormente, nos Estados rebeldes durante n. 
guerra de secessão, sem que, toda via, desses 
casos se pudesse argumentar em !uvor da 
compctencia do. executivo ou do legisla.tivo 
da União Brazileira, para hypotheses, seme
lhantes ti. de que se cogita no projecto do 
illustre Senador pelo Ceará. 

começo pedindo licença it S. Ex. para as· 
segumr que, além dos casos mencionados, 
outros tem tido logar na Amarica, j!i. em data 
mais remota, jit em data mais recente. 

0 Sn. Q. BOCAYUVA-Depois da Consti· 
tuiçfio 1 

0 SR. A~rARO CAVALCANTI-Sim, senhor. 
Leio nos oscriptores americanos o seguinte:·. 
(ló) «A obrigação de garantir mila !orma re•. 
pub!ic:1na de governo aos Estados, e de pro' 
tàgel-os contra invazfio e perturbações do
mesticas, é uma das impostas sobre os Es· 
tndos Unidos. A il!ação (implicatim) ó: que 
o cumprimento desse clever não de11ende ex· 
clttsivamente do corpo legislativo, mas de todos 
os departamentos do governo, ou, ao menos, 
de mitis de um dclles na parte que lbes cabe. 

«Até aqui o Congressotemassmnido a com· 
petencia de agir acerca da (1a1·antia dita, ·ao 
mesmo tempo que, de outro htdo, ó ao Poller 
Executivo, que se tem 1'equisitttdo p1·otecçc1o 
contra as perturbações intestinas, Segundo 
a natureza. do caso, o judiciaria tern pouco 
ou nada que fazer, sobre questões levantadas 
ex-vi destas disposições da ConstituiçiLo ». 
(Jud[Jo Cootey.) 

Mais: «0 Presidente da Republica. é obriga· 
do, dndtt a requisiçfio da le,qist~tura ou do c;;:· 
ccutivo do Estado, a suppi·imi1• taes pertur .. 
bnções pelo em prego de força armado. do. 
União, ou mobillsnndo n; milic\a de outl;'Os 
mstttdos. 
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«Assim em 1794 Washington .supprimiu a O povo de Rhode-Island, não podendo accom· 

chamada Whisky instm·ectirm em Pennsyl· modar-se i't essa condição por mais. tempo, 
va.niacom a milicia de Pcnnsylvania, New Jer· fez convocar, revolucionariamente, (porque 

. sey, Virginia e Maryland. Foi esta~t primeira obrava fóro. da carta do Estado), uma assem
vez que a Unií'io ttffit•mou.pelo facto,tt sua in· bica constituinte, e esta elaborou uma con· 
tervençiio armada nos Estatlos, o que causou stituição, segundo a qual foi libero.listi.do o·· 
não pequena. impressão no espirita publico. direito do suJl'rgio popular; e, nos termos da 

Em 1828, por occasião de ser executada n nova constituição, ibra eleito um novo gover· 
tarilu federal, manifestamente proteccionista no do Estado. 
dos Estados manufactureiros, a Cttrolina elo i'ifas o governo existente, que então se de· . 
Sul, julgando-se o!fendiàa na oua condição nominou o governo da carta (charler gouern
de Estado agricola,-declarou peltt sun. Jegis· nw11J é, que não esteve disposto a obedecera 
!atura que ·a tarifa da União em nulla, por esse segundo governo, adoptado revoluciona-
ser contrat•ia à Constituiçiio Federal. riamente · •. .· 

Esse acto de resistcnciaaberta daquelle Es· E querendo reagir, sem, comtudn, contrà.-
tado foi, ainda ·depois, reforçado por uma riar ns aspirações liberaes do povo, convocou 
Convenção, reunida no mesmo Estado, a qual tambem uma constituinte, partt deliberar' 
não só t•econlleceu o dit•eito Jbt•mal de o povo sobre a constitui~ão do mesmo Estado. 
desobedecer it essa e á outras leis da União, Dahi a existencin de dous governadores, 
reputadas inconstitucionaes, mas ainda, o de cada um delles apoiando-se nos actas de uma 
o Estado da Carolimt do Sul constituir-se,em Constituinte, o que importa dizer, - a situ-
governo separado, si as circumstancias assim ação revolucionaria do Estado... . 
o aconselhassem... Achavam-se as couzas em tnes condições 

O governo federal não devia fica:t•.impas- quando deu-se :l. pt•ioão de determinado indi-
sivel tleante dessa demonstração ~ediciosa. vüluo, pelo commnnclante militar do governo 

Com e!feito, emquanto o Congresso autori· da carta; -aquelle propoz a sua acção ).lOr 
sara o emprego dos meios materiaes pum ns- damnos, ttllegando ter sido p1•eso, inconstLtu
ssgurar a perJepção dos direitos aduaneiros cionalmente, isto é, em virtude de lei mar
nos portos da Carolina do Sul, o Presidente cial, que a constitui~ão f~deral não autori
da Republica, a seu tut•no, chamou aquelle sava no caso. 
Estado, por uma proclamação, à observancia o SR. Q. B0CAYUVA- Por um poder que 
do dever para com a Nação, conjurando to- não era legal. · . 
dos os seus habitantes a bem pesar as con-
sequencias da rebellião, a qual, alem do mais, O SR. AMAROCAVALCANTr-E' de vêr, que o 
seria um acto vergonhoso para o'paiz. queixos9 tivera em vista, fora, principal-

·., . 

'" L' 

, .', L ' 

. ' 

' ' 

' " Taes medidas bastaram pam 0 desejado mente, conseguir, por esse modo indirecto, 
e!feito, sobretudo, porque os outros Estados, que ajustiça Jederal julgasse illegal a auto- : 
para os quaes appellara a c111•olina do Sul, ridade do govemo da carta... . · · . 
não quizeram adherir it sua causa. A questão chegou, por via de rec.urso,. até : 

. E com tudo, o que ficou patente, ó: ainda. a côrte suprema da União, 
desta vez, 0 governo fedem! não deixou ue Tenho aqui (most1·anúo wn liv1•a) a integra'. ;: -. 
firmar o seu direito de intervir, em garantia. do respectivo aresto, um dos Jna.is luminosas~ .· .. 
da m•dem c da integridade da União. sem duvida· . ,. , 

Em lS<JO a 1842 tendo rebentado uma re- O Sr:. Q. BocAYUVA- Leia a senten~.a do 
bellião na Rhode-rsiand, o Presidente da Re- juiz Tanay ..• 
publicaautorisou a mohilisução da milicia ele o SR. A11I,~no CAVALCANTI- Um dos fun
Massnchussets c .connect.icut para entrar ~l.tt- dttmcntos destn.-é :t confirmação do principio 
fJ'!;lello E;;tado, Sl Jbssc preciso, o que, alms, de que o Podet• Judiciaria não interfere em 
na.o chegou a elfectuar-se, pnr terem. as pro- matcria puramente politica, isto e, ahi se 
pt•ms tropns .c!a Rh~de-Isla~d conseA'l;ltdo aba· declara ucromptoriamentc, que, tendo 0 po- · 
fur u robellmo, CU,]O cheio Dot•r f~t_preso c der da· União intervindo pelo reconheci· 
condemnado por ct•tme de alt11 trttluçao. monto, que 1\lz ~la legitimidade do "OVerno da 

Antes, porém, do proseguir, s'eja-me licito carta, - não rest:wa competenci~ ao Potler 
deter-me um· 'pouco sobro o cttso da R h ode- .Jmliciario p:tm interferir com :t sua decisão. 
Islnml. • E do expo~to vô o Senado, que, tambem no 

Este Estado, muito eml.Jom constituído L'e- caso da lUJOdo·Island, houve interv nçfio do 
publicanamente na Federação, consel'VtWtt·se govm•no 1ederal-dr•súo que este rrconheceu 
dentro da mu•ta dtts g'tlmntias ou clir:·itos, um ~os governos locttes,· como sondo o lcgi
que lhe lbPu outorgadtt no tempo ele Cm• los 11, c limo. 
em virtude da quttl sumente os proprietnrlos E por isso, como exemplo in vocauo pelo 
crttm reconhecidos eleitm·e~:. honrado som1dor do Rio do .Tttnoiro,no intuito 

.. ' '~ 
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de comhntel' o ~ireito dessa intervenção, o O SR. AMARO CA VAT.CANTI - Agora, é 
caso não me parece o melhor,ou procedente ... opportuno examinar uma questão incidente : 

o SR. Q. BooAYUVA dá um aparte. si ê indispensavel a existencia de lei anterior, 
regulando os casos e os modos, para que o 

O Sa. AMARO CAVAI.CANTI -Então muito governo federal possa intervrr, dadas as 
bem; estimo mais, que estejamos de accordo. hypotheses do art. 6° da nossa Constituição. 

E a proposito direi, !Linda que d_e passo,gem, O meu illustrado collego, do Rio de Janeiro 
que quando outro dm procurer conc"rrer o,ffirmou esso, necessido,de, e que assim se hou· 
para que nesta casa se esto,belecrsse debo,te vero, procedido no, Arnerica, onde, diose S. Ex., 
sobre o, situo,ção politico, do Estado de Pernam· -o, materia fora regulada porumo, lei de 1792, 

· buco,não tive em visto,, que oSeno,do_to!Uas~e modifico,do,por outra, de 1795. 
delibero,ção extempomnea, com relaçao o, legr- Em these, Sr•. presidente, sustento, desde 
timidade dos poderes. que alli pretendem .o. jà, o contrario, o.dopto.ndo, de prei'erencia, o. 
posse do governo do Estado; não, c~rtamente; . opinião do meu illustro.do colleg<1 do Cearà, o. 
mas quizera,apenas, que em materm de tanta esse respeito. Os textos, clo,ros e precisos da 
relevancianão fossemos esto,belecer um prece- Constituição, como os de que se trato,, não exi· 
dente que, mais to,rd~. i!Upor·to,sse o cercaa- gem. regras de lei especial para a sua ex
manto virtual de o,ttrrblllçao dos poderes da ecução e cumprimento. 
União reltttivamente aos Estados. Isto é, Mas fo,llemos. primeiro, da pratica ameri· 
não queria que do nosso proceder n_egativo. se cana, que se nos indicou, como o bom exem· 
inferisse a fo,lto. de nossa competenma para rn· plo a seguir em taes casos. 
tervir em dados casos, como ainda hontem Sr. presidente, o, lei ou acto de 8 de maio 
o honrado senador pelo Rio de .Janeiro pre- del792organisouo. milicio, naRepublicaAme· 
tendeu concl11ir do,trecllo i.le uma mensagem ricano., instituição, que corresponde à nossa 
do pre5idente Tyler, eom relação aos n_ego· guarda nacional,-regulando o alistamento 
cios . de Rhode·Island, de que acabet de dos cidadãos, 11 divisão das tropas em com· 
Jallar. po,nhias, batalliões,brigada5, etc.,e bem assim, 

o Sa. Q. BoCAYUVA-E não interveiu. o mais q~1e se fo,zia rmster sobre a disciplina, 
exercícios dos milicianos, etc. Essa lei foi ex· . 

O Sa. AMAR.O Ct.:VALCANTr-Desculpe V.Ex; pedido, em cumprimento dos §§ 15 e 16 da 
penso poder atnrmar o contrario· secção 8 • do ar:t. t• da Constituição Federal ; 

O presidente Tyler mandou que o. milicin. -mo,s, de torma o,lguma, se referiu,para re· 
de Estados f'rontliliros estivesse prepo,rada, em guiar. aos casos em questão. 
pé de guerra, pam opera.r à voz de ordem; A lei de 1792 foi modificada por outro. de 
e si · sta não chegou a ser dada, e porque a 2H de fevereiro de 1795 -e nesto,, sem mudar 
rebellião J'oi logo suffocado,. Mas, ainda assim, de objecto, se decJo,rou que o Presidente.dos 
o que mais contribuiu paro, este resultado, foi Estallos Unidos tinlm o direito de mobiliso.r a 
justamente o acto de manifesta intervenção milicio, dosEstauos para asseguro,r• (L e"tecução 

· daquelle presiilente, tendo reconhecido o go- das leis da União, e supprimir as insurrei· 
verno da· carta, e annunciado a SLHt resoluç.ão çües ou repellir as invo.sües nos Estados. 
de entrar com o. forç:t, como atrás ficou dito. Ei.> tudo que ha nas leis invocadas da Ame· 
Dos considAro,ndos da sentença do, Suprema rica do Norte. 
Corte Feder11l, que passo a ler, ( IIJ) se ve. E ninguem dirà, que srJo.m leis regulo,doras 
que esse acto tbi reputado int~rvenção Iegi· da intervenção constitucional do governo fe· 
timo. e effectiva. a qual, sobre tudo, foi o que dera.! nos Estados -,pois outro fo)ra o seu ob· 
poz fim ao movimento sedicioso contra o go· jecto mani t'esto. 
verno da carta· . · O lacto dlt lei de 1795 r•eferil•-se à mobilisa-
. « Tlte intar(el·cnca of tlle P(esiclent, by an· ção das milicias para aquelle fim, niío o ~e

. nouncinq hi.< dctel'u;inalion, was the,·afore a< gula de modo o.Jgum, -quando, ao contro.rro, 
cffactual as i( thc mititia l!acl been assamblad ueixou à discl•içiio inteira do Presidente da 
wule1· his ortlars .. . » Republico,- o julgar do. opportuni.lade das 

A prudencia, mts formulas ou mo,neiras do, circumstancias, e como e quando convenha 
intervenção, ni'í.o significa que o presidente Jt1zel-o, relativamente à intervenção, a quo,l, 
o.mericano duvidasse do seu direito de in· aliús,como,jà disse, não s~dàpela forçaarmll
ter•vir, quando alias 6 mesmo de regra, em da, sem prévio. proclamaçaç aos pe~turbadores 
casos taes do perturbaçi'Lo intestinfl, que o ou rebeldes, chamando-os o, paz e o. ordem. 
presidente nãoeffectue a intervenção arml\do,, E quer sabor o Sen orla a razão explic11tiva 
sem que primeiro proclame nos Estados ou da, flisp:1siçi'Lo llit lei de 1793, o,liás e_:scusadtt, 
aos seus l111bitantos emlL!Cttt, pflro, q uo volt.em, po 1• "ViL' expt•essa no § 15 d<t secç11o 8" do 
em obediencio, dtt Constituit;iio, it puz e tL lll't. 1" d:t l ·onstituiçi'Lo ? Eu di!·ei. 
tranquillidadc'. QLmndo Wo,sllington teve, pelo. primeit·o. 

o Srt. Q. BocAYUVA- Apoi[ldo. vez, de intervir, em 1794, com Jbrça armada 
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nos Estados, elle fez para isso mobilisar as Senhm•es, não preciso insistir que as leis, 
milicias de mais de um Estallo ; e, como na que venho de citar, não o fol'am, não· são, 
Constituição esse direito tle m·,&ilisn•- ct míticin reguladoras dos casos o modos por• que a · 
está. conferido 'ao Congresso e não ao Pt•esi· intervenção so deva dar nos Estados. E a 
dente, levantou-se uma duvida a respeito do verdade sobre este ponto é: que não se me 
acto do mesmo. Estrt duvida era sem funda· apontaril, nem lllt America do Norte, nem na 
menta, desde que o Presidente agirt. em tal Suissa, nem nrt Republic~,t · Argentina, nem 
caso, não como simples autoridade civil, mas, em con!ederação alguma, que me conste, essa 
como chefe supremo, que é, de todas rts Jbr- condição legislativa, sem a qual, o governo 
ças rtrmadas drt União, que lhe devem obe- centrrtl da União nüo devn. intervir ..• 
diencia, quaesquor que ellas sejam. Ousa1·ei mesmo dizer ao.Senado, que uma 

Todrtvin., prtm acabar com a duvidrt, o Con- lei neste sentido se:·á inconveniente, sinão 
gt•esso, ao votar a lei de 1795, encartou ·prejudicial, em vista dos intuitos do legisla· 
nellrt n. disposiçüo expressrt rtlluclidrt ; - e tthi dor constituinte; porquanto, nem sempre se 
temos todo o alcn.nce clrt mesma. durá · n. perturbrtç,iío ela ornem publica em 

o SR. Q. BoCAYUVA dá um aparte. um Estado,justamentedentro das hypotheses 
formuladas ou p;•evista.s na lei ; além de que, 

O SR. AMARO CA VALCANTI-Ora, do exposto esta poderá servir, pm·rt ageitarem-se pretex·. 
verificn.-se que n.Jei de 1795 veiu n.penn.s con- tos de intervenção, com fins eleitoraes, ou _ 
sagrar uma disposição constitucional existente simplesmente p:wtidarios... . . 
sobre a mobilisaçüo da milicirt ; mas, rtnt.es Estes mrtles, que o meu honrado collega 
drt qual, e, sem duvida, n.certadamente, j,·,, ll receia, sem uma lei previa e reguladora,. 
Presidente tia Republica. havirt intervindo eu reputo -os maiores, ou mais possi veis ,justa- · 
nos Estados com forço. armrtda. E mesmo mente, sendo conhecidas as condições ou hY· 
podia fazel·o, e o tem feito, sem usar drts mi· pot!teses legaes, em que a intervençüo seja 
licias, movendo as proprias .tropn.s federdes, obr1gada... . 
desde que lhe sobrevem o dever de proteger 
OS' Estados contra rts perturbaçues intesti· O SR. Q. BocAYUVA -Mas n. commissão 

nüo aconselhou isto. nas ... 
0 SR. COELHO E CAMPOS - Isto é pratico ; 

um governo é isto. 
0 SR. Q. BoCA YUVA- Isto é um Poder Exe

cutivo forte de mn.is ..• 
O SR. AMARO CA.VALCANTI -As outras 

. questões, que então (refiro-me á lei .ttmeri· 
cano. . de 1795) surgirn.m, forn.m: 

-A quem competiu o commando das forças 
milicianae, qu11ndo rt set•viço dn. Uniüó 1 

-Por que tempo deviam servir 1 
-Si eram obrign.das n. servir fóra do terri· 

torio da União ? 
Qun.nto á primeira, entenderam !!mit.os 

que, pertencendo aos Estados n.s nomeaçues dos 
officiaes,assim devia sel·o em relaçüo ao com
mando dito. Na pratica, porem, se fez o con
tmrio, obedecendo as milícias ao comman· 
dante, indicado pelo gove;·no federal. 

Quanto li. segunda questüo, uma lei resol· 
veu que servit•in.m por tl'•'S mezes apemts ; 
mas esse prazo foi, postePiormonte, levrtntado 
pura seis mezes, e, depois, para nove mezes ; 
e na guerra da secessüo, servit•a.m por 12 
mezes, e ate por mais. 

Quanto á ultima dltvicla,- si rts miliciu.s 
chamadas a serviço do governo J'edeml de· 
viam servir mm da União, conveiu-se em 
rtue em mn.is do :wcortln com :1 n:tturez::t dtt 
instituiçiio, que o cidad~o milici~>no só J'osse 
obrigado a servir dentro das J'runteiras do. 
Republico.. 

0 SR. AUARO CAVALCANTI -Estou pro· 
curando n.ssentn.r theses geraes na argu
mentaçüo. 

Sr. presidente, continuando a tratar dos 
exemplos de intervençüo armaria nos Estudos 
pelo governo federn.l da America, u.inda devo 
lembrn.r, alem dos occorridos durante a 
guerrn. dn. secessão, de que trn.tarei n.deante, 
os seguintes: -o. que Joi prn.t.icnda p2lo presi· 
dente Grn.nt, paro. suppln.,ltn.r motins e per· 
turbações em diversos. Est!tdos do Sul; - o 
cn.so de Luisiano. em 1873,- onde dous !!O-· 
vernos di$putavn.m pelo. 1orça a posse doEs·. 
tado, e em que o Presidente da União inter
veiu com tropn.s federaes, para manter · 
aquello dos contendores, que lhe pareceu 
o legitimo ; - e, finalmente, a intervenção 
do Presidente Hrtyes em 1877 no Estudo de 
Pennsylvn.nia. pura supprimir os graves tu
multos que ali si dern.m, por occasião da cho.· 
mado. guerra dos caminhos de ferro , . 

Com relaçiio á. guerra da secessüo, ou si 
tome cm considera~•ão o seu período inicial, 
em o qual o Presidente fez de dict::tdOl' em 
tudo que ordenoü contra os Estados rebeldes; 
ou sl enc11re a continu(\ção dri. guerra, du
rante a qual, o mesmo agiu revestido de todos 
os poderes, mesmo extm-constitucionaes, que 
lhe conlel'iu o Congresso; ou si considere, 
11mtlinente, o período post bt~llum, dtt recon
strucçiio dos Estados vencidos; uma lição 
Uitictt, um so precedente, se pódo d~thi inlerir, 
e é: -que o governo Jederal da União Ame· 
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ricana tem sempre firmado o eou direito so· 
berano de intervir na vida dos Estados l'e· 
derados, accentuando, por factos, a compe
tenciado seu logislativo ou do seu executivo, 
~egundo os casos e as circumstancias. 

Mas deixando, acaso, de parte o pe1•iodo da 
guerra; que se viu depois? . 

Dado o assttssinato ele Lincoln, assumiu a 
presidencia o Sr. Johnson, e este nüo duvidou 
que lhe competia, nüo só reconhecer, como 

. Estados da Uniüo; aquelles que se haviam or
ganisaclo durante tt guerra. sob a protecçüo 
das aJ•nuts unionistas, mas tambem, nomear 
governos provisorios para os outros Estados 
vencidos, auto1•isando-os a convocar conven
ções pa~•a a sua constituiçüo definitiva dentro 
da Uniüo. 

O Congresso Nacional, reunido, niio esteve 
por esses~ outros actos llo Presidente,-avo
cando, sob1•etUllo, para si a autoridade priva
tiva de admittir, ou nüo, os Estados rebeldes 
à federaçüo, segundo as condições, que pa
recessem convenientes . 
. Com esse pensamento nomeou do seu seio 

uma commissüo composta de 15 membros, a 
qual incumbiu de tomar conhecimento da ma-

. teria e de p1•asorev.er as regras precisas, isto 
é, as novas condiçues, observadas as quaes 
sómente, seria approvada a admissüo dos re
eridos Estados. 

Os que niio se sujeital'ttmlogo à estas con· 
dições, foram postos sob o governo de auto
ridade militar, tendo esta poder discricio
nario, p~tra promove1• e realisar a consti
tuiçiio legal do respectivo Estado, na fórll)a 
indicalla pelos actos do Congresso. 
. Varias desses actos, muitas vezes, sem a 
men0r base, expressa nos textos constitucio; 
naes, J'o:oam vetados pelo P1•esidente da Repu
blica; mas, nüo obstante, foram promulgados 
pelos dous terços de votos do mesmo Con
gresso, e cumpridos ; o em vil•tude tlelles, é 
que os Estados rebeldes entraram, de novo, 
n11 Uniiio Americana. 

Tire cada um de taes factos a li~iio, que 
quizer ; mo.s o que nellos se vê, ó a J'm·çtt so

. bera na dos podere~ da Unilio, aginrlo, quando 
e como convem, em bem da indissolubilidade 
desta, sem r1ue lhe sirvttm do obstaculus as 
prerogativas, tantas vezes, invocadas da sobe· 
rania estadoal. .. 

Quando estudante na Amet•ica, tive occasiüo 
rle ouvir o emerito professor Story, e este, tra
tando da sobemnia dos Estn.dos, disse: «Atten
dei, süo sobeJ'tmias limit<~dtt•, dentro dtt sobe
ranilt nacionttl da Uniüo. » 

E' :tssim que se entende, e pratica-se na 
America. 

O SR. Q. BocA YUYA ...:. Soberanos, dentro 
da Con~tituiçíio. 

0 SR: AUARO CAVALCANTÍ- Perfeitamente; 
e para concluir este ponto, vou ler ainda uma 
possagem que encontro nos commentado-
res (18) : · . 

« lt is now admitted that the Union is not a 
mero compact betwen commonwealths, dis
solublc at pleasure , but an intrument 
of perpetuai etncacy emanating from the 
wholo people, and alterable by them only in 
tlle manner wllich its own terms describe. It 
is an indestructible Union of indestructible 
States. It l'ollows from recognition of tlle in
destructibility ol' the Union, that there must 
somewhere exist a lbrce capable of preser-
ving it. · 

«The National Government, is now admitted 
to be such a force: It can exercice all powers 
essential to preserve and protect its own exis
tence and that of States, and the constitu
tional relation of the States to itselt and to 
one another.» 

-Depois ela gue1•ra civil (1861-1865) estes 
pontos estüo assentados: 

- Nenhum Estado tem o direito de de
clarar um acto do Governo Federal invalido. 

- Nenhum Estado tem o direito de sahir 
(secede) da Uniiio. · 

- A unica autoridade competente para 
dicidir, afinal, sobre tt constitucionalidade 
de um acto do Congl'esso ou do Executivo 
Nacional é o Judiciaria Federal. •• 

«But i!' the question be a purely politicai one, 
it may be incapable o r being decided by any 
court whatever, and in such cases the deci."' 
sion of the po.itical del)artments · (Congress 
or the President, as the case riiay be) o r the 
Feder·al Government, is necess:·Lrily final, 
though, o!' cours, liable to bo reve1•sed by a 
subsequent Congress ar President. ,:.The 
cases which arose on « Reconstr.uction 
Act», . nl'ter· tlw · war of secession, a1l'ord an 
illustrntion. 'l'he attempts made tlil bring 
tllese Lle!'ore the courts fniled, and the acts 
were enforced (Georgia 1), Stanton, 6 \Vall, 
p. 57.) . .• 

················~························· 
« Where the President inte1•feres with a 

State IHl does so. either under hisduty to give 
elfect to the legislation ol' , :ong1•ess, or .under 
t11e discretionary executive function, which 
tlte Constit. lms entrusted to him. So H' any 
State were to deptwt from a republicn.n form 
o!' govornment, it would be his lluty to bring 
tho fttet to the notico of Congress in arder 
that tho guamntce oJ'tllat form contained in 
the Constitution might be madf'l eiTective, 

« IJ' an insm•t·ection broke out against the 
liUtltority ol' the Union, he would ( as in 
1851) senll Fedet·al troops to suppress it. H' 
tltere should bo rival Stato govcrnments, 
eaclt claiming to bo legitimttte, the ·Presitlent 
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might, especinlly ir Congrcss were not sittill{l', 
l'ecognüJe nntl support the one wllich he 
deemed rcgulnr nnd constitutionnl. (') 

Ahi temos nestns poucas linhas a boa dou
tt•imt du. competencia dos 'lous poderes políti
cos dtt Uniilo, em materiu. rio intervenção nos 
Est·-tdos; sendo, sobretudo, ponto assentado 
na Amorica, que, mts perturbações ou com· 
moções intestinns, proprinmento ditas,- o 
dir:eito de agi1· toca, de prel'erencia, ao ex· 
ecutivo ferleral. . 

Passando [lgora, t< trntttr d11 matcl'il1 stricto. 
do projecto, direi : voto em favor das con
clusões dos pat·eceres, o contrt< o projecto 
( mttito bem) ; nilo porque desconhe,,[\ os in
tuito3 pat1•ioticos com que Jbi elabomdo e 
li presentado, pelo seu tligno t<ntot• ... 

O Stt, Q. BocwuvA- Apoiado. 
O Sn. A:llARO CAVAJ.CANTI . . • antes re

conheço-os; podendo, mesmo, dtu> testemu
n\10 _11o Senado, de que, prévit~mcnte ú. sua 
aprcôonto.,,iio, ti v o raziio e ensejo pi1ra j ul
gar da; intenções de patriotismo, que lm· 
vittm gaittdo S. Ex·; mas porque entendo 
que o meio indicado no projecto nilo ó o mais 
j?rollcuo, nas circumstancias. ( Apniados,) 

Tam lJ~m nilo voto contra o projecto, por 
julgai-o inconstitucional ou fura da nossa 
competcncia i qut~ndo, ao contrat•io, dll con
trovet•sit<, que tenho sustentado no debato, se 
deve -infet'it• que mantenho e adopto uma 
clout.rina cel'tamente opposta .. 

Os podere~ da Uniilo podem e devem intér
v~r n11 ordem politica dos Estados, para casos 
idea"ticos ou semelhantes ao de que estamos 
tratando. 

Estou, porem, convencido de que, com 
relação t\. n.ctual guerrll do Rio Grt~ncle do Sul, 
a paz, que "toclos queremos,nilo virá. do artip;os 
de lei, mas das disposições ou condições das 
partes eomlJatentee. 

Meios de toda ordem se devem empregar, li 
todo o momento, e a todo o custo, parn.acahar 
com e;~n. guerrn. funesta, ril1 qual, totllls 
st~bcm, n:1o h:wm•:'L vencotlorcs, l'On.\.mento 
ditos. 

O quo se chamam vidoria~. siio outras 
tuntn.s · clesgrant~s, maiores ou menores, a 
lamentar, pat•tÍ a causa dll patria. (Nt!nw;·osos 
apoiados,) 

A diffienldado ela paz tem vindo, ao que 
p:1reco, dos motivos elo adio, ou cl11s crueis 
rovindictas com que so originou tão lamen
ttwel dosgrllí'~ naqueUe I!Mtldo ! 

(') Ji:~tl's, o outt•oR tt•oailnH1 dtntlnN no •lisont•Ro1 fm•nm 
lldnH poln tll'nflOt' t11ll \'OI'Nii.o pu1•Lngne1.'1.; vitn, pnJ•ouJ, 
tUjnl no lH'igln"-1, p~n IIIO!hol' Jnlg-nt•-su dtt~o~un. t\/Jpli
~.:w.~;ão ou ;pl'llr:olloncln,·quantu an::~ LoJ'IIItlli 1ln r.HH La•o
vorHitJ. 

dHNAOO ji- '1. I 

S1•. presidente, V. Ex. sabe que, .is vezes, 
rompido um mesmo pat•tido em dons grupos, 
pela. simples divergencia. de idéas, torna-se 
coust1 tlitrlcil, sinlío impossivel, fazei-os, 
depois, volta.r ii uma reconciliaçilo i - e 
como não conta!' com essa dilllculclade, muito 
mo.ior, muito mais tenaz,-tmtando-sà de 
grupos que so accusllm de trahições, roubos 
o t~ssassin[ltos rociprocos, uns e outros pro· 
tendendo impor t1 lei, ou obter a posse exclu
siva. do proprio Estado?!... . . 

Situações destas, senhores, nilo se resolvem . 
por meros projectos do Poder Legi;;lativo. 
Alem disto, cotJsiuera.do o fim do' projecto- a 
intervenção do governo federal-,estll, nin-· 
guem ignora,que já. existe,-e, legitimamente, 
feita ú. requisiçilo do governo estadoal i e posso 
atnrnutr ao Senado, que o intuito do Presi-· 
dente do, Republica, intervindo, foi e é, como 
se pretende no projecto,-appressal' li pacifi· 
caçilo do Estt<do. . 

Pocler-se-hia., é verdade, admittir que, 
pe!ll intervenção cogitada. no projecto, se de-.· 
cla.rasse o Rio Grande do Sul em estado de· 
sitio, ou, mesmo, 11<!0 ainda le,qalmento consti·. 
tui,lo,-meios, que alguns reputam efficazes 
para li pt~ciflcaí•ÜO ... Cumpre-nos, porém, at
tondor, que tt~cs hypotheses já. foram lem
bradas. c discutidas llll outrll camara do Con
gresso, e por ella nilo adoptadas. 

Portanto, si o Senado quizesse encaminhai!· 
se por qualquer destes lll vitres, teriu., como 
consaquencit1, ficar isolado ; uma vez que a 
outra camo.mjiL manilestou a. sua opinião em 
con tral'io. 

0 SR. Q, BocAYUVA- Apoiado, • 

·'. 

.• ' 

--'· '·.' 

. .... ( 
. ' .. ,, 
' .~ 
·' 

--:'·,. 

0 SR. AUARO CAVALCANTI-Sr, p!•esidente, 
ó sem duvida da maior pondemçiio a mataria 
do debate, c para n.ssentar as boas no1•mas 
do nossa jurisprudencia politicll a respeito, 
todos nôs elevemos concorrer, com animo des
prevenido, sem paixões, sem outro intel'esse, 
que niio sejll o de servil· com patriotismo. 

Quanto, porem, aos fú.ctos que se tem dos· 
enrolado no paiz, durants o curto período de. '; 
nossa oxpet•iencia republicantt, ombor:1 não · ·. ·yil: 
justillque os erros ou t~busos commetticlos ; .. '.~-~·. 
todavia, não raceio dizet• ao Senado, que ele · ·.'·'"-I 
lhctos taes se cncontmm simile~ ]lCI'{ailos em · ·· ; 
tmla pn.rl.a, em que ·se teeni. clatlci revolu~~ües .; 
poJil;icns de C<lr:wl.et•, mais ou menos ideni;ico , ,,1 ou semelhante ú.quellll, que se deu entro · .... 

1
. 

nós cm 1889. . · ·· 

O Stt. Q. BoaA YuvA-E pttssat•n.m-se também ... _

1 
no temJJO do impm•io. . 

0 SR. AMARO CAVALOANTI-NÜO }ll'eciso re
cot•rm• ú. ltistot•in. tio outros povos ; cm nosso 
pttiz l;emos um conl't•on l;o tio situa<,>11o, sinilo 
ttlon tictt, em• tamcn te, mui to somollm ntc, 11 tli 
nos rn·oprios detalhes. 

r 
!.!' 

•'·' t 
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Não é preciso lemlirar ao Senado, que o Sr. em: «Quanto peior, melhor.» (Alguns iSrs. 
n. Pedro I, apezat• de ter sido () outhorganLe scnwlol'~S r/ao apilrtB.<.) n . 
dn. constituição do imperio, n.chotJ-Sc logo em Em 1832 n. situação continuou, de mais O. 
lucta abertlt com a primeira u.ssemblétt nacio·. mais, ttgito.,la. No Pará 1'ôra assassinado o 
na!, eleit11 nos termos du. mesma. commumlu.nte mi!it11r da .comarc11 do lUo 

E, de c11pricho em cn.pricho, do lucta. em Negro, o · depoi', prochlllla(Ja. esta. como.rc11 
luct11, com o corpo legisbttivo, elle viu-se, m1 em pt•ovinciu. sepa1·ado.; em Pernllmbuco de
tl1l'de de 6 de 11bril, n.bomlonaclo ,pelas forças ra.-se o movimento seclicioso de 14 de abril 
publica.s, à que se amp11r1.tVa, o dtlhi n su11 e, em consequenei11. delle, a terrivel guerru. 
abclicação 1111 manhã de 7 de.o.bril de 1831 ... dos Caúa;w.<, que durou 4 annos; tlqui na 
· Seguiu-se o ·Governo da Rcgencitt, composto cttpital, os movimentos revolucionarias de 

· de homens que se ttppelida vam-os p11triottts, 3 e 17 de abril, promovidos pelo pt1l'tido 
. e que tinham por mira -rest11belecer a leg11· exaltado com o llm ae apodemr-se do "0-
lid11de. · E tam11nlia ertl a fé qne os alimen· verno. Em 183:3 tivemos, logo ao com;ço, 
tn.va a respeito do grn.nde acto de 7 de abril, a revolução do Ouro Preto para depor a 
que, na fn.ll11 da aherturtl da assemhlén., a 3 primeira autoridade dtl provincia · a ma
de maio seguinte, a Regencia Provisoritl se t.tlnr.•n. de lG de tlbril no Pn.t•ti. ; tim~ sedieão 
externou nestes termos: (18) ... « elle (o 7 cle militttr no Cear:i, p:1ra depôt· o seu presi· 
abril) removeu os emb11raços que a. prepoten· dente ; c aqui nesta c11pi tal, emquanto o "O· 
cia, a intriga e a ignomncia muitn.s vezes vemo se mostrttva reccioso das pretençGes 
oppunllam ó.s vossn.s sabias deliberaçCies em occultus dos restaumdores, - espíritos ex
beneficio da patria; clle fez luzir a aurora da u.ltados promoveram os motins o arruuçils, 
felicidade ». que deram causa o~ serviru.m deyretexto,para 

Entretanto, emqurtnto uns vittm no ado o acto eh suspensao de ga1'antms de 15 ele 
de 7 de aht•il o rest11belecimento do impcrio dezembro, clm'anto a qual, foram presos, 
daloi e dn.IJonstitui~ão, outt-us, ·menos pru· process11dos ou desterrados, 47 individuas, 
dentes , queriam que a 'revolução conti:.: entre os qutt;Js o proprio Jose Boniftteio. 
nuasse, aqui e n11s províncias do imperio, Pttremos ttf[Ui e compttremos os fiJ.ctós. · 
afim de que fosse desfeita a ordem de cousas O primeiro Congr·esso dn. Republica Bt•azi· 
existente, ou, 110 menos, despojtldos do poder leirn. tlchou-se logo em !neta com o proprlo' 
todos nquelles que haviam merecido a con· l'unrlador da Republica e seu primeiro presi· 
fiahçn. do governo 11ntct·ior! dente constitucional. 

No mesmo o.nno de 1831 surgiram secliQúes E um c outro não ceclenclo no terreno elos 
e motins politicas por tod<t a p11•te. Logo caprichos e dtts revindictas, foi· o chefe do 
no começo de abril um11 scdi<,,ão militar na Estttclo levado ti pr11ticar o golpe 1'11tal de 3 
Ballia p;:ocurou depor o presidente d11 pro· de novembro! • ·· 
vinciil. e o com mandante du.s armtts, os qutte~, Entrett1nto, vinte di11s depois; só e·ttbantlo·· 

. com etreito, abo.ndonamm os seus postos. natlo dtts mesm11s J'orç11s, deante das quaes 
A' sediçíio da B11hi11 seguiram-se os movi· ttssig-!1111'11 o <lecreto d11 dissolur,ão do Con· 

mentos politicas ou sediciosos de Pornttmbuco, g-res~o. resig-nara o poller n11s 'mãos.do seu 
do Maranhão, do Pari, o desta capital. dun.~ srthstituto legal. 
vezes em cada umtt destas localid:uJE,s, e todos Mas a.gor•tt, como no 7 de abril, emquanto 
com intuito de der·J•ttbar ~.s nut.oridades ex is· uns entendit1m que se trn.tttvn. de simples sub
_tcntes; níio lhll11ndo da 'contra-rcvolu~iio tlc stitui,;iío legal,.ptl.l'tl conti.Jllllll' o governo es

. Pinto JJlwlcira, no Cearit, ao fim do mesmo tti1Jelccido ; outros, mais exigeiltes, <Jueritlm 
anuo. quu o tteto f'osso encttr:u1o, em tod:1s as snas 

Tacs factos trouxero.m ostrt const1quencit1: ptLrtcs, como urrltl, ravo!rH;ão, que devitt eles
a divisíio, cacl11 vez m11ior, entre os pt·oprios Jil.zct', aqui e nos Estatlos, totltl a ot·,lem do 
}tomeus do 7 de 11bril. cousas subsistente. 

De um 1\tdo, ficou o governo com o olcmen· o sa. COELHO m CA~!Pos:....Foi um11 c~~ 17 ,.;11• to,ctltiio denomilllltlo o partido motleratlo,e do galaria pel'lbitrt. · · . 
outro, o ptlrtirlo exalttltlo. Mas, omqnt1nto 
estes se deglatlin.vam, dizendo-se forlos man· O SR. A~IARO CAYHCAN1'I-Estou expon,[o 
te'nedores dtl Co:,stitui,;iio ; n.u lttdo dolles, os os litctos rltt ltistorin.; não estou fazendo cen· 
arriigos de D. Pedro I, que, tiO Jll'incipio, n''lll sut•:ts ti ning'twm. 
si quer, queriam n.pparecer no scemtl'io poliLi- Lcvanr.nu-se tt tliscnrdin. r. o tlemonio eh~ 
co, comevamrn a orgu.nisttt'·He cm terceir·o p~ll'- l'urin politictt por tutltt a ptlrt~! 
tiLlo, ti espt·eittl do momento de levttntat• n 
httndeirtt tltt restauraçi'Lo. 

Este pn.rtitlo, é escusado tliZtlr, nl'Lo ttHrtlo 
interesse mt consolida<;ão üo que existitt, tra
ballt11Va para a c11uso, do nml. A f.lua divisa 

(~) gs!ie p:n•Lldo l'oi clntmnd!l- Crti'OHIH!'Ú, o th~Rn 11• 

lmt•ot.wu oont n utut•lu do ll, PoUt•u Jt flCtwoitln olll 
.~ishôn, tt 21 rlo t:wtlittJIH'O do 1834. 
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E emquanto os despojados, ou os que tal se 
julgaram, procuravam, de todo' o modo, cer
cear o prestigio e a existencia do governo; 
este, por• sua vez, querendo sustentar a sua 
autoridade, ou precaver apropria existencia, 
1bi levado ao acto de 10 de abril, em cuja 
rede apanhou tambem 47 indivíduos, numero 
exact<>mente igual ao de 1833. 

Assim como os presos e pt•ocessados de 33 
foram absolvidos pelojury soberano,dn mAsi"O 
modo, os presos e desterrados de 92 foram 
restabelecidos em seus dil•eitos pelo voto 
soberano da amnistia. 

Mas, senhores, infelizmente, assim como 
em 1833, tambem em 1892, o deslecho dos 
factos não convenceu a uns e a outros, para 
que deixassem o terreno das deg'l<>diações 
p:wtidarias e das vinganças funestas, em be· 
neticio da ca.usa da. patt•ia!.. · 

0 SR, Q. BOCAYUVA-Apoia.do; esse é que 
devia ser o objectivo geJ•al. 

o SR. AMARO CAVALCANTI-Em 1834 ti 1835 
continuou a ondtL revolucionaria ; e prLra o 
simile ser perfeito, não t'J.!tou, siquer, no ul· 
timo clesses annos, o rebentar da guerra civil 
no Rio Grande! (Apoiados.) 

Em 1835, olhando todos em tot•no de tantos 
1'<1ctos alarmantes, no empenho de nchar ,já não 

·. digo, o meio de felicitar o paiz, mas de tirai-o, 
ao menos, das garras da anarchia, .resolve
t•am eleger para regente do imperio ao il· 
lustre cidadão Diogo Feijó (mttito bem), o mes
mo que, quanl!o em 18SJ, até nas ruas desta 
capital, dominavttm as furias soltas dtt anu.r· 
chia, ltttviu. s<>bido, como simples ministro l!u. 
justiçu., restabelecer o imperio da lei e a obe· 
diencia ás u.utoridades constituídas. (Apoiados.) 

E para que o Senado verifique as COI)di· 
ções, em que elle accei tara o governo do paiz, 
vou ler o trecho da sua ·1\J.lla, ao u.brir a as
sembléa. gertLI em 1836 (IG): 

«Nossas instituições vascillam ; o cicladiio 
vive receioso e n.ssustaclo. . . O vulciio . da 
anarchia ameaçu. devorar o impet•io; applicu.e, 
a tempo,. o remedia ... » 

Mas, apezat• da tem peru. t•ija de tüo nota.vel 
homem, u.pezar da sua intenção pura de bem 
servir e acertal',O da 11ua qualidade pessoal -
de não saber recull.r deante du.s necessidades do 
momento ; menos ele dous nnnos depois, clle 
julgava-se incapaz, ú. vista dos mitos elementos 
congregados... e resignou o podei'. dizendo 
em o manill:lsto, que l!irigiu á Naçiio (lB:) 
«Cumpre que Iu.nceis mão d~ outro ci1lu.düo 
que, mais hnbil ou mais feliz, mereça us 
sympi.ttllias elos outros pocleres publicos.» 

Estas ultimas palavms deixttm ver que a 
maior dilll.culdatlo vinhtt 1ln lucttt dos pro· 
prios pol!eres publicos, cujos capric1ws nüo 
podem, não devem, set• admissjveis oont1•a 
o bem ela Na.ciio r 

Quem sabe si, mutatis muta;1di.•, taes pu.Ia· ' 
vras ·não nos seriam agoru. applicaveis?!.,. 

Entretanto, ·senhores, todos os factos gra· ~ 
ves a que tenho u.lludido não serviram de 
aviso ba.sti.tnte u.os nossos maiores, para que 
parassem na carreira vertiginosa das desa ven· 
ças e das vingttnças partidarias; e continua· 
ram, e continuaru.m, ate que, na falta de 
outro remedia, (oram (orçados a appel!ar 
pa1•a uma criu.nça de 15 annos, afim 
ele que, violando a Constituicüo, assumisse, 
quanto antes, as suas u.ttribuições magestati· 
cas, como unico meio de salvar o ímperio e 
a Nação. 

E, agot•a, attendei : emquanto os. nossos 
maiores, em bom provando u. incapacidade de 
estadistas, achu.ram esse remedia extremo 
pu.ra sli:lvar o imJ?erio; nós outros ainda não 
sabemos qual sem o remedio heroico ·salva~. 
dor da Republica, nns circumstancias ditnceis 
em que .nos achamos ! • . . Uma cousa, porém, 
é certa, e é : que si os homens da Regencia 
tivessem contido os ol!ios e vinganço,s parti· 
darias, como deviam, muitos males se teriam 
evitado, e, de certo, maiores beneficias teriam· 
elles realis:tdo pu.ra .todo o paiz. . 

Mas, si para elles havia a excusa de que 
lhes 1\J.ltava a liçüo do passado; para nós já 
não existe esta excus•t; pois que ahi temos 
essa grande lição e experiencia, que elles nos 
deixaram. . . 

Sr. presidente, não admirá o radicalismo, 
com que toclos nós temos combatido os erros 
dtt Republica; ell<>apeuas ~cabu. ·de sahir do 
bet·ço, c é proprio da pouca idade. levar as 
cousas ao extremo dos proprios des~jo8, -
muito embora, quu.ndo suppõe chegar ao sue· 
cesso, se veja na presença de amarga de• 
sillus1o, por não ter previsto os obstaculos. da. · 
realidade pratica .• , 

E' mistet• contentarmo-nos com o solfrivel, 
emquanto não pudemos ter o melhor. ' 

Bons clesEtjos niio gu.rantem optimos resulta· 
tlos.E' precisow·ocurar i.trealisaçüo do nosso 
ideal na RBpublic~, dentro dos elementos, 
niío muito bons, que nos deixou o imperio ... 

A verdade actuu.l e esta : todos nós temos 
et•rado, e, portanto, é de razão que tocios nós 
concorramos pam emendu.r o erro. Nüo haj& 
receio de dizer a verdade das cousas aos 
homens elo governo, ·ou ú propria Nação. 
- nem tão pouco, o acu.nhamento menos 
justiíleaclo de cecler cu.do. um da sua opi· 
niiio ou cu.pl•icbo, em beneficio ela causa 
publica. 

O que urge, é gurLrdar o Brazil na sua ln· 
tegridarle, como concl,i~iio ela g·ranelezu. na· 
cional. (Apoiar/os,) O que,sobretudo, importa, 
ó provar ao ptLiz e ao estrangeiro, que somoe 
capazes .ele g!ll'!lntir n orclem, a liberdade e 
o direito, dentro das instituiçõeil repu. 
blica.nas, . 
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· E p3.ra. isto, Sr. prasitlento, nilo Võ,io outro ctive light on some doubtCul points o r publio · 
cn.minho, outro meio efficaz, que nfi.o s~ja., law. 
um a.ccordo rle vistas ilos bons repnblic:<nos, At the periúd o r the Americt~n Revolu· 
rle modo a impossibilitar, pam sempre, a per· tion, Rl)ode-Islttnd did not, liJ(e the other 
tnrbaçilo ela paz e da ordem publica, sem as Sto.tes, frame a constitution·, but continued 
e1uaas, ní1o preciso dizer, jti.mais teremos en· unller the ün•m or government estt~blished by 
sejo de realisal' os bens' que, todos a! me- the charter• o1' Charles 11, 'maldng such alte· 
jn.mos. · rn.tions n.s were necessary to adapt it to the 

, · · Os capricho~ ele uns ni'Lo justificn.Iü os er· condition of nn indepenrlent State,but provid· 
r•os · tle outrol; porque tmlos nós somos re· ing no modo by which the government 

.. sponsaveis pela consolitlaçilo tlo. Republico. e migl!t be cho.nged 'or amended. The charter 
pelo bem estat' e engrn.nrlecimento d:J. patria confined the right of sum•age to 1'1·eeholders, 

_· brazileím. (lliuíto bem; muito bem.) whích caused much díscontent, i1Ud meetíngs 
were heltl and associations for•med, resulting 
in the election ora Convention to divise a con· 

NorA -A proposito da insu!'l'eição Dorr stitution to be submitted to the peop!e. This. 
Convention Jramed a Constitution, directed 
a vote to he tal•en upon it, and declared 

J, I. CLARK HARI!l, L. L, D, « AMI!lRIC I N that it had J;een l'i1tifiert by a majority Of the 
: ÜO:-\Sl'!TUCIONAI, LAW », 1::1 TWO VOWMES, peop\e 01' the State. 

BosTON, ISSU. VoL. I. PAG. 124 Elections were then helcl under it for 
govGll'UOi'-members of the legislaturo, and 

«Aclmirahle as i~ the acljustment whicl! otherofficers,who assemblerl in the May,ld42, 
ren1lers the Supre me Coul't tl!e inte1·pr·eter ol' an(\ procerled to orgo.nize the new · govern
the Constitutiun, it does not 1'rom tl!e natura ment·, These proceedings were not recogni· 
oL' things cove·1· tlte ebtire g-round;.:J.ml there zed bythe charte1' government, which, on the 
are cases whrwe Cong-ress :J.l'e the sole judgcs contrary, pa~secl stringent ]:J.WS fol' the 
ol' the n:J.ture mui extentol' theirpowers, anel mainten:J.nce of its authority, and flnaly 
anappe:1l-cannot be had to thejutlici«r,v. passerl -an act. clecl:wing martiat taw .. 
Such tt!l ínstance m:1y ttl'l'ive une ler the íimrtl1 ln the meo.n timo :1 new Constitution 
section oJ' o.t•ticle IV, tlmt- thc Unitecl St:tt<~s wlüch h:J.cl been fl•:J.med by :1 Con vcntion elect· 
.slmll g-uaro.ntee to every St:J.te in the Union t< ed at tl\e instance of the charter gover·n· 
republic:J.n 1orm ol' govemment ... Mel, on ment, went into .. operation, anel h~s contínuecl 
the :J.pplictLtion ol' the Jcgisl«tnre 01· ol' the eve1• sinco. Ths qusstion, which nf the two 
executiva .. ,. from domestic violence»-; ttnd opposing govemments was the legitinmte 
shoulcl t\lepower be a,busecl, the remec1y is 01t one,was brought to an is:mo by th(l org'anisa· 
the polis, or i!' the e vil is intoler:tble, through tion oi'ttll :wmerl force to supsi•ssel tha cl1arter 
the exel·cise ol' the in:J.lienable t•ight or revo· govel'!lment n.nd set th0 ot,hel' in its place. 
lution. 'l'he plaintilf, wlw had hk<nl up :1rms íbr 

11', liJr ex:unple, tlwre tl.l'0 two ri v;tl g-overn· th is ·pm•post1, w~s :\ \'l'Ostscl 1mcler til e o reler 
ments ln :1 St:J.t~ :\1\Cl eithtn•-ol' thelll c:J.lls orthe comm:<ndm· ttJl]lQintetl by thtl chal'tel' 
upon the President liJr-:wd mulel'thc :.bove government :tntl by vil'tll<1 oi' the act esta· 
articlo, it is his üuty tú determine which. IJlishing mwti:1.l bw. He hl·ougllt an action 
\egitimateancl shoul1l !Jc upiieltl; :1nrl h is rle· lill' ü.tlfl'lil'f~S. :1.\lrl t!te cO<s·~ w:.s triecl in the . 
cision-will, even il' nwlo ignorantly Ol' :ts Circu it, Cuurt ol' the Unite1l St.ttta,:, tmcl a 
the result of party bias, )le cnnclusivtl, not ;jwlgmr:n1t remlerell iilr the lleí't1nllant which 
only :J.s reg-:mls tlle pa1•ties, hut on the j ulli· Wt<S bken, undor a writ of el')'or, to .the Su· 
ciary. . pl'mns Court ofthe Unitocl Sttttes ::m(\ atrlr-

A tluly constitutetl St:<te g-nvwnment tmcl. 
might thus be ovarthrown al\ll anothel' Gllh· 'l'lte autlwrity ol' the t:h:J.l•ter.government 
stitutQt\\1avingnojust cl:tim to t!w.l;chamctet•, W:J.s not, in the opinion of'tlmt tribunal, open 
an1l proceedinp; untler dl:!ret·ent lttws. A lili:e for discnssion, :\s ttjullici:~l qnestion, bec:J.use 
result might Jbllow ir Congl'<1Bs s:.<w flt to the P1·esident h:J.rl 1•ecognized it o.s legitinmte 
detel'l\líne Jbr-no sufficisnt causo· th:J.t :1 by calling out lllilitia .liJr its support, and an 
SttLte g-overnnwnt w:ts not J•epublic:tn, i11'!'ast might pr•operly be m:tde undel' mal·
witllin tllC somcwhat elctstic mcu.ning o r that ti:<! lttw i C the circumstcuJCes roquil·ed it 
term. ttncl no moro fOJ.'Cll was usecl than Wt<s ne· 

Tho.t sueh quest,ions tt1'0 puroly politicai cessat•y. « The Constil;ution of the Unitmt 
aml tlo not helong in tiiCl province ol'1.he judi· Stt<ttlrJ » s:till Chief.Justico Taney, t<S i\J.r o,s 
cinl'y, sufficient.Jy appca1'S í't•om tho case ai' it lms pi•oviderlli>l' :1.n fl1116l'gBncy ol't\Iis kintl 
LutiiOl' v. Bordon, which al·osc untler til e 1bl· :J.lHl :.<ntlwl'izec\ I; h ti Geneml-Government to 
lowing ei1•cumslances, anel tllrows ttn lnstru· inturllil'll in tho clomestic cuncerns of t< Stt<te,· 
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Jw.s tren.tarl i;Jw subject, as politica! in its or or tha executi·re and consequently Jlà 
nature, a.nd placed the po\V01* in.tlta hn.nds must fletermine \Vhnt l.lody o!' meu consti- · 
of t1111t depcwtment. Tlte J'omth section o r. tu to the legislature, and who is the gov'et•nor 
Jburth articlo or ths Constitution o r tlle boiare he can act. The fact that botlL parties 
Unitetl Stn.tes providas thn.t the Uni ted Statss claim the right to the government cannot 
shall guarttntse to eve1·y State in,the Union a n.ltm· the case, for both cannot bc entitled to· ·' 
republicn.Ji form or govermmmt, anel shall it. Il' there is an armed conilict, like the·one · 
protect each o r tllam n.gainst ínvasion,and, on of wllich we a1•e spenk.ing, it is a case oi' do- .. 
the applica.tion o r the legislature or or the mestic violence, anel one of the partias must > 
executiva (When the legislatura cannot bE! be insurrection against ths htwful ·go-. 
convened), against domestic violence. Under vornment.' Anel tho P1•13sident must ofneccs-
tllis articltl o r the Constitution it rests with sity decide whicll is tha gover·nment, anel •. 
Cong-ress to !lecitle what government is the which party'is unlawfully. u.r•J•ayed against it, 
established one in ;1 Sta.te ; Jbr as the Unit.ed bafoJ•e he can perform the duty imposed upon 
Sta.tes guara.ntee to each Sta.te a repul.Jlican him by the act of CongJ'ess. · · 
government, Congrass must necessarily do· « Al'ter the Prasident has acted, o.nd· called 
cicle wjw.t government is estal.Jlished in the out tho militia, is tt circuit court of .the 
State, belbl'e it can <letel'llline whether U is Unitet!Sttttcs iutol'izecl to inquire whether h is · 
republican 01' not. And ·when the scnators decision was right 1 Coulcl the court, while 
antlrepresentatives ol' a State aro a.llmitted the parties were actually contencling in arms . .' 
into the councils o!' the Union, the authority l'or the ·possession ol' the government, Cllo!I. 
oi' the goveJ'nmcnt under which they are ap· witnesses l.Jeforo it and inquire . which party 
pointecl, as we!lus its republican character, represented tt ma.jority of the people 1 lf it · 
is recognised by ths p1•oper constitutional could, then it wotJhl becomo tllE! duty ol' the 
authority, and its decision is binding on evm•y court (provicled it came to the conclusion that 
o.the1• depn.rtment ol' the govemment, and the President hacr dQcided incorrectly) to dis
could not bs questioned in a. judiciu.l tri· charge those Who were o.rrested 01' cletained 
bunal. It is true tl1at the contest in this c:~se by the troops in the service of the. United 
ditl .not last long enough to b1•ing this ma.tter States, orthe governmentwhich tho President 
to this issue; a.nel as no senator·s or• represan- was endeavouring to maintain.lf the ,judicial 
tatives were electecl under• the authol•ity ol' power extends so Jar, it is the gtuu•anty of 
the government, or which M1•. Do1'1' was anarchy, and noto!' order. 
the head, Congress was not called upon to « Yot if tllis rigllt does not reside in the 
decide tho controva1•sy. Yet the r·ight to courts when the conflictis raging, ii' tlle judi
decide is placotl there, anel not in the cial power is at that time bound to follow 
courts. So, too, as relates to tha elo. use the decision ofthe politica!, it must be equal!y 
in the above mentionad articlo or the bound when the contest is ovel'. It cannot, 
Constituton providing for cases o r domestic wllen pence· is re~toretl, punisll, as offenses • 
violence. It rested witll Congress, too, to ele- and crimes, the acts wllich it before reco
termine upon tlle means proper to be :~tlopted gnized o.nd was 1Jound to recognize as lawful. · 
to fnl!'il-this guo.ra.nty. They might, if they « It istrue that in this case the militia were 
had deemed it most atlvisable to do so, have not called out l.Jy tlle PJ•esident. But upon the ' · 
placatl it in the power• of a court to decide application ol'the g·overnor, under tho cllar
when the contingency had happened which ter-government,' thç President J•ecognizetl 
required the Federal Government to inter- him ns the executiva power oi' the State; 
.lere. . · anel too li: merisure to cal\ out til e militia to 

« But Congress thought otherwise, andno supJlOJ•t his authol•ity, if it should be found 
doubt, wisely ; and by the act of Feb1•uar·y neccssary lbr the General Government to in-
28, 1795, pr•ovided tlmt, in case or an insur- terfere; a.ml it is admitted in the argument 
rection in any State ngainst the government that it wns the knowledge of this decision · 
tiWNlof, it shall be lawful Jor• the PresiLient that put an end t'l the armed opposition to ' · ·· 
or tha UniteLl sta.tes, on app!ica.tion ol' the lhe charter govm•nment, anel prevented o.ny , 
legislatura ofsnch State Ol' ofthe. executiva further efi'orts to estnblish the pror1osed con; 
(when the legislatura cannot be convened) to stitutioú by Jbrco. 
co.ll Jor•th such inunber• of the militia ol' any « The interferencc of the Presidont, by an
ot!Jer• Stttte or StLttes as ma.y be applied Jor nouncing his determination, was therofo~e 
as he may judge sutllcient to suppJ•ess such aR efi'ectual, us ifthe militia hatl beon assem
insm•J•ection. ny this ttct, the powe1• or de- bod undor h is oJ•ders. Aml it shonld be equ!\lly 
citling- whether the exigency lmd m•isen authoritati I' O; for, cortainly, no OtJm•t o!' the 
upon wltich tlw uoom•nmcnt o( t!tc U, E. is United· Stat"s, with 11 knowledgo of thi.s tle
buwul to intat•(m•a, is aivan to tlw P?·csirlent, Ilc cision, woultl htwe beon ,iustilletl in 1'6· 
is to act upon tho application ofthe le:;:islatUl'e cognizing tho opposing party 1\B the lawl'ul 
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government, or in t1•en.ting as wrongdoers 01' 
insurgents the omcers or the government 
whicll the President hn.d recognized and was 
prepared to support by ttrmeil. Jbrce. ln tlie 
case of foreig'n nations tlw gover·nment 
acknowledged by the President is always 
l'ecognized in the courts of justice ; and 
this principie ha.s been appliecl by the act 
o1' Congress to the sovereign Stn.tes of the 
Union. » 

O S1·. Coelho e Ctunpos-Sr. 
presidente,permittir·me-ha o Senado algumas 
considerações sobre o importante a.ssumpto, 
que se debate, quando deile já se occuparam 
illustra.rlos collega.s, que me precedero.m. 

Cumpro um rlever de ofllcio, tenho posição 
obrigada. como signata1•io com· restricções aos 
l'undamentos do pa1•ece1' das commissões de 
constituição e justiçtt, ~Ja qualidade de um dos 
.seus membros. Si' tal não fortt cederia a pala
vra. a quem, mo.is competente, trouxesse ao 
debate o subsiãio de suas luzes. 

0 SR. AMARO CAVALCANTI-V. Ex. as pOB· 
. sue. (Apoiados.) 

0 SR. COELHO E CAMJ'bs-Senhores, o iUUS· 
trado autor do projeeto, la.mentando, como 
todos nós, como a nr1ção toda, os deplora veis 
successos de que é thentt:o o estado do Rio 
Grande do Sul, nutre a esperança. de por-lhes 
cobro pelas medirhts que suggere. 

São estas medidas: i", autorisar-se a no
meação ele um interventor nacional com po
deres civis e militares para uma missão no 
Rio Granrle; 2", qu~ essa missão tenha pOl' 
fim restabelecer tt ordem e o. tra.nquilidacle 
naquelle estn.do, e reorganisal·o ele accordo 
com os principias constitucionaes da. União. 

Isto, em .bons termos, quer dizer, Sr. presi
dente, que o nomeado interventor assuma o 
governo do estado, e, arbitro dos seus clesti
nos, debelle os elementos de desorclem que o 
flagellam, e convoque uma· constituinte para 
o remodelamento de suas institui~ões actuaes. 

Senhores, mudam os tempos, e com elles 
evoluem homens e fttctos. Qua.ndo, no go
verno do mm•echal Dcocloro dtt Fonseca., o 
Congresso resolveu por um projecto de lei re· 
pamr ft•tmcles e violencias commetticlas pela 
intervenção elo governo centml na m·gtt· 
nisação dos ~stados, por parto daque\les que 
pretendem ho.)e tt inter1•ençii.o lbrm:t!, plcnn e 
absoluta no estado !lo Rio Grrmde, tbi im
pugmtdo esse rn•ojccto por 1\tlta de competencia 
do Congresso pttra. conhecer lle tl.ssumpto, 
que, clirect1t ou indirectttmento, se relacione 
com a orgttnisaçiio dos estndus. 

Qtmndo. rlepois rlu 23 1le novemllm, lt rc· 
vollll;ão, ützmHici repélrcussflo nus cst.ttrl0s, rei· 
vindicou rlireitog conculcados do rtlguus delles 
o fez taboa ra.zr.t do seus govot·nos e insti-

tuições, Jbi inso.nn. a grita, vehementes os 
protestos contra o. tolerancia criminosa. sinflo 
a. cumplícidu.de do governo nessa clegringolaela 
tcmero,a. Não é que eu l1atesse palmas a 
?"tt•ia que então se 1ez ; trato ttpenas de assi
gnaln.r o facto. 

E, a.indO. mais, aquelles mesmos que por 
ventura reconhecidos á intervenção em seus 
estados,toleraram,apoiaram o golpe ele estado 
de 3 de novembro, esses mesmos-, depois de 23 
de novembro, hastearam uma. nova bandeira 
em·defeza das autonomias locaes, intitulan
do·se autonomistas ou 1eder:tlistas. 

Pois bom, Sr. presidente, esses intitulados 
a.utonomisto.s, federalistas ou que outro nome 
tenham, querem e pretelidem hoje que o go
verno federal intervenha em um astado con
stituido,qual o Rio Grande do Sul, para, sobre 
os destroços do seu meco.nismo institucional, 
levantar outro, que mais de a.ccordo sej>J. com 
os principias constit.ucionaes da União. Isto é, 
pretendem que, por uma. lei, se pratique· o 
mesmo attentado, que, no seu entender, não 
era mesmo licito a revolução praticar. (ilpoia
dos.) 

Essa duplicicla.cle, esses clous pesos e duas 
medidas sobre factos e circumstancia·J que se . 
regem pelos mesmos princípios, confdsso que 
não comproheuclo. 

Não e que o governo federal não possn. iil· 
tervir nbs casos constitucionaes, mas e que a. 
intervenção, qual se pretende, estti. fóra da 
Constituição, é absurda e attento.toria .della. 

Antes desta demonstração, ha a preliminar 
da. competencia - um dos pontos de minha 
divergencia. elo parecer. · 

A preliminar é esta: podemos, por uma lei · 
especial, a.utorisar a intervenção ou a. nomeo.
ção de um interventor para determino.do 
estado? 

Podemos fazei-o em relação ao estado do 
Rio Grande do Sul, nos termos do projecto? 

Em these direi que sim, na ilypothese penso 
pela negativa. 

A commissão ele constituição sustenta a no
gati vtt na tbese e mt llypothese. 

Entendem os illustraclos membros da com
missão de constituição que não tem compe
tencia. o Poder Executivo, não pód~ dai-a o · 
Poder Legislativo para tt nomeuçiio de um 
intervcnto1• porque arl útslo.l' do art. 4", 
seccilo IV, da Constituiçiio Norto·America.na., 
Janto do nosso direito publico constit11cional, 
só aos E:;tados Unidos do Brazil, só ao con
juncto dos poder0s fedoraes compete de
crettt1' essa intervenção por um1t lei regula
mentar organiea de preceitos.geJ•aes comprc
hensi vos dos mtsos previstos e applicavtliS a 
todos os estltdos, c nilo por umtt lei es'pecial 
pn.m estudo determinado ; o aindu meno~ (ó 
n consequcncia de tal doutrina.) c 1101' maiori11 
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do razão - por n.cção isolatl11 de c11da poder 
singulal·men l;e. · .. 

_Sin~o divergir do tão 11utorisados· col!eg11s. 
Nao. e osso o lado. vulnertw~l do pr·ojecto. :Si 
tal !ora, dar-1he:-hta convencrdo o meu apoio. 

Sun, Sr. presrden te, convenho que so Jiwa 
um11 lei organica; ella precis;tr;'L detlniril. os 
c11sos. constitucion~es do intervenção, estabe
lecem. o modo c crrcumstancias della delimi
to.r~ a comp~tencitt dos potleres, e'm acção 
conJ uncta ou smgul11r, como tanto importa no 
meu modo d c ver . 

. rustifica-se aind11 a convenienci11 dessa lei 
si so considera o modo vago, indeterminado, 
por vezes, d;Ls theses constitucionaes a sua 
elasticidade adaptavel !Í. diversidade do's tem
pos e situuç•ões, e que na pratica poderi~. lo
vttr t1 erro ou 11buso, si uma lt1i não lhes 
preciso. ;t signitlc11ção. Ate ahi de ttccordo. 

Mas, si lei organic11 não lw, regulamentar 
do art. 6 da Constituição, segue-se que não· 
s~ poss11 decretar a interven,;t1o por lei espe· 
cm! Jlara um caso dttdo? Segue-se r1ue cada 
um dos poderes nilo possa intel"lir, si o fttz 
n;t esphera ele suas funcç•i'ies const.itunionaes ? 
Segue-se que devamos set• inrlifi'erentes, esta
car pe~·ante umtt ~alttmidttrl~ publico., qnm;tdo 
·~ patr!11 corre perrgo •. ou suo ame;tçados va
lios~s mteresses publicos, p~lo escrnrmlo by
S11!ltmo de observtu.lcitt de prindpios ou dou
tl·mas nem sempre mcontcstaveis? 

Senhores, o estadista, o legislador deve ser 
pt'atico; não lhe ó dado, elle não púde proce
der ao modo desses ideologos d11 revoluçfío 
J'rttncezl1, que, no seu mdicalismo, diziam : 
Sal~em-sc os )ll'incipio.<, }JCr'eçam a.~ colnnias. 

Ouvi t1 be!lissima oração pronunciada lron
tem pelo nobre senador f,lelo Rio de J11neiro, 
seductortt na fórum, solidrt qt111nto a ttlguns 
princípios, mas conli:1sso que não vi justillca
do.s certas theses do seu parecer de que di
virjo. 

S. Ex. sustentou que s&m unut lei erga
nico. ni'í.o lm como imervir nos uegocios pe
cnlinr~s tios estudos; que por uma lei especial 
não se podo nomrar o int.erventor, que assa 
lei or·gan!c;L regulamenüw só potlcria rlispor 
pot• precertos goraes. 

Mas, para. isro, Ji.mt mister que o nobre se
nador JIOSt,rttsso que tod1L tlreso constitncio
nnl dep<nltle 1h1 regnl:rmentnr:üo, ou algumas 
de lias ent!'o as q uaes o ;tl't, 6" rle que se 
trata. E S. Ex. m1q J'ez es,rt tlcmonstl'açrto. 

p,·,ra preciso ainda que o nobre senador· de
limitasse a fronteira em que termina tt func· 
ção legislativ;t e começ'tt tt ncQão executiva, 
declttl'Usse a natm·ez1L tt lat.itudo tlog pt•eceitos 
gertLtlS por que nge o se extm·na o Po1lcr Le· 
gis!11tivo pttl'<t que niio nlt.r·n.ptt~so <L l'rontoir·n. 
exccu ti vn .. II S. Bx. não cogitou ria c•spacio. 

Rocortlantlo pt·ccedtlutes do paizcs, do insti· 
tuiçucs congeneres, os Estados Unidos, tt Re· 

publica Argent.inn, a Suiss11, longa de mos
trtti' ~.s leis ~l'g'~I}icos regulaclor11s d11 inter
venç;Lo consttlucwna.l nesses paizes, ,o nobre 
senador, pelo contmrio, ,fez cito.ções de todo 
contraproducentes. 

0 SR. TIIEODORETO SoUTo- Apoiado, .tudo 
quanto citou o· illustre rel11tor passou-se de 
modo eoil. trrtrio, 

0 SR. COELHO CA~IPOS -Contra produ-
contes, rligo. por que nos casos citados veto · 
nobre senttdor com referenci11 t1 estes paizes;' 
;Jintervençiio se J'ez por lei especial, ou pelo 
Porler Executi'vo. 

Nem torltt di,;posiçilo constituciona.l preoistt 
regulamentação; salvo aquel111 de applicação 
complexn, que dependa de um organismo 
pm·a sua execu,:ão. 

E' a 1 icção tle direito, ó o direito elos povos, 
e ;t pmtica ÜOS g(}Vernos. 

Em no'Sso pniz·, no Imperio e n11 Republica, · 
tom-se entemlitlo sempre assim. 
· Por1e haver rlisposiç,iio ele m11is grttviclacle 
elo que a relerente i suspensilo d11s garantias, 
ao cst;ulo de sitio 1 

Não tt regulttmentou o Imperio e por lei 
especial decretou a suspensão das g;trantiàs 
constitucionttes cm casos 1letermitlaclos, como 
no. g-uerm dos Farrapos e na invasão tle Esti
g11l'l'ilJia, no Rio Grn.nde rlo Sul. 

O estado de sitio jiL por tluas, vezes foi de
clarado sem lei regtllo.mental', e entre quan
trts arguiç•ues leitas, nenhum11 teve pOl' í'un
dl1mento a necessidade dess:~ lei. 

Não estará neste co.so o 11rt. 6 da Cmisti
tuição ? Seri uma lei organica contlição sine 
r;1ut nor1 pttrtt sua execução? Essa lei nós não 
temos e já entretanto interveio o Podel' 
Executivo na· questão do Rio ·omncle. 

Sern tels organlcas, tem-se d11do a interven
ç,ão no;; Esto.dos Unidos, nu Suiss11', na Repu
uliett Argen tirllt por leis especi11es OU pelo 
Poder Exccuti YO nos negocies pecullal'es 
1los seus ~stttdos, C!Ultües ou províncias. 
(,ipoóados.) 

A pratimt é o melhor i'nterprete dtts leis • 
Quo ctuvú:l1t Ira, de que por lei especial se 
auto!'ise a nomeação de um interventOl' ? 
Porque nito poderia mesmo nomeai-o o - · 
Poder Executivo qt111ndo intervem nos esta-
dos por Jim;tt dos seus deveres constitu
cionaes ? 

Aos fins devem corresponder os meios; si 
11 intervenção ó umtt nececsidade, um direito 
nu um dever, a nomeação de um interventor 
tlecorre virtuttlmente dos mesmos principias; 
ó rigorosamente logica. 

O SR. 'l'rmonnrt!l'J'O SouTo-Apoiado. 
0 SR. COELIID I~ CAMPOS-A regulttmenta

'!ãO de que se traüL, si um certo~ casos póde 
muitu convir, em outros pude até complicr1I' 
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n oxccnçãn,como bem disse o hom'aLlo senador 
pelo Rio Gmnde dD Norte. Citarei o caso do 
nossa .i urispt•uclencin. pnrlnmc!l~ar, ~~ 1:ru· 
posito da execuçiio do tLcto addtcwntLl11 Con
stituição do Imporia. 

Hom·e o pensamento o o projecto do uma 
lei ínterpretativtt do acto o,dclicional_ p!lra 

. tolher ú.s pt•ovincias o espírito de invasao das 
ftmc~·ões do Poder Central; mas o bom senso 
dos le"'isladores de entilo entendeu atlnal que 
.scria,;'onsequenciallessalo! n Babel,a c:_o1; rusii:o 
pela necessidade de novas u~terpretaçues para 
casos provistos e niio ]H·evtstos, c flUO o cor
rectivo n cada abuso pelo Poder Central era 
mais tn•atico o de menos incon vcnicntos. 

Isto mostrtL que em assumptos taes não ha 
re"'ras tLbsolntus e ittvlLrhweis, o llependc 
:ultes~·da natnreztL da materia e pecttlittri
dade das circnmstancias. 

Disse, Sr .. presidente, que pode t..<tmbem o 
. . . Poder Executivo intervir nos negocias pe~ 

cu!i:wes dos est:~.dos, ·si essa intervençiio s.e 
comprehencle entre suas runcções constitu
cionaes. 

Exem pio : pelo art. o o, § 1 •, polle o. go
verno federal intervir p:1ra repellír a mva
são estrangeira. 

Seri::t absUl'clo f::tzer llependente de uma lei 
orgnnica ou especitLllL intervenção elo Poder 
Executivo neste caso, em que a acçilo do go
verno deve ser prompt:1. e immodiat:1. 

E' caso de intervir o Poder Executivo, 
porque pelo art. 48, § 8" ela Constituição, 
dada a aggressão estrangeira, lhe compete im
mediatamento clcclarat• a guerra, "' nestt1 
competencia se contem lL de intervir pll!'a 
repellir a aggressão. 

O SR. Q. BócAYUYA-Alroiado E' caso pre
visto na Constituição. 

0 SR. COELJ!O E CAMPOS -Surprehende O 
apat•te do rtobre senador quando, no seu pa
recer, sustentn doutrina contt•at•ia. 

0 SR. Q. BOCAYUVA - Peço !iC011ÇlL para 
contestar. 

0 SR. COELHO E CA~!POS- Em seu parecer 
o nobre senaLlor nega ao Podet• Legtslati v o a 
1\J.culdacle de <lecretar a inter•vcnção por lei 
especial ; só pódcnclo J'azel-o por pt•eceitos go· 
raes. 

O SR. Q. BoCAYUVA- Si o governo julgnl' 
isto con verJiente. 

0 SR, CoET.UO }1 CAMPOS - Si o Poder Lo~ 
gislati vo não pó1lo ftiZbl·o por lei especial, 
p~recia conseq uentc nfio pOli e r intet•vir o 
Poder Executivo sem cssn loi ot•g·rtnicrt ou 
regulnmont!lr. 

O SR. Q. 13ocAYUYA-0s c~sos dt1 intorven
çuo silo marcttdos na Constituic;ão;: o que 
Lligo ó que niio convem invcutar• caso novo. 

O SR. CoEwo E CAll!ros-Nilo 1iuvido do 
q uo diz o· nobre senador, mas nenhum dos 
oradores ailltllL ententlon assim o seu pensa· 
mentoDe mais não vejo caso novo no pro
jecto; a nomeação do interventor decorre do 
direito de int2rvü•, e si o inter•ventor, como 
quet' o projecto, ó inuceitavel, não importa 
isto negar a competencia no Poder Legisla· 
ti v o para decretar tt intervonç[o por lei es· 
pecial. 

O SR. Q. BocúuvA dá um aparte. 
0 St~. COET.IJO E CAMPos-Si V. Ex. enten· 

de poder intervi!• o Poder Executivo, entiLo 
estamos do accordo. E' certo que, a mo:m Yet', 
Jm casos em quo elle pócle intervir, o co.~1os cm 
que não pude . Pude intervir no caso do 
art. G §1'. Póde no caso do§ 4"-para Jazer 
executor leis e sentenças fecleraes; funcçües 
propriamente executivas. Pude tu.ml.Jcm ntt 
hypotheso do§ 3', porrJUe si pórle, em ta.! Cttso, 
declarat• o est!ldo ele sitio, póde conseguinte· 
mente intervir pam restabelecer a ordem, a 
tmnquillidatle, com a condição, poróm, dare· 
qubiçio do respectivo governo. 

Acho, pot·em, que não pude no coso do § 2". 
porc(ue não se deduz de alguma attrlbuiçilo 
expressa. do Poder Executivo, e 3el'i:t perigoso 
conJerlr-lho essa faculda(le pela possbilillade 
do abuso. (ilpoiados.) 

Para a delimitaç•üo llessa competencia-ó 
qne so fttz necessaria uma lei rcgulamcntat•; 
tanto mttis quando o art. 0" cltt Constituição, 
tl'atando tln intervenç•üo, cogita sómente do. 
'''OVOl'llO fedem!. 
"' O nobre sen:tdor pelo Rio tle .Juneit·o disso 
que tt locução-governo fetleral-retere·se ao 
conjuncto dos podetoes, e citou dous casos em 
que a Constituiç•ão assim o emprega. 

0 SR. Q. BOCAYUVA-Elll s~ntitlo restri
ctivo. 

O SR. Comtrro E CA~rros-Mostrarei que a 
Constituiçüo tambem emprega n Jocução-go· 
verno-refer·indo-se ao Pocler Executivo. 

0 SR. Q. BOCAYUVA-E' uma lOCUÇÜO mal 
empregacltt. 

0 Stt. CoELHO E CAMPOS-Está. na C0nsti· 
tuição e devemos entender a locução como 
elltt 1t emprega, • 

Assim pelo u.rt. 34 § 11 o Congresso :o.utorisa 
o governo a decltwtw a guerra. Ahi, manifes· 
t11mento governo ó o Poder Executivo que 
em cet•to sentido ó tambem governo federttl. 

O Stt. Q. BooAYUVA-Govorno federal, du· 
v ido. 

O Stt. Comwo m CAMPos-Em regra nil" po: 
nho cm tlu vida o quo diz V. Ex .. mu.s, si o 
ttrt. 0", rel(ll'inclo-so ao gol'orno Jiltlol'lll, su 
cogit11 1lo conj uncto dos poderes, tt con~equen
cia set•itt que a intorvcn~•ão su pollia ~er tle-

\ 
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crotada por olles, como foi sustent~da no pa- A intervençU:o ar~ada ~t!Umamentc havida 
rocor e não mm bem cm pertos casos J.l!llo Poder no cantão do Teclno para reposiçU:o do go
Executivo, como tenho sustentado. ver no deposto J.lelo movimento x·cvolucionario, 

(lla diDa1•sos apitrtes que inta1•rompam. o ora- -foi obrtt de uma loi e>pecinl. 
dm·. ) Tenho dito talvez de mttis, ,para concluir . 

Nein o que digo é nen!nuna novidade. que a nomeação de um interventor nos esta-
Pelo art. 13" da Constituição Argentina a dos não depende do lei organica,-podedar-se 

intervenção nus províncias compete ao go- por lei especill.l e em certos casos pelo Poder , · 
verno federal. Entretanto li, ha dias, a mon- Executivo. 
sagem do Sr. Saenz Ponna, presidente da- 0 SR.. ·TIIEODORETO SouTo-Só o nobre •rela
que na Republica, cm que mostra como inter- tor 0 que põe om tluvidn. princípios tão ver
veiu na pt•ovincia de Sanl;iago em virtude do datloh·os. 
lei leito. p11ra essec:J.So, e por· autoridade pro-
pria nas provincil1s de Corrientcse de Cat:1- O Stt, CoEr.uo c.~~IPos- Agora tt hyJJOthese, 
marca, ás quaes,pela diversidade das circum- Sr. presidente, isto é a intervenção no estado 
stancias,não pondo appUc11r os princípios da~ do mo Grantle. pelo modo do proJecto do 

· quellalei. nobre senador,pelo Ceará. . 
Si não suo exemplos parn. seguir· se os dtt Nlio posso convir cnm S. Ex. c vou <hzer 

Republica At•gentimt, recorramos á fonte in- porque. 
suspeita da democracia- a Constituição da E' obvio que a intcrvençlio, facto excepcio· 
Suissa, que não só incumbe it con1edemç5.o, na!, não J.lÓde dar-se róra dos c11sos do art. 13 
isto é, aos poderes iedemes, como em certos dl1 constituição. o projecto quer a interven
casos ao Conselho Federal, o Poder Executivo ção p[Lra dois fins: restabelecct' a ordem e re
a intervenção nos cantões. organisar o estado. Isto quer dizer· que . elle 

Pelo art. 101 §§-Compete no Conselho Fe- se l'llnda nos §§ 2 e 3 do art. ô. · · 
· derttl assegurar a c~nstituição, leis e senten- I·Iypotlleses .diiTerentes, 111n'eciemol-as sepa-ças federaes; as sentenço.s o.rbitraes entl'e os 
cantões ; ex[lminar si as consiituições canto· ratlamentc. . 
naes se conformam com os princípios da Con- Pelo § 2 dá-so a intervenção para manter 
stituição Federal, e si tts suas leis o regula- a fúrma rcpublican11 federativa. 
mentes são contrarias a alguma lei federal Pergunto: a constituição do estado tio Rio -
etc. Cirande do Sul atl\011 a J'orm11 republicana íMe· 

E· como complemento no § II autorisa, ra.tiva? 
em caso urgente, alevttntar quando não reu- Esta demonstração, capitt~l no caso, não a 
nida a assembleafedt~ral,as tt•opas necessarius, lilz 0 nobre autor do projecto. · 
com tanto que não passomde 2. 000 homens, 
e não permaneçam em armas por mais de 3 O SR. Q. BocAYUVA- Apoiado. 
semanas, - porque então seriio immedí[lta- o Sn.. TIIEODOI!.ETO SouTo- Istó. é publico e 
mente convocadbls as camarns. notaria; il s111Jido por todos. 

Eis como é uma boa democracia federativl1. 0 Sit. CoEwo dAMPos- Perdüe-me o nobre 
O SR.. TIIEODOR.ETO SouTo-A Suissa é talvez senador : a essa pratendidtt notoriedade póde 

o p11iz ~ais bem atlmi.nistrado do mundo. oppor-se o lJt•oprio texto de constitUiQão, da· 
O SR.. CoELHO E CAMPos - Attenda-se que a q uelle estado. V. Ex. por tod11 prova, llmt tou

Constituiçilo Suissa nüo falla em interventor; se a um f:1cto sem im portancitt- a nomeação 
mas é a consequencia das r11culdades eoncedí- do vicé-presidente pelo presidente do estado. 
das ao Conselho Feclero.I. o SR.. TnmoooR.ETO SouTo..:..Não se respeitu. 

O Sr. Francis Adams em sua oxcellente· o principio electivo. 
obr11, 1l Co~rade1:nçao Suis·'!.'• r.ere;indo_;se ao 0 SR.. CoEwo E c,urPos-E' uma disposição· 
caso de r!litstencm <!os C11tltu.es as lcmcçues do innocente: 0 vice-pt•osidento. púde não ser 
Conse.lho'Fe~r11l, dt~ o sogumt~: . _ electivo. 

« St o cantao perstste em SU[I oppostçao, o _ . . . 
Conselho Federal tem o direito inconte$ttttlo O Sn.. Q. BocAYUVA-Ntto podm supprtmtr-
de enviar sobre os lugares um commissario se o cargo ? . · · 
fedel'a,I encarregado do procurar ttrt'11nj11r o o Sn.. MANOEr, VIC1'0R.INO-NI1 Bl1hilt não ha. 
negocJO com 11s autoritladcs cu.ntonaes. E . 1 t't i ã 
nccrescenttt que, si mal succe1Udo 0 commis~ , O .~R- CoEr,~r,o E CAMros-Pe n. Cons t. U

1
C o 

sario, metli[lnte 11 amettça do umn. multa, l•edetn.l? pre~H.lente do SuJ~remo Tr1~1 nal 
da suspons:1o do subsidio 110 cantão, da tt·an- F~derttl e substituto do Presttlcnte da hePU· 
sferencitt de umtt guarnição Jllll'lt elle e ti. ~Ult bhca. 
custa, consegue o Conselho Fedoral vencer a O SR, TIIEODOR.El'O SoUTO - Em virtude da 
resistencia, lei. 

SU:X.\DO 3S - V, I 
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O SR. ComLuo E CAMP03- E' tnmbem em principias constitucionnes, é c!t1ro que nem 
virtude de lei que o presidentG do Rio Grande todtt violttc,•ão de taes prin'cipios" póde deter· 
nomeia o vice-presidente. · minttr a intervenção. 

o SR. TuEonoRmTo SOU1'0 _ São vngas tem- H a opinião de que a fórnm republicana re-
pararias. derativ11 presuppõe a Jürma representativn, á 

vist;1 do nrt. 1" da Constituição Federn!. Con-
0 SR. C®llLIIOE CAMP03-Vngastempornrins venho. 

, são pnrn todos os substitutos. 0 SR. TumonoRmTo Souro- Basta isto; não . 
. Os SRS. THilODORETO SOUTO, Q. BOCAYUVA E hn fórma representativa no Rio Grande do 

OUTROS dão npnrtes. Sul. 
O SR. CoEmuo E CAMPOS- Os nobres senn- o SR. CoELno E CAMPOS- Tenho aqui n 

dores hão de pormittir que continue. Gonstituição do Rio Gmnde. Ell11 dispõe: 
Sr. prosit!ente, não pat!ece t!uvida que a 

constituição do Rio Grande podia não c;·anr 0 . Al't. I." O cst!ldo t!o Rio Grande ... consti· 
Ioga1• de vice~presidente como não 0 tem 0 tue-se sob o rcgimen republico no, no livre 
estado da Bahia, como ni1o t~ 111 11 Republicl1 exer<licio de smt autonomia, sem outras re
Franceza; nem hn inconstitucionalidade em stricções além dM cjue estão expressamente 
ser vice-president.~ um -runccionario de no- estn.tuidas na Constituição da Republico, dos 
menção como o presidente do Supremo Tri· Estndos Unidos do Brazil. 
bunnl Federal, P.lltre nós, como os ministros Art. 3." São un· sun exclúsivn compctencin 
em França emquanto o pa.rlamento não elege todos os actos e medidas concet•nentes aos seus 
o presidente dn REipublica. interesses peculi11res,. de fJ.UO.Iguer especie, 

Não é este portanto, o }Janto vulnet•twel não sendo admittida a intervençao do governo 
dn constituição do Rio Grande. t!11 Unhio, salvo nos cnsos especificados no 

0 SR. TIIEODURilTO S lUTO - El!n olfende art. 6" dtt Constitui~•i:io Federa.!. 
princípios basicos da Constituição Feclera!. Tem-se nestes dous artigos o govei!llo .re· 

o SR. COELIIO CAMPOs-Nilo adopto a cons- publicano federativo, do qual não destoam· os 
tituiçüo do Rio Grande; acho que na pratica ;1rtigos seguintes,· tent!o o apparelllo govcr
ella. não dttrá bom resultado. Sejam porem nativo (art. 6") por orgãos o presidente, a. 
quaes forem os seus defeitos, ellanão viola a assemiJ!éa e a.mttgistratuc•tt, independentes e 
formo. ~epublicnna federativa. E' o que trato harmonicos. 
de mostrar. O presidente e a. assemiJ!éa, pelos arts. . 

O que a.llega.m, em contrnrio, os corypheus são electivos e tempórarios. A ma.gistraturn 
dn intervenção1 São seus argumentos que não é vitalicia. 
ha constituição no esta1·lo do Rio Grande: Si diJferençns ha cltt Constituição Federnl é 

1", porque u constituiçi1o. que !ta, viola, de ~imples modalidade. Qtmnto as garnntias 
nüo respeita os princípios constitucionaes da civis e politicas é mais ou menos como na 

· Uniilo contrn o disposto no art. 63 d11 Consti- Constituição t<erleral . 
. tuiçilo; · Pergunto: onde estú. a violação dos princi· 

2", que não ha naqnelle estado leis orga- pios constitucionaes? 
nicas e está portant~ na hypothese do art. 2• o o sn. Q. BoOAYUYA-Apoiatlo. 
dns JJisposiçúes Transitarias para que se lhe 

·capplique e adapte a constit,uiçüo de outro O Sn. CoELHO E CAMPos-Si dissonancias ou 
estado; llcCeitos lm de modalidade, culptt foi do Jegis· 
. 3~; que, qunmlo constitui~•ão, . tivesse Jm- lado r constituinte. 
vida, deixou t!e subsistir pot• eJI'eito da revo- V· Ex. sttbe, Sr. presidente, que o i art. 62 
luçilo de 12 de novembro de !SOl, que depôz 0 do projecto de constituição oll'erec do pelo 
presillcnto tio estado Dr .. Julio de c11~tilhos. govet·no provisor lo, além do q uo clispür.: o 

Vc~ttlllOS a inanidade do tac.,; argumentos. :Lrt. 63 da Constituição que lhe é~orrespon-
Violaçilo d.os principias constitucionacs da dente, n.ccrescenta.va: 

Uniiio. «Observadas estas httses, isto é, que os 
O que são os os principias constitucionaes poderes executivo, legis!:ltivo e j ucliciario 

da ·União? Todas ns disposiqões d;t constitui- fossem descrimin:tdos e imlepenclentes, que os 
çito? Teclas as modalidmles t!tL organ isnção 'I gove1'n11dorcs e assemlJiéas J'ussem electivos, 
Nilo. ni1o el<,ctiva o vitalícia :t mngistrtttura, o · 

Te·nho por pt•incipios constitucionaes. a ensino leigo o livre. 
fórma 1le governo o tts gamntius civis c poli- V. l~x. ~;Llm tamhem que, 11or UJho. omenr.l11 
ticas elo cidadão. ·em fJ.liO l'ot•n.m ,,uruoa pm·s os senhores P~'siti

Orn, · so pulo § 2" do art 6" tem logttt' tt in- visttts, Jiwam supprimitl:Ls estas b11ses com o 
terven~ão para manter a türm;L republicana fim do t!eixttr-se aos estudos o. maior ampli· 
i'edomtivtt, si est11 fórma nii:o. resume todos os tuclo no moclo de orgtLnisar-se. · 

,.l;.· 
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Esta é a verdade historica. Parece que já Si a falta de leis organicas, ou de algumas 

preparavam o tert•et)O p:trn. constituição como dellas d~sapparece!sem as constituições dos 
esta do Rio Gi•anele. , estatlos. estariam todos elles amençndos . de 

Admitta-se, porém, que hajam princípios dcsorganisaçiio a mercê da [loliticagem. 
constitucionaes violados. Nas mesma.s aguas corre o terceiro argu-. 

O SR. TumoouRETG SouTo- Pergunto a mento de que deixou de subsistir a consti, 
• V. Ex.: Si o Rio-Grande q uizesse restabelecer tuição decl'etnda .no Rio Grande por eft'eito 

a escravidão~ da revolução de 12 de novembro de 189! que 
depóz o Dr. Julio de Castilhos. 

O SR. Q. BOCAYUVA-Ahi está o Supremo E' doctrina corrente : uma lei se revoga . · .. 
Tribunal FedElral para annullar o acto. por outl'a lei, uma constituição por outra· 

0 SR. COELHO E CAMPOS-E' a que VOU c]le. constituiçiio. 
gar. Si os princípios- constitucicinaes violados Si a junta do Dr. Cassa! decretou uma 
não são referentes a fórma repttblicana te· constituiÇão provisoria, não !\ouve assembléa 
dera! representativa,· póde dar-se a inter- constituinte que a approvasse e promulgasse. 
venção prevista 110 § 2" do art. 6" ~ Por Uma revolução só annulla. as instituições· 
exemplo, ai uma constituição estadonl esta- quando r;, victoriosa ; e a sua. victoria depen
belece para a imprensa o regímen pre\"entivo de di.t consagração da sobero.nia popular .. 
e niio o repressivo, si subvenciona um culto, (Apoiados,) · · · · 
sérá isto caso de intervenção~ Não; e ahi Mal!ograda a revolução que depoz oDr.Cas· ... 
está todo o equivoco da opinião contraria. ti!ltos pela reposição deste, o.ntes de ser vota-· 
Os casos ele intervenção são stricti juris. do· outm constituiçiio, prevalece a constituição 
A violaçiio de princípios outro~ que niio já promulgada em seu inteir'o vigor.-E' o 
aquelles elo § 2' art. 6", sann.-se pela justiça direito. :S. 
federal, como bem disse o nobre senadqr pelo · o Stt. CoELHO RoDRIGUEs-Apoiado. · --~ 
Rio de Janeiro. ,,;~, 

Si, porém, proferida a sentença pelo tribu- O SR. CoEwo E CÁI\IPos-Sei que foi dou- · · ·'' . 
nal federal, houver opposição ou resistencia trina dominante depois de 2il de novembro,. 
á sua execução, tem Jogar a intervenção, não que, deposto o govet·nador de um estado pela 
por violação de principios constitucionaes da revoluçüo,tlcaVIL de nenhum efleito a sua con· · ;{ 
União, mas por força do§ 4" elo art. 6•, para stituição. 
assegurar a execução das sentenças f'tl· o Stt. COELHO RootuGuEs-Depois da lega.-

. deraes. . !idade. · 
E' esta a doutrina constitucional. (Apoia- 0 Stt. COELHO E CAMPos-Achei sempre isto · 

dos·) um disparate, mas foi a doutrino. corrente da O argumento dedusido do art. 2• das 1 Disposições Transitarias da ronstituição par ... epoc la. 
o fim de applicar:-se ao estado do Rio Grande · O SR. CoELHO RoDRIGUES - Tive noticia 
uma constituição de outr·o estado. porque não disto. ··:)r· 
tem elle ainda leis organlcas, é simplesmente o SR. COELHO E CAMPos-Tem-se dito que, o' ;;:;z;c:. 
pa.radoxal. Constituiçilo, estatuto funda- Dr. Castilhos assim entenàeu quando nome9u· · ~;;'<''., 
mental, e leis organicas ou rcJgulamentares o Dr. Vict0rino Monteiro vice.presidente .. ~-~'''='~; 
della niio são a mesma cousa, não se con!'lm- sem submetter o o,cto ás intendencias, como,., .• ~},.~ 
dem.- manda a constituição 'do estado, e que asssm· .. ,;,:i"~ 

Quando o art. 2" do.s DisposivJe.~ Transi· decidiu1t Camara dos Deputados quando os · ·~~,:·:. 
torias manda applicar a constituição de readmittiu em ~eu seio, considerando vigen- ·· 
outro estado úquelle . que a.té o fim de tes os seus mandatos legislativos, o que não 
1892 niio houver decretado sua constituição, teria logtw si subsistisse a constituiçiio "esta
podendo depois reformnl-n. segundo o pro- dOttl, pot·que por esta aqUt;Jiles dous cidndiíos, 
cesso nella estu,b~ecido, coir.'prehende·se que que set•virnm no govet·tw do estado, tinluun 
refere-se á constituição propriamente, ti. deixado de set• deputttdos. 
carta fundamental, e niLo a leis organica~ Si tal foi o modo de entender do Dr.Castilhos, 
regulamentares della. e da Ct1mara dos Deputados, não é doctrina 

Medida excepcional essa prevista no art. 2" acceitavcl, que possa.· ser invocada.(,1poiados.) · 
das DisposiçrJes :l'ransitort'as, só pócle set• en- Etltre a deposição e' a. reposição do Dr. Cas-
tendida em seu sentido 1itteml. tillws,a constituição promulg-ndtt ficou apenas 

Ora, que o estudo do Rio Grande tem sua suspensa pelo obstaculo da dictadum, e ces
constitui~,fLo, ell-a aqui (mostmnrlo,-a) decre- sundo esttt continuou ar1uelht om seu vigor. 
i~~~te:romulgada por suo. asscmllle11 consti- 0 Stt. CO!Jll'HLO Ronmaums- Apoiado .. 

Semellmnto argumento denuncia a cn.rencia O SR. Comtuo E CA~!Pos-Subsiste, portanto, 
de raaito na caustt a que sorve. a constituição do ostttdo elo Hio Grl\nlle do Sul; 

•.; ,·,. 
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o si.defeito~ tom,. si nilo silo referentes it fór- Nilo e súmcnte illega.l, Sr. presidente, o. no-
mo. repu~llco.na._ federativo., e si quizerem rc- rnoaçilo do intm•ventor po.m o governo elo ·es-

.. presentat!VIt. mto pócle por isso intervir na· laclo, serio. impolitica, incon venientissima ..• 
quelle estado o Governo Federal. 0 SR. Q, BOOAYUXA-Apoiado. 
· Logo,o projecto, no. parte referente a inter-
venção para reorganisal' aquelle estado, é par- 0 SR. COELHO E CAMPOS- .• , porque, OU Ó 

feitamente inconstituciono.l. apoiado o presidente do e~tado emquantl) se' 

0 SR. Q, BOCAYUVA-Apoio.clo. 
restabelece a ordem, rea sumindo depois o' 
governo, ou é apoiado de vez. · . 

0 Sn.. COELHO E CAMPOs-Si em ma horo. se No pl'imeiro caso, penso, pelo estudo dos 
fizesse o precedente do. intervcnçiio por t 1esfun- factos, que o. revolução póile ser abafada, mas 
damentos, tudo seria instn.vel hojo, nrnanhii e niio extincta, porque, com u. reontrarlo. do 
sempre; estaria pendente sobre os estados a os- Dr. Castillws, mais tlias, menos dias, surgira 
parla .d.O Damocles das !)laiorins partido.rins, o a hydra com as suo.s cem cabeças. · 
a politiCagem de reaeçao em reacç1io implo.n- No segundo caso,é chtro que o Dr. Castilhos, 
taria o regimen da anarcllitt em nom~ da lei venclo·se r\eposto por. uma ld federal, atten-
e mais dio. menos dia precipitaria no abysmo tatoria da constituiçilo do estado, quo.ndo 
os estados, a Uniilo, a Rrpublica, a Naefto ! aliás requisitou o.uxilio ·p:tra seu governo,niio 
(Apoiados). ' se t•esignaria facilmente, seria um despeitado 

Niio ó que eu defenda a constituiçilo do Rio sinfto um inimigo mais da Uniiio. E como niio 
· Grande,Sr.pr~s!dente. Calcada sobre preceitos seria politico e ainda menos leal que f0sse 

da escola poslt!Vil, tenclo as suas illusões de elle apeiado para entregar7se o governo aos 
dictadura scientifica, ellil só daria resulto.do federalistas, a consequencia seria niio ter a 
pelas virtudes do seu· homem ideill; c quilndo União um ponto de apoio no Rio Gro.nde,:fi. 
est~ homem h ou \'esse, .seria. apenas um feliz c 'ndo, portanto, a dons fogos. 
acc!lente, na phmse conhecida elo Czar• da Para. quem conhece de qua.nto é capaz a 

•, Russia a Mme. de Stael. vjolencia das .paixões humanas, quantD. é 
Umil constituiçiio, cujo bom exito depende susc8ptivel o c\espeito, csta.rio. fóra do pos-

de um homem, nfto é sustentavel, porque os sivel a repeti~üo da sc·~no. de 1837, no lUo 
homens passam, e ns instituiçues permane- Grande mesmo, em que Bento Manuel, lega-
cem. lista, por despeito ttdlieriu a causa dos re-

Ha na constituiçiio rio-gmnclense uma mo- beldes, 1i1zendo prender o presiclente An· 
clalida~~ artistica, niio C>fi'ensiva t!os princípios tero quando este iüm visitai-o 'I . 
da Unmo, é .certo, mas que na pratica póde ·Com estas observaçues quero tlizer que 11 

· ser o despotismo ou a 11narchia. paz, a orclem no Rio Grande se fará. com ta-
Não a queyo pilra o meu estado, nem para cto e habilidade e niio por decreto, depondo o . 

outro algum, e, sem ser propheta, ;prenuncio presidente do estado. " 
que é obra esta qne niio sobrevivirtt aos seus 0 SR, TIIEODORETO SOUl'O -Nilo apoiado ; \· 

architectos. niio se trata. de deposiçilo p'or decreto. 
A constituição do Rio Grande, portanto, 0 SR. COELHO E CAMPOS - Nfto sei que OU· 

d~ve ser refot·mada, o faço votos para que o tra cousa so,i:t um interventor p.tra assumir . 
seJa quanto antes. . o g-ove!•no do estado, · 

Na ll:ypotllese do projecto, segun··lo o § 3•> do Si, porem, o interventor e a.penas um au-
. art. 1'!, 1sto é o. nomeação tlo interventor para xiliar... · 
r~stabelecer a ordem e a tranquillidude no 
R10 Gru.nde do Sul, tL requisiçiio do governo O SR. Q. BocA.YUVA- Um tremendo auxi-
do e~tu.do, pergunto~ em que co.racter vae este liar armado de todos ds poderes - civil e 
interventor? Como governo do estado? llJ o militar, 
que se Jilz do presidente do estado que ll't 0 SR. COEUIO E CAMPOS- Como auxiliar, 
est:'t, eleito segundo a lei r.studoat'? Como ó escusado, poi•que ja ipterveio o Poder 
substituil-o por um interventor? Qual a lei Executivo, ÍL requisi~ão do presidente do e's-
que a isto nos autorisa ?· tudo. 

Si a intcrvonçiio para os fins do § 3' do at•t.6" O Stt. TmwooRETO S.OU1'0 - Logo, nüo.ha 
de!Jende de requisi<;•iio do govm•no estadoal meio de intervir. Entretanto. a Snissa t•esol-

I·~ 
como achnittil' ·qne Jbsse mente do le"islado~ 
C'Onstituinte que o presidente do ost!\d~ requi· 

vou· o problema e a Republica Arge11tina. 

s!t~sse tt intet·vonçfto para asna propritt depo· O Sn. CoELJIO E Cürros ·- Espero que o re-
S!ÇilO? · solYtlr~mos tttmbem por moJo que terei oc-

SCI'itt isto possi v e\ no caso do sn~pensiio dtts casm~ de intlicar. O Poder Executivo já. in· 
gttrantias constitucionttes, no estado de sitio. tarvow.,. · 

i.' Mas, do estado de sitio niio cogita seu projecto UM SR. SENADO!~ - La estíL o ministro da 
tUsso o nobre senador pelo Cearit, ' Guerm; niio ha melhor intm•ventol'. 
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0. SR. COELIIO E CAMPOS - Polli11 o Poder· Grande, a' o.utoridade publica, o St•, Dr . .Cas· 
Executivo intet•vir ? Davilt intm•vir ? tilhos no govet•no; mas e cet•to tambem qne 

Com habilidade, que me Jltlta.,os honrados iato tam custado muito sungue de compatJ•io
collegas que me precelleram, com discre0ão ta.s nossos, n. viu)•ez a orphandade nas ·1ll.mi- . 
diplomo.tica, se abstiveram· destas questões, c lias, desgraçtts de todo. ordem o SD.critlcios á 
do qne vae pelo Rio Gro.nde. · Unilto . 

Seguirei rota di 'Versa, Sr. presidenta, e isto Pol' mais penoso que isso seja, se disse já 
por dever de consciencia. . · que o homem politico deve ter o coração na 

Quando uma luta de odios tlividc os noss:s cabeça. 
compatriotas do Rio Grande, e ensanguenta !1 O SR. COEf,HO RODR!GUES- A cabeça acima 
a fami!ia brazileira naquella zonD.; q uanclo docoração. · • · 
ein nome dos priricipios de ordem intervem ·· 
pm• um dos grupos as for~'as dD.,Uniiio contra O SR. CoEr.no E CAMPOS- A .plll'asn não é 
outro g-rupo tambem de brazileiros. · sou ir- minha, é de Napoleão r. Eu, porém, accres
resisti~elmen'te arra~tado:::. inquirir da ques- cento-com tanto que a cabeça esteja no seu_ 
tão, porque essa interven~'ão, e quo.l a solu- log-ur. -
çiío possivclem tiio .R;raves circumstancias. o Srt. CoELHO RonmouEs-Apoiado. 

Senhores, potlio. o Poder Executivo intet•vir, 0 SR. COELIIO E CAMPOS- Quer isto dizer 
e-lhe íhcultativa a intervenr,,ão; nem de ou- que sustente-se a legalidade, 0 sr. Dr. casti-, ; 
tra sorte potleria ser. Não seria. licito arras- lhos e 0 ·que mais for; mas não se perca de 
tar a União n. encampnr muitas vezes umn vista 0, pacificação log-o que se otrereça uma . _ 
causa má, antip~ttltica a população, e oriunda solução plausivel. . -
de excessos e violencias, que podiam deter- Di,se Ltt Rochefoucnuld que não haveriam -. 
minat' justa resistencia. (Apr,iar.los.) contendas si a razão estivesse sempre de um 

Devia, popem, inter.vir! Ha razão para o lado só mente. Não. conheço situD.çilo a que 
sim e para o uão, segundo o ponto de visttt. mais se adapte este conceito que a do Rio · 

1~ por que interveio? Sr. presidente, nestes Gr"mle elo Sql. 
tempos agit:~dos em-que a confianç(\ não. tem 
ponto de apoio, e á taltD. uella nü.o 1111. orien- ·O SR. CoELrro RoDRIGUES-Apoiado. 
tação segura, nem sempre se pócle ve.r claro o SR. COELrro E'CA~rros-Alli a razão não 
os succéssos e seu alcance; e o podet• publico, estit de um Ittdo só mente; esta de um lado e. 
que não póde dizer-eu niio cuidei-se põe de uo outro. 
sobre aviso, se pt•emune e acautella. Govepnar os republicanos, de quem é chefe o Dr. Cas-
é prover e prever. . tilhos, q ue1•em a. legalidade pela sustenta-

Demn.is,·uma luta no Rio Grande do Sul çüo da constituição, do seu governo e como 
tem quasi sempre certo D.specto ele gravidade presidente do estudo o Dr. Casti~llos, deva
especial. A sua situação geogmphica, a visi- liosos serviços na propaganda republicana .. 
nhança suspeita aos interesses hrazi !eiras, lo- o.s federalistas pl'otestam contra c•ssa consti' 
gar de refugio e concertos ele planos, os botttos tuição, que não oiferece garantia de um bom .. 
e possibilidade dos intuitos revolucionarias, governo e ás liberdades; protestam contra o . 
süo factos a que o governo nilo póde fechar presidente do estado que ju. nilo iJ um adver
os olhos~ sario, mas um inimigo; niio veem em se11 es-

Nilo cr•eio, mas ho. quem su~peito res- tndo mais ga1:.1ntias para si e os seus direitos. 
tauraccionistas alg-uns i'odeJ•alistus, coinci- Nelles ha republicanos historicos, un?,-ou
dindo isto com os manifestos dos revolucio- tt•os, como eu, republicanos depois de 15 de 
narios terminando por vivas ti. tudo, menos t't novembro,; e si ttlguns ha suspeitos, pl)ucos 
Republicn.,.e nilo sei se it Patria Bruzileira! serão (apo:'ados), Elles deram prestigio e força 
Não creio, mas fallo.-se de pretcnçiies sopa- 1't revolução de :!3 de novembro, foram os 
ratistas o citu.m-so os intel·võews e corra- seus prccursores (nJwiwlo8). De mais.tt tenta
sponuencias de chel'es Jederalistas! Nilo creio tiva de accordo, peht qun.J o ge~eml Silva Ta
de· modo o.Jgum, inas se refet•em factos ·o vares depoz as ttrmas, mullogrou-se, porque, 
até uma cu.rta, scgummente apoct•yplm, de reposto o Dr•. Castilhos, a ella se oppoz. Nüo. 
'aggregaç,üo possível o; u.Jguma republictt pia- são razões para attender-se 'I · 
tina, coincidindo as sympathia·, tt tolerancin 0 SR. COELHO RoDRIGUEs-Apoiado. · 
manifdsta do nossos vizinhos pelo movimento 
revolucional'io, O SR. CoELUO E CAMros-0 .Senndo sabe o 

Tudo isto niío passa talvez de um expedi- que seguiu-se u.pós o rnrillogro do acco!'do : 
ente.de luttl, para uma paz proxima e van- essa hecutombe que enluta a alma nacional, 
tajost\j mas tudo isto tem sua gravidade para o envergonlm a nossa civilisnçüo; essa trage
que o governo seja n.ttento. · di1t do lwrrm•cs, aR trucidações, os assn.ssi-

Fez bem o governo em intervir. Essn. intet•- natos, n.~ devasttt.}üe~) os roubos o quantas 
vençcro tem mn.ntltlo uo lnstltui~~i)cs do Rio tlesgrttças imugimwois, e, umis ClllO todas, a. 

' ' 

·.,' 

.• 

... ' 

. ~-':' 
' ··' ;:. -.--·J, 

·' . <> 

. ,:··· 

. :7~ 
·>...:. .· ' . ._,_, 

-.. '::~·:-1 
·.:. 

·. I. ,. ...... 
,._, .. 

'. ·.:--,;. 
,_ 
'• 

" .. 
.-.{lf 
. ; . 't' . ·,· '._,_·· 

. :·" :'1. 
,• 

' ·r. 



302 . ANNAES DCl SENADO 
• .. · 

.. honrO: das famílias exposta, sacritlc:t(la á bar-·· de partidos aggravada pelo defllito elas in..; 
< baria de vuU:dalos, ii, toda sorte de iujnrias, st.ituiçues, pelos erros o injustiças do governo 
-~: a!l'rontas e vilipendias sem nome !... e ve!Jemencia das Jlaixues reciprocas, ni\o é 
-::: E depois ... ·esse exodo doloroso de indívi· para nilo te~tat·-se a politica da reparação •. 

duas e familias que buscavam no estrangeiro E' o meu modo de ver, Sr. pt•esidente, e 
· a tranquillidade e garantias rtue a tel'l'a na porventura a tendencia natural do meu os
tal lhes recu>ava. . pírito. Militei sempre nas fileiras do par-

I. · .::' Os nobres senadores terão lido no Jo1•nal tido conservador, mas fosse por indole, edu
. · ., :,_ do Comme1·cio de !10ntem uma carta do rcve- cnçi1o de familia ou, ,experiencia adquirida, 

[ rendo bispo do Rio Grande do Sul ao marquez fui sempre um conservador liberal, e por isso 

1

· .... , de 'lamandare, como membro _da com missão confes_io que quando por disciplina partidaria 
·' · ·da Cruz. Vermelha. Entre o mais, elle diz o votei contra os escravos de sessentq. annos, 

I 

· seguinte : . ni1o fiquei bem comigo mesmo, sentimo en-
1 :/ «Si continuarmos desta sorte: sem lei, sem commodado. 

garantia alguma para a vida, para a liber- o sa. MANOEL VrcroniNo -E nós sentimos 
I , dade, para as nossas propriedades, entregues muit:~- que y. Ex. assim votasse nttquella 
, -_- .a despotas rancorosos, tt feras desesperadas, occasuw. 
:. ficará o Rio Grande completamente aníquil-
! · lado. Tem ~e chegado a ama.r·rar na esbcada O Sn. CoEr,lfO E CAMPas- Senhores a via-
~- o pae, e feito despir a filha e nettt para violal-as lencia o arrocho niio e a melhor politica. 
! deante dos seus olhos. A impren~a está por· O Sn. A:iiiARO ~A.VALCANTI-Na politica e 
>· . todos os modos amordaçada, e por 1sso nos ou· em todas as 1·elaçoes -da vida. 

tros estados pouco se sabe do que se está pas· 0 s c c N~ t' d 
, sando neste infeliz Rio Grande. Vamos, pois, a. 0fLllO E , AMPDs-;- a?. es a, prova ,o 
preparar soccorros paraosmiscraveis de toda ~ue ?~mov ~tet~to ~ev~l~ctonauo SeJa contra 
a sorte, produzl(los J?Ol! essas luctas fratrici• a~~ ao e s •'5 msü~t.u~oes. . 
das, pela politica egoistic,., pelo despotismo. Ha ~un mo~o de tt.rar a prova -a 1•enunc1a . 
A caridade de todos os brazileiros não podera· tlo. I?;· Casttlhos, !l'cto i.le alev,antado pa-

. remediar a tantas e tão grandes miserias, trJOtt~mo,e neces~a~·~~. porq~e, ~ao grado .os 
. mas pelo menos -trará. ai"'UIJ.I allivio para os seus me11tos, a fataltda~e da~ ct;-cumstan~ms 

-, desgraçados.» "' tem-~o co~lo~a.~o em s1tuaçao mcompatwel 
E' um reverendo bispo que o diz ; niio ha com. P.O;cttlca~ao. do seu. estado. 

mais como duvidar-se. . _DJs.se Ja pes~oa _ m~uspmta que. ~ paz no 
- Sr. ,Presidente, a situaçi1o do Rio Grande Rw C.r~t~de8 so se fara pelo extermmw de um 

!·::- ni1o pode, não deve continuo.t•; urge reclama tlos pa!ttdo · . 
' : . ; uma soluçiicr. 0 Sa. CoELHO RODRIGUES dtt U)ll aparte. 
·i.. 0 Sa. COELHO RODRIGUES- Apoiado, 0 Sa. COELIIO E CAMPOS- Essa politica de 

_ , o SR. GaELIIo E CAMPos _ Li algures 0 so· extermínio a naçiio niio quer. 

f. 
i 
. r: 
I --' .'' ' \ _. 

1
- ' .·.; ... , 

.. ·. 

', .. 

' 

· guinte epísodío entro Gladstone e os adver- O SR. CoELIIO RoDRIGUES-;-Apoiado. 
sarios do liame rule, no parlamento ingloz: o Sa. CoELHO E CAMPos- O nobre s~nado1• 

Quando iL proposito da questiio il•lanrlesa pelo Rio ele. Janeiro disse-nos que n revoluçilo 
diziam os adversarias d~ Gladstone:» Não ó o como o mcendío, ab:tfa-se e depois con-
este o momento das concessões; o pai~ estú. certa-se. -
an;trçhísatlo, o terror está de posse dtt Man· Nilo ~erei eu que queira nunca o desprestigio 
da; o devet• do governo o rostalJelecer· a da Unii1o; e por isso deixo ao govet:no o mo· 
ordem, custe o que custar, e não recomponsttr mento opportuno ela repttraçüo. Ent1•etanto 
a ttnarchit~.,» retoJ•quia o eminente estadista: direi ao nobre senador que póde-se aplacar, 
« Sim é preciso .;oprimir a desordem e fazer inutilisar mesmo o íncondio, retirando-se a 
triumphar ·a legalitlade i mas esses ct·imes tempo elementos inflam ma veis, que o ateiam. 
süo o l'esultado do um rogimen injusto, qua Tenho para mim que a renuncia do Dr. Cas
a agitação est!t explot•ando i ni1o busta po1•- tilllos e tt esperança do remodelamento das 
tanto a repressiin, é preciso n. repar•açi1o; ínstitui~ÕCi\ loc:1es-teriio essa virtude. 
pa1•a _que a Jtntoridnde rcstab~l~~l1 o domínio o s1:. MANOEL Vrc1'0lUNO- E~ 11cto de pa
da 1~1 ?e mo~o pc!•mnlwnte u llldlspen~a vel, trio tis mo t•euunciar o Dr. Castilhos o "O vemo .. 
destrmr 11 orrgem de taes perturbar;oes.» 1 _ _ " 

Ahi toem-se dous ttlvitres o. seg-uir: a rc- _O Srt. Q. BocA._YUVA-;-Nno tenho procura· 
pressü.o ou u.,reparttçii.o. » çno dullo; mas,nao l_lesito cleclarar que_desllo 

Si otUIHl convencesse do quo os fedem- que us rev~lu~wnat'LOS ctcponltam .as. armtts, 
listas tentam conktt 11 Ptttl'ia o suas institui- elle rcrmneutJ·a o governo. 

: --! çuos, f!- l'Opl'eSs[o Sel'\a rigOI'OBamento !Ogica, 0 ~!1. COELUO E CAMPOS-Bom ser1'1 que -\Sto 
~~~s st, com o tudo diz, tratn-se de uma lucta se smJm e conste; es~a declux·açiio o.bririt co.· I . ... " 

' ' 
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minho ú. solução que se deseJa.. (H6t rlivc1·sos 
apa1·tes.) 

·Dizem: si os fe<lero.listn.s não quizorem cc· 
·der .•. 

honrn. o séu po.triotismo. Elle 11 fn.rá por si · • 
mesmo ; não queret'tL creo.r emb11r11ços, por. · · . 
umn. questão pessoal, 110 governo que· o,. .. ,,-.. : 
apoin.... · · 

o SR. Q. Boc,\YuvA- O chefe dos revolu· UntSR. SENADOR-E sem o·qu11l elle ja não 
cionaríos .iiL declarou que niio se ·contenta com estaria no governo. · . , .. 
11 deposição do Sr. Castilhos, mas que deseja o SR. EsTEVES JU!~'IOR - Isto é o que resta. ·. ~~5;2 
tambem.a do Presidente da Republica,, provar. . . • > . ;;•. 

o· SR. CoELl!o RoDRIGUEs-Resttt saber si é o SR. CóEWO E c,úrPos- Isto precisa de . '· 
autentico: a historia das victimas quasi prova~ Se diz que os f~dero.listas te8m outras . ·.:, 
sempre é contada pelos alg0zes. visttts. Que outras vistas~ Querem: o governo ·. ···:.: 

O.SR: CoEwo E CAMPos- Conheoo o chefe do estado, e este não póde set• dado a ne~ .. · 
revolucionaria a que s. Ex. se refere; sei-lhe nllum dos partidos em lucta (Apoiados.) · 
os habitas intransigentes, ameaçadores, mn.is Si federalistas houver queniio acceitem esta . .'. , .. 
apparentes do que reaes, no tempo !lo im· soluçiio, o que duvido, muitos acceitàriio ; .. :' .. 
perio •• · Serã o mesmo agora. . · e aquellcsse annullarão. E si todos niio esti~ .· · ·:.:: 

o SR. Q. BOCAYUVA-Ha reprpsentante do verem pela medida conciliadora, será o· caso.'· ·. 
estado de Santm. Cn.tllarina que potle Jazer de reprimil-os, de fazer-se a ordem, apnz, a. 
revelações a S. Ex. muito interessantes para todo custo, fosse mesmo a!lnal tlmà paz de · · · 
a verdade da historia. VarsovhL. Elles nada poderüo·contra as for·· · · , 

o SR. CoELUO E CAMPos_ Demais, os ele· ças e· recursos da UniiiO:· será questão de· .. :.;·; 
mentos federalistas são tilo hetr.rogeneos que mais ou menos dias. Set•ia como ·si 700 ou·. o,: .: ., 

d I d'l · 800.000 homens luctassem contra 13 ou 14 mi·. ' .. .· 
nem to os acompanhariio 0 chefe a! u H 0 • 81 lllües. A ordem se lia de restabelecer. Elles;\ . :-,_·:;,, 
este niio estiver pela paz; 0 que duvido. os !ederalistas estão convencidos disto-e por':·~ 'Í.if 

O SR. Q. BocAYUVA-Ha federalistas que ventura jiL anciosos de uma sahidapara suas:~<,''·~~ 
querem a restn.uração monarchíca; lia fede- difllcul!lades. . .· · ~~~:: :::; 
rnlistas anti ... militaristas; ha federalistas, que Taes medida.s, porem, se tomam, enten,. ~'.~v;•::. 
querem a deposição do pr·esidente da Repu- d~ndo-se, combmando-se, pactuando·se, con- !<,:' 
blicn.; ha il:!deralistas de tn.nta especíe. • · cedendo-se, isto e, com habilidade e tacto, : · ,:P 

O SR. CoEtnoRooRJGUEs-Mas todos oe jun- pelos agentes do governo. · . · . · ~· 
tar!1ID contrn. o inimigo commüm, que é o go- E' este o meu parecer, o meu voto e, diria· ·~ •.. :.:.~_·J. 
verno do estado. mesmo, a minha politica. , .. 

0 SR. COELHO E CAMPOS - Sr. presidente,, C~ncluinqo, Sl' · pr~s!dente, , VO~O .contra o. , · :.:,::·:·~,'.~.~ .• ··.:. 
escusado e dizer que niio sou pelos republica- proJecto: 1' por que e mconstrtucJOnal .. ; 
nos ou pelos Jederalistas do Rio Grande; mas o SR. TuEoDORETO Souro-V; Ex; provou·. · ·· 
estudando os factos vejo que a raziio niio está o contr11rio. . . . ..,·:. ,. 
de um lado somente,· que a causa da !neta é · · '· 
mais que tudo loc11!, ·que o Dr. Castilhas, O SR. COELUO E 0Al!POS- Como 1 E' que.· 
mesmo vencedor•, estariL 1\ttalmente impossibi· V. Ex. só prestou ouvidos ao que lhe con· 
lltado pa1ra continuar-fino go;,er~~0 • 3 °110fD 111 vtri~tito: voto contra o projecto: 1 o porque é 
solução c e que a paci etlçlio uO ,io ram ele inconstitucional; 2" porque, quando IIiíO lbsse 
pende tle um acto do SJ~x.-cle smuenunuia. . 't 1 é ,.. , 

Isto feito, seja eleito um ciditdiio alheio ás 11!COttlstt l!ciona • ~uet. 0. .,.. seritt incodnv~· .:·~.:~.: 
luctas ·'o estatlo, 011ero"ico e conciliador, ca')llí!. mcn e, mcon vmuen Issrmo, porqne arra . . , 

u • eJreito contrario ao que se deseja. . · · ·O., 
de 1\tzer· justiça a todos,e quando J'or Ol)POl'· Quero n paz, a legalidade, a or•dem no .. i 
tuno, convocarã uma constituinte parn. a re- estatlo do Rio Grande do Sul·. · · ... ·· 
!arma da constituição do estado. 

o governo Jederal ccrcal·o-lla de todo o O Sn. TnmoooRETo Souro - Paz pelo exter· ·. ·:.'i 
prestigio pn.ra desempenhar sua espinhosa mínio. },y 
missão, C potlerit ol!e inici!tl' 

1
umtt epoctj~ do 0 SR. COEWO E CAMPOS-V, EX. h ade COil• ·: .:: 

ptLZ pm• umn. politica conciliat om, que aça vir que este aparte não c11be aqui.· · .. , 
cm torno do si o melhor l'essoal daquella Quét•o tt paz, St•, llresidente, a ot•dem no · ·· 
zona. (Jla CIJlm·ta.<,) Rio Grande, mas convenço-me que esta pnci· · 

Niio é Jll'atico o meu plano~ tlcaçiío niío se fará por decretos legislativos. 
Póde nilo estar por isto o Dr. Castilhos ? 
Podem os lcderalistrts nilo s11tisfuzer-se su· (Jllteito IJ~m, muito bem. O orador d (elici, 

mente com n. renunci11? t<ttlo.) · 
O Dr. Castil!Ios tem bast111lte. perspicacia 

parR 'Ver que tL renuncio. níi.o o nbate, e antes A dlscussüo !leu. r.tdinda poln ho1•a. 
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O Sr. Pre~;;i<len'te designa para a 
ordem do dia 7: · 

A redacçiio, . porém, d(l. Ga=etr,: de Ube,.aba 
niío parece in~pil'ar-se nessa escola : despre
zando a verdade, calcando atropelladamente 
a razão e adulterando os faGtos, arvorou-se, 
em má hora, em defensora desastrada de 
uma hot•da de c1•iminosos que, a 16 de de· 
zembro do anuo proximo decurso, atacaram 
a min!HL propl'iedade a til•os de carâbina, 
pondo em perigo imminente uma familia 
inteira. 

· Discussão unica da. redacção da emenda do 
· - senado á proposição da CamaJ'a dos Depu

tados n. 06, -de 1802, (l.utorisando o governo a 
prorogo,r por um anno o Jlrazo determinado 
:1 · con1pa,nhi[l, Industrial e de Constt-ucçües 
Hydr[l,uJicns, par(l. dn.r principio ás obras do 
porto de Jm•aguá, no estado das Alngoas; 

Continuação da 2" discussão do projecto do 
Senado n. 3, de 1893, determinando que o 
goverm> nomearit um interventor nacional 
no estado do Rio Grande elo Sul, investindo-o 
de todos os pode1•es civis e· militnres necessa
l'ios ao desempenho de SU[I, missão; 

2• discussão d[l, proposição da Cam(l.l'[l, dos 
Deputados n. 120, de 1802, autorisando o go
verno a despender 12.000:000$, ao cambio ele 
27 dinheiros por 1$, com a reforma do mate
rial ria armada ; 

Discussão unic(l. do parecer n. 31, de 1893, da 
commissão de .i ustiça e legislação sobro a 
petição de cidadãos residentes em S. Sebastiilo 
do Parahyba, pedindo a anP.u!laç•ão do re· 
spectivo alist:1ment0 eleitoral ; 

3• discussão . da proposiçiio cl[l, Camara dos 
Deputados .n. -34, ele 1892, creanclo allandQ· 
gas em S. Paulo e Juiz de Fóra. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas. 

Publicação feita cni virtude de deliberação 
do Senado, na sessiio de 5 de junll.o 
de 1893. 

«CATALÃO- ( Estarlo de G ya:;)- A Ga
.:eta de Uberaba, que edita-se na cidade ele 
Ube1•aba, ostad9 de Minas, de certo tempo a 
esta parte .tem-se occupado com maximo in
teresse dos negocias políticos desta loettlidade, 
espt•cin.Jmente ela minlm individualidade c de 
pessoas de minha l'itmiliu. 

Tão clesastrada tem sido, r.ntrctanto, em 
.suas noticitL'I e n:L nprcciaçiio elos lhctos con
cernentes iL questão que ultima.mento a.gita
se neste JogtLl', que llií.O CSqUÍVOU·Se ttinr[n, 1.10 
dirigit•-me torJ[I, a especio de inJ urit~s. calmn
nio.s o impropet•ios, e até ... quem t!irit~? 
insult•'s grosseiros o insolentes ! 

·Si a Q,.:;eta rlc Uba1'ttbn qui1.esse >el' crite
riostt e digno. de cr<'dito cm su:ts publico.çücs, 
del'erit~ inlbt•mt~l'·>e. com cu irlado tlus occn I'· 
renci(l.S que tôm h a v ido c, cm 8cg·nitla, soln·e 
ellas lbt•mar o seu juizo; mas nunca tltncar, 
qual tUm atacatlo c:llll'ichosttrnento tt quem 
se pt·eza de p:J.Utar o sou pt•occ1ler pelas nor
mas da mais austom scverich elo. 

Que grande empenho terá o redactor ou 
editot' dessa folha sertuneja em pul•licar men· 
tiras de toda 1t especic, encobrindo a verdade 
cln.rumen'tc patenteadtl nos altos· crimes re
ferentes a esses factos delictuosos. atassalhan
do [1, minha reputação conquistada nobre
mente depois de uma longa ser i e de annos em 
que tenho servido .á causa publica , com 
prejuízo mesmo elos meus mais vivJs inter-
esses~ 

SeriL porventura isso jornalismo U 
Não e possível. · 
O jornalismo e uma missiio sagrada e, pot• 

esse motivo, espinhosa. • . 
O reclactor ou o editor daquella folha de 

publicidade levou ainda mais longe sua teme
raria. carreira : mi:o trepidou em macular a 
reputação da autoridade 1brmadora da culpo., 
que, aliás, tem sabido climprir digna.nente os 
seus deveres. ·. - . 

Si nlio 1bssem [1, consideração e o :respeito 
que devo á sociedade em que vivo, certa
mente niio gastaria o meu tempo em rebater 
as falsas accusaçües asso.cadas contra a minha 
honra pelo cot•respondente da Ga.:eta de Uba-
1'aua; ou por quem quer que sei a ; mas cor· 
re-me o devel' de lançar por terra tamanhas 
aleivosias com verdadeiras provas, que, res
pai·osamente, o1fereço agom à apreciação . 
publica, e estas colhidas ein 1bnte insuspeita 
e que, -além disso, reputo seguríssima. 
. Niio se illut!a o redactor cltt Ga:;eta de Ube-

1'a/Ja. · 
As ttccusnçücs feitns sem o menor funda-· 

manto revoltttm us consciencias puras e fazem 
gerar tt tlosct•ençn em todos os espirit.os re
ctos. 

Ntio sei, porém, om rtne consistem tts ac
cusa1;1ies Hlitas por essa redacçiio contra a mi-
nhn. intlivitltutliduclc? · · 

Dize~. por exemplo, que sou eu nesta co
marca o protector elos imlios A({onsos? que· 
~ii.o elles os meus c:1pangns? que frerJuentam 
a minhtt casu? 

Resido nesta cidade Jm mais ele trint11 an- · 
nos: o que hoJe sou-mercê de Deus-devo 
ao meu trn.b1tlho honrado, aos meus honestos 
eslbrços o iL severidade ele minha conelucta. 

O fim de toclo o ,iot•nal cl'itorinso, qualquer 
,quc·sej:L 1tquostão ou cl'itica do que se occupe, 
c!OVO ser lL ClUcicJar;ii.O imparcial doe Ji\CtOS C 
tL cltLI'rt demonstmçiio diL verdrttle. · 

Niio ôCi o quo silo os índios A(f'onsos. Nii.o ha 
duvitln. que vnguciam poJas m11tt;us tlo Pnm
nahybn. o pelas immetliaçües da Gazeta da 
Ubel'aba. Verclnde (l rjue nem toLlos os índios 

, I 
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'A(forrsos siLo criminosos a cujo encalço ande severamente os autores do barbara attentadó 
. agora empenhada a justiça. Alg-uns delles são de 16 de dezembro. · · 

individuas pacíficos e trabalhadores ; siío ci· Para que o publico sensato possa forma~ · 
dadiios que sabem respeitar a honra e a pro- ,iuizo se~ur·o em relaçiío its publicações que : 
priedade alheia. tem feJto a Ga:eta rla Uúeraúa, Goy~no ·e 

Tal procedimento nil:o tiveram Carlos An· E$/arlo de Goya::, abaixo vão publicadas di· 
tonio de Andrado e seus sequazes. nem sequer versas peças extt•ahidas do processo cl'ime 
o tem tido o anonymo ·correspondente da ci- instaurado contra os sediciosos que, em fins 
tada Ga;cta. do anno passado celeb1·ism·am-se e, ainda hoje, ·. 

Não preciso hoje, nem jamais careei, de ca- embora pronunciados e perseguidos pela ,ius- · 
pangas para tornar-me respeitado onde moro; tiça, ameaçam a ordem publica e promettem 
não tenho lutado em questões politicas, mes- assassinar autoridades· e alguns cidadãos elos 
mo nas urnas, por meio do bacamarte ; ainda mais grados de> ta localidade. 
não h ou v e felizmente sangue derramado por Chamo a attençfio de todos aquelles que se 
minha ordem em tóda a minha vida publica! interessam pelos negocias de Catalão, para 

Quanto à minha influencia politica nesta que leiam com calma e reflexão esses doeu
parte do importante sul do estado goyano, mentos e, depois de profundo exame, pensem. 
ahi f1Lilam muito alto divers03 renhidus. I' lei- si é possível viver-se em um Jogar onde os 
tos, qual seja, por exemplo, o de 6 de JUnho homens que se dizem yrodos, descoR!Jenem a 
do anno proximo passado. · ci vilisaçito, a educação e o respeito qu1l se 

Os fatuos omigos da Ga:cla de Uúeraba as- deve ás autoridades lega.lmence· constituídas. 
sim niío procedem: é assim que conceberam Leia-se e medite-se na denuncia do promo
lm mezes o tenebroso projecto do mandar que to r publico : nellrt se verti o historico de 
viessem os taes índios A(f'onsas do Jogar de- todo e>se encadeamento de factos, que con
dominado Vasantes, afim de assassiAarem-me stitue um dos crimes mais monstruosos de 
por occasião do meu regresso daC;tpital Fe· que lm exemplo na.histori{! das nações cul
deral, ondo entiío achava-me entregue aos tas. Nem os autores de taes crimes pôdem-se 
trabalhos do Senado. · chamar tL ignorancia, visto como foram inti-

Felizment.e o projectallo intento nlío logrou mados por tres vezes, por o1•dem do delegado 
o almejado fim, po1· circumstancias indepen· de policia, para quo se· dispersassem, ao que 
dentes da vontade clelles. niío attenderam, -o que está provado pdo 

A verdade e esta: auto de resistencia que se lhe segue. 
· d A(liante ver·Se·l!a o relatr,ria que o chefe · 

Existe em um dos cartorios desta cida e dos desordeiros dirigiu ao governo do estado. 
um inquerito policial instMwado ácerca de E' um dos primeiros assig·na.tarios ele uma 
algumas mortes praticada~ pelos indios, !la represe •. taçfla, que o Pai::, do 30 lle março 
occasiü.o em que ioram atacados por vartes ultimo, ncabD. ele estampar cm sua secção li· 
capangas assalariados por Jose Ma1•ia .da d · · 

·Silva Ayres e outros-facto occorrido a 19 de vre, 1·epr<'se1ltllç<ío prenhe e mnumeraVCIS 
setembi'O do anno proximo passa. do. Desse injurias e aleivosias, endereçada ao Exm. ma· 

recht\l Floriano Peixoto. 
inquerito deprehende-se 0 segmnta:- Que Si o estylo ó o homem, como bem o disse 
José Maria da Silva Ayres mn.ndou chamár algures certo pensador• nottwel, plwaseatagia 
esses imlias, promettendo-lhes a quantia (le edificante dos autol'es da dita rep1·e.,·entaçao 
2:000$, com 11 condiçiío de me tirarem a vê-se clarnmente revelada ti alma dos qua-
vi~~·indios, que silo por ahi tidos como ho- torze assignatarios, hoje pronunciados qual o 
mens san,.uinarios, recusarlltu-se submetter mereciam, e que, taes como sombras erradias, 
n. esta proposto., e de tal recnsa flzer:J.m sei- pullulam imcundos pelus mttttas do sul deste 
ente a varias pessoas ac1•editadas destaco- estado '1 par com os animtLes bmvios. 
marca. Mas tornand~ ao assumpto princip:\1: 

Per"unto agora ao inuocerrte redactor da Citl'los Antll!liO de AndrtLde falia, em o seu 
Ga;ot~ de U/Je1·aúa, tilo fac i! de acceitar e· rolatoJ·io endcreç:ttlo ao Exm. gover11:1dor do . 
estampar nas columnas de seu jornal in ver- est<tdo, em nome do povo e, em nome delle, 
dades de todo o jaez, qual o inrlio mtlis te1•ri- apOllerou-se dtt delegttcia, ·exercendo J'uncções 
vel:-Josó MariiJ. da Silva Ay1•es ou o desdi- publicas illicitaiHente e praticando actos cri· 
toso Joilo Pereira? minosos. Elle proprio encarregou-se de co1.1· 

fe>so.r o seu dclicto. Não tardar[t muito alh-, 
11nte-se a negal-o. Esttti'ÍL aindtl no seu 
papel. Os Qttixot~s Jl\zcm-se llessa mt\ssa. 

A P1•ovidencia Divina, que sabe aguardar 
aquelles que creem-a, interpoz a meu 1l1· 
vor suo. mão proteetora o, como que nuxi
liando os factos J'u tm•os, nlío só livrou-me 
desse perftdo ardil o.rmado contr11 a minha 
oxistencia, mas tambem tem s11bido punir 

5~~.\lJO 30 -V, X 

Fallar om nome do povo? ! 
O povo do que ostentosamente fitll<\ n'íto 

11assou do pequeno numero do cincoen ta cU:· 

.·:. 
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pangas ; tudo mais siio inverdades que um 
homem serio se pe,iaritt de dizer. . 

Pelo auto de perguntas feitas no cidadão 
Dr. juiz de direito, 1\1. Dias Pratos dos Santos, 
ficou destruido o ?'a/atm·io elo improvisado de
legado lJto'lliso?·io e historiado o Jacto,tal como 
se deu. 

Segue-se logo o intcrJ•ogatorio feito a Olyn
tho BiLptista Ro(lrigues, no qual o indiciado 
se declam innocente,confessando serem outros 
os autores do crime «corformando-se muito 
com a informação veridica do cidadão Dr. juiz 
de direito desta comarca, pl·incipalmente 
quando mencionou os chefes e unicos respon
saveis, na opinião deli e respondente.» 

Finalmente; em seguida vai publicada a 
sentença de pronuncia, que e o historico do 
que contém o proce~so desde a sua base, e 
lá encontr11rão os leitores os nomes. daquelles 
que, a J(l de dezembm do anuo pl'oximo 
pass11do, praticaram actos de vandalismo, 
que assaz hão de recommendal-os à poste
ridade. 

Chttmo especialmente a atton~'ão publica 
para a leitura tle um- officio que um dos có
réos fez ao ttgente do correio, requisitando os 
papeis para poder abrir as malas, e tmnbem 
para o recibo que o dito acctamado passou 
em momentos de inspiraçtio. 

Que tal ;t com potencia do tal chefe'/ ! 
A orthogrn,phia é sui gencJ'is e os docu

mentos provam a miL fé com que procede
ram esses homens. v.presso.ndo-se em substi
tuir o cidadão Josó Alvares do. Silveira 
Machado por um infeliz Jnttnequim ! ' 

Julgo ter cumprido o meu dever, protes
tando contra as Jb.lsas accusações que foram
me dirigidas por alguns escí·ito?·,,s d'arnta 
doce, aos quaes voto o mais solemne . des
prezo. 

Fica as,im dada a minllrL ultima palavra. 
Desafio a que destruam os mo.levolos !lS 

documentos intra; si puderem. 
Nii.o o ftLrão certamente. 
A verdade e a justi~a são invulneraveis. 
A opinião publico. n,hi está: seja esse o 

maior tribunal que, soberano e calmo, lavre 
a respeito de uns e outros a sonten~a ultima. 

·O senatlor, Antonio da Sil'lla Pm·anlws • 
Catalão, 7 de abril do 1803. 

Exm. Sr. Dr . .iuiz de direito da comnre<t 
da cttpitnl.-Como requet•, ·Catalão, 23 de 
mttr~'o de 1803.-0. Ramo.•·. 

O senndo1• Antonio tltt Silvu. Paranhos ne
cessita, a bem do seu direito, que V. Ex. 
lho nmnde dttr pot• ccrtitlflo o~ documentos 
seguintes, que constam do pt•occsso crime tt 
que respondet·nm Cm·los Antonio tlu Aml!•a
do o outros: Denuncia- tct•mo de t•csistcncia 

e respectiva certidiio-relatorio de Carlos A.· 
de Andrade n.o governo do estado- n.uto de. . · 
perguntas ao Dr. Manoel Din.s Pratas dos 
Santos, intert·ogatorio do Olyntho Baptista 
Rodrigues o pronuncia. 

P. a V. Ex. deferimento com a costu
mada .i ustiça. 

Catalão, 23 de março de 1893. 
Estavn, devidamente inutilisada umn. e.~tam-

pilha de duzentos reis. . 

João Gonçalves Lima, serventuario do 1 • 
offlcio e mais annexos, e escrivão interino 
do juiz deste termo de Ca'talão, na fórma da 
lei etc. 

Em cumprimento ao respeitavel despacho 
na petição retro, certifico que revendo os 
autos de que fuz menção n. mesma petição 
encont.rei n.s peças requeridas, cujo teor e o 
seguinte: Denuncio.. ' 

lllm. Sr. Dr. juiz de direito dn. capital do 
est11do em commissão nesta cidade. 

O J.lromotor publico desta comarca, em 
vista do inquerito e mais documentos juntos. 
usant!o das attribuiçúes que lhe são con
feridas pelo art. 44, !§ I" da lei de 29 
de ,iulho de 1892, vem perante V. S~ 
no prazo marcado pelo art. 226 do codigo 
do processo estadual, dar denuncia contra 
Carlos Antonio de Andrade, Francisco Luiz 
de l\Iagalhães, Joãtl Felippe do Nascimento. 
João Chrysostomo de Aguiar, José Maria 
da Silva .Ayres, Peclro Ayres da Si! va, 
Joaqnim Ayres da Silva, Herllulano Dias 
Carneiro, Olyntlw Baptista Rodrigues, Aylon 
Victor Rodrigues, ElyseuRodrigues da Cunhn., 
José Rodrigues Ribeiro, Eliseu de Lima, 
Roque Ro(ll•iguesda Paixão, .Justino Mat•ques 
Cardoso, Gustavo Rodrigues Lima, Joiio Ayres 
da Silva, .José Martins Borges, Theotonio 
Ayres da Silva, Joaquim Manoel da Silva, 
Domingos Pinto Calaçu., Frederico Ayres 
d11 Silva, Jose Martms Monteiro, Francis
co Appolinario Mendes, Benecdito. Appoli
lliLl'iO Mendes, Pedro Appolinario Mend.es, 
Virginio Joaquim de Avel!ar, Manoel lnno
cencio Pires, José Fe!ippe do Nascimento, 
Ernesto Rodrigues Ribeiro, Jt1venal Ro
drip;ueg Ribeiro, José Rodrigues Manso, Chris
tovão Rodrigues da Cunha Ferreira (vulgo 
Peito Larqo, camarnda de .Jose :Martins 
Bot•ges), Fro.ncelino (pe(lreit•o), Joaquim Cea· 
rellBe, Jose Ce11rense, João Ce11rense, Manoel 
Cearense, Jottq uim Jose de Campos ('oulqo BM· 
bm·o), Pedro lltU'baro do Nascimont.o, 'Manoel 
Pereira Furtado, .Joaquim Valet•io, Fmn· 
ciBcO Ayrcs dtL Silva. Vicente Dias de 
Mattos, João t!e B~wros Toro, Felix de Ma
cedo, ex-escravo· do ELJstn,quio Antonio do 
Mt\cedo, Albino Felippe Machado, João Ho-
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norio de Oliveira, Joaquim Pet•eira Claudio, de Carlos de Antlrndo e de Ermelinua Gon· 
João Maria, Antonio Victorino Monteiro, .To- çalves da Silva e propalarmn que vinham ti
sins Marttus Borges, José Manoel e Albino, raro preso do poder da autoridade,.que re· 
filhos do Domingos Pinto Calnça, Lino de tal, conhecendo quo a let•ça policial era dim ;nu ta 
filho de vVenceslau, Antonio Honorio de Oli- em re.laç•ão it quantidade de capangas nrma
veira, Ermelinda Gonçal l'es da Silva, .Josins dos, e que estes ·est:tvam . se entrin'cheiJ•ando 
Felippe do Nascimento, Prescilittno Rodrigues nas referidas casas para exterminai· a policia 
da Silva, Thomaz, crioulo, Benedicto Nunes e na occasião em que esta passasse com o preso 
Pedro Gabriel de Oliveit•a, brazileii•os, algnns para a cadeia, resolveu conserva!' o preso no 
residentes nesta cidade e outros neste termo, q u[trtel e mandar intimar pelo otllcial de jus
pelos factos que passa a expôr, de accordo tiça João Baptista Ruella ao grLlpo sedicioso, 
com o depoimento das testemunhas do inque- por tt•es vczes,para se dispersar, sob as penas 
rito e documentos juntos: tendo sido pro h i· da lei. Este não attendcu ás intimações e 
bido o uso de armas afi'ensivns em dias do continuou a augrnent:tr-se. Nesta occasião foi 
mez de novembro do anno proximo passado, a 3• testemunha convidada pelo cidadão An· 
por editaes manuaclos nffixar pelo delegado de tonio Gon~•alues da Silva, que disse-lhe que 
policia, rnajot' Antonio Paranhos, como consta actnelle ajuntamento era para tomar o preso 
do. certidão do respectivo escrivão (doe. n: I}. para irá casa de Carlos fazer com que el!e 
Ao chegar a esta cidade o tenente Luiz Pedro dispersasse o ajuntamento e chegando á' dita 
Xavier Guimariles, como commandaute do C(Ls:< não conseguiram de Carlos solu~•ão ai· 
destacamento e delegado de policia enviado guma. Findo o prazo de 24 horas, foi solto 
pelo presidente tio est_a~o sustentou o acto de o preso Domin,!l·os Pinto Calnça, que imme
seu antecessor prolubmdo o uso de armas diatamente foi se uniJ• ao grupo ~pita
pelas rüasda cidade (test. 5"}, Domingos Pinto neado por Ca.rlos d<:J Andrade, em CUJ:J. Clsa 
Cnlaça, porem, que já anter·iot•meJlt~ achava· contir1uou n reUIJiüo .de sediciosos, que nos 
se em casu. de Carlos Antonio d'Andrade luL dias 11 e snbs~quentcs Jbt•:J.Jll se estendendo 
mais de 15 dias, Ji.Lbricado polvora pat·a o pelas .casas de .José 'Maria. da Silvl!o Ayres, 
tiroteio marcado para o dia 16, conforme Joaquim Ayres tla Silva e Pedro Ayres da 
depo? a testemnnba 12',_ tW!fiado de garrn· Silvo., os quaes faziam correr boatos de que 
cha e J'aca e dotado de wstmctos perversos, iriam atacar o sobmdo do senatlor Pa1·anhos; 
continuou a passeinr pelas portas das auto· paro exterminai-o e a sua família, como as 
ridades, dando logar a que o delegado o clla- antoridudes que lt~ existissem (tests .. 8" e 4"). 
mnsse e prevenisse que o uso de armas eutavn. Em vista destes tactos delibemram as auto
prollibido. Em vez de attender as admoesta- ridades locacs a mandar um proprio á capital 
çães legaes e justas da autoridade policial, elo estado, de nome Jeronymo Tazuá, rela· 
Domingos Calaca entrou em castt de Carlos taKdo por olllcios os Jiwtos ao pi•esidente c. 
de Andra,de, o qual, procurando um pt•etexto J.ledindo for~a snlllcieuto para garantir a 
para elfectual' o tiroteio, aconselhou o que ordem e tl'l1qnillidade publicas altera.das (2" 
não obedecesse a ordem e continuasse a testemunha). Est1W&Ill as autol'idades espe· 
andar armado (test. 5''). Aquelle, obedecendo rnndo as providencias solicitadas do g·o• 
cegamente a. ordem de seu celebre patrão, vemo qm<ndo no dilt 15 encontrou-se a 3" 
continuou a passeia!' ttrmudo, quando no dia testemunha com o indicitido Olyntho Baptista 
lO de dezembro do anno proximb passádo, Roth•igues, o q uni pedintlo·lhe para con· 
sendo encontrado naquelle estado, foi preso e vencer as pessoas conlteciths de Carlos que 
conduzido no quartel par.1 ser apresentado no deviam de abstEir-se de tltt>car ao senador 
delegado de policia que alli se achava Ao Pa.ranhos, pelo que foi a testemunhtl, confe
saber a prisão de Calnça, Carlos de Andrade l'enciar com o indiciado Jorro Felippe, que · 
começou a passeia~• de lado alado de J'óra do disse: concordtwn com o alvitre tomado; iria 
ena cttsa. twmuclo de um carabina, conforme consultiH' com os· seus amigos e no dia 
viu a testemunlm 3• .o mandou soltar dons seguinte lhe daria n resposta, segumlo 
foguetes, signal convencionado pura arouniilo as palavras textuaes da · mesmas teste· 
de capang·as, que !Ia tlias estavam dentro dtt munha. No outro dia, porem, its dez 
cidade, em diversos ponto>, prep,arudos tle \10rns, mais ou menos, do dia, na hora 
armas de dons til•os pnra o tiroteio do ditt 10, em que o sennclor Pamnllos e sua Ji.Lmilia 
depois do qual sa segLlit•ia a entt•ada no sa- almoç:J.vo.m e part~ llo destacamentp, cm sua 
brnt!o pela golito armada, a mnrto de um por co.stt, pol' tiüo ha\·er cozlnhtt no quartel, at.ra· 
um que ahi fossl'l encontrado o o saq uo, como vesSf1l'ttnl Jlelos J'unllos dos q uintaes das ca· 
mtlito bem ttnnunciou o individuo indicit\llo sas que t!cum cm !'rente no sob":tCio tlo sena· 
Olyntho Baptista. Rodrigue.> i~ viuvn D. Feli· dot• Pamnllos, sois Ctlpangns tll'lllttdo~ do C!L· 
ciclude, em Jll'csença de D. Hemiqueta., flllm r111Jinas, aos quaes dou o de!ogudo de polieia 
dn. 12" testomunlm deste inquorito. EJrecLi· voz de prisão. seguindo-se em sogu1da um tiro 
vu.mcnte uj unttu•am-so os capangas em castt eobra o mcndonado sobrud o, c Li i versa~ llos· 
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cargas, que partiram das trincheiras adrede Ao receberem esta intimação, diversas sil· 
preparadas nas casas ele Carlos Antonio do nhoras cahiram de ataques e mandaram 
Andrade, Ermelinda Gonçalves da Silvn, Jose immecliatamente procurar o chef~· e alguns · 
Maria da Silva Ayres, Pedro Ayres da Silva membros da mesma 1l11nilia em Araguary, 
e Joaquim Ayres da Silva, onde se achavam eude .estavam alugando casas para o ·traRs· 
os denun'ciados (testcmun h as de fls. a fls. e porte da mesma. (Documentos ns. 2, 3, 4, 
corpo de delicto). Durou o tiroteio uma hora 5 e 6.) 
mais ou menos, atrave~sando algumas balas Mais tarde ao approximar-se desta cidade 
a casa do senador Pamnhos, de Indo a lado, a força federal de S.', Paulo c Goyaz, os de· 
e fazendo outros grandes estragos, conforme nunciudos supponclo que se livravam da re· 
o corpo ele delicto ele Jls., ató que o vigario sponsabilidade juriclica e moral que sobre 
conego Luiz Antonio da Costa, conhecendo a elles recahiam, propalaram que a questão 
inferioridade em forças e armas dos atac .dos, e1•a inteil·amente pessoal com o senador Pa
sahiu pelas ruas com um lenço branco, ranhos e sua 1i1milia, e, perseguidos por suas 
em um cltai"éo de sol, pedindo paz, rea- proprias consciencias, que os apontavam 
lisando-se deste mo(!o o que dias antes de- como criminosos, fugiram espavoridos pr~ra 
~Pjava o indiciado Olyntho Bn.ptista Ro- diversos pontos desta comarca, de modo que 
drigues (testemunhas 12"), dirigiu-se i• casa têm-se tornado improftcuas as diligencias em· 
do Pedro Ayres da Silva e juntos 1bram iL pregadas pat•a captura de· alguns (testemu
casa d'' ce!eb1'e Cm• los Antonio tle Andrade. nhus de fls. a !Is.) Om, com semelhante proce· 
que exigia do mesmo conego o compromis~6 dimento, tornaram-se os denunciados crimi· 
de retir:u• o senr~dor Paranhos, sua 1kmilia e nosos, incorrendo, além das penas do art. 115, 
11.s autoridades no prazo de 2,! horas, mas ob- § 4" do codigo penal, nas 1:0 art. 118, 1", 2' 
servando áquello quo este prttzo Ol'i1 muito e 3• pat•tes, paragrapho 1inico combinado com· 
JlOuco· para o transporto de umii familia nu- o art. 122 paragrapho unico, nas do art. 29·1 
merosa, Jbi-lne conêedido o prazo de tres dias combinado com o art. 13, nas do art. 329, § 3" o 
(testemmüt~.s 8' e 9"). 124 do relerido codigo, bem como os denuncin-

No th·oteio ·foi fericto levemente o tenente- dos Carlos Antonio de Andrade e Francisco Luiz 
eoronel João de Cerqueira Net.to, que achava- de Magalliii.es, não só nas penas dos artigos 
se em castt do senador Paranlios, narrando- citados, como nas dos arts. 224 e 331, § 2" do 
lhe a conversação havida entre si e Olyntho mencionado codigo. Pelo que oilerece o pro· 
e esperando a decissão do indiciado Joiio F'e motor publico a presente denuncia, para o 
lippe do Nascimento (testemunhas de tis. a filll de, julgou da provada, serem os denuncia· 
fls.) Retiradtts as autoridades, o senador dos punidos coin o maximo das penas dos re· 
Paranhos e sua 1i1milia, ficou a cidade entre- feridos artigos, visto terem concorrido as 
gue i\ qua(lrilha de desordeiros e criminosos, circumstancias agg-ravantes do art. 39, §§ 2•, 
os quaes tendo sciencia de que o presidente 4", 5", 7•, 9', II, 13, 16 e 17 do codigo penal. 
do estado estav:1 hospedado na fazenda do Assim pede a V. S. que, autoada, proceda-se 
tenente·coronel João de Cerqueira Notto, o aos mais termos para a formação da culpa, 
mandava. chamar o senador Ptu:anhos e o ,juiz iuquirindo-se as testemunhas, abaixo arrola· 
ele diL·eito para expol··lho os factos, immedia- das. as quaes devem ser· citadas para depôr 
mente fez seguir 10 c:1pangas bem armados e no dia e hora que forem designados, com sci
municiados para cercal-'os em caminho, dan- encia de todos os inrliciados. _Requer-se mais 
do-lhes Ol'dem de assassinai-os, llfim de não que sejam juntos aos autos, nii.o só os doeu
ser ell'ectuadzt. a conferencia, o que não rea- mantos que acompanham a esta como o auto 
lisou-se, porque aquolles vieram e voltara.n• da diligencia requerida por esta promotoria, 
da casa de Cerqueira por caminl!os desconhe- paro. cnptm·a do indiciado Perciliano Rodrl· 
cidos, (fls, 2). Carlos arrogou-se delegado do g-uesda Silva. E. R. M .. Rol da testemunhas: 
policia, mandou intimar ao agente do correio. I• o tenente-coronel João ue Cerqueira Netto, 
para entregai-o ao indiciado Francisco Luiz da 2° tenen te·coroncl Abdon Vieira Leite, 3' te 
Magttlhiies,que passou ao deposto um recibo, nente-coronel Marciano Si!viano da Costa, -t• 
como consta do documento n. 7, assumiu age- .Joaquim Jose de Carvalho, 5'' Joaquim Mar
rencia da repartição, de onde .:violou papeis e tins Pereira. Felisberto, 6• João aamollo da 
officios nel!Lt depositados (fls. 'Se ll). funccio- Silva, 7" Jvsé Alvares da Silveira· Machado, 
nando aquello, em c~1·acter do delegado, ein 8' Benjamin Netto Carneiro.-Informantes: 
um corpo de do,Jicto(de fls. a Jl~).Nilo sn.tisJei- I• conego Luiz Antonio ela Costa, 2' Antonio 
tos aindtt com :\ seria de crime~ que lia viam Parttnhos Junior, 3' Felippo ·da Silveira Es· 
commettido,no di11 2 do janeiro mandaram in· trellt< Cat!tliio, 15 de feve1•eiro de 1893. O 
timar a Jitmilia Paranhos que achava-se m•s promotor-interino, Jose David de Mngalhiles. 
mar::;en$ do Pammtliyba, do vingam 1mra a Via-so na m,;sma petiçilo do denunci:1 0 dcs
cidU:de de AL•aguury, pitl'll saltar o rio sob pac!Jo seguinte:-Dcsp:.\Cho A. Como requer. 
pana de morte. Passo-se mandado para virem a juizo as tes-
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temunhas, abaixo arroladas, depôr na fórma 
da lei, no dia IS do corrente mez, ils 10 ho
ras da manhã, em casa de minha residencia, 
com sciencia dos indiciados pa1•a verem-se 
processar e do promotor publico da comarca 
para. otnciar, como lhe cumpre. O escrivão 
junte o corpo de delicto aos autos, Catalilo, 16 
de fGvereiro de 1893-Cartlalho Ramos.-Man· 
da:do: O tenenteLuizPedro Xavier Guimarães, 
delegado de policia desta cidade do Catafáo 
e seu termo, etc., etc. Mando a qualquer om
cial do justiça deste juizo ou a quem este 
for apresentado, indo por mim assignado, que 
notifique aos cidadãos Carlos Antonio de An· 
drade, Jose Maria da. Silva Ayres e João Fe
lippe do Nascimento, cabeças do njuntamento 
il!iClto em casa do cidadão Carlos Antonio de 
Andrade, para, de accôrdocom oart.l21 do co
c!igo criminal, •e retirarem, visto estarem todos 
os que compõem a dita reunião armadoe de 
carabinas e dispostos (conforme os lJo(l,tos 
que correm) a atacar a casa de residencia do 
senador Antonio da Silva Paranhos, onde se 
acham reunidas as auctoridades legalmente 
constitui das, sob as penas da lei. O que cum
pra. Cidade de Catalão, 10 de dezembro de 
1892. Eu, David Camões de Mendonça, es· 
crivão intel'ino da or•phãos o escrevi, no im· 
pedimento do escrivão do crime.- Lu i= P<· 
drp Xauier Guimarae.•.- Certidão : Certi· 
fico ctue, em cumpr.imento uo mandado retro
notiflquei em SUaS proprisS peS!Oas, dO que 
dou a minha fé, aos cidadãos Cai'los ..l.ntonio 
de Andrade, Jose Maria da Silva Ayres. Cam
po.- João J•'clippe dCI Nascimento, por todos 
contendo neilte mandado, que me ou viram 
ler e leram, do que p:tra constar lavrei a 
presente certidão. Catalão, 10 de dezQmbro 

· de 1892.- O official de justiça, Jaao Baptista 
de Otiveim Ruel/a. 12 · horas do dia. -Rtt· 
cllfl, Certidão :-Certifico eu o otllcia.l de jus
tiça, abaixo assignado, qne, em cumprimento 
ao mandado l'etro notifiquei de novamente 
para no prazo de uma hora se clispersarem, 
confurme a ordem do delegado de policia~ e 
que os sediciosos responder·am que não disper
Silivam. Catalão, 10 de dezembro de 1892.-0 
officiai de justiça, Joao Bcrptista de 0ti'IJei1'" 
Rue lia, I hora da tt1!'cie,- Ruetltt. Certidão, 
- Cet•titlco que, em cumprimento ás ordens 
oxo.radas neste mandado, intimei pela tor·cei· 
ra vez o cido.dão Carlos Antonio ele Andrade 
para dispersar o grupo de pessoas armadas 
que se achavllm em sua casa, conlbr•me 11s 
ordens terminantes do delegado ele policia, 
respondeu que a autoridade l)Otlia mtuJdar 
mil intimações que a nenhuma daria ,cumpr·i· 
mento, o referido é verdade e dou fé. Catalão, 
10 de clczembr•o de 1892.- O official do jus
tiça, lo<70 Baptista rle Oti'IJCÍI'a Ruefla. Auto 
de resistoncia.- Aos dezcseis dias do mez do 
dezembro do anno de 1892, nesta cidacl•J do 

Catalão, estudo de Goyaz, em casa de resideÍ!-' 
cia do senador Antonio da Silva Paranhos, 
onde se aclw.vam as autoridades legalmente 
constitui das c o delegndll de policia, cidadão 
tenente Luiz Pedro Xavier Guimarães, con· 
tinuando a augmentttr-se o grupo sedi· 
cioso e espalhando·se pelas casas do cida
dão José Maria da Silva Ayres, Pedro 
Ayres da Silva e Joaquim Ayres da Silva, · 
apezar de ,todas as admoestações empre
gadas pelas autoridades afim de evitar-se 
um confiicto, ás lO horas da manhã, os ditos 
grupos que se achavam entrincheirados nas 
sobreditlls casas, ao passarem l)elos quintaes, 
diversos capitngas armados de carabinas para 
sitiai' o predio do senador Paranhos, receben
do voz de; prisão dada pelo delegado de policia, 
fizeram fogo sobre o predio acima menciona
do, o que deu logat• a que o dito delegado 
desse voz de fogo contra os sediciosos, "que, 
entrincheirados, resistiram e expulsaram 
desta cidade as autoridades e família. do sena
dor Paranhos. 

A' vista disto mandou o delegado de policia 
la.vra.r este auto em que assignou commigo 
escriviio abaixo nomeado. 

E eu, David Camões de Mendonça, esc ri vão 
interino de orphiios ·o escrevi, no impedimento 
do escrivão do crime.- Lu i~ Pedro XG111ier 
Guimarl.les . . 

Cópitt:- TI.elatorio.- Illm. Exm. Sr. -
eumpre-me o dever ele levar ao conhecimento 
de V. Ex. os successos que occorreram ulti· 
mamen te nest:1 cidade. 

Como não deve ignorar V Ex., e nem pes
soa alguma, a politica do senador Paranhos 
tem sido ll da oppressão,.das perseguições,, do 
crime e das injustiças. 

Por inn um eras vezes o povo quasi unani-' 
memente reunido tem exigido o restabeleci
monto da lei, do respeito ao cidadão e sua li
berdade ; porem todas a.s tentativas teem 
sido infructilems e sem o mínimo resul-
tado. . 

Aquellú. familitt constituida em uma oly
garchia Yergonltosa, odia.da por todo o 
povo, isolada sem um unico amigo, tem 
lilito timbr~ em apoiar o sustentar neste 
mtmicipio a quacll'iiha ele ladrõcs·Indios · Af
fonsos - e outros criminosos que toom com
mattido os maiores ct•imes e tt•opolias impn· 
nemmrte. Tudo quanto ha de deprimente e 
vergonhoso tem feito aquella oiygarchin, a 
sua desorientação chegou ao ponto ele have
rem para os seus, m1 qualidade ele autori
dad··s, tt propriedade alheia. Ultimamente 
t1 atava n olygt~rchia de um processo contra, 
distincto cidttd~o desta cidade, entre os quacs 
di vet•sos membros do direcltot·io republicano 
1Jat11tense. O movei do processo em a perse• 
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'guiçito injusta, attribuindo-lhes protecção aos que deu-se e.trectivamnnte algumas horas de: 
.indios, qmuHio seus verdadeiros protectores é pois. O povo prorompeu em vivas entln~siasti· 
a olygttrchia·Paranhos, que O> mandaram cos, rcstabelecendo·se logo a ordem e remando 
buscar conforme póde~~e provar Cltb<tl e facil· grn.nclc content11mento. A 1i1mili11 Paranhos 
mento. Debalde o vovo recln.mou contra ta- mandou declarai' que resigmwa todos os ca~·· 
m:1nha injustiça. Tudo deba.lde, a tudo clcso.t .. gos, que accupa.va, nas mü.os do povo.· No du!. 
tenderam-o. Os Paranhos, no dia 19 do cor· 17, its lO homs, .;·r:1.nde massa popular diri· 
1·ente, fizernm prender o cidudü.o Domingos giu-so ao paço municip11!, onde foram llas.te
Calnça,um dos que r.nvolveram no monstruoso adas as bandeiras nacional e outra com o 
processo. O povo não pôde conter um brado dístico-Liberdade- 'sondo ainda nessa occa' 
de justa indignação e rcuniu·se para protes- siúo levantados muitos vivas. Em seguida da
tar. A olygtwehio., porem, recusou recebei-o, liber~u }eixar acephalos todos os car~os, á 
1ormando em linh01. de combate na porttt da descrtpçtw do governo, que os provera em 
cas•t do semtclor Paranhos, a forca puiJiil'a tempo e reclamar apenas para !delegado 
de armas apontadas conü'!l. o povo, que foi rle policia provisol'io, tl.tlm de fazer o po
intimndo, j:1 por duns vezrs, para dispersa!'· liciamcnto da ciclallc, no capitão Carlos 
se, com prazo de meia hora e depois de 15 Antonio de Andrade e, para agente do correio 
minutos, ao que não C[tliz acceder. No dia provisorio o tenente Frncisco Luiz de Ma.ga· 

· seguinte, II, veiu o tenente-coronel .Teão cle lhties. Reina ger:tl contentamento por todo o 
Cerqueira Netto, JlOt' parte da 1amilia Para- municipio e o povo, sempre ordeiro c pacifi· 
nbos. pl'B)lOL' 110 povo esta aécommochtr;ão: co, garante todus as llberdades e rlireitoB dos 
que o cidadão Calaça seritt solto, não conti- cidadão.~. O povo jú voltou ttos seus labores 
nuariam o celebre ll!'Ocesso, e nem as injus- diarios, e não ha minimo rec8io de perturba
tiças e pcrsaguições. O povo acceitou dis- çüo da ot•dem publica que seru garantide.. 
solvendo-se em ~eguidu. em ordem e satisfeito. Allenus ]letlímes ao governo _do estado para 
A familia Paranhos cujos membros são auto- manter nesttt cidade uma pequena força l'Om· 
ridades, nada cuniprlrum, continuun!lo de ]JOstrL de seis paisanos, que ó o sulllciente para 
pé o despot.ismo, <>s displl.t'attiS. No dia 14 J'ur.er.reina1: a mais completa paz. 
ptlr.eram ein movimento o t1tlSiacamento pr~r(l. Sandeu ft•aternid•>.d~.-Illm. e Exm. Sr. 
efiectmtr arbitrariamente a prisü.o do capitão Dr. Jose Leopoldo de Rulhõos Jardim, ·digno 

·Carlos Ant.onio de Andmde. O povo começou governador do ·e~t:tdo de Goyaz. Catalão, 18 
de novo a <ti11Uil' e impediu a consummu~ão de dezembro de 1892.-0 delegado provisorio 
de mais estót violencitl; a olygarchia tornou Cm·! os Antonio r/e A>~~b·ade, conforme.-0 se
a por dentro de c:.ls<t o destacamento e rorn- cretario, Joaquim Manoet. Co?·rêa. Confere.
peu cm insultos e prol'ocações grosseiras Pe1·eira.-Auto de perguntas :-Auto de per· 
contra 0 po1'o, Este Jbi convidado a diss,ll· guntas no o.trendido Dr. ManoeJ Dias PJ•ates 
ver-se pelo cn.l'itlio Carlos que Jlli obedecido, dos sn:ntos. E logo no mesmo dia, mez anno e 
tendo porém so rccusndo 11 isso alguns dos togar retro decl:<rados, ahi pre5ente o Exm. 
seus mais dedicados amigos, que ficaram em sr·. Dr. Manoel Lopes de Carvalho Ritmos, 
sua compu.nhi:.t. Os inmllo> continuaram, juiz ele direito da com~1rca do. capital, em 

·assim como o.l pt•cpamti vos dtt f• mil ia Pam- commissão do governo do estudo nesta. cidade. 
nhos para um atttque q ne c !Legou mesmo com migo oscri vão abaixo nomeado, pt'e6ente 
rt ser annunciaclo por ell<t 1m manhft do o cid,l.dão Jose David de Magh.lliães, promotor 
ditt IG. O povo rcceioso começou t.am bem [JUblico interino da comarca, o cidadão Avelino 
a armat•-se e vciu guarchtr as casas do capitão Augusto Mundim, cm•ador do denunciado 
Carlos o teucnto·CO!'Olld Jose Mu.ritt. A's 11 p!'oSO Prescilia.no Rodrigues da s,lva e os de~ 
hot•as de,se mesmo di:t, indo passando por nunciudos presos Olyntho Baptisto. Roclrigues, 
Jogar um pouco distan t.edtt cam do senaclot• Ptt· Roque Rotll'igues da P9.ixüo, PedN Appolina
ranhos alglllllt\s pessoas do vovo,os solchtdos re- rio Mendes, Elyseu de Lima e José Rodt•ignes 
cebaram ot•rlcm d•J lhzet• lugo sobre clla"· -ot·dem Manç<o, compareceu o o1fendido cidadiio Dr. 
dadtt pelo tnnentc Lu ir. Petlro e familia Partt· Manoel Dias Pmtcs do,; Sttntos, pelo dito juiz 
nlios, c qno lbi obedecida. O povo smprohen- toram feitas ao o.trendido a.s perg-untas se· 
tlido com tfto clcscommunal aggt•.:oS.'ÜO, respou- guintes: 
tlou o. dcscarg:t com umlbgo vivo. que t!m·ou Pot•gunbdo qual seu nome, idade, estado, 
1.1lgum tempo,tttú que o conogo Luiz cht Costa, tllia~ilo, profissão, domicilio e nt~turalidade? 
cm cas!l do senador P:trltnlws, ~tlltiu pttl'a. a Respondeu chamar-se Manoel Dias Prates 
rua empunhando umn IJ:tntloim lJL•nuotL o po- dos Santos, de 31 annos de idade, solteit•o, 
dindo paz. Foi nos lugtll't•s onde o ))ovo so re- !Ilho de Antonio Dias dos Santos, juiz, resi· 
unin. c annuncion 1]110 tL Jhmilitt Ptwnnhos dente em CattLiüo e ntttural. do estado da 
deHgostosu sem um o.migo scquor,-assim como I Btlltitt. 
o juiz do diraito, o tenente o o tlestn.camento, Porguntttdo sobro a denuncia o doeu
se retirtll'inm immeditLtttmente de Catttlüo, o mento-ctlllitt de Jls. 172 a 17·1, que ll!e 
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foram lidos 1 Respondeu que os factos men· 
clonados na den uncla são verdadeiros e 
estão de accordo com o que se passou desde 
o dia lO a 16 de.dezombr·o do anno proximo 
passado ; quanto aos denunciados nelle 
exarados tem a dizer que sabe não só de 
sciencia propria, como pelas certidões passa
das pelo otllcial de justiça - João Baptista 
Ruella, em um mandado do delegado de 
policia. e o competente auto de resistencia 
lavrado por este e que se acham em poder da 
policia, que os principaes cabeças da sedição 
ile 10 a 16 e de outros crimes que foram 
commettidos são: Carlos Antonio de Andrade, 
José }.faria da Silva. Ayres, Joaquim Ayres 
da Silva, Pedro Ayres da Silva, .João Felippe 
do Nas\•imento e Jose Borges ; que sabe 
por ouvir dizer : que João Chrysostomo 
de Aguiar e Elyseu da r.unha foram tambem 
cbeles, que. sabe por vêr Domingos Calaça e 
seus tres filhos ; Francicco Apolinario e José 
Felippe fizeram parte do tiroteio no dia lO e 
6; assim como por ouvir dize1• todos os outros 
denunciados, excepto Josias Felippe do Nasci
mento, CJ ue não tomou parte neste movimento; 
quanto aos denunciados presentes sabe por 
ouvir dizer que não tomaram parte no tiro
teio-Olyntho Baptistl\ Rodrigues, Roque Ro
drigues da Paixão. Elyseu de Lim:l. e José 
Rodrigues Manço. Que os factos insc!'ij'tos, na 
cópia do documento que foi remettido ao lJre
sidente do' estado por Carlos de Andrade, se
gundo llle .consta são falsos, pois não houve 
da parte do senador Paranhos e sua Jamilia 
pel'~eguição alguma contra os denunciados e 
affirma de . sciencia propria que, desde a 
data que aqui chegou pam entrar em exer
cício do seu cargo ate a presente dat.a, não 
h ou v e perseguições contra os mesmos e nem 
o juizo recebeu reclamacão alguma da parte 
dos dununciados pela qual fosse narradtl al
guma queixtt contrtt e senador Paranhos e sua 
Jb.milia. Que assistiu todo o tiroteio, proce
dendo as autoridades legalmente constituídas, 
durante o espaço de uma hora mais ou menos 
que durou, com muita1•egularidade e justiça. 
Perguntado cm que Jogar ou casa achava-se 
por occasião d~ tiroteio e quaes as pessoas 
que estavam comsigo 1 respondeu que acha· 
v a-se em casa do senador Pal·anhos, junto 
com o mesmo e sua familia, Felippo Es· 
trella e sua família, Joaquim Rodrigues 
Lopes e sua Jamili11, conego Luiz An· 
tonio da Costa, João de Cerqueira Neto, 
Canuto Lopes Coelho e sua famililt, seu irmão 
Themistocles Dias Pmtes do~ Santos, David 
Camões de Mendon\'a e smt fumilia e Garcindo 
Lopes Coelho. Perguntado se a cusa de ~ua re· 
sidencia sofl'reu alguma violencitt e se foi ba
leada no dia dezeseis 1 Respondeu que foi ba
leada neste dia e arrombada uma po1•ta que 
dú. para o quintal. Perg·uutttdo se depois do 

tiroteio retirou-se desta cidade, e tendo-se re
tirado em que logar installou a comarca no 
dia primeira d·l janeiro 1 Respondeu que re" 
tirou-se por causa e pela fórma narrados na 
denuncia installando a comarca no porto do 
Garimpinho, onde permaneceu por alguns 
dias, seguindo depois para Entre-Rios, onae 
tambem esteve alguns dias. Perguntado' si, 
quando retirou-se desta cidade depois do tiro· 
teio obrigado pelos sediciosos passou o exerci; 
cio do cargo a seu substituto legal ou se de
clarou aos chefes sediciosos, principalmente a 
Carlos de Andrade, que em vista da intima· 
çfio abandonava nas mãos do povo o cargo 
que occupa,va 1 Respond~u que retirou-
se da cidade da fórma pela qual foi nar-
rada na. denuncht ; não passou o exerci· 
ci'l ao seu substituto legal e nem decla-
rou a Carlos e outras criminosos que aban· 
clonava o cargo nas mãos dos mesmos, porque· ·'. 
não só não eram autoridades cem patentes con
stituídas pelo povo o sim por diminuta quan
tidade de capangas armados, como tambem 
porque, iuda mesmo que houvesse uma re· 
volução politimt ordenada por autoridades 
competentes, não abandonaria seu cargo, nem 
desistia por pertencer a um poder inteira: . 
mente diverso, autonomo c independente. · 
Perguntado si o porto do Garimpinho fica 
na comarca 1 · 

Respondeu que fica no termo de Catalão, 
distante seis legt1as da cidade. Perguntado 
afinal si antes de manifestar-se a sedição em 
deze111bro do anno passado, tinha ou conside
rava algum ou al:;uns dos denunciados cujos 
nomes consta da denuncia de fls. como ini- -
migo ou inimigos seus? 

Respondeu que a maior parte dos denun
ciados não os conhece, parque chegou para · 
aljui em junho do anno passado e tinham 
apenns decorrido cinco mezes e alguns dias 
quando deu-se a sedição e outros crimes rela· 
1 ndos na denuncia, e aquelle tempo era 
insufilciente pam o conhecimento de todos e 
que aos que conhece por vel-os niio tem a 
menOI' iuimisade. · 

Perguntado ainda se funccionou em al· 
gum processo cujtt decisão de si dependente 
importasse em prej uizo de algumas das par
tes litigantes, de sor·te tt provocar na popula· 
çfio tão grande e descommunal irrascibilidade 
resultando ser at11c"do com tanta violencia e 
com risco da propria vida, achando-se além 
disso amparndo em casa de um cidaduo par
ticular e tiio altttmcn to collocudo 1 

Respomleu que não l'unccionou em processo 
algum cuja decisii.o provocasse odiosidade "da 
poptllaç,iio e quando fnnccionasse desta natu
rez:t seriam out.r•os os meios empregados por 
qualquer população para corrccçüo dos seus 
actos, que apenas durante o tempo que me
diou entre a stutchegacla a esttt cidade e o dia 
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10 a. 16 de clezernlJro presidiu um jury cm slmo juiz p<tssou a. interrogai-o pelo modo 
que f,lram a.bsolvido3 dois réos que a. aquelle seguinte : 
fol'l1n submettidos a. julgamento. Dada a. pa· Perguntado qual o seu nome, natura.li· 
lavrn nn cidadão promotor publico, declnl'OU dade e residencia. Respofl:deu chamar-~e 
achar-se satisfeito:Dacla a palnvra ao cidadão QJyntho Baptista. Rodrigues, natural c resx· 
curador elo denunciado preso Presciliano Ro· dente nestn cidade. Perguntado se tem mo· 
drigues da Silva, por ello foi dito que não tivo particular a. que a.ttribua. a accusação? 
contestava e pelos denunciados presos que_ se Respondeu que tinha e que attribuia ao de· 
achavam presentes foi dito que não contestava poimento de testemunhas desaffectas delle 
ao o!Yendido. respondente e de outras que receberam más 

E como nad<t mais foi perguntado Bem informações. Perguntado si é ou não cu!· 
respondido, assigno o presente <tu to, depois pado 'I Respondeu que niío so julga ~ul· 
de lhe ser lido e achar conforme; o qual vai pado, e que se existem culpados, como pensa 
tambem assignado pe,o juiz o rubricado pelo que existem, são outros, conformando-se 
mesmo, do que tudo dou fó. Em tempo o ci- muito com a informação verídica. que prestou 
dadiio promotor publico. pedindo a. pa.Javra, o Exm. Sr. Dr. juiz de direito da comarca. em 
quelhefoi co~cedida pelo meritíssimo juiz, re· juizo, principalmente quando mencionou Ol 
qucreu para. ,]Ullt<tl'·Se aos px•esentes nutos um chefes e unicos responsaveis, na opinião do 
ameio asssignadopelo delegado de policia, uma. respondente. Em seguida o 1•espondente pe iu 
portaria ou lllttndndo com tres certidões as· a.o meritíssimo juiz um prazo razoavel para 
signado pelo official de justiça João Baptista de exhibir documentos em: sua defesa, o que lhe 
Olil•eira Ruella o noauto de resistencia asssig- tbi deferido, concedendo-lho o meritíssimo 
nado pelo tenente Lu i~ Pedro, delegado de juiz um prazo de cinco dias; de contormidade 
Policia, o que foi deferido. E tendo o merettis· com o art. 247 do codigo do processo c· i minai 
simo juiz examinado os ditos papeis e repa- do estado. E. pot• nada mais responder e nem 
rado na assignatura do oJlle:ial de justi~'a.lW· lhe ser perguntado, mandou o juiz lavrar 
ella, diversa da que costuma exarar neste este a.uto, que vae assignado pelo respo11dente, 
juizo, ordenou rco me;,mo, que achava-se pre· depois de lhe ser lido e achado conforme, 
sente, reconhecesse si de lacto era a assigna· rubricado e assignado pelo meritíssimo juiz, 
tum a Slm propria, e reconh~cendo o dito do que dou fe. Eu, João Gonçalves L1ma, 
otllcial por sua i1 assignaturn. alludida, ad- escrivão, escrevi.-11f«noet Lopes tle Om·'llttlho 
vertiu· lhe o mesmo ,juiz para que do ora em Rmnas,-Olyntho liapti.<ta Rod1·igues. Viam-se 
deante assignasse de uma. só Jbrmtt cal!igra· ás margens as rubricas seguintes: C. Ramos, 
pliica.. Pelo meretissimo ,juiz foi declarado Pronuncia: Vistos e examinados estes autos, 
que se adiasse para o dia do amanhã, tis mes· etc. Dos mesmos consta que no dia. lO do mez 
mas hora~ e lagar do costume, a continuação de dezembro do anno proximo passado, o dele· 
do presente summario, visto j<t achar-se adi· gado de policia tenente Luiz Pedro Xavier Gui
antada a hom, ordenando mais, que eu es· mariies, que succe(let•a ao seu nntecessot• major 

. cri vão, abaixo nomeado. intimasse as partes, Antonio da Silva Paranhos, ordenára a prisão 
da sua resolução do adiamento. Por nnda mais de Domingos Pinto Calaç:t por trr sido encon· 
haver <t tratar-se, assigna1~1m o ,íniz e as par· trado armado, quando já por editnes havia 
tes. do que dou fe. Eu, .Joao Gonçalves Lima, sido ]lrohibit!o o uso de arma.s off~nsivas pelas 
escrivão, o escrevi.- Manoel L. de Carvalho ruas da cidade. Que essa. prisão lbra legal 
Ramos.- l'v!anoel Dias Prates dos Santos.- precedendo a mesma, entretanto, competente 
.Tose Da.vid de Magalhães.- O curador Ave· aviso daquella. anctoridade, que recolhera o 
Jino Augusto il!undim. - Olyntho Baptista dito Calaça no quartel do destacamento,. sob 
Rodrigues. -Roque Rodrigues da Paixão.- seu commando, pelo espaço de vinte e quatro 
Pedro Apolinat•ü, Mendes.-Elyseu deLirna.- horas, não sendo passive! aquella auctori
José Rodrigues Manso. Via-se nas nutrgens dade rcco!IJel·o :'t cadeia publica porque alguns 
do auto a rubrica seguinte: C. Hamos __;ln· pontos dn. rua em que estit situadn, a cadeia 
tOI'I'O!fO'm·ia rlo denunciada )JI'~·'a Olyntha Ba· achavam-se nesse occa~ião occupados pa.r in· 
J<lista Rorh•itJUC8 - Aos tres dh1s do mez de dividuos armados no intuito de obstarem a 
m:trço de mil oitocentos e novent:L e tres, prisüo do dito Calaça. Que liiUitO antes do 
ncsttt cidade de C;ttaliin, estado de Goyaz e dins drz e dezeseis de dezembro o dito Dumin· 
casas de residencio. i!o Exmo, St•. Dr. Ma· g-os Pinto Calaça já 1i1bricava polvora nos 
noel Lopes de Carvalho Ramos, juiz de fundos da casa do réo Carlos Antonio de An· 
direito da cnmurca i!a e<tpitu.J do estado, em dt•ade e este preparava-se, reunindo gente 
c:ommissão do govet•no nestrt cid:tdo, tthi pro· bastante, para promover o movimento scdi· 
sente o mesmo,í uiz, com migo, e scrivüo abnixo cioso, tanto assim que, <t um signal dant.e 
nomenrlo. achando-se pi'CScnte o denunchtdo mão convencionado, a gente jiL prediAposta no 
presa Olynthu BaptisttL Rodrigues, livro de ataque sedicioso convenientemente instruída. 
1\Jrt•o~ e sem coacção tLlgtlllltL, o meritis· .. e municiada foi collocBr·se na~ immediações 
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do quartel; guardando as ·casas dos principaes 
chefes da sedição, elfectuando-se porém 
no dia dP.zeseis um vivíssimo tbgo, tendo 
no dia dez o delegado de policia tenente 
Luiz Pedro Xavier Guimarães mandado pelo 
official de justiça Joiio Baptista de Oliveira 
Ruella, intimar aos sediciosos por tres vezes 
para que se dispersassem, á cuja intimação 
niio se submetteram, desrespeitando-a com 
palavras insultuosas. Que em ·vista ele tal 
agitação, e não tendo o destacamento, que 
não era então superior a quatorze praças, 
algumas das quaes não estavam nesta cidade, 
munição bast!tnte para resistir a tão nu
meroso grupo de ·indivíduos armados, as 
autoridades· locaes ·resolveram, por inter
medio de,. um proprio, que seguiu até á 
capital deste estado solicitando do governo 
força sutiiciente para g!trantir a ordem e 
tranquillidade publicas alteradas, Que, além 
disso, os reos Carlos Antonio de Andrade, 
Herculano Dias Carneiro, José Maria da 
Silva A)'res, Pedro Ayt•es da Silva e Joiio 
Felippe elo Nascimento jit tinham mandado 
compt•ar armas systema Winchester, alóm 
das que já possuíam, no commercio elo 
Rio ele Janeiro; como elfectivamente fo
ram;lhe enviadas muito antes (lo di:~. 
10 de dezembro armas com que muitos 
de seus capangas estiveram munidos du
rante o movimento sedicioso. Que na manhã 
de 16 do já referido mez de dezembro do anno 
proximo decurs0, emquanto o senador A rito· 
nio da Silva Paranhos achava-se em sua casa 
de resicl ncia, rodeado ele toda a ,ua fttmilia 
e ele outras pessoas estranhas, rnas amigos, 
quaes fossem o bacharel Manoel Dias Pontes 
dos Santos, juiz de clh·cito da comarc11, Canuto 
Lopes Coelho, promotor• publico, Themistocles 
Dias Prates elos Santos, tenente Luiz Pedro 
Xavier Guimiü•ües, delegado de policia, Gttr'· 
cindo Lopes Coelho, tenente-coronel João de 
Cerqueira Netto ePtttrlino Ribeiro Guimarãe-, 
o delegado de policia, tenente Luiz Pedro 
chegando a uma elas janellas de fl'ente do 
sobrado a chamado do conego Luiz Antonio 
ela Costa, viu passar pelos l'Llnrlos dos q uin
taes das casas que ficam em r1 ente ao dito 
sobrado, seis capangQs armados de carabinas, 
aos quaes incontinenti deu voz de prisão, ou

. vindo-se em seguida um tiro, cuja muni~•iio 
empregou-se na parede do dito sobrado c di· 
versas descal'ga~ que pt~rtiram das trinchei
l'O.S o.clrede pr•epo.rado.s em o. casa do~ réos 
Carlos Antonio de Andmde, José .Maria ·da 

· Si!V11 Ayres, l'edro Ayres do. Silva, E1·melinda 
Gonçalves dtt Silva ll Joaquim Ayres da 
Silva, onde o.chavo.m-se reunidos em va
rias grupos os autores da oediçüo : Que 
esse tiroteio durou cerco. ele uma h oro. 
mo.is ou menos, tendo sido então o sobmdo 
vtwudo pelus jo.nello.s e por muitas balus, 
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. . 
ficando em consequencia estragado em di· 
versos pontos, niio tendo podido as pra
ças sob o commo.ndo de delegado, tenente 
Luiz Pedro, sustentar a defeza . por falto.. 
de munições, e por terem outras desobe· 
decido ás ordens recebidas, e que confor~ 
me vê-se do depoimento de fls. 242 verso 
a fls. 232 esto.vam subornadas pelos che· 
fes da sedição. : Que, decorrida uma hora 
em um intervallo em que ·cessava de im· 
proviso o tiroteio, o conego Luiz Antonio 
da Costa o.pressadamente dirigiu-se do so
brado ás casas dos réos Pedro Ayres ·da ... 
Silva e Carlos Antonio de Andrade, com 
risco da propria . viela, pedindo-lhes paz. 
para. o que· lembro.ro.m-lhe levasse uma 
pequena bandeira bt•anca com que sup- · 
plice acceno. va aos sediciosos. os quaes em· 
lim suspenderam o criminoso ataque, eem 
o que ter-se-hia dilatado o fogo; pois confor· 
me o designio dos principaes chefes da sediçao, 
deveria ser o sobrado do senador Antonio 
da Silva Paranhos, convenientemente si
tiado, tirando-se-lhe a o.gua e abstendo-se 
fossem ::tlli ministrados quaesquerrecursos até 
que os sitiados rendidos á sede e á fome 
se entregassem, sendo que então seriam 
conduzidos pelos sediciosos para além do rio 
Paranahyba. : Que es sedicioso~ ·marcaram 
prazos paro. a retirada das autoridades .e de 
toda a f milia Paranhos, as quo.es e1fectiva· 
mente, t't vista elas intimaç.ües que lhes foram 
dirigidas, retiraram-se em menos de tres dias, · 
recebendo pelo caminho, em viagem para. o 
estado de Minas Geraes, l'eiteradas intima· 
çõcs com o. promessa ele serem assassinadas 
se persistissem em demorar-se dentro dos 
terminios do. comarca : Que, triumphando o 
movimento sedicioso, já opposto tenazmentê 
as autot•idacles, por esses meios destituídas 
de seus cargos, os réos Carlos Antonio de 
,1nclrade e Francisco Luiz de Mag!tlhães em
possaram-se de empr·egos publicas, o primeiro 
elo logar de delegado de policia provisorio 
por acclamação populo.r, o segundo agente 
dos correios desta cidade.pa1•a o que officiava 
ao cidadiio José AI vared da Silveira Machado . 
que legalmente exeJ•cia esse Jogar satislacto· 
rio.men te, allegando o usurpante ter sido tam
bem acclamado c ambos assim empossados 
commetteram funcções publicas, em plenà 
desobediencia ás leis, sem nenhum escrupulo · 
pelo espaç•o de 20 dias mais ou menos, pois 
que, em começo de janeiro do anuo corrente, 
tendo chegado a esta cidade a noticia de 
que vinha da Capital Federal uma força 
composta . ele noventa praç•as de linha., 
o.bo.ndonaro.m immecliato.mente os ditos ca.r
gos, deixando esta. cido.cle, onde elfectiva- . 
mente che~ou dias após a torça esperado., sob 
o commanclo do distincto e brioso militar An-
tonio llro.nclsco corrô1t ; o quo tudo visto e 
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examinado auto de corpo de delicto e mais çiio mais de vinte e qu11tro horas, e estavam 
documentos de fls. 19 a 28 e de fls. 17Z a 174, a espet•a de um pretexto qualquer afim . de 
dei~su. dos accusadoo, dispo3içiio de direitos e promoverem a série de actos culposas de que 
mms provas dos autos: Considerando que, íúz com a maxima clareza menção a denun
realmente no dia 10 de dezembro do anno cia de ti. 2afl. 9, que esse pretexto uma 
proximo passado, os reos Carlos. Antonio lle vez otrerecido, qual íbsse, como foi realmen. 
Andrade, José Maria do Silva Ayres, Joiío te, firmou-se na prisão do réo Domingos Pin
Felippe do Nascimento, Pedro Ayres da Silva, to Calaç:i., ordenada pelo delegado de policia, 
Joaquim Ayres da Silva,' João Chrysos· de cu,iaa mitos o réo Carlos Antonio de An
tomo de Aguiar, Justino Martins Cu.r· drade, auxiliado pelos seus companheiros, 
doso e José Martins Borges, auxiliados pot• igualmente sediciosos, pretendiam arrancar 
numerosos capangas deram começo ao movi· o que chegaram a t(lntar,· reunindo gente ar~ 

.· mento sedicioso, resistindo á ordem legal da mada par!l esse fim : considerando que as 
autoridade policial que os. mandara intimar autoridades que residem nesta cidade níio 
para que se dispersassem, não sendo, porém, commetteram actos qull por sua natureza 
essa intimação acolhida com o necessario res· provocassem tamanha aversiio em ·particula
peito: (dep. de 1fs. 124 a fls. 127). Consicle- res, ou irritassem aos denunciados, de sorte 
rando . que o fim dos sediciosos, quai se de- a chegarem a tal extremo, qual fosse o de 
P,r~hende do v~ntre destes a:utos, -foi a depo· usarem de armas de fogo pam a reclamação 
S!ÇllO e expulsuo das autortdalles residentes de direitos, e, quando as autoridades não pro· 
nesta. cidade e bem assim dos membros cedessem com a precisa isenção, outros deve· 
da família Pa.ranhos, inclusive o seu chefe, riam ser os meios a empregar paru. chamai-as 
o senador Antonio dtt Silm Para.nhos: ao cnmprimento de seus deveres : conside· 
Considerando que, pam consegnirem e~se rando que o doutor juiz de direito da comar
f!m, com antecedencia de muitos .dias mu· ca, uma das autoridades ofi'endidas,para aqui 
niram-se os chefes sediciosos, j;i, meneio- chegara em dias do mez de julho do anno 
no.dos, de carabinas systema \Vinc}lester, proximo findo nada constando, segundo vê· 
yindas do Rio de Janeiro, tendo todos elles se destes autos, que o desa.bone na qualidade 
certeza de que o destacamento existente nesta de. juiz, .em cujo cargo procedeu durante 
cidade no respectivo quartel, esto.va despro· o tempo que medeitt de julho a dezembro 
vido de munição, uma vez que tal assalto com imparcialidade; rectidiio e justiça, 

· não era aindo. notorio: Considerando que os não dando particularmente. motivo a violenta 
diversos grupos armados e que guardavu.m as explosiio de odios de que foi injustamente 
casas de Carlos Antonio de Andrade, José Ma- victima, de sorte a converter-se a violencia 
ria da Silva Ayres, Pedro Ayres da Silva e recebida em um verdadeiro desprezo publico, 
Joaquim Ayres da Silva tinham como um de qual significa esse acto que contm si prati
seus principaes intuitos assassinar o senador c11ra.m os .denunciados, cujos nomes já Jbram 
Po.ranllos, sua familio. e autor:dades que, a mencionados, e outros indicados na promoçiio 
16 de dezembro, achavam-se em sua cttsa e a o e tls.:l46e 3-l9v.; considerandoqueigualmente 
outros estranho> á 1'amilia, e que, ~i niio con· os demais ofi'emlidossiiotidos pm•pessoas ino.f· 
seguiram os desordeiros commette1' tão repro· fensivas, de costumes ordeiros, que bem pro
vado intento, 1bi isso devido a cirGumstancias curam cumprir os seus deveres ci vicos, quet• 
especiaes independentes de suas vontades, na qualidade de o.utorldudes, quer na de par· 
tendo aliás por occasiiio do fogo uma das ba· ticulo.res ; consid~rando que frívolos foram os 
las otrendido levemente no t•osto ao tenente- moLivos em que fl\mlou-se o movimento sedi
coronel Joiio de Cerqueir11 Netto ; Conside· cioso, de que Jaz igualmente menção o do· 
rando tm• sido esse crime, para cuja execuçiio cumento do íls. 172 a tis. 174, aliás refutado 
concorreu 11 circumstancia por parte dos réos em smt primeim parte,em que vcem-se· exar· 
de superioridade em armas, além do pessoal, adas e explicados os ditos motlvos, em vista 
superior a 40 homens, pra.ticatlo sem interru· dos depoim·mtos em contrttrio, constttnles des
pçiio, de 10 a 16 do dito mez lle dezembro do te;; autos, quando outros deveram ter sido, 
anno proximo po.ssado, por·quanto, durante e que, pela su11 inanitlude, outm cousa não · 
esse espaço de tempo, os cltefea scdicio.;os fazem siniio demonstmr :i evidencia a per~ 
mantiveram-se em attitude ii•ancamente versidade moral de lttes individuas, cujo prin· 
hostil lis auto1·ido.dcs, guardados pelos cipttl chele niio tt•epidou em levar ao conheci· 
seus numerosos cttpangas, que vocililra- menta do geverno, por meio do r.itado do· 
vam nas ruas com planos repellentes da or· cumento, com. o car•ucter de communicaçüo 
dem e gttro.ntia publictta ; considcrn.ndo que olllciul, torlo o occorrido, em o quttl con1es· 
os cheles do movtmento sedicioso jti. mencion· sou o crime por si praticado e pelos demais 
nados, sendo quasi todos pesso11s abttstudo.s, denunciados, autores da se1liçílo; considerando 
er11m oa pt•imeiros interessados no bom exilo que, não obstante, o hav~rem desobedecillo lbr· 
dos plo.nos urdidos, precedendo a suo. execu· malmente à autoridade policial, tenente Luiz 
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Pedro Xavier Guimarães, que os mandara que lhes foram feitas pelas principaes teste· 
intimar .para que se dispersassem, resistiram temunhas deste summario,, e em vista taro
com captmgas armados, e nessa attitude man· bem da. defesa e mais provas pelos mesmos , 
tiveram-se de lO a 16 do dito mez dP.dezem· reos offerecidas, tendo-se justificado cabal-.· . 
bro, data cm que, bastantemente municiados mente perante este juizo ; bem assim não . · 
e colloca•los a seguro em suas trinclleiras,tlze- resalt11ndo destes autos responsabilidade cri~ ·::; . ~ ram logo sobre o .sobrado onde achavam-se minai contra os denunmados Josias Felippe 
algumas pra~'as do destacamento, que alli fo· do Nascimento, Joaquim· Pereira Claudio 
ram snrprehendidus ao3 primeiros tiros, não Gustavo Rodrigues de Lima e Presciliano 
lhes sendo então possível atravessar para o da Silva : o quanto á. denunciada Erme· 
quartel ; considerando que, ultimado o ti- linda Gonçalves da Silva, não, procedendo 
rateio. intimaram os chefes sediciosos as igualmente a denuncia de fls. 2 attentas 
autoritlades para que se reti1 asem desttt as explicações pela mesma ré opposta a in~ 
cidade, bem assim toda a ütmilia do sena· terferencia directa que houvesse tomado 
Llor Paranhos, inclusive o seu chefe c que no com relação ao facto criminoso, que se lhe, 
menor prazo po>si vel, si passassem pam alem arg-ne, oçcorrido · na manhã de 16 de de· 
do Pat-anahyba ou deixando de fazei-o sariam zemhro do n.nno proximo decurso; em ·que 
de prompto assassinados ; considerando que, aliás não figurou, pois em face do auto 
não satisfeitos com a serie ·de factos crimi- de pergLmtas a que submetteu-se a dito. 
nosos, já commcttidos ne~ta cidade, ainda os re ficou demonstrado que a sua casa de. · 
mesmos sediciosos combinamm em que fossem residencia flira invadida por um grupo de · 
assassinados em uma emboscada por um sediciosos. certos de que a ré pela sua 
grupo de dez homens armados, o senaLior Pa· 11. vançada idade e em vista de seu pre· 
ranhos, alguns membros de sua ramilia c o cario. estado de saude, nilo po deria obstar a, 
Dr. Manoel Dias Prates dos Santos, juiz de di- que os capangas dos cabeças da sedição inva· 
reito da comarr.a, na oc•:a~ião em que iam clissem de chofre a sua casa, occorrendo a fa~ 
conferenciar na i\tzenda do tenente-coronel vor dare nilo ter interesse algum em que tal 
João de Cerqueira Netto, com o deputado fe· crime houvesse Jogar; considerando· que os 
dera! Dr. José Leopoldo de Bulhões, que por demais actos criminosos vinculados ao crime 
aqui passara cm viagem para a capital do cs- de sedição, jil. cluramente patenteado nestes 
tado, nilo .realisanuo-so · m·1is esse attentado autos, attentos os elementos que constituem 

·por terem se desencontra(lo os assassinos de juridicamente siio connexos com este ultimo e. · 
suas victimas : considero.ndo ainda que, em pois sujeitam-se a competencia deste juizo, e, 
seguida ao tiroteio do dia 16, o réo Carlos An· quanto ao crime de sedição, conforme as ra
tonio de· Andrade acclamou-se delegado de zões, retro expandidas, nilo podem ser tidos os 
policia provisorio, exercendo nessa qualidade róos, uns como autores, outros como cumpli· 

·actos ou funcções publicas, em detrimento ces, porquanto uessa especie não se dá acum· 
dos interesses do estado, sendo imitado nessa plicidade, ou siquer o. tentativa a precede; 
pwte pelo réo Francisco Luiz de Magalhiies, considerando que, emtlm, quanto aos demais 
nilo menos responsavel por ter se apossaclo da CL'imes connexo> com o de sediçilo, resaltam. 
agencia dos cot•reios desta cidude: mas não destes autos provas incontestaveis, tornando 
procedendo quanto a este ultimo, Francisco evídente o de tentativa de morte, não se effe
Luiz tle Magalhães, o parecer· do pt"Omotor pu· ctuando esta por circumstancias especiaes de 
blico 1la comarca, quando isenta-o de rcspon· que viram-se casualmente rodeados os sedi· 
SJtbilidnde â. duquelle, igual no· crime de··sedi· ciosos e suas victimas, protegidas estas por ob· 
ç.ão, cl11ro e exubet•antcmente evidenciado stttculos materiaes nilo insuperaveis: julgo 
nestes nu tos, porquanto no mesmo movimento procedente a denuncia de fls. 2quanto aos rêos 
sedicioso figm•ou o reo citado directamente, Jolío. Felippe do Nascimento, João Chrysosto· 
sem o ·que não correria pressm'O'O a usurpar mo deAguhtr, José Maria da Silva Ayres; 
um cargo que est11va legalmente occupnuo o Joaquim Ayres da Silva, Pedro Ayres da 
que de nenhum mouo competia-lhe, como do Silva, Herculano Dias Carneiro, Aylon Victor 
J'ucto usurpou altegando ter sido acclamaclo Rodrigues, Elyseu Rodrigues da Cunha, 
pelo povo; quando não o 1\li por este ,José Rodrio;ues Ribeiro; Justino Martins 
e sim pelos auxiliares da sedição, que· Cardoso, João Ayres da Silva, José Mu.r1ins 
entre si Luscavam dividir o> poucos des- Borges, Theotonio Ayres da Silva, Joa· 
pojas de tão ignobil triumpllo: conside- quim Manoel da SU va, Domingos Pinto 
rando que· 03 denunciados Olynt,ho Ba-: Calaça, Fredor:ioo Ayres da Silva, José Mar· 
ptista Rodrigues, !loque Rodrigues da Pai- tins Monteiro, Francisco Apolinario Men· 
xií.o, Elyseu de Lima e José ltodL•igues Manço, des, Bencclicto A_polinario Mendes, Pedro 
não tomnmm parte, q ucr· clir•ectu, quer indi· Apolinario Mendes, Virginio Joaquim de 
rectamente, nem conco1•reram para ·que n. Avellar, Manuel Innocencio Pires, José Fc
sedição tivesse Jogar, attentas as referencias lippe do Nascimento, Ernesto Rodrigues Ri-
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beiro, Juvenal Rodrigues Ribeiro, Cllristoviio dos os ditos réos, rogando-se a prisão dos 
Rodrigues da Cunha Ferreira, (vulgo Peito me.,mos. Igualmente expeçam-~e precatarias 
L11rgo), Francellino (vulgo Pedreiro), Joaquim requisitarias tis justiças das comarcas de For; 

r Cearense, 1\Ianoel Cearensc, José Cearense, mosa, Mo ninhos e Bom fim, neste estado, pe· 
·Joaquim José de <.:ampos (vulgo Barbara), Pe· los mesmos motivos. Enumere o escrivão ns 
clro Barbara do Nascimento, Manoel Pereira Jblhas accrescidn.s destes autos, e, findo o 
I~urtado, Joaquim Valerio, Francisco Ayres da prazo legal, ficando traslado ·em cartorio, 
Silva, Vicente Dias de Mattos, .Toão de Barros pa,ra o que marco o prazo de quinze dias, se·· 
Toró, Felix de Macedo, ex-escravo de Eus- jam estes autos remettidos no Exm. ministro 
taquio de Macedo, Albino Felippo Machado, presidente superior tribuna.! do estado, em 
JoiioHonorio de Oliveira, Joüo Maria, Antonio conformidade do disposto.,do art. 43, lettra B, 
Victorino Monteiro, Josins Martins Borges, da lei n. 22 de 29 de julho de 1892. Catalão, 
José Manoel o Albino tllhos de Domingos II do mar~'o de 1893.- O juiz de direito, em 
Pinto Calaça, Antonio Honorio de OliveiJ·a, commissão do governo do cst11do, Manoet Lo· 
Lino de tal, (tllho de vVenceslào), Joaquim r•cs de Carvalho Ramos. Certidão -Certifico 
Thomnz (crioulo), Benedicto Nunes, Pedro mais, por me ser requerido verbalmente pelo 
Gabriel de Oliveira, Antonio Apolinario Men· mesmo peticionaria, o teor de um officio e um 
des (vulgo Phaschoal), Vicente Ferreim da recibo inserido no periodico Goya::, datado de 
Cost.a,Miguel José de Sant'Anna e João Evan- 20 de janeiro de 1~93 ....; e junto aos mesmos 
gelista de Siqueira, para pronunciai-os, como autos, o teor é o seguinte.: Olllcio- Illm. Sr. 
os pronuncio, incu,·sos no art. 294 § 1 "• com· José Candido da Selvera Maxado.-Tendo sido 
binndo com o art. 13, 329, § 3' e 124 do nccamado Agente do corêu d'esta cidade faco· 
codigo penal; qunnto aos réos, cabeças da se· vos apresente partecepaçfio requesitando de 
dição, Carlos Antonio de Andrade. Herculano V. S." se não tudo ao menos os precepaes pa· 
Dias Carneiro, Joaquim Ayres da Si! va, Jose pees o fim de poder receber e expedir as ma· 

· Rodt•igues Ribeiro, Justino Martins Cardoso, las de llqje aguardo resposta breve. Salva 
José Maria da Si! va Ayres, Peclr0 Ayres da Catalão 17 de desembro de 1892. - F1·oncisco 
Silva, João Ayres da Silva. João Chrysostomo Lui: de lofrtga/Mes. ReceLo. Tendo sido aeca· 
de Agu•ar, José Martins Borges e Francisco mudo por acto dedesacete de desembro pelare· 
Luiz de Magalhãe>, alem rins penas dos artigos volução popular agente do corrêu em substi-

.. · supracitados, os pronuncio m:tis nos arts. 118, tuição ao Agente despo-to por acto da mesma 
· ... ' I•, 2' e 3" partes paragrapho unico, combi· data José Candido da·Selvera Maxado declaro 

nado com o art. 12~ do codigo penal e incur- haver recebido os segustes papeis : I mala de 
sos mais os réos Carlos Antonio de Andrade trance da Bagagem para a ca~ital ; 4 cartas 
e Francisco Luiz de ~Jagnlhães nas do art. 224 para capital de Goyaz; I Ga::eta de Ube· 
do citado codigo, todos sujeitos á prisão e li- ,·aba; 1 ma~'o de guias do corrêu para 
vramento. O escrivão passe mtmdndo de prisão Goyaz ; 6 malas . de trll.nsce, procedente de 
contra os réos e lance os seus nomes nn rol São Paulo, com,dostino para Entre Rios: 
dos culpados. Paguem os mesmos reos as cus· digo, I de roscado e outra de papel ; 2 de 
tas em que os condemno. Reoommende-se na papees, para S .. Cr•uz, e 2 de lona para Bom· 
prisão em que já se acha a reo Peclro Apolli· fim ; 57 cartas par•a devercos destino ; mais 6 
nario Mendes. Out!'osim: julgo improcedente cartas; 6 maços de jornaes para devercos des· 
a. denuncia contra os reos presos Olyntho tino; O jornais avulcos para divercos destino; 
Baptista Rodrigues, Elyseu ele Lima, José 5 cartas pal'a Minas; l officio postal; I maco 
Rodrigucq Mnnço, Roque Rodrigues da Paixão de taliies e Jilcturas impressas; I maca de r•e
e Prescilinno Rodl'igues dt\ Silva, bem como cebos de certeftcados ; I carta regestrada sob 
quanto aos réos Josias Felippe do Nascimento, n. 243, para Estacas de Cr•avinhns; sellos de 
Gustavo Rodrigues de Lima. Joaquim Pereü·a diversos valores sobre c:u•tns; belhetes pos· 
Claudio o Ermelinda Gonçalves da Silva, por taes; cartns-be!betes; sellos de taexa.divida 
nã'o existit• provas nestes autos e em vist11 das na importancia de sento o cincoenta e tres 
razões .iá expendi• las. Mando, p01·tanto, que a mil otocentos e o tenta róis ; uma cttixa com 
favor dos réos presos. acima mencionados, tl'es senutes e tepulos, dois livros de regula· 
se passe o competente al Vttrá de soltura, aflm mentos, cartas e impresso para serim detre· 
de que incontinenti s1~am reltt:.:ndos da prisão buidus n'esta cidade 29, tres cartas reges
em que se acham. Deste mau despacho re· trada sob os ns. 291, 201 e 200 para serem cn~ ' 
corro, na fórma dtt lei, pttr·a o Exm. ministro tregue por esta agencia 67 avizo do recepilc· 
presidente do superior tribuno.! deste estado. çiío, p11ra serem devorvedos a seos destino ; 
Publique-se e lu~'am·se as nrces>arias inti· 43 jormtis para serem aqui destribuidos uma 
mações legaes. Expoç·am-se opportunnmente Balttnca com o terno de pezo, monos dois 
prectttorias ás justir.•as dns comarcas rio Ara· pezos.-Catttlào, 17 ~!e dezembro de 1892.
guary c 13agngom, situadas no estado do Mi· Fmnci,,co Lui:: de Maqalhaes, E' o que consta 
nas Geracs, omle consta ttch!ll'em'se homisia· dos eh tos documentos· e peças exü•tJ.hida.s dos 
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autos e pira aqui fielmente transcriptas o 
aas a.utos me reporto. O referido ó verdade e 
dou re .. Catalii.o, 1 de abril de 1893.-0 escri· 
vão, Joao Gonçalves Lima. · · 

EXPEDIENTE 

Officio do 1• governo.clor do estado do Pa
ram'L, do.tado de 2 do- corrente mez, agrade
cendo a remessa da collecçii.o dos Am1aes do . 
Senado e o exemplar do Manual da Senado1·, · 
e bem assim remettendo dous exemplares da 
constituição politica, leis e regulamentos 
daquelle estado promulgados o anno passado 
-Archive-se e agradeça-se. · 

Requerimento de Pedro Ignacio de Miranda 
Junior, peclindo melhoi:itt da aposentação que ·. 
gosa.-A' commissii.o de finanças, 

p,•asidencia da Sr. Prudente de Jl:foJ•aes 
( vice-prasid cn! c) Otncio do Ministerio da Marinha, datado de 

3 elo corrente mez, accusan1lo a remessa da 
collecçüo dos Annacs do· Sanado e ele um 

sU~!MARIO-Clummd~-J,oitum dn ~ctn-g<r~<mr.'-~" exemplar dO.il'Ianual ria Sa!wdai·.-ArchivEI:se. 
-Pnt•uoot•es-OfnmM oo mA.-Votnr;u.o Uc;» pn.rcccr n. ·1.4 

·:·, 

· -Contiunn•ii• cln 2• cliscnssiio do pr•.1octo n. 3- · Requer·imento do agrimenSO!' Alexandre 
Di•Cil<'SOS cios Srs: 'l'hoodnroto Souto, Mis.ticlos l~obo Gomes da Silva Chaves, sub-secretario da Es· •. 
" Mnnool Victo<'iuo-l~ncorr:unonto cln <l•scnss,.o 0 cola Polytechnica, pedindo dispensa da ex· ·· 
votnção-Doclnrnc.:i.o elo voto-2" ,discn~siLo dn. 11r->- ~ ~··· 
posic,"io n. 12.1-Aclinmonto dn dtscuss•o. igencia do art. 123 do codigo das disposições ";: 

Ao meio-dia comparecem 2:! Srs. senado· 
res, a saber: 

Pru1lente de Moro.es, :Antonio Bo.ena, Go
mensoro, Souza Coelho, .Joaquim Sarmento, 
Manoel Barata, Cruz, Elyseu Martins, Ca· 
tunda, .João Cordeiro, rheodoreto Souto, Al
meida Barreto, Rosa Junior, Coelho e Cam
pos, Manoel Victerino, Domingos Vicente,. Q. 
Bocayuva, Braz Carneiro, Aristides Lobo, 
Saldanha Marinho, Joaquim Felicio, Rodt•i· 
gues Alves, Paranhos e U. do Amaral. 

Abre-se a sessii.o. 
E' lidtt, posta em discussão, e, não havendo 

reclamações, dú.-se por approvada a acta da 
sessão anterior. · - · 

Comparecem U.epois de (Lberta a sessão os 
Srs. Joii.o Pedro, Gil Goulart, Coelho Rodri
gues, Josó Bernardo, Oliveir(L Gaivão, Amaro 
Ctwalcanti, Firmino da Silveira, Joa.quim 
Pernambuco, João 13 •rbalho, Mes,ias de Gus
mii.o, Lap~r. C. Ottoni, Amarico Lobo, .Joa
quim de Souza, Joaquim Murtinho, ··Pinheiro 
Guo •os, Santos Andmde, Raulino Horn e SilV(L 
Canedo. 

Deixam de comparecer com co.us(L partici· 
jmda os Srs. Francisco Mt1Chac1o, Cunlm Ju
nior,· João Neivtt, Gaspar Drummond, Ruy 
Barbostt, Monteiro deB11rros,E. \Vandenkolk, 
Aquilino rlo Amaral, Generoso Mat•ques e Pi
nheiro Machado ; e sem causa Jlllrticipada os 
Srs. Thomaz Cruz, Nin1t Ribeiro, Virgilw Da 
masio; Campos Salles, Esteves Juniot•, Luiz 
Delflno, R:tmiro Barcello.s e Julio Frota. 

O Sit, 3° SEORE1'ARIO (sc1'1)imla de 1") dt\ 
cont11 do seguinte 

communs ú.s institui~:ões de ensino superior,· 
approvado pelo decreto n , 1150 de 3 de de• ··· 
zembro de 1892, para o fim de ter direito ao.· ,_ 
accesso de que trata o a.rt. 124, e bem assim. · '.-:: 
que lhe sejam extensivas as vantagens do . . -~·.:, 
art. 205 do mesmo cocligo.-A's commissões .... ·.:':z 
reunidas ele instrucção publica e de finanças. · ' :.;: 

Requerimento de D. Jesuina de Sousa Lis; , •. c,:t 
boa Meira, vi uva do ex-senador João Floren~. :. •·:~~ 
tino Meira de Vasconcellos, pedindo uma pen· • ~. -r: 
são. -A' commissii.o de finanças. 

0 SR. GOMENSORO (scJ•vinda da 2• seCi'Biarlo) 
lê e vae a imprilllir para entrar na ordem dos 
trabalhos o seguinte 

PARECER N, 45 - !893 

A lei de 2·1 ele novembro de 1888, orçando. 
a receita e (L despeza para o exerciéio rle ISSO,· 
toasignou partt o serviço do Telegrapho a 
verbn. de 2.41J8:1G0$000. 

Fixando a despezO: para o exercício corren-' 
te, a lei de 21 de novembro de 1892 destinou 
pam o· mesmo serviço a quantia de .l•eis 
iJ.GD2:739$500, . 

Si em tii.o curto per·ioclo a despcza aug·men· 
tou em mttis do duplo, ó certo, entretanto, 
que tem sido consilleravel o desenvolvimento· 
do serviço, e, portanto, a necessidade de pes-
soal mais numeroso para administrai-o. · 

Niio obstante o ontts sempre crescente da 
dcspeza, a commissii.o. dé flnt~nco.s reputa in· 
clispenstwel a reot•gimisa~ii.ci dtt Repo.rtic;;iio 
Gemidos Telegra phos. 

O regnlitmento em vigor de 2 de maio de 
1890, mollel11do pelo do 2-1 de llezcmbro de 
1881, precisa do revisão, nii.o só porque mui
tas do suas disposições não se conciliam com 
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as da lei Jilndamentu.l da União, como po1•que bem regular a marcha administrnti v a da re· 
· o serviço dos telegrnphos, pela expansão que partição e o andamento methodico doe trnba
tem ticlo, está. exigindo melhor e mais metho- lhos-(ld>niHistraç<!o central, a sec;·ao tac1mica 
clica distribuição c mrtis garantias pnm o e n, Contculo1·ia Gcml. A cadn uma dessas grail· 
pessol11. de> divisões serão ttnnexadOS OS ·servi~•OS que 

Para.se pocler bem npreciu.r o movimento dn lhes 1'o1·em proprios. 
repartição, basta considerar que em ISSO us A nuministrttç•ão central, constituidn pela 
linhas telegraphicas ligavam 137 cotações clis· directoria gemi com tt sua secretariot e arch i· 
seminndas em uma extensão ele I O. 000 ld· v o, dirigil•n. todos o;; trabalhos ela repartição. 
lometros com um clesenvol l'imento do fios A pnrte technica ficar!\, mais immediata
de !8.000 ldlometros, e em fins elo anno pas- mente tlscalisada pela secção respectiva que, 
sado a extensão clelltts era superior a 14.000 com nttribuiç•ões mais largas, lm de pre·. 
ltilometros com um desenvolvimento de con- stnr auxilio mttis eficaz á, directorin. · 
ductores de 31.000 ltilometros, lignnclo 235 A Contadoria Geral, com as sub-contadorias 
estações. nos districtos, produzirit com segurnnça o 

o augmento n11 extensão e desenvolvi- etreito ele exonerar os engenheiros chefes dos 
. mento das linhas foi correspondido pelo tmbalhos actuues de cscriptorio, assim como 
augmento elo trafego. Assim, o accrescimo do dt\ responsnbilidade pela arrecadação de di
movimento elo nnno de 1891 sobre o elo 1800 nheiros c pagamento de clespezas, serviço que 
foi de 30 •;, reltttivnmente ao numero de te- lhes nbsorve nctualmente o tempo, com pre
legrammas e de 50 "/u em relação ao de pnla· juizo elas attribuiçües de nntureza technica e 
vras. de outras obJ:igaçües inherentes à administra· 

o movimento de 1892 é superiol' ao de 1891 ç•ão de um (Jistr·icto. Com a creaç.ão da~ sub
em 12 •j. sobre o numero elo telegmmmns e contadorias, tornar-se-1m mais segura a fisca· 
15 •j. sobre o de palnvrM, de sorte que o lisaçiio cb rendo. pela ucção direeto. e imme· 
numero de pnlnvrn~ tran~mittidas em 1890, diata de secções P.speciaes, encarregadas do 
sendo de dez milhões, 1bi em 1892 de dezoito exnme e veritlca~ão dos documentos ele nrre· 
milhões, isto é, teve 80 "/u de accrescimo. cadação. 

Omisso cm muitós pontos, o regulnmento ·Com relação ao pessoa.!, o projecto ·tem em 
actual contém disposições que se podem con· vistn repnrar n desigualdade de vencimentos 
siderar inexequiveis, além de quo em sua entr,, as diver•sas classes de funccionurioR, 
elaboração não se obedeceu n um plano re- originada .de nugmentos concedidos sem Ol'~ 
guiar ele organisnção. . dom nem system<t, não só por actos do Can-

O serviço a cnrgo da sec,•ão ele contnbílidnde gresso. como do proprio Governo. Assim· é que 
não se nclla devidamente unirbrmisado o a a tabella de vencimentos, annexa ao regul11· 
sun execução se torno. difficil p~la creaçiio de monto ele 1890, ficou vigorando pam uma 
districtos Jongiquos, como os dos extremos certn. class~' ele empregados, ao passo que para 
norte e interior. Uma parte dn8 nttribui- outros ílJi substituída peht decretação de novo 
ções dessn sec~ão aclut-se distribuid::t pot• vencimento na ra~iio de mais de 70 % pa1·a 
outras secções de serviço. uns, 00 e 30 "/u para outros. . .. 

O mesmo so dit com a secção tocllnica. Com O decreto n. 1147 de 6 de.dezembro de 189.0 
attribuiçües ucnnhadas, 11 sun ac~•ão não tem e n. 26 ele 30 de dezembro de 1891, art. S• 
tido 11 efficacia desrjadn, Jimitapdo-se o pes- n. 8, assim como os tWisos de 19 de janeiro, 
soal teclmico n inl'ormaQõese organisações ele 10 de Jeveroiro, 3 de março e 31 de maio do. 
instrucr;ões para os tJoabalhos de construcção, corrente anuo affirmnm essa grande des
o que estli, longe ele corresponder às exigencias igualtlttde de remuneraç•iio. 
do importante serviço tel0g1•aphico. Tnl como Os vencim~ntos pr•upostos, salvas as moditi· 
se acha, norganisnçiio dos distr•idos, obl'igan· cações o!Ierccidas, parecem it cammissão pro· 
do o engenheiro chel'o de cacln um dclles 11 porcionados aos sen·iç•os que vectn remunerar, 
distrahir-se dos tmbalhos teclmicoa para con· n.ttentn a sun, nature;zn especial e aos sacri· 
stituil·O fiscal ela rencln-pn.~alior e contador, ficios impostos aos empregados. 
afasta-se das boas regras uo nrlministr•uçfio, Dominada do dese,jo elo dar melhor orga
perturbanclo o 11ndamento regulnr do serviço nisação ao serviço, ngrupanclo em uma mes
a emba1•açnndo !t sua expansão c desenvolvi- ma divisão todos os trabalhos que com e lia so 
manto. relacionarem, o procurando quanto passivo! 

A estes inconvenientes, nssim como it impor· restt·ingit• as dcspezas, a commissão do finun
feita clistril.Jui~·i'Lo do pcssonl, remunerado dos- ças oll'et•ece ttlgumas ememlns ao pro,iccto. 
igual e menos ,justamente, procurn.romcdittr Assim, o tlwsom•eiro, que no pro,iecto m 
o projecto sujeito ao exumo da·commissão. · aclm como parte integrante da primeira di vi· 

De accordo com as disposiç,ues do projecto, silo, parece it com missão que deve pus;ar p•1ra 
o serviço se distt·ibue pot• trcs gt•<tncles di vi- a terceim, con"tituindo urna novu secção tltt 
sõos principaes, ouodocemlo ú necessielt1de de contadoritt gemi. 
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Pela meswa razão, o :ilmoxarifado dove 
passar para a segunda divisão, ficando sob a 
fiscalisação immediata da secção technica. 

O gabinete de experiencins, que teria ele 
occupar-se com o ex<tme das condições E-le
ctricas do material e estudos especiaes de 
telegraphia; não tem razão tle ser com a or
ganisação mais larga que vai ter a secção 
teclmica, para quem devem ser transferidas 
.aquellas funcções. · · 

Na parte relativa ú. cantabilidade, consigna 
o projecto uma sub-contadoria para C>lda séde 
de districto, o que eleva o seu numero a 18, 
dividindo-as em uuas clnsses,com pessoal di1fe· 
rente em numero a J'emuneraçfio. 

A com missão propõe a reducção dessas sub
contadorias a: 12 e dá·lhes unidade (le orga
nisação, 1itzendo clesappaJ•ecer os cargos de 
thesoureiros, cujas attribuições serão exer
cidas pelos escripturarios, com n. denominação 
de- esct•ipturarios-pagndore3. 

Propõe n.inda a com missão a suppressão dos 
lógares de engenheiro ajudante tia directoria, 
de n.iudante elo· archivista, de encarregado elo 
deposito, de ·omcial da sec,,ão thechnica e de 
secretario, por não serem de imprescindível 
necessidade a creação ou conservação desses 
cargos. 

A suppressã0 elo Jogar. do secretario é de· 
terminada pela propria organisação que eleve 
ser dada it atlministração geral, na qual a 
secretat•ia ficará annexa(la it directoria, e is>o 
em razão de que, em uma repartição technica, 
o expediente, sendo referente a trabalhos de 
na.tureza especial, exige conhecimento com
pleto do serviço. Fora da parte technica, 
existem os tr•abalhos de met•o expe,liente, que 
potlem ficar a cargo de um omcial, auxiliado 
por esct•ipturarios e amanuenses. 

Estas emendas, si forem adoptadas, impor
tarão em uma reducção de !55: 000$ na des· 
peza reclamada pelo projecto, 

Em conclusão, a commissão ue finanças é 
de parecer que o projecto seja approvado com 
as emendas seguintes: 

Ao art. 1.• 
Em vez das divisões 1", 2' e 3", diga-se: 
I", administro.c;ão geral, que comprehen

derá tlit•ectoritt, secretttria, at•cllivo, linhas 
e estaç,ões c a quem incumbe a direcção de 
todo o serviço a cargo da repartição i 

2", secção tochn i ca, que terú. a seu cnt•go a 
organisar;ão de projecto> e mais trabalhos te· 
chnicos rellttivos 'ao serviço telcgt•aphico e 
comprellendcrit e;ct•iptm•io cent,ral, escJ•iptorio 
do desenho, aula telegraphiC!t, oiilcina e al
moxariH1dO i 

3·•, contadoria geral ou secção de receita e 
despeza get•al dtt repa1•tir,•ão, comprehenden
do uml\ contadoritt geral e 12 sub-contadorias 
nas sótles dos distr•ictos em que forem neces
sarias. 

Ao art. 2.0 Z:rimeira divisao: 
. Em vez de-director geral, 18:000$, diga-se: 

·.·:· dtrector geral1 15:000$000. ·. 
Supprimam-se os lagares de iln!Jolthoiro .-

t\itulcmto da directoria, de socrotm•io, de aju· ,,,;;. 

., 

d_amc do at•chivista e de encm·l"egar/o do depo-
stto. 

Ao mesmo artigo •. Segunda divisa o: 
_ Supprimam-~e os Jogares de offir.iaZ da sec· 

çao technica, de auxiliar· do gabinete de ex
peri~ncias, passal)do o engenheiro ajudante 
constgnado no projecto a servir• na secção 
technica. 

Ao mesmo artigo. Tol·coira divisllo: 
Depois da 2' secção diga-se: 
«3·• secção-Thesouraria Geral, com pessoa.! 

constante do pro.iecto, ficando os vencimentos 
do thesoureiro equiparados aos dos chefes das 
outras duas secções, com ml\is 800$, para 
quebt•ns. 

Sub-contadol'i<es 

Contador . ..........•.... , ..... 
Escriptul'Urio-pagador ( inclusi-

ve '100$ para quebt•a) ....... .. 
Amanuenses ....... ........... . 

5:000$000 . 

4:200$000 . 
3:000$000 ' 

Ao urt. 3." Substitua-se pelo seguinte: 
As estações telephonicas serão dirigidas por 

telegraphistas de 3·• e 4• classes, de~ignação · 
~sta ultima que terão os,«praticantes» do pro· 
Jecto. 

Os telephonistas actuaes serão tt•ansferidos 
para o quadro de telegraphistas, logo que ex· 
Ilibam provas das habilitaç,ões exigidas. · 

Accrc-scentc-se : 
Artigo. Os cargos novamente creados serão 

providos por pessoal constante dos diversos 
quadros de empregados aotuaes. 

Sttla dtts commissões, 6 dejunlto de 1893.
Roclrigues Alves.- Saldanha Marinho.- A; 
Cewalcrmti.-Q. Bocayuua.-U. do Ama1•al.-· 
Manool Victol•ino. -Dmningos Vicente, 

·A commissüo ue obras publicas e em prezas 
privilegiadas, tendo examinado a proposição 
da Cttmara dos Sr•s, Deputados autorizando o 
Governo a reorganisar o sm•viço dtt Repartição 
Gt1ral dos Teleg·raphos e altcrm• o.respectivo . 
regulamento, ó de paracer que a refet•i<la pro_. 
posição sejtt adoptada por esta casl. 

Sala das sessões, O 'le outubro de 1892.-
J. Lao1Jigildo do Souce Ooa:::lh~-A. dct Silwe Pa· 
mnltos. 
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. ANNAES DO SENADO 

0 SR. GOMENSORO (sC1''1lindo de 2' secretario) 
lê e ficam sobre a m•sa, afim de serem discu· 
tidos na proxima sessão, depois de impressos 
no Diario do Conuresso, 0::1 seguintes 

PARECERES 

Redacçao 

N. 40-1893 

O Congresso Nacional .decreta : 
Art •. 1.0 As apolices da divida publico. na

·cional são isentas de imposto de het•anças e 
legados e de qualquer outro dos estados. 

Paragrapho unico. E' prollibido O. UniiLo 
Ia.n~nr imposto sobre titules da di vid(l pu· 
blicn. d··s estados. 

A.xt. 2.• Nenhum estado da Uniito póde 
tributar de qualquer forma os titulas da di
vida publica, os bens, as rendas ou serviços 
de outro estado. 

Sala das comm issões, 6 de junho de 1893.
u. elo A1lW1'al.-:-.1mc1'ico Lobo. 

N. 47-1893 

Art. I.• Ntt execução das sentenças profe· 
l'idas por tribnnaes militat•es, será computado 
o tempo da prisão preventi VtL na 1i.írma do 
art. 53 do Codigo Penal da Armada. 

Art. 2.0 Nos processos militttres serüo obser· 
vadas as disposições elo citado codigo, arts. 02 
a 73 e seus paragraphos a extincção da ·acçiio 
penal e da condemnação. 

S:tla das com missões, 5 de junho de 1893.
u. do Amaml.-Jllanoel Bcmtta.-Amel'ico 
Lobo. 

ORDEM DO DIA 

O 81•. Theodoreto Souto refe. 
rindo-se a algnns orarloros que tomaram 
Jla!'l.o na discussão do projecto, diz que não 
póde comprehender que publicistas tão dis· 
tinctos e. oradores tão versados no manejo da 
pa.lavra e das questões parlamentares e poli· 
tic(ls, tenham labor(ldO .de modo tão Jlagran· 
te, tão palpavel e tão visivel, em contradi· 
ções, que não se Jlóde sinito attribuir a idéas 
preconcebidas, a um systema preestabelecido, 
a uma regl'a anterior, da qual não se que
rem afastar . 

Lembra que o nobre senador pelo Rio de 
Jttneiro, á cuja eloquencia rende homenagem 
mais que merecida., sustentou e chegJu O. 
conclusão, em seu discurso, _que poder-se-])ia 
lazer uma lei ge··al que regulasse os casos do 
art. 5" da Constituição, re·cusando-sc, pot•óm, 
S. Ex., por escrupulosque o omdor respeita, 
e por mo ti vos que tambem acata.. a fazer 
um:~. lei especi:~.lptu•a o caso do Rio Grande do 
Sul. , 

t>m toclo o caso,S. Ex. reconheceu que era 
perfeitamente constitucienal1egislar para re· 
guiar a intervenção por lei, organis[ll-a snb 
iiirmas legaes, de maneira que os poderes pu
blicos quando tenham de lançar mão desse 
recurso tão essencial para o re<tabelecimento 
da. ordem ,, manutenção das instit.uiçõe.• 'pu· 
blicas, de accordo com a soberania nacional, 
encontrem regras estabelecidtts para esse 
fim. 

Passando orador a Laze1• tnmbem conside
rações com l'eferericla aos discttl'SOs de seus 
illustriidos collegas, senadores pelo Rio Gran· 
de do Norte o Sergipe, nos quaes maniJilsta
ram opiniões tavoraveis ao projecto, admi
ra-se que digam, no concluir seus discursos, 
que votam contra o mesmo projecto porque 
e inconstitucional. 

o orador acha-se, po!'tanto, n 'umtt reg-ião · 
cheia de obscuridades, em que não póde pe· 
netr;w e pede permissão aos seus illustrados 
collegas, ptmt que lhes diga que smtenta· 
mm a theso c tt antithese; sustentaram pt•e· 
miss(ls as.mais brilhil.ntes para dellas dedu· 

EtlÜ'a em discussüo unica, o e som debate zirem as consequencins mais disparatadas. 
approvada tt redacção da emendtt do Senado Depois ele muittts outras considerações, o 
ÍL proposiçio da Cama r a dos Deputados n. 90 orador,rcfel'indn-so ao que actualmente se estil. 
do 1892, relativn ii prorogação do praso de- ]JttSStlndo no estado do Rio Grande do Sul, 
terminado iL Companhia Industrial e de Con· .diz que cm'!tinun. n considert~l' a questão 
· strucções Hydraulicas pam dar principio ás sob o ponto de vista do alto interesse so· 
obras do porto de Jamguil, no estado das Ala- cial, e e de opiniüo que se deve mandar (l!li 
gu(ls. um representmlte do pocle1• centr·al, que não 

Continúa em 2• discussão, com os pareceres se ligue a nenhum desses partidos, e, al'• 
das commissõcs de constituição, e poderes e mado dos meios que encontrar e de outras 
de jus tiro e legisl(lção, o twt,. I" do projecto g-amntias que u governo lho dor, consiga a 
do Sflnndo, n. 3 de 1893, determinnndo que pttz sem que a lttmilin rio·gmndense Hque 
o governo nomoarit um intorvmltor nacion(ll separudtt por um sulco profunclo e eterno. 
no estado do Rio Gmncle do Sul, investimlo-o Fa.!ln em nome dos interesses geraes da. 
de todos os poderes c i vis e milit11res neces- JliLtritt simplesmente ; não ó adheso t\; caus11 
snrios uo desempenho de sun missüo. do ninguem, e prefere em todo caso a victoritt · 
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legal. it sombra de uma instituição reco~ !te· 
citla pela Constituição, prat:c~~.La por todos 
·os povo.; li 'Ires e ci vilis:tdoc, e ó a !la •nter· 
vençiío. a. do cnmmis;mr•iado das uniões f de· 
racs que, repr•esHni.andu os poiler~s cent1·aes e 
ar:naditi 1le todo., os meios llliÜ8l'ia.es d • que 
p ••lem dispor, imponlmm o re~pe to ao~ pr'lfl· 
cipi •S l'unda.menla.es da Constituição. pon1lo, 
ainda, obstacnlo a. que os partidos ~e degla
diem em um terreno ardente, a.gitadissimo, e 

0 SR. Q, Boq,~YUVA- Apoiado~ ,·, :: ·. ;/~'~: 
. • ,. •, •. ' l '- •.• \1~t-.~ 

0 SR. ARISTIDES LOB1......,., de outro, temos·os.: :: .. :~~ 
Sra. B;LrrJs Cassa!, Dame trio Ribeiro e 'Antão,.~ '.::··:~.t· 
1le l''aria, tambem positivistas, chefes :desta.' '.r'i::t,; 
suppoata igl•eja ou seit~. como ~ue,ram. E-ta.< > .&' 
Constitttiçiio to i, portanto, o pr'oductwda. col~ .•::~;e,:;
laboi•açiio d" todos essas ele me!! tos. JJ. se·. vê ·:~,~~~ 
que semelhante a.rgumento nu.o tem valor. ·~:'+''. 

Sou daqu~lles que não a.cceitam to. to o com· .. :: · 

Qm que os odios nunca perecem. · 
plexo ele medidas contidas nesse acto legisla· ::·: 
tivo. (Apoiados.) . , . .· 

O Sr. Arl~;~tldes Lobo-Sr. pre
sitlente, é talvez um acto de imprudencia da 
m'nll1t p[l.rte vir á tribuna., após larga e lu· 
mino~a discussão qua se ergueu sobre o pro-

Mas que vae o Senado 1\J.zer com isto 1 Qua.l · ··.,.. 
é a nnssa posição, a posição de podar federal· 
em presença do movimento revoluciona.rio . · .·;:.: 
do Rio Gt·~nde do Sul, eis o que cump1•e as· .. ··~.~[~· 
sentai' ou mdagar. . · :···r,';:_,. 

jMo. ··· . 
O Senado a•al1ou de illustrar-se com as ele· 

vadas prelecções da direito publico 1tm:1ricano, 
tra.zid<ts·it discussü.o pala ptti:1Vl'i1 ele illust1•es 

0 SR, TUEODOltJi!TO SOUTO -;-E intervir pa.ra . · ;-;;_~~ 
manLer a Republtca Fedet•attva. . .':: 

0 SR. AR!S1'IDES LOBO -Intervindo está.de ':,: 
oradores. · fac lo. 

E' preciso conlessar todavia que a discus- O SR. Q. BocA. YUVA-Lit está o interventor,. 
silo não ha sido improficua; ella ha de servir que é o ministr·o da fl'Lterra. 
para. il.Sse •• t.ar as basts da nova organisação o SR. ARISTIDEs Lono .... Intervit• como Poder 
politica e Jll.vorccer as resoluç~ies de [ll'O· Executivo, póde JJ.zel'·Se no momento, no fia. 
blamas que de l'utm·o se a.pr. sentem. grante do:J.contecimento, como já se fez ·Qual 
· Mas pAI,'O licenç1t p;tra lembr•ar ao Senado, é, pois, 0 acto de nossa intervenção ~ Qual o 

em nome dos graves interasst;s, que saagitam processo dessainte1·venção que se buscaacon· 
no seio tlaque•t•io, que lla occasiües em que selhad · 
os parlameutos devem insptrar-se ll<L evidencia. 
dos J~tctJs que teem deante de si e proceder• O SR. TIIEODORETO SoUTO- E' tão conhe-
de a cc 1l'1l:J com os conselhos e as urgencias cido · · · 
do mum:J to. . 0 SR. ARISTIDES LOBO- Só tem Um merito• 

Hu.· occasiües em que os pu.I'Iamentos são Ponhamos de parte os sentimentos lmmnni· 
gover•nos, e a sir.uuç,ão em que nos ·Chamos l.arios, que nos levam a lastim.u• aquella. si· 
portenc:,·a. e>se typo d8 acontecimentos, que tmtção tlepltn•u.vel 'e ·o merito real, verda· .. 
exi15e da p1rts dos legisladores tanta severi· ([Piro e <'Jl'dctivo de:ltes p1·oje •tos, destes. de· 
thule cftmnta. ponderação. . bates no seio do C.mc:-resso, é, nem mnis, nem 
Nilo~ te:np.J d~ maniJe<t~l'·Sa ~ Cong;·esso mr.no', tlo q~te conrerir apoio n._ movimentos 

por mew rl~ velleuhtdas ou Jaz ·r dtthyl'ltlll~IIS !iuju~1.i Jlcu.v~t• e embara.~ar u.acçu.o do govet•no 
na t1·ibuna, mas de OilClll'al' a.situu..,ii;o como' centt•ul. · · 
ella se n.o• oll'erece. (-:_tp da •o., ) . I PUl'que afinal Ile conhs,_ rlesle que se to· 

Peço ltcenç:t para nu.o tomar om con<tdera· me: 11 meilida~ de r•pr•assao neste momento 
ção uma gt•ande pat•ta Ilo discurso 1\o honrado: r ·voluciJn<tr•in, ·por·que elle o é. logo, a cri· 
sen;u!Dr· do Ce·,u·á. aq Utllltt em que se · releriu 'tica ~e v era por parttl do parümeuto em que 
á cr·itica da Constituição tlo Hio Gmnlle Ilo so p··e em pt•uhlemu. os ire t11s da pacitic;t~ão. 
SUL. . _ do pttiz, ó evident.e qur. tudo is o con-.titue · 

O 110bre sen~dor desconheceu a sttuaçrw outt·os tantos· elemPn os que se coo!Jt1u.m aos 
pJ!it,ica. em que nos aclmmos, olvidou os ntl vet'SILrios das instituições, qtw, como é sa· 
nwtoa e apegou-se no de>envol vi monto do I bi·!o, e,;tiio em balanço pelo movimento do 
tb.eorias e ii arltic~~o de uma Constituição de Rio Gt•u.nde do Sul. 

ea~g'édisto que setra.t~. O SR, Q. Boc.uuvA 7 Apoia~. 
Senhot•es, u. revoluciio do Rio Gr~nda do O ~~~. ~~;smu MAttTINS- Nao apoiado; ti 

Sul niio 1\li int~n a.d:~. p!tra destt'tlÍI' ess,t Con· tuna lllJtMt,.!1. • _ . . . . 
stltu,ciío. Os elementos positivist:~s, que O Stt. AtttsTmE~ Lono....,Nao é 111,Just,JçiL: so 
S. ·Ex. assigmtlon como inliC!'dntes it essa não reconhece q_uem niLO ~al~e Oil•:amr os 
c.1nstituiçüo, estü.o divillido.~ nn seio dos pn.r· factns. Como <Lqut, pndem oxtst.Jr em lodos os 
tidos milit<tntos naquelle estado. est1Ldos, como existem tJII•meuto.s elXP ctan~o3 

D~ um liLilo temos o pNpr•io Sr. l'!tstiliros que estü.o cm tl.ll'llO !ltt R':publtett <L ospl'Jlttt. 
qüO p,u:t~~lll1 .. ' f~ I ),qéia:~ t't'-'11 'C~c'o'l:I1 'O.ilhtdfdU: , tl'c 1tlll dOS!\Stl'O llll.l'lt a.[l!'OI'O'Í tO!!o\J • ( 1\ JlOiad áS,) 

kv.\'ua H-·.-.' 
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o SR. ELYSEU MAR'l'INS- Mtts, ni'Lu lm de c1;erisar, veriflcn.t• quaes são os intuitos dessa 
ser por esse processo. qué ella se consoliclari. ·t·evuluçiio, a principiar pelos individuas .que 
· o SR. ARISTIDES Lona_ Ha. do ser pela 00• 11 dirigem, pelo caracter dos homens publi-· 

d b cos que estilo nelltt envolvidos,. , . . 
ragem os repu Uco.nos. o Senarlo conhece, como eu, quo.Ióo cara~ 

O SR. ELYSEU MARl'INS- Mas, nilo pelo ctet' politico rlo chefe civil da revolução· ... 
i:lespotismo. A corogem excluo o despotismo. No tempo da mon11rchio. . ameaçava o 

O' SR. ARISTIDES Lona-Então V. Ex. acho. throno. · · 
que uma. instituição constitucional ni'Lo eleve o SR. AMEtuco Lono..:.. E o thesouro. 
arma.r-se de elementos de defes;.t, nem mesmo 
qun.ndo ó evitlentemente atacatlo.? O SR. MAi':OEL VJCToRINO - Com a Repu-

blica. 
. 0 SR. ELYSEU MARTINS-A Republic:t foi 
aeceita, com espontaneidade enorme, por toda · O SR. AHISTIDES Lona- Com o. Republica. 

- No tempo <ln Republica, a sua. linguagem no 
a nação. Rio Grande do Sul di para tudo (apoiado.,) ; . · 
· · O SR. ARISTIDEs Lona-Foi n.cceita. com .essa elle não faz questão do I'epublica; não Jàz. 
espontaneidacle, mas !la muito mascarado no questii:o de motltlrchia,, ao mesmo tempo. 
meio ele tudo isto. UM SR. SENADOR - Quer consultn.r o 

O SR. JoXo CORDEIRO-A Republica foi ac- paiz. 
ceita pol' especulação. 

O SR. ARISTIDES Lo no - Elle · que1• consul-
0 SR. ELYSEU MARTINS-Esse lle0"0Cio de t• o ' "1' J?alZ • , • • 

especulação não se entende commigo. 0 SR. A~mmco Lona_ Sob .as armas. 
O SR. ARISTIDES Lona-Mas, Sr. presidente, O SR .. Am>TIDES Lona-... sob as m•mas e 

wjo o <ligo, vejo com pezctr a 11tlta de com· 
prebensão, emvora in)l0cen1;e, emlJora som :t sob os destroços <l:t Repub!ictt .. 
intençiio. de pre.iudica.r o~ iutoresses pu!Jlicos O Srt. A~mmco Lono-Aooiado; e:;ta. e que . 
mas vejo com pez:u· a lttlta de compr·eltensilo ó a verdade. • · · 
dtt situa.ção gl'ave em que nos achamos. O SR. ARISTIDES LoBo-Eis como quer a 
(;lpoiados.) Qmtl e esse movimento revolucio· consulta. 
nario que se PJ'etende amparar com o voto Mas elle. vno além, senhores, para caril.· 

'<lo ParhLmento 'I cterisat• o eS]Jirito dcsprcsh·et pcrmito.m-me 
O SR. THEODOitE1'0 SouTo-Não quero nm· u. expressilo, deBso homem, basta dizer que 

p:~.r•a1'. elle o.rpeJir, a tu p11m alliança. com o estran· 
O SR. ARISl'JDES Lono-Niio quer ampn.ro.r'l geiro (apoiado.<), contralto compromisso tentlo 

• Pois, então ha de.debelln.J-o: o.log-ica é ~sta. por objecto o. separação. de um pedaÇo de sua 
plltria p:tl'n. chegar aos seus resultados. ( Apoi-

UM Srt. SENADOR-Não lta meio ter·mo. adas.) · · 
O SR, ARISTIDEs Lona-Qual e ~;~sse movi- Qm1l e o Ja.do, a f..tcc, por onde se pode 

monto? o.pnnhar uma revolução que tem i frente· u1n 
E' preciso niT.o :lp:l.llll:\l· o;; f:wl.us no ar o pr..nsn.monto ~enwlhanto? · 

enco.r:tl-os pt~la superflcie ; ·é p1·eciso exami· Mas, senhores, alum de l;udo. a medida nna-
mLl·o~. tlecompul-os. Iysada pódc ser generosa; ó, J!Ol'Üm, impro: 

O Sn. Erxsmu MAm'INS- O que deu Jogat• Hcua, • , . · 
it rcvoluçfio do Wo Grande do Sul Jbi a inter· O SR. JoÃo COIWEI!to-Apoiado; não .. tem 

_.vençii:o do governo J'etlcru!. natla de pratica. ·· "···· 
O SR. AIUS1'JOllS Looo - Está onganndo : O SR. AttiSTJDllS LoBo-Que vae IU.Zm• este 

!t intot•venr;.ii:o 1bi ató tarcli11; lbi esta o seu tle- iutervcnl.or? Ntt opinião tlo nobre senador 
feito (Apoiado~). Vtte closorganisnl' um estado, que· estit legal-

O SR. ELYSEU MARTINS dit um npo.rte. menta orgo.nisado. 
0 SR. ARISTIDES Lona - V. Ex·. niio s:tbe 0 Sr:. Er;rsmu MAHTINS-Não estit tl1llegal· 

disso, não acompanhou os Jactos. monto org~misudo; uquillo nito <i constituição. 
0 SR. SAN1'0S ANDRADE - Essa demom 11tó 0 SR.. AtnSTIDES Lona-Como ni:io Ó costi-

nniniou a revoluçii:o. tuição ? 
Isto ó arg-umento quo se traga seriamente 

O Sll. AmsTJDE~ Lona - A intervonç~.o fui perante uma camam ~ · 
tar<lin.; ó um ongano tlu nobre· senador, o St•. • 
Elyseu Mn.rtins. O Stt. Er.YS!m MAIWrNs-Esta constitui(:~o 

Mus, di~..i:t, ú preciso docmnpot• u.qttL•llo <', rt ILO niio ó seria. 
ucon tocimonto o ustudal-o i u }ll'CCisu C:tl'lt- o S!t, AI\l~'l'llJl!;S Louo-Não· e seria? 
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0 SR. THEODORETO Souro-Parece caçoada. 0 SR. MANOEL VICTORINo-Inepta • '. 
. O SR. ARISTIDES Lona-Assim, v. Ex. terá O SR. ARISTIDE-s Lobo- Inepto, adopte o ·, :: 

de mandar buscar todas as constituições para termo, é o que ella tem sido. . 
r~vel-as, no seio elo Congresso. Querem che· o Sn. MANOEL VICTORINo-Como foi· a de · , .. 
gar a este resultado 1 · 1848, na França, e a de 1870 na Hespanha, : 

O SR. ELYSEU MAltTJNs-E' que não ha ou- não tem tido siquer o instincto da conser· · 
trii. constituição ridicula como aque!la. vação. · ·- ;: 

0 .SR. ARISTIDES LOBO- Que ridícula 11 0 SR, ARISTIDES LOBo-Em vez de conviver < ___ :_1 

Não tem nada de ridícula. (Apa1·tcs.) . . comsigo mesma, com os seus elementos, . apoi· 1 
Em primeiro lagar, o que determinou.a ando-se no sentimento nacional, que manifes• '· 1 

resolt~;~tçã!J.'" nad( a t~md d)e c~mll]:um com tessta tou-se ;dodseud Ia?do, ella andou fazendo uma· · ::.j 
cons 1 mçao apo1a os ; nao " . um pro es o pescaria e uv1 osos. . · · 
contra ella, não ha a tal respeito a menor O resultado e que erraram. Nós temos . , ·,<I 
adhesão· ou repulsa por parte dos revoltosos; tido sinceras e verdadeiras dedicações do ele- · •· 
as suas proclamações, os actos publicas por mento monarchico que entrou para o seio da " 
elles praticados não fazem a menor referen- Republica e que faz hoje honra ao partido re·. . ~-) 
cia a essa carta constitucional. (AzJoiados.) public&no; mas isto, e preciso convir, e rara 

São· invocações extemporaneas c falsas. avis. · . . · 
Em todo o caso, não e este o processo, o Em todas· a situações politicas, em. todas as, 

meio de se modiflc:l.l' a constituição de um ~ituaçües administrativas, o elemerito que 
estado.· pe1•maneceu até hoje respeitado, intangivel, 

o SR. THEODORETO somo _ Qual e então ~ inabalavel, foi devido á condescendencia da 

I ,_' 

.. v. Ex. fa~·a 0 favor de ensinar. politica e tla administração da Republiêa; ·•, 
foram esses elementos de desorganisação ad· · · · 

O SR. ARISTIDEs Lono-Não tenho necessi· ministrativa a causa da esterilidade que· tein·' . , 
dade de fazei-o. se manifestado. . 

Portanto a nossa situação é esta; é pre· O SR. Q. BocAYUV.A-. Apoiado, e teeinsido' , ,c; 
ciso réconhecermos que si a revoluQãO for . 
. vitoriosa, por quo.lquer motivo, trarà are- de uma suprema ingro.tidíio. . .... -· ·' 
percussão dessa victoria sobre todo o po.iz. O SR. ARISTIDES Lono - Sempre· reputei 
(Apoiados.) isto um eno; mas disseram que era .uma · 

Conheço o falso sentimento desto. nação e barbaridade da minha parte; aliás· entendi 
sobretuclo desta capital ; aqui se applaude até que era a melhor garantia po.ra a estabilidade- · : 
a noticia clnvidosa, problematica, ate o tele· do regimen, porque, desenganemo-nos,- nin·· .--. 
gramma falso que relere uma derrota 1las · guem neste mundo lucta sinão por uma con• 
ibrc;as do governo. (Apoiado•.) . vicçilo profunda; não ha idéa, níio h a princi• . ·· 

Por traz disto, explo1•a-se até a ca1•idade, o pio, nem sentimento partidario semella. Sem • . 
o bulo politico disfurçado em esmoia. (Apoia· este elemento ni'io ha politico q_ue preste. · · 
dos·) . O SR. Q, Boà.AYUYA-Ápoiado. 

o _SR. MANOEL VrcTORINO- Profanando um o sa. CoEuro RonruauEs-Applique aos re. . ;~· 
sent1mcnto rcspelto.vel. volucionn.rios do Rio Crande do Sul. · ·· · 

9SR. AMERico _Lo.Bo-Vê-se nessa s:ubs.cris O sà. A~ISTIDEs 'LoBo-Applico. Os revol· ·· > 
·pçao: Um sobast,amsta,lO$, outrosobashamsta, tosos do Rio G1•ande do Sul não se len-itima· 
10$, etc. (Riso). . ram ate hoje. Si el!es levantassem u~a ban· ·.· .. ;.·1 

o SR. CoELHO E CAMPOs-Isso e humorismo. deira em lilce da Constituição, sua politica · ·1 
O SR. ARISTIDES Lona-Mas aqui é assim ; seria outra e.a Fe~eraçiio ~inha de contemplar· . 

nesta capito,l dá-se isto;· prega-se um tele· esses revolumonarLos tleba1xo de outro ponto ., 
gra.mmn., por exemplo, ás vozes é um reclame de vista. . . · · 
na portn, tlessas redacções quo aqui tomos ; ó Mas, nfi.o, seni!Ol'es, a politico. dos revolu· 
junto o. qnal n.grupn.m-so ccntcnn.s do pessoas cionn.riog do Rio Grn.ndc do Sul tem dou. as· 
'espandindo as pl!ysionomias, o revolo.ndo . n. poetas: a ambição do podel' o os odios pcs· 
mi.tior alegria, tleante de um desastre imo.gi· soaos. ·' 
mwio. :-·· 

E' lbrçtt confessar que 11 Republica não her- O SR. COELHO RoDRIGUEs-E talvez este s~a 
dou nada de util do ttntigo regímen ; faça-se o o prepoderante. · 
processo desse expolio, desde o pessoal politico O SR. ARISTIDES Lona-Portanto, estas são 
e administrativo, desde est;e n.l;ê o invent11rio duns reinvi.ndicnçües que e!les intentam c que 
das probidades, e é de desanimar. (.ilpoi!ulos). por mais nobres quo sejam, não podem, , 
A Republica tem sido o que 1 1'rquxa, pusila· constituir umo. politica, .não .poetem le~ltimar ; 
nime, fractt, contlescendente em extremo. • • um11 l'evoluçiio. · · · ... · · •· · 
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Demais, qual é o corpo dessa invasão? a não ser assim, não tem outro merito sinão 
o sa. Q. BocAYUVA-AJ•Oiado. este: an1mar a revolta. ·Esse iutervént l' que 

vne pura la; podendo reorganis11r o estudo, 
O Sa ARISTIDES LoBo-São .simplesmente dest1·uindo 0 que esta org:~nitiuc.lo, convocando 

brar.ileiros? uma nova reunião ele rapre•ent•tute' do povo 
Nãrl; é 11 escoria a mais misera v e! e mais para f\Lli•ic.o r out1•u. constil.ui~ãn, dt!Ve ter 

infame do Estado Orient~l. (T,:ucam-.o todos os elementos indispensa·'e!s a uma au-
varins apal'tes ) : torid1tc.le que governa em estado de Hitio 

Perdão, estou decompondo tiwtos porque A situação actual não é outra, é preciso 
não descubro ontro modo de .iulgar os actos d~c!aral-o; e est.tmos n•> Rio Grande do Sul 
praticados no Rio Grande do Sul, não ha mais do que em estado de sitio; porque es· 
outr•o modo, sobt•e tudo para nós, que temos tt~mos em estado ele guerra. 
de re8olver a tal respeito; niío podemos dei- Nestas condições, como vae elle reorganisar 
xar então de analysar, de lazer a autopsia o estado, autorisando uina convocação elci· 
daquella po!Wra. torai? 

Senho:·e~. mio sou apaixonndo tratando do 
Sr. Castilhos. Desde o Congresso Constituinte O Sa. Q. BocAYUVA-Apoiat!o. 

'tive as mais pr•ol\Jndas divergenclus com Pile, O SR. ARISTIDES Lono-Ft~zet• a eleição para 
sobre:~ sua politi· a; e, si elle tivesse acceitado que? tia que motlo? com queetemen1.0s? com 
meu conselho, que lhe dei' na imprensa, ,ia que ser·ieti;Lrle? NãJ lm t:t! poasiuilidade, isso 
teria 1leixaclo voluntariamente o poder. ó nma chimera .. 
(M<tito be111 e opoirulos; trocam--<a aprwt~s ) Todos os perigos llii.o da continun.r, nem os 

UM SR sENADÓR-Pois entiío basla que elle poderemos ev1tt1r com simples ·meios suas-
tome 0 conselho; ainda esta em tempo. sorios, o que apenas trazem em ma.Ios e for· 

necem recursos para cuutinu:tr a lucta. 
O SR. tiRIST!flES Lono-Mas não est.<tmos Agora, imagine o honra.t!o senador que 

aqui tr-atando de aconselhar;. tratamos agor;t coses homens desapparecr•m, pas~:tm p:mt o 
de deslindar a situação do Rio Grande do Sul. Estado Ortuntal, comoja principiam a tazer ... 
(Ap .irt•los.) 

Todas rstas combinações de intervenção O Sa. Q, BocAYUVA-Apoiat!o. 
nesse estado, a meus olhos ~ão baldas de ver- O SR. ARISTIDES LoBo-... e que amanhã a 
dadeiro, real e sincero intuito Ha !alta de revolução dissolva-se por si mesma. 
estudo da situação. A situação então. é difl"rente, e os poderes 

Pois, como disse um nobre senndor, é crivei publicos fecleraes deve1•iío, em tal caso, inter, 
que :tq ueUes homens, .q~1e levantaram ~tma vil• não direr:tumente, mtts sob·. etudo para 
r•evotução nestas cont!rçues, que us.•umu·am extinguir os vest1..:ios dus rancores politicas 
~n·aves compromissos com seus co ·r,-ligionn- que dilacer:wam aquelle estado e sobretudo 

. l'ios para levai-os ao campo t!e batalha, cujos Jla.ru. inir·iar· ar li uma nova lei de paz e de 
.elementos pecuniarios são occu!tos, mas, pot' tl·anquilidude; porque dest!e que a revolu~·ão 
mais que o sejam, não poetem t!eix:tr• de ser tot•na!'·seimr·otente ou l'ór• extinct~. serti. co
muito poderosos ("to ar! -<) J•or·que não se vaJ·dla mlsemvel alentar ou continuar uma 
pàde sustentar uma camp:tnha, nos termos em politica dr. reu.<·t;õos e mortidnios. 
que clla tem sido susr.entada, sem t!espezas Mas, é preciso procurar• a opportunidade. 
extraordinarias, i .calcula veis.·· O que nos u.conse!ha a conveniencia puhlica 

O !'a. Q, BoCAYUVA....;.E sem cont:Lr com o e a proprht t!ign .. t!ade do parlamento. é que 
pronunciamento de outros estados. caminlremos c.<m prut!en,.ht, que nà<i esteja-

O Srt. ,\rtiSTIDES LOBO , .. 0 crível que mos a pdrturbar• a murcha do.; acontecimen· 
uma simples intervenção, rrs~es aconteui· tos miht~res no RiJ GI•ctntlo do Sul, poi'ltlie, 
mentos,d1t p11r·te deu 111 hom"m, tb~se ellr. uma m1 me hur hYtJOth~:~se, isso sir·veria P;J.'J'!I ]:JrO· 
cabe,n. de u.njo, basr.asse parn. termin:.r essa longar o JlOl'iodo dr. gue1·ra, pelo m~:~nos, e na 

. lucta inft•ene 0 ltot•rorosa, r.ra.tnndo-sr• de hro- hypor.hese que ó pre..tso prever, dJ. pJssib!li· 
mens que levat•am a teroéidade atú ao seu dade ele SOl'~lll a.; íbr~as f~deraes bll:tida$, O 
ultimo extremo 1 c:tso, cu vos digo, sel'iu. de totlos o maiij la· 

Isao é apenas concc<bivcl em umn. qucstiío memtwel. 
ue cnmpaur•es, no cas0 do rixa vttlg1w. Cuda. um cumpriri:l n't1ssa con,iunr·turas o 

sou t!evt•I', mas ti RopuL!ictt tel'i:1 de pagar 
0 SR.. COELUO ROilR!GU~S-Seria uma inter- c•.S CU8tn.< ddste dCSJI' "Q 1 uu pt•ocesso, 

vcnçiLo irnu~He. Au;·euico que a n.ttitudcl do pt~l'lu,mento, que 
O :'a, ARISTIDES Lono - E' um conselho reputo l'"JuiJJiuano, .t!eve ser ,, se~u uW: Por· 

inevto, .tmzendo thaos etl'eitos pt•rqm é ulu.r•u ft ui posi~ão •_lo Go\·m·nol<t~der,d O> elemeutos 
que es.;u. m"dida paru, ser ellluaz d.;ver•ut ~Cl' 1 mthspentiaVt~ts pal'a su!l'Jcur a ltydmrevolu
d'e a!Mt'o pt•ornpi;\l e de IL'PPli'c!L~U:u ~gm·u.; cicma.t•ia. '1'11! o u. linguagem do homem do 
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·Governo e, todos OR membros doCongre~so teem ·A guerra, como todas as lei; sociaes, parqué . 
obrign~ão de ser homens de governo neste ella ainda o é e ha de ~er por muito tempo, • . 
momento. (Apoiados) porquP e preci~o lles1trmal' o homem rle todas as · 

Isto não é ques•ão de saber si a Constitui- ~uas paixões, tod. s o~ ~eus preconceitos, todas · 
Qã' autori~a ou deixa· de uutm·isar. 1-!IL mn as ~uns pretenções legit.im"s ou illegitimas, 
lacto que supplnnta toei as as theorias e todos para ~e ch .. gnr a esse momento de paz absolu· 
os princípios qm; se possam invocar-a salva- ta. de·concordia e obrdienda ao conselho pn.' 
Qiio da R··publicn. E' preci~o mlval-a e. não e ciflco, é um lacto commum; e até hoje a ci
invocn.ndo os gr1tntles exemplos de outros po- vilísação, que se apregôa como em um gráo 
vus. que nem sempt•e teem applicuç~o. que muito adiantado, não conseguia fazer ·com 
havemos de curar os males quo nosaffi.gem. que a Europa não fo;:se uma paz armada. 
Não, a polít.ica filz-se de outro motlo; a Antes do conflicto existe o odio; subsistem 
politica Ihz se es.tudando cada paiz o sau os odios dn historia, que são os mais ineic.ti· 
proprio organismo, vel'iHcando as suas nr- guiveis. e formam o que eu poderia chamar 
cessidadPs, os seus conllictos e resolvendo acervo de conflictos ditllceis de des1ruh• na. 
de accordo com as sit11ações supe1·venientPs. vida de todn .. ~ as nações. Localisndos aqui ou 

A vertlndc perante todo o mundo é que nós alli, manitestam-,;e por di er~os modos: ~ 
não temo~ um momento dH r·epmso (·1pO!adtJs); quasi sempre, e desgraçadamente, é a forca 
todos os dias occone um incidente que vem que V!.'m liquidar essas questões. · 
agitar a sociedade. E querem que n Repu- Creio que é' uma pura infantilidade daquel-
blicn se estabeleça! E faliam em cambio! !es que são respeita veis,. por uma inst.ituição · 

Temos, além da con~pirução economica, a e pela segurança e tranquillidade do paiz, 
guerra enc•arniçadn, de tal s01·te que nunca o rer:ur~o llo expettiente l'eminil, que ,iá hei 
o cr·edito drsto paiz pode aurir dahi qual· condemnado, 
quer resultado. Além disto, os elementos que " · 1 d 
concorrem pam 0 de,;cr.•dito elo Thesouro e, Não, não " essa a posição l OD legisla ores 
em geral, paPa 0 descredíto publico. esses -repbulicanos, por mais que nos custe deve· 
elemt•ntos· são os mesmo~ que concorrem para mos occupa1• severamente nossa. posição, e a 
o desassocego. para ,1 per·turbação geral. nossa posição é esta: p!'ecisa.mos fazer de-

Ainda. que tenham a cert,·?A da in~tllcacia sapparecer o movimento do Rio ·Grande do 
de :<eus eslbrços, do result.ado definitivo de Sul; essa é a suprema necessinade actual do 
suas muchinuções, os nossos adver:<aríos le- paiz, não nos cumpre appar·elhar propostas ' 
vam-as ao seio do prop~io parlamento de umn. concilia~ão que ninguem acceita, e 
á · 11 - d que est<í previamente condemnada. 

Imprensa espa ln. a agitnçao por to a a o parlamento recommende, imponha, si. 
parte, cummunicando que o paiz não tem d d 
estu.bilidade, que continua·• os a estar no do· tanto for preciso. ao chefe o Esta o, para. 
minio de loucos gue não teem outra pre· que elle saiba cumprir o seu dever atê ao 

- · d - - 1 tlm, dever completo e absoluto. E ponha á 
occupaçao smào a a sua postção socla · clisposição desstt autoridade todos os elemen-

Pz·eci~amos de uma politica. não de perse· d , ad ) 
guiçi'>es, mas sensata. pacilica, ne nccortlo com tos e que pode,mos dispor. (A pai os. 
os nns~os princípios, mas inabalavel: não Nós,. por exemplo. temos o direito de mobi
devemos fazer politica de Pxpericiencias; e li~ar a guarda nacional. si lbr preciso. E' 
sol·re tudo d" expel'iencias vãs e inuteis. direito nosso, direito do Congresso, si for 

E' preciso olhar pa.ra todus us íJ.ces do pt•o- necessario usar delle, corno creio, e lazel-o. 
blema. . Tenho este modo de pensar. Não vejo a 

No dia em que o nob e senador r.on~eguisse vantagem da pe;•petun~ão ele uma ln ta, de 
fazer P''ssur e-talei, nomeando o int•·rvemor, uma guerra Ion~a, dttllcil e que offende os 
o primeiro resultado. fora constituir uma intPre;scs do pn.iz. 
dictud11ra no Rio-nra.nde do Sul por conta do V11lc mas a pena, é mais politico, mais seu-
poder federal. ( Ap· iadus). sato e mais raz. ave! que o poder federnl, que 

Mas essa dictadura seria a paz? já interveiu til. tal mente, empregue todos OJ 
recursos necessarios para ab11far de p1•ompto 

Tenho motivo para duvidar. e etllcuzmenfe essa revolução. 
Como disse, se fosse um simples conselho 

mnndado peiiL represtnttLçilo nacional ao seio O S11.. Tl!IWDORETO SoUTO- E o Congresso 
dos revolucionados, um np,.llo gener·oso para fique c.,Jndo, não diga nndtt. 
que cessa,se uq uclle estado tle g-uerrn, con- O SH. ARI~TIDES Lono- Niio estou fóra. de 
venho em que constituiritt isso um neto bo- seu con~ellto, Acho,poi'em, que o meio nüo é o 
nitu, que nii.u encantaria o p11rlament.o: mas que V. Ex, indica; e• te é simplesmrnte o 
que ttilllta assim, de modo algum, colheria nos~o ponto de diverg nc.a. Qunnto no mais, 
re~ultudo. . quanto i• nu.tm•eztt dos sentimentos contidos 
.. E' pot• isso que o Senndo não deve fuzer. no seu projecto, estamos de accordo. 
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. Em situnçilo como est11, que todo o mundo 
conhece e i1p!Llpa, porque ella ó visível, clam 
e patente, os poderes publicas, nquelles que 
teem a responsabilidade immediata dos des· 
tinos da Republica não· devem hesitar ante 
uma solução hybrida, que não traz comsigo 
nem mesmo estimulo o interesse local. .• 

0 SR. Q, BOCAYUVA.....:Ao contrario. 
O SR, ARISTIDES Lo no- ... que não repre

senta cousa alguma, sinilo a transo;ção com 
-l10rdas esfaimadas do Estado Oriental, ban· 

· didos que se vendem· a todo preço e que re
cebem a armtt como o ca,çndor, pa,ra ha,ver a 
sua presa, a, troco de salario, e compensarem· 
se com depredações, como estão fazendo, uma 
revolução que se compõe de taes ele
mentos, embora tenha em SQU seio um ou 
outro homem generoso, bom convicto que se 
deix:t ar1•a,st:~.r por eleva,dos sentimentos ; 
um:~. revolução que conta com tão imprest:t· 
-veis. elementos, ó digna de la,stim:t e não me· 
rece nem provoca sinão a mais justificada 
indignação. 

A Republica. não pócle fica,r i mercê de sem e· 
lha.ntes pretenciies levianas, sinão perversas. 
(Apoiados.) · 
· O nosso dever é assumir uma attitude 
sória, e resoluta, sufi'ocar a revolta em bem 
da. tranquillidade do paiz,. e depois, então, vi· 
gia.r o governo por algum tempo, para que 
nova.s desordens não se levantem, a.rrastan· 
do-o á necessidade ele nova intervenção. 

Estou fazendo a politica de accordo com 
as idéas e as necessidades irrecusaveis elo 
meu paiz. · 

E' um organismo que estmlo todos os dias, 
porque não comprehendo a, po·ssibillidade 
correcta das n pplicações do que se Jú.z nos 
Estados Unidos e de outros povos da 
Amarica, de índole, de costumes, de orga
riisação social e até de territorio diverso do 
nosso. E o nosso povo é um·povo sentimental 
por excellencia. Fez-se a propttganda de sen· 
timentalismo em favor dos federalistas do Rio 
Grande do Sul, de sot•te que os dons exerci
tos; que combatem no mesmo campo de bata· 
lha., só ha. coudolencias em favor de um e niío 
em favor do outro. 

Que sentimento de caridade é este 1 O bom 
senso repeUe semelhante idóa, ; condemna-a 
porque ella ó uma. especulação. 

Taes situações são ao menos par igosas. 
E' preferível a lucta á descobet'ta ; niio ó 

assim que se levanta. o olmlo nacional em fa· 
vor de uma cansa perdida, simulo.ndo um tra· 
balho de caridade. 

E a. imprenso. v.pplamlc esses actos, que 
reputa rnuitornsoaveis; aC1•uz Vermelha ando, 
por toda. a. [K1rto. 

Pa.l'l1 manter a nossa posição, tn•ecisamos 
passar por cima de todos os elementos que se 

insurgirem contra. o. Republic:t, haJa o que 
houver. (Apoiados,) 
· E' preciso tomar providencias contra. 

esses inimigos incidiosos da .Republica, que 
vivem todos os dias a.. agita.r a naçã.o intel· 
ra, embaraçando todas as mcdidns salutares. ' 

Cumpre, inevitavelmente, que a. auto
l'idade se mantenha com todas as forças 
de que carece ; a · situação niio com
porta hesitações ou duvidas ; o poder que 
não dispõe de elementos par:~. manter-se, 
niío. é seria nem digno de uma grandenaçiío. 

Sei que o Senado tem as melhores dispo>i
ções a este reopeito ; estou convencid 1> de que 
está el!e compenetrado dos seus deveres e 
terá a comgem necessaria., seja, qual for a 
emergencia,, de resistir e de garantir o domi
uio das instituiçües, cuja guarda lhe ha sido 
confiada. 

Em todo o caso vim á tribuna communicar 
aos meus companheiros as minhas impres
sões. 

Garanto ao nobre senador que,. si estivesse 
em minhas mãos terminar ess:t revolução, 
mesmo tendo necessidade de cobrir os conten· 
dores ensanguentados de flores, ella desapa
receria immediatamente. 

Mas creio firmemente que V. Ex. labora 
em verdo.deira illusão; finalmente que,si o seu 
projecto fosse reduzido a lei, traria o descre· 
ilito a.o governo federal, e victoria para os 
adversarias da Republica, o que seria uma 
calamida,de para este paiz. (llfuito bem; o 
orador d comprimcntado.) 

O Sr. 1\lnnoe!l Viet:orino diz 
ser uma temeridade de sua, pa.rte imniiscuil'· 
se neste debate, depois de ter occupado a at· 
tenção da casa a a,utoridnde e o prestigio ·dos 
Srs. seno.dores que, com a responsabilidade 
da,s sua.s tradicções republicana,s e com a au
toridade da illustraçiío, dos conhecimentos e 
principalmente das h:tbilitaçües, que lhes de· 
1•am neste assumpto o dit,eito de serem eu vi· 
dos religiosamente por todos os Sr~. senado· 
res, elucidaram graves questoes do'direito 
publico Americano. Mtls, cabia ao or•ador o 
dever de vir justificar o seu voto, niio . pela 
smt obscura individua,lidade, porque ó um 
homem desconhecido (muitos nao apoi«clos); tl 
sim pelo valor moral e politico da investi· 
dur:t do eleitorado que representa. 

A Baltitt niío póde ser• suspeito. ao Rio 
Grande (!O Sul ; porque, quando nas crueis 
angustias da l'evoluç,ão de 1835, este estado' 
niío tinha. no seio do pa,rlllmento quem o re· 
pt'tlsentasse, pOl'que n eleição niío se pudeP:t 
Jhzer, todll. a. represeütação b:tllimm consti· 
tuiu-se a delensot':l dos direitos tlo Rio Grande 
do Sul. 

Que sl'l di3cute neste momento? Que é 
preciso investigar? Nilo ó sómente uma. ques-
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tão do. principias, mas tambem umo. questão 
de opportunido.de politica e principalmente 
uma q uestilo de precedentes, que convem pot• 
todos os meios varrer da nossa historil1 po
liticl1 e não autorisn.r• j11mais o. rcpetiçilo 
dell.:Js. 

O orador vem.combator o procedimento dos 
revoltosos do Rio Gmnde do Sul, nilo porque 
queiru.amtlysJ.r particularmente os motivos 
que os levaram o. reveltar-se, cmboru. as con
stituições republicu.nas se flze~sem para an
nullttr completamente o direito da~ revoluções, 
por'lue a lei tlevia conter em si um rel'ugio 
p11rn. todos. os opprimidos. Gs revoltosos do Rio 
Gru.nde do Sul, si tinham os seus direitos 
conculcados, si tinham as suas liberdades op
primidas, encontrassem na proprin. lei dn. Re· 
publica os recursos de que deviam lançn.r 
milo: niio se legitimn. a revolta ú. mi:ío ar
matla.. (.1poiados.) 

Os intuitos dessa revoluçilo já o disse quaes 
ern.m o honrado senn.dor que acaba de sen
tar-se, e nem era preciso que o fizesse,por· 
que seria preciso que levassemos a nossa 
ingenuidade muito longe, seria preciso que 
ligassemos ao homem politico quo dirige 
aquel!e movimento a nullidade completa dos 
seus esforços, tornn.ndo-o ou julgando-o in· 
ol!ensi vo. 

E' preciso de vez ncabnr-so com essas vel· 
leitli1des de que o Rio Grande do Sul é o 
unico estado capaz de b:tter-se pelas liberda
des publicas, o unico elemento cu.paz de re
lu1bilitnr taes liberdades e levn.ntar o direito 
oppri!T\ido. A tilo n.pregoadn guerra do 1835 
todos sabem como roi dominadtt, como foi ul
timada i todos ficaram su.bentlo, em vista do 
tratado ncceito, que não f'omm as liberdntles 
pntrias que inspiraram tal conclusilo e tal 
revoluçilo. Mais do que o orador sabe o Se
nado quo os movimentos que se icem dado 
aqui. si inspiram-se cm sentimentos de outra 
ordem,tambem são devidos ao influxo de ques
tões de politica pessoal, triste lego.do do regimen 
cxtincto,que e,t[t.mct.tando a Republ ictt.( r1poia
tZos,) E' a personalisaçüo detot!tts tts questões, 
ó o deseonhocimcnto de todos os deveres! 
Não lla questilo politica collocada. na teltt da 
discussão pu.rlamentar que nüo tenha o seu 
cunho pessonl. Desde a elnbornç•ão do nosso 
pacto fundamentnlató hoje, toda n obrn. repu
blicano. tem sido contaminndtt dessa hernnr.•a 
do pttssado regimen, que mot'reu, mns vin· 
gou-sA, morrendo, prolongando desgraç~.da
mente este mal até lt(\jo .. 

E' preciso ncabarmos com isto e dizermos 
que pouco nos importa quem esteja collocado 
na pl'esidcncin, dtt Republico. ! Tomos que 
crettr o culto das novas instituir.:ues o rcspoi
tm• os homens que se acllnm incumbidos dos 
nmis nltos cargos (apoiados), ui:ío l'erindo o seu 
prestigio I 
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A manifesta~ilo!tlessn proóccupnf,liió pessoal 
vem tlosde a constituinte, segundo se depre· · _ 
bonde da tliscussiio hav,iuo,, 

A nossa Constituição níio se prtrece com a 
americana i fomos mais sevel'OS do que .os 
legisladores norte-americanos, que crearam: , 
pnrn. a União o direito de protejer os estados, 
ao pass3 que nós prohibimos as intervenções, 
inspirando~nos em um sentimento nobre e 
generoso. 

Os autores da constituiçilo americ:ma, para 
reformo,r os artigos da su11 cont'edernçíio, 
disser::.m no seu pr•eambulo que a funcçiio de · 
uma lei e: 1•, firmnr as condições da liber· 
dnde tt mais perfeita i 2•, estabelecer a jus
tir,•a suprema, a que fiquem submettidas nilo 
só as relações de uns estados para com ou
tros, como tios estados para com a União i s•, · 
assegurar a trnnqillidade interna e domes- · 
tica i 40, prover á rlel'esa. commum i 5", pro
mover• o bem cstttr gernl ; 6•, conquistar as. 
benç•iios e os bcnetlcios da liberdade. 

A nossa constituiçilo, porém, creou prohi· 
biÇües de intervenção, por suspeitas de um -
dictador, e naturalmente motivos tinbil. para 
isto, suppondo-n: provo.vel, mas restringindo 
os casos. Eis aqui com q nc infelicidade ella 
se exprime: « O governo federal não poderá 
intervir nos negocias peculiares dos estados, 
so.lvas as hypothcses que estabelece,» Ora, 
entre essas hypotlleses figura a seguinte : 
« Pnra repellir a invasi:ío estrangeira ou de 
um estado em outro. » Isto de modo algum. e 
peculinr• aos estado$, porque a invaslio de um 
delles é a invaslio da Uniilo! E assim por 
diante, • · · 

O orador está de accordo· com o honrado 
senador pela Capital Fetleral: temos sido frou
xos em certos nssumptos da politica republi
cana. mtts a ft•ouxidiio nilo vem dos adversa- · 
rios da Republica, daquelles que pela posi
çilo q uo exerceram no reg imen passado e 
pelo seu prestig-io podem p11recer suspeitos ; 
a frouxid<lo é devido. á fraqueza e á hesita-
çllo do; proprios republicanos. Os nossos ex
cessos ó que cretwam esse enfraquecimento 
de nutoridn.de o de prestigio. No proprio es
tndo do Rio Grande do Sul temos o exemplo. 
Chamemos tt bnrt'a do tribuno.l os revoltosos 
e os governistas, venham todo~ os republi· . 
canos que crearam aquella situação fazer pe
nitencia dos seus erros o a RepublicA lhes de
veriL essa franqueza leal i teriio talvez n'o 
erro o la~e que mais os prenda e os appro
xime! 

O Sonndo sabe que n Republica não pócle 
ter mo.ior o.dvers:mo no !tio Grande do que G 
Sr. Gn,sp:w da Silveira Martins, um liomem 
superior de gmndc talento e Jmbituado :t 
domimw desde o tempo rlo imporia. Por isso 
mesmo nilo so su,jeittLt'iL tt ost:w-em plano so
ctmdttrio mt RopuiJlic~t! Os rcpuiJ!icnuos do 
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. Rio Grande, porem, não comprehenderam 
assim e eliminu.ram desde o cornc•ço os me· 
lhot•es n.uxiliares que a Republica ,,odin tl.'lt'
o's aclversat•ios do St• Silv•·Íi'a Manins. os 
St•s. T11.vares; e por tal modo procederam quo 
tiVeT'I1m a hnbilidncle de. ;tprnxirn•w homens 
que er.tm irreconcillavelment.e inimigos, e 
app1•oxima!-os tanto que um destes, u velilo 
general TtHares, coberto de glol'ias, perto do 
tumulo, levan t.ou-se pt~l'll 1 •1•antt~r armas 
contra •eus irmãos e invadir o estado, alliado 
ao Sr. ltasnttr, 

E•to e adversario da Rrpublica, o a prova 
está em que el!e, que foi sempre livr•e pensn
dor e que tt·ov,.jou cont,ra a uni n cln lgr~ja e 
do Estado, lamentou ult.imamrnt~. em do 
aumentos puhlicos, que a t•elig-i:io catholicn 
fo~se victima c.ln. s~llllraç:•o rht Jgrc•ja do E~tado 
fe1tn pela Repnl,[ica ! Explnl'iU' com este acto 
quem lbi s~mpt•e livre• pensadO!' ci a pr •Va 
ml).is c:Lbal do seu o li' ás insr.ituiç ·es 

Dem:oi~, ellc nfio quer tn.mbem n regímen re· 
publicano federar.i v o, porque quer· o pal'larnen
ta~i~!no e o púlamentarisrno não pótle co· 
exJst.lr com a feLIAração. O seu fim nilo é ata.· 
cat• ognverno du !Uo Gr- nele seimente. Tl 1•es.~e 
o Sr. Julio de Ca•tilhos a abnegaçi•o c.le 
renunciltr, e nisto neto haveria c.lezu.r par·n. 
S. E~., e vêr se-hia si a revoluçü.o c~ssaria! 
Não, porque esse não e o seu ol~e,tivD; il'in. 
por diante e t'eper·cut1ria em outros estado~. 
porque é sabido que 1sto fui Slllicit:~olo dos 
chefes · dtt opposiçàu de n.lguns delles, o do 
Ol':ldOI' ÍllCIUSlVc", 

O or~tdnr encara n.in•.la 11; questão dn Rio 
G!•antle do Sul sob u1rm plmte m:ds gt•avc<. 
Dtsse qLte vmua comb~te!' um pL'ecedente in· 
fal iz. 

_A revolta daqnelle estado é uml), reproduc· 
çno ou prolongamento tla pulitic.:a det.e~tavel 
que a mona1·cltht adoptou-a dos auxílios à 
caudilhag~m. 

O imperio unia-se ao Sr: Urquisa ]lara 
combater o Sr. Rostts e unia-se ao Sr. Flores 
para combater o Sr. Agui!'l'e. 

Q üe se fuz agora ? 
O S •, Si! veit•a Martins alliou-se ao povo 

que não t•m sinão a lucrar c·om as nossas 
. luctas intestinas. 

Amanhã, si elle for governo, o Sr. Casti· 
lhos,que1·endo levantar uma revolta, tem corno 
rL·cu1·so d,; proter:çii.o qutL!quer dos pu.l'Gidos 
oriL·ntaes ou argeutinos. 

l~esultará Llalti t ·r·mos as nossas fronteiras 
SOIIIPt'e tt·''CI'ttts ás lucr.ltJ c.l:~ cau dll:ng·,·m .. 

Pat•a tsso et'il necessttl'lO que se lmnasse 
um1t PI'OViolencia onergica. 1"-'dertL!sando tudu 
a linlm d.t I!·onteim e colloc:m •O lá t1. tt•up.t 
~ederul, como cons~nte a Constituiçilo que se 
ltt,·n.. 

Isto até impedirin. que os militares, assim 
afastados, lica6sem alheios á politica interna 
do O$tado. 

J•'eit~t::! estas cou8idernç"e~, .o orarlor Justi· 
tl•·a o ~eu voto contt'!t o pro.,ecto, porque elle 
n.b <olntrunente não snt.isl::z. A int~rvenção 
nad[l tnr<i ou li1rti o gue não .convenha. que se 
J'.:ça; porque como pótle, :t imervenção de um 
liotnem exercet• 11 pacilica~ã,.,? Ser lu. mais. 
snmmario o processo lembrauo por um llon· 
rudo somtdor em aparte humori.<tico: de
crr·tarmus n. pacitlcação do Rio Grande, revo
gando as di< posições em contrario. 

O hont•n.tlo nu tor d~ pt•ojecto ci~ou exem· 
pios da Su i~~a e por· 1~so o orador chatnl). a 
~ua attençilo par•n. o exemplo que nos clú. a 
este resp ·ito a cu pi ai dl).qul:llle paiz, a pobre 
e cla~sic "idade d" BLwnu.. Aqui, n. iulluen
ci:l. do centro se exe1·ce em tot!os o' esta· 
dos e nü.o lm tle ser cnm taes iut rvenções 
prtt•l;irlarias quQ os estados terii:o autú
nomia. 

E' preciso quA os est.ados a def •ndam, re
aginllo coutra 11 prPpor.rncia !lu centro. cont.rl). 
aqnillo qm• er~t antig:tm •nte um!t regra., 
iutelizmente respeitada. nos primeiros t. ·mpns 
da. ReJ.!Uhliett, .p1·olongando essa pol tictL fi· 
n·,n··~il'l1 que pesa de modo dt•sust1·o:<o ~ ·hre 
1\R gmnLles capitaes enrope •s. essa politica 
que no com ·ço da Republica ubr·iu os liraços 
a todos os que quizerarn explorar a sua l'i· 
queztt, 

!·'o is bem. essa P•llitica entregou ao;; nossos 
maiorPs a1l vet·stu•ios os grandes recursus 
pPcunia io;; com que dles h<\ie alimen:ILm a 
guemt; por•q11e e:<s:t p llticn mult.plicuu os 
bancos, ct·eou as empr•ezns, tornou litiJulosus 
os. vencimentos daquelles que as d rif(il).m, 
tornou million:11'ios c1•nteuas de individuas 
monarchistns, que souberam abrir excepção 
p 'ra rec~ller o e1l'eito elas ft·aq uezus da Re· 
publiCIL, 

O o~ador preferiria a esta repub,lica, uma 
republica sérJa, modesta como os opet·ari .. s 
suissos, que te~m em uma das mãos a lei e 
mt outra tt enchatla !, · . 

A r:•publica ha de v r dos estados, honesta· 
mente, com o suoJ• c[,. tmbalhu.dot• e não da 
rua do Ouvidor, desses que tlanandci querem 
dirigir o paiz . 

Só teremos ã republica quando podermns 
yotar os creditas em ouro, pugl),l' os juros da 
di vidtt extet•na. em ouro ! Este ó o' gt·ande 
pr·oiJ!eml).; m<Lior· qne o do Rco Gt•[lnde. úu 
o res ,, vor~mus ou olle nos engulil'ti.; porquu, 
quando nau Jl''u~er r~ttis co:n que.pugltl' o 
~uldadu, o luuc'C!Otlltrw puLlico, quuuuo a 
m1SoT'ttt baterá put'Ltt do cidadüo, a reYuluçào 
est[t fldttl c i.ÚO vulerit intervençitu al .. ·uma . I ~ pasSIVe, pot·quo po .er uen:,UIIl yodor<L uuilli· 
nu! a. (Jiluiw bem. Ilituto bem, U o1·adur• 
tJ m11ito abraça<l~.) 
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SE~SÃO EM 8 DE JUNHO DE .1893 .. azg. 

Nin~uem _mais pedindo a palavra, encerra
se a dtscussao 

Vota-se, e é rr,ieitndo o nrt. I' do proje· 
cto, ficando prejudicados os outros. 

Vem ó. mesn. e é lida a seguinte 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Votei Eontrn. o pr(\jecto, porque, na ltypo
these, nao me pat·ece ad,nis•ivel outra int~r
venç<io que n<io SPja a que resultaria do u~o 
d~ fa.cl!ldude ourorgad ,, pelo art. 2' das 
dtspostçoes transitarias da Constituição Fede· 
rn.l- Jüyseu Jllartifls. · 

Segue-~e _em 2" discussão, com o parecer 
da c·mmts~ao de finança os art. 1• da. pro
po<iQliO cht Camara dos D··putudos n. 129 de 
1892, autorisamlo o governo a de p~nd~r 
12.000:000$, no camuio de 27 dinheiros pr.r 
1$. com a relurma do material da at•muda. 

O SR. PRESIDE~TE ri 'z que, estando a hot•a 
adiantacht, adm a tliscu~s:io da prupo.~i~ão e 
dc~tgua para a ordem do dia 8: 

Discu·~são nnica 1la redac9ão do prqjecto elo 
Senado, n. 48. de 1892, t•xtingn,ndo o im~usw 
de herun;as e legndos, est~tbelccido sobre as 
apolices ·da divid:t puul1ca; 

lJi>cussão unicat.ht t'l dncçiTo dn projecto do 
Senado, n. 4, de IS!Xl, ui:<pondo sob,•:• o 
com pu to de ten:t po pn m c~xecuç•:i.o da< senten ;ns 
p:tssttda. em J lgallu nos tribunaes mili.ares 
e tu" ando nutras providencias; 

Continuação da :<" dt:<cnsoão da propo~içlio 
da Ca!n~t·a dos 'eputttdo~. n. 129, de ltl1!2, 
au tot•tsn!ldo o governn a de.<pendet• 12.1 tOO:OOU$, 
ao cn.mlno d~ 27. rlinheir·os por 1$. com a 
reforma do matertal da armn.da; 

Discussão unica do parecer n. 31, de 1893. 
da comm1ssão ele justi~a e (en·islação, sobt•e a 
petiç;io de cidadãos residentes e111.S. Sebustiitu 
do Parahyb11, pedindo a annullaçiio elo respe· 
ctivo alisto.mento elettoru!; 

3·' d.scussào dn. proposiç•iio ela Camarn. dos 
Deputados, n. 34, de 1892, creando allil.ncleg~ts 
em S. Paulo e Juiz de Fóra; 

I" cliscussii:o do projecto do Senado, n. 11, 
. de 1893, autor sando o'govorno a prestar•, por 
couto. da vel'ba-Eventuaes-do orçamento da 
despeza do Minister.o da Fazenda, do exercício 
corrente, um auxilio peounil.tl'in, nüo exce· 
clell([O de 10:000$, llll JnHtitnto da Ordem dos 
Ad vogudos l:lrazileii'OS, afim de J?Otler lllttu"·u· 
r11r 1t exposit;ito de tl'ttbullws Jut•idicos que 
pretend1• J'ellli•· r• ; 

. 2• discuss.1o da proposic;ito dtt C1tm1tra dos 
Depmados, n. I, de 18113, 11utoriso.ndo ·o Presi· 
deu te dtt Republica :.1. rorundjr a consolidação 
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d~_Ieis do.s o.lfn.ndegas, i~troduzindo as di~po; 
a1çues con~tautes da< leis em VÍ"OL' o tomando 
out;rM pr•o·ridencin.s; " -

3·• discussão ria pt•oposiç~odo. mesma Co.mara 
n. 63. de 1892, autorisando o governo a m:ln~ 
d:tr pa).(ur ao ulleres ilonor:wio do ex•·rcito · 
Antonio Pues de Sá B:1rreto o. quantia de 
2:59~$. por clifferl·nçn.s .de soldos atrazudos 
que deixou de receber. 

Levanta-se a seosão ás 3 horas e 50 mim\tos 
d1t tarde. . 

28" ses3ao em 8 de innno de IBJ3 

P1·esi<lenc iet rl o Sr. P1·ud e1tte ele llforaes 
· ""ce-preside1ote 

~ U~l M.-\ RTO- Chnmnrln-T...olturn ~ln. nct1. - rnroceros 
-Ltnturn rlo u n projuct,J-Ui~ ua•sn e t•eqJtet•i ento 
d • ."ir. l•:ty!'elt · ~lut•tmR-Ailin. eut•• da v .tnQit' úo 
rof{n•u•iliJeut •-Ottt.g:\1 ••o 111 \-l•:ncdt'rnut .. nto dn. tl\s· 
CU'"-:i;ÚJ das I'Otllll'f;•ius lll}s pt•ujoct ~~ ns. 1 o 4~-Adin.• 
n•ontu eh y,JoHr;.tt•J-· VnttH;l~' ti.• t•oqutH'i ento tln St•. 
Bl n;ou· :\In.rtin~- \' ntnçii 1 dns I'J'Inct; ·,os-C n1 inul\çii.o 
da' ~a discn:-::-oü. • dn pt'•l[ltSiÇti.<J n. 12 ·- ·i.to~CUI'io\uR dtlS 
St• .... • \t'tl'ltl•lns L•tb 1 ll \ount'-1 Cn\'nlcrtnti _- H.eqtlOI'i"' · 
lllllntn- Dt~cur'SIJ 11 r~-'fJll"ri.~oentu dl) ~r·. J•,lJ-'1'16U 
1\Lu·tin~-Dt~Clll'~us dns :O.t•s • .-\l'L.;tulos l.nbo~ o Q, fja .. 
C'LYII\'n-J•:nt:t!l't'nUJCUto dn di~cussü.o c V1Jtu~ii.n do 
t'l!ll\I!Jt't:tlCilt • - Cuntmll't•;ii.lJ tlu. rhSCIIS"il.'.l dn pro .. 
pJ~\f,lÜ. 1 - ll.t-wnrR .~ d11S :o\t•s, .\lnn te. Vict ll'in ' e 
i\111111'11 Covnlcnntl- EnclJt'l'ltlllt:lllO dn clrscus.:ii.u o 
V"t:u~ii. ·-O.~I:U""'li.O llll 01\. c\11 pi1.1'0COI' 1\, 3l-iJINCIÚ'S~IS , 
d•tK ~r·s. J~r•pnr ~~ t.:·u~lhll o· L:ltlup •ti-l~nctH'I'I~·:;~.mto :
drL dil"cussii.' o V•ltnr;ii. ,_::\:l drscu~sii. 1 da prupllSiçil.o 
n. :.11 Uo 1-iü~-U:scu.s 1K ClnH ::.:t•s, U. d11 A unrat o 
Uutllho H.utlrrgJUJs-.•:nrondn. Uo ;gr, AnHH'ICO Labo
l\clin.uumto da discrtssii.o, 

Ao meio-dia comparecam 28 Srs. senadores, 
11 >o.ber: Prudente de Morae~. Joãe Pedt'O, 
Gil Goulart, Antonio Baena. Souza Coelho, 
Joaquim !5armento, Manoel Huro.t.a, Gomenso
ru, Elyseu ~ltwtm~. Catun,la, João Cort.leiro, 
Oliveira Gaivão, AlmeiJ:t Barreto, Joaquim 
l'ermunbuco, Mn.noel V1ctorino, Domingos Vi
cente, Q. l:!ocllyttva, Braz Ctw •. eiro, Sald11nha 
Marinho Joaquim Felicio, C. Ottoni, Americo 
Lobo, n. .. drig"lle~ Alves, Joaquim de Souza., 
Sil Vtt C11rwdo, Paranhos, U. elo Amaral e San· 
tos Ancll'llde, 

. Abl'e-se a se~siio. 
E' liola, post11 em discussiio, e, nüo llo.venclo 

rel'lttmn~><io. dU.-se por o.ppJ•ovnda u !lota da 
st•sstto anteriOr. 

Compttl'ecem dnpois de abet'to. o. sessão os 
~!'S. l\i11Lt iübdt•o, Cruz, Cidho Rotlrigues, 
,lolSÓ Ber•nat•do, Allllll'O Cavnlcn.nti, Joiw Bill'· 
ualho, Messius de Gusmíio, Roso. Juniot•, Coe-

.. ~ .. 
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lho e Campos, La por, Aristides Lobo, .Joaquim 
Murtinho c Pinheiro Gucrlcs. 

Deixam do comparecer com c~tusa partici
p!lda os Srs. llmncisco Machado, Cunha .ln
nior, Joilo Neivtt, Gaspar Drummond, Virgi
lio Damasio, Ruy BttrLosa, Monteiro de Bar
ros, E, '\V~tndenkolk, Aquilino do Amam!, 
Generoso M~trques c· Pinheiro Machado ; e 
sem c~tusa participada os Srs. Thomaz CI'UZ, 
Theodoreto Souto, Firmino d:t Si! v eira, Cam
pos Salles, Rttulino Horn, Esteves Junior, 
Luiz Delfina, lti.Ll!lil'o Barcellos e Julio Frota. 

0 SR. 1° SECRETARIO dtt Cjllttt do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do I o secretario da Camn.ra dos Deputados, 

datado de 7 do COl'rente mez, communicando 
que i'oi adoptado pot• aquella ctt111ttl'a o pro· 
jecto do Senado que c1•ea um externato ou 
gymnasio. ·nacional na cidade da Campll.nha, 
no estado de Minas Geraes, e bem assim que 
o mesmo pro,jecto ibi enviado ti sancçilo pre· 
sidencial. -Inteimd o. 

Do governador do estado do Espirito Santo, 
datado de 31 do mez proximo /Indo, agrade
cendo a collecr,,iio dos annaes do Senaclo, que 
lhe foi remettida, e bem assim remettendo 
dous exemplares da Constituição politica cla
quelle estado.-Archivo-se e :.tgradcça-se. 

Telegramma expeclido de Bagó, estado do 
Rio Grande do Sul,· em ü do eo1•rente mez, 
assim concebido: 

«Revolução termino.ua. Hontem general Ta
vares emigrou e depoz as armas psmnte chel\l 
politico Urugw~y. ViVa Republica! Sttudo-vos. 
-Pinheiro Machado.- Fernando Abbott.»
Inteirudo. 

0 SR. 2' SECRETARIO lê e vií.o a imprimir, 
p~ra entrar lll\ ordem dos tr:'l.balhos, os se
guintes 

PARECERE> 

N. <18-1893 

A' commisslto do instrucr,,ão publica lbi pro· 
sente o projecto que manda consid ~m1· sub
stitutos os ex-n.tljuntos, que ibrttm nomeados 
)ll'eparo.rlot•es, ou não Jbram contemplad<>s 
nas nomen.çücs J'eitas pot• occasiií.o d:t rerormtt 
das liwuldttdcs de mcdicin:t. realizacla. ]l<>lo 
decreto de 10 do jatwit·o tln 1801, pt•ojecto de· 
volvido peloSt•. Prosid.cnto dtt llopuiJ!ica, que 
lho negou snncçií.o, 1wlos motivos •lcehuaclos 
!Jlt exposiçilo, quo acompttnhou o mesmo pro· 
Jacto. 

' 
Sente a commissiio estar em completo des-

accordo com as razões addu.r:idas para a nilo 
~ancção, como passa ·a expor : . 

A loitura c conrronto dos artigos do de
creto do 25 de outubro de 1884, o do decreto 
de 1 O do janeiro de 1801, rei\lrentes os do 
primeiro :i. classe extincta de adjuntos, e os 
do ultimo it classe de substitutos cre:.tda p:.tra 
sncceder-lhe, basta para evidenciar que uns 
e outros l'unccionr.rios constituem uma e a 
mesmo. ordem ou classe clocentc, limitanclo-se 
o decreto de 01 tt chamar substit,utos os que 
pelo dec1•eto de 8•1 denominavam-se ad· 
juntos. 

Com ell'eito, diz o decreto do 25 de outubro 
de 1884: 

No art. 9•1: «Cada uma d:.ts cadeiras ter:'t 
um adjunto, que substituirá o l"cspactivo lenta 
cm. suas ;altas a impadiman1os: _ 

No art. 100: «Incumbe ao adjunto fttzer 
cursos pmlicos, ou com}Jlcmantttras da Ctt· 
de ira o. que estiver annexo, ... guiar os 
nlmnnos nos trabalhos prttticos da mesma, 
podendo· interrogai-os sobre ns materi:;ts 
taccionadas ... instruir os m-.üs adeantados nas 
pesquizas, que queiram cmprehender nos 
labomtorios ; · 

No art. 10!: «O adjunto, que r.,ger a ca· 
deira n0 impedimento do respectivo lente, 
qa;m·<i, em:rataçr1o ao ansino,da autm·ida!la da 
tenta a !liJ·irJir<i os tmbalhos tio laboratorio ; 

No art. 80: «Os lentes, qmtndo impedidos, 
habilittwilo os adjuntos com esclarecimentos 
necessarios sobre o estado do ensino das re· 
specti V;J.S cadeil•as ; 

No art. 113: « Nos dias, em que i'tllttw o 
lente de clinica, o adjunto (tmi cm tudo as 
suas ·De:as. 

No art. 29 : « Os adjuntos encarregaclos !lo 
ensino do qun.lquer cadeira tomarilo assento 
na congregação ; nlío terão voto nas delibe· 
rar,oües concernentes :.to provimento das ca
cleiras o substitui~ües». 

No art. 357: «Cada lente, ou quem o esli· 
ver si!IJ.<titr.tindo, SCl'<Í obl'ig:tdo a ap1·pseHtw 
ti congragaç<1o, ntt primeira sessilo do anno 
lectivo, o programma do ensino da sua ca
deira». 

No al't. <105 : «No caso do impedimento do 
ttlgum examinador (iios exames do curso), o 
tlirector determinari1 quem o deva subsl;i~ 
tuit•, podendo nomeai' um dos adjuntos». . 

No art. 45(l : «As thcscs não scrilo acceitas 
sem que tenham sido previamente exumina· 
das por uma com missão do um lerda a dous 
ar(iunto::, nomentltt pcltt cong·regnr,oiio, pam 
VCl'illcar si esti(o conformo os estatutos». 

No art. 2(i : « A cort'CSllOmlencia Pntre o 
dirccttw, os lnnlvs o os "'liuHlo.< será feittt llOl' 
meio ele ofllr.ios ; ontro 'aqnello e os denmis 
cmpreg·udos por meio do portttrias». 
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. No nrt. 320 : «De dous. em dous nnnos, funcçiio, niio é cxo.cto.; porquanto niio só nl· . 
cndo. fo.c'Uldo.de indic:trá 110 Governo um guns adjuntos substiuiam mo.is de umo. CD.· 
len!e, ou adjunto, paro. ser encarregado de deim (exemplos: !IS cudei!•as de· clínica. me
fazer investigações scientificas, e observações dica geral, po.thologia g~ral e pathologia me
mcdico-topograpllicas no Brnzil,ou para es- dica emm substituidtiS pelo mesmondjunto, 
tudar• nos paizes estrangeiros os melhores !IS cadeiras de pathologin cirurgica, e cliriicn' 
metllodos de ensino, fazer estudos, sobre cirurgica tam bem. o emm por um só, e o. 
as materias das respectivas cadeims e ex- mesmo se dava •:om as de o~stetricia e cU
aminar os estabelecimentos e instituições me- nica obstetl'ictt e gynecologica), como tum bem 
dicas das nações mo.is adeantadas •ln Europa lm varias substitutos que unicamente o são 
e do. America». de uma cadeira (exemplo: os das cadeiras 

E no art. 560: «Cada um dos lagares de sub- de clinicn pediatrica, clinicn oplltnlmologica, · 
stitttto, que vier n vagar, seri1 substituído clinictt der•mathologica, e syphiligraphicn, 
pelo de a~junto». . e clinicn psychitttrica, e de molesti!IS ner

Diz agpra o decreto de I O de janeiro de 1891: vasas) , 
No art. 40: «Os membros do magisterio siio Não é igualmente exacto que o adjunto 

os cathedraticos, e seus substitutos, a titulo fosse definitivamente julgado por uma com· 
generico de professores dn. faculdade». mi~siio de 12 lentes ; essa commissão era in-_ · 

No art. 121: «Os cathedraticos ou seus sub- curilbida de organisar pontos, fisco.lisar as 
stitutos darão tantas prelecções ctuantas lhes provas, e julgar do merecimento dos candi· 
forem marcarias nos programmns»: datas, classificando-os, e apresentar n. cen

No art. 122: «Os cathedraticos ou seus sub- gregaçiio para isso convocad:t um minucioso 
stitutas dariio as lições praticas, que o ensino relatorio, que· era discutido, sendo o julga-·· 
requerer». mento definitivo feito após o encerramento 

No art. 124: «Nos exercícios dos lt1borato- do debate, pela congregação, que p~dia ::I· 
rios e clínicas, o cathedmtico ou quern suas terar, como alguma vez o fez, a classlflcaçao 
ve;es fi=er, dividirá os alumnos em turmas, proposta pela commissão, apresentando entiio 
que alternadamerite se applicarão aos traba- ao governo tres nomes dos habilitados. 
lhos, que lhes forem especificados». Mas ninda que assim não fosse, não era o 

No art. 127: «Além de supprirem as fal- processo do concurso o que viria alterar a 
tas dos cathedraticos, os substitutos são abri- natureza da funcçiio: outro que íosse esse 
gados a íilzet• cw·,,os aomplementctres, confor- processo para a investidura naquella classe 
me determinar a congreg·aç,ão». do magisterio, a causa seria a mesm:1: o 

No art. 95 : «0 substituto em congregação de•:rcto de 1884 poderia ter chamado substi
não tomara parte nas discussões c votações, tuto o funccionario a quem chamou adjunto, 
que entenderem com o reghhen das substitui- e vice-versa u decreto de 1891. 
çües». · , E', porém, sobr~ infundada e capciosa,com· 

No a.rt. 171, finalmente: «A faculdade pletamente ociosa e fóra elo caso, essa argu
designarit; quando a congregaçiio resolver de mentaçüo baseada no diverso gráo de sever•i· 
accordo com o Governo, um dos seus mem- dade e complica~ão das provas de concurso 
bras (catltedraticos e subslitutos) pam estudar para adjunto, ou para substituto; porquanto 
nos paizes estrangeiros os progressos realisa- si é ce1•to que todos o~ adjuntos obtiveram 
dos na organistição e system:1 de ensino nos seus lognres mediante concurso, e si é tam
institutos anulogos». bem certo que os subst.itutos r.la1liam obtel·o 

Fica, pois, cabal e irrefutavelmentc de- pelo mesmo meio (art.259 do decreto de 1891), 
monstrado que as funcções das duas classes o que é ccrtissimo é que nenhum dos o.ctuaes 
n:1o são du. mesma natul'ezu. sómente, como substitutos Jbi provido por concurso. 
siio inteiramente iguaes. · Ao executar-se aquelle decreto, havia tres 

Em nada alteram a natureza dess:1s func- novas cadeiras por elle creadas, mai:l diver
çües circumstancias secundarias taes, como sas vagas por jubilttçãó ele lentes, e ainda 12 
rtue n prov~ oral, no concurso pu.ru. ad,iunto, lagares creados ele substitutos: p[lra todos 
Jbsse de me111 hom, c no concurso para sub- esses lagares de C[lthedraticos e substitutos 
stituto s0j11 de umn hora, ou que o ad,iunto fomm nomeados sem concurso, nem [I.Udic•ncia 
tivesse de revalidar o seu concur~o de 10 em de congregação, nem atten~ü.o ti: mo.tet•ia das 
10 mmos, qunndo bttsta M substituto um cudeims, ou secQüos 11 preencher, não só ad
conr.urso (o que, quando muito, apenas pro- ,juntos (quo 1tHuaJ de contas, como substitutos 
vara a vnntagom, neste ponto, do decreto de SL't'vinm, e p!lrtt isso haviam concorrido), como 
188<1). tnmbem prepamdores, e ató simples doutores. 

Qmmto itnllegnçii.o, t!e quo cada ad,iunto em meder.inu. sem concur>o ttnterior algum. 
substituía só umu. cadeirtt, os substitutos 1it· Pot' eífeilo desses actos, tlcaru.m descollo
zem-o n secçües de varias ettdoiras, ulóm de cados varias adjuntos. AJg·uns fol'um tl'l\nsfe
não ser do ordem a alter[l.r [1. natureza da ridos para a classe dos prepnradores, certa-
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mente menos qualiftcn.r'a: e n proprio decreto 
de 10 dejJuleiro, qne ~xpr·es~:1mente drclnra 
( a1•t. 40 ) que« os me111bros do mn"istel'io 
são os ca• hedrn.ticns e s•·liS snbFtituto~~ e nos 
prel?~radóres qu;~liftra (.art. 10) de simpks 
auxJluwrs do en-mo prat.ico >>. 

Outros, com n~•p•avn~rw de• in,imtif:n,, l'or•·m 
postos n margem. expellidos do eo1•po docente 
]l!l.T a aonde haviall'! ~ntmdo por concurso, 
deslocados, cc·mo vimos :por preparadores, e 
por extmn h os ao magist~rio. 

O pr·ojecto c!e lei_ vol.ado vein reparar, 
quanto Pra pORSivel, tao flagrante e clamoro~a 
expolin<:fio. 

· Examinrmos n.gora o ultimo dos motivos de 
não Fancção. 

E' inexacto, e certn.mentP foi is~o n.inda 
outra inadvertencia, (],zer q11e o projecto 
manda cousiderar tambem s111Jstituto~ a' me
ros ~autores c·m me~licina, qne tenham con
co~J·ulo e s1do cla>Sifit'ndos . :wn log·ares de 
adJun~o, ? que o proje.ero di~püe Pé de toda 
a razuo, e que se -con,Jderenl 1.nes os raris 
si mo~. que nü.o $Ó foJ•am ·appt•ovndo~ Pm co~
curso par·a.. prepamd l'Ps, c' cujos Ioga. e~ 
exercrm •. como tambem fizeram ou t.r·o concm·so 
para. at~.Jllllto, no qnnl cOrlfJHi~ ar·am, por· 
tmammHiade de vot~s, um dos tre~ pr·imeir•os 
loga~e~ de ap11rovaçao, pelo que, na lO r ma 
da Je1, ftH·am clnss rtcud~>S. 

Relevr: llna.lmente ousernrr qt1e, em to•lo 
o caso, ~ao au mPsmo rempo expr·fl~sa e cni
dadpsar_neme ntt1•ndu.las, ao l:u!o dos interesses 
da JU~ti!,'a, as altas con veniencins do ensino: 
por_quanto as palavras finn.es do art. 1" 1lo 
]ll'O,Iecto não s~1.necionado s:i.o as .e"tlintes: 
« ú ,,mula .~·er rJi.•tdlmúlos tJ·:la· ca.J~:'ras t1H 

secçtJe.<, Se[Jtmrlo as ha/Ji/ilaçlles Jl?'a·oadas em 
C0,1C<~1'SOs a11ti1l"Í••1'C.'i ):'lo. 

A' vista, pois, da r·roceden•·ia incontestavcl 
do:~ !'azões que acaba do ex pender <'St.n. com. 
llllSSUO, e eJ!a de parecei' que O prr6ecto sr,ia 
approvndo pelos dons terç, .. s dos senador·es 
pres~ntes, na lürma do urt. ::!7 § 3 · !la Consti
tu.,;ao Feder•al. 

Sala das commissíiPs 27 ele outuhro de 180Z, 
- l'ir ,ilio Damasio.-Ltli:: Delfina.- Nina 
Ribei1•o, 

A commisslio de finanças, Pleita pat•a !'une
clonar durante o corrent<o anno de lt>03, 
cons,det'!Lndo que, ele ent.J•e u.; t•azüe~ de nfio 
~anc~·üo do p1:c~ento pt•o,jecto de l i, Jliio l'oi o 
eX"PFSO rle despe·.n, Jtliá:,; tliminnr.o, o qne evi
dentQJnen te mot;1 vou a smL tllH'olur,::'•o, nntlu 
tt·!n ~ ucct·~sctmtat~no p:.r•:1c ,. dadu pelu. com
mt8suo do Instruc~ao p.1Glimt. 

Sala das COilllll!SSÕCS, 5 de junho dfl IP93.
lrf. naet Vi, t .. 1•mu.- D'"'"nyu• \'i•·•·nt•·.-Sal· 
demita "llarinltu.- Jlodl'iyuc• At·oc~.- Q, lio· 
cayu~a. 

N. 40-1893 

A commis~ão de justiça e lrgisla~ão, re
vendo n. propo·içüo da Camam dos Srs. 
DPput:•dos, sob n. 91 de 1892, a qnal, devida
mente exn minada pelas com missões que in· 
terp• zeram o pn.rec·er de n. 308 de 1892. au
l'i •a.mlo a sua discussão, adopção e conversão 
em lei. teve <'Om o voto do Senn.do a sancçiio 
de attendeNe nPlla a uma importante e ur
~ente utilidade, salvo o seu art. 9•, é de pa· 
r·et·er·: · 

Que seja ella adoptada. e firmada em lei do· 
modo seguinte: 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.• O governo funilara uma cÓlon ia 

rorrcc•·ionn.t no proprio nacionrtl-Fazenda da 
f:!on. Vi~ta, existente na ParahyGa do Sul, ou 
onde melhor lhe p:11'ecer, d~vendo aproveitar, · 
alem daquelln fazenda, as colon:as milit.are5 
act.uaes qu'l a isso se prestarem. para t·or· 
rec~üo. pP!O trabalho, dos vadios, va::,'11bundos 
a capopiJ•ns q •Je torem encontra los, e como 
taes procesmilos n:L Capital Fe1leral. · 

Art. 2." São compreltendidos nessas classes: 
§ 1." Os inilividuos de qualquPr sexoequal

qw·r idntle qu<>, nfio esta• do su,ieitos no po· 
der paterno ou sob a rlirecçüo de tutores· ou 
cnr1ttlores, sem meios de subsistencia, por 
l'c>rtuna propr1a, ou pr·ofissiio, arte, orllcio, 
o cnpaçilll legal P. honesta em que ganhem a 
vida, vngarem pela ci1la e n:L ocio3idade; 

§ 2." Os que, pó r lm.bit.o, andarem armados, 
em correrias, pr·ovoeando tumultos e incutin
do o terror, quer aproveitando o movimento 
da p pulução t•m festas e sfllemn LdaUes publi
Ctl~, quet· em manilestaçü~s de regozi.ro e1•e-. 
uniões populares ou outra.s quaesquer circum
stancius ; 

§ 3.• Os que, tendo qneb1•ado os termos de 
IJ(Im-vi VPI', em ··rue se l!njam Pbr·igado a tra
halh,..r, manife~tm•em int ... nçüo de viv~t· no 
ocio, ou exercPndo industritt illicita, immoral 
on veda :a pelas leis. · 

AI't. 3 • N., jul~amento dos [actos, a que se 
relere este pr•ojecto, seguir-se-ha o processo 
ttlloptado perante as juntas corl'eccionnes nos 
delictos que cttbem em sua alçada, podendo 
as mesmas juntas, entre os limites mini mo e 
maxtmo de seis meze~ a dons annos, fixar o 
rempo ela residrmcitt na colonia, tendo em con· 
~ith~raçii:n 11 i I ade e o sexo do pr·ocAssullo; 

Pa.r•twr•ttplw unico. Nii/1 se cnmprehendem 
n stttlei os l'o~ct.os que, peln. logi>laçrLD cl'imi
nn.l 11 peual, siio dellnitl-•s o sujeitos ir. maiot• 
penu.lidadc ahi cstttbelecidtt. 

Art, 4," Alem do~ trtLbalilOS agricol S, US· 
tubeleccr-se-hilo nn colonia filbricas ou oa!ci
nas, de modo a set·em aprove,itados as 11ptidões 
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0 sorvi~os dos condemnarlos, tendo-se em con- ·• guindo-se-lhe em numerttção os artig·os do de 
sirleração o s.exJ e a ida!le. n. 7. , . 

Art. 5.• Do producto do trab.alho, qu~ c~n- Su,la das commiSSIÍl'S, 8 tle junho de 1893.-
stituir·a uma das fontes de rec~Ita dtt coh,ma, Guni.o 11su1·o.-J. L. Coelho" Cct.,tpos. 
se reservara uma parte. ettlculada sPgundo o 
esforço dto cada corre~cional, paru formu.ç:io 
!I e peculio, q uc lhe sera entregue no ucto liu. 
sua s'\hida. . 

Art. 6.• As autoridades policiaes auxiliarão 
a admini~traçã11 da colonia, t~nto quunto.fbr 
necc>sario, para a con~ervaçao da. boa or •.. em 
e rec.ularidude do se;•vtço da coloma. 

A commi~~ão tle finan~as concorda com o 
parecet• SJ.!pra. 

Sala das com111issões, 8 de junho de 1893.~ 
1/an •Ct Victurino .- Q. BocllfJUVa.- Salúur•ha 
Mari,.fw,- Do .. dngos Vi,:ent•,- Ama1·o ('a
va~canti.- Rod?'Í[JUes Al-Des.-U. do Amara~. 

N. 51- 1893 
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A~t. 7." O "O''erno expedira os regul11· 
men tos nece$;;arios a boa execução de~ ta 
lei e orooanisação ad11rinistrativa da culoma. 
devendo "d~Je já despender até à quantia t.le . ' 

'89:000$000. . . 
Art. 8. o O con hectmonto e .Julgamento do~ 

Jltctos. de que trata e•ttt lei. são da compAen-
cia das jm1tas correL·cionae~. . _ 

Art. 9.• Revogam-se as dt·postçues em con· 
trario. 

Sala das commissões, 8 de junho de 1893. 
- Gomensoro.- J. L. Coelho c CamJ•Os. 

. Concordamo; com o parecer supra. 
Sala das commisslíes, 8 de junho de 1893 -

Manoa~ . Vioto•·ino. - U, do ,1nwral. - Do· 
mingos Vicente.- Saldanha Mal'i.:/w.- .. tmw•, 
Cavalcanti.-Rudrigues Atces.-Q. Bocaguva. 

N. 50-1803 

A com missão de justiç<L e Jegi:slução,tt quem 
fot•am pt·esente~ os pro.ectos sob ns. 5 e 7 d • 
corrente anno : · . . 

Attendendo 11 que taes ·pro.)ectos occorPem a 
uma necessidade indeclinavel como a de com· 
ph tara or;.(nnisução judiCiaria l'cllet•al, est.n· 
bdec1da pelo decre,o n 848 de li de outubro 
de 1890 ; _ 

1 
_ 'ú 

ALteutlendo a que reclami\çues 1~0 SUJ'~l o 
na execução desse tle.·reto, em J'a~ao, prtuct 
palmeute, tlas lacunas que tt pt',Lttr.u t m de· 
monst.·ado alli existiot•em, e que os nllutliúus 
}ll't•jectos veetn fazerdes .pparecer com as me· 
dida> nellos impostas ; 

Atte. dendo, mais, que aili se Clll't.t tLtmbem 
de oujecto importante ~-de summo provl:lit 
pa n ilS tlnunçus dLI Unmo, q,tul t1 cobmnc;a 
c,la di vida Mti vu., toruallllo mais t•egulll.t' o eeu 
pt•ocesBo e ~!Hcaz o :ileU result.udo,c:outu 11 ct•:u.· 
çüo de aJ,iuuto.; t[,, p ocuru.dor d,t, RopuiJl!ca 
e r!Xtt.lio Lle suas 1'uuc,•õus ; c, tlrmlmeute: 

AttentlenLlo uo mais que do ut!lirluúe pu
blictt advirá da a!lopçi1o desses lll'OJectl•~. é <.lo 
parecer : · 

Q11. sejam t!ll a arlopttulos e llt•mudos ern 
l.j, e!lmtnanllc·se 11'0 de n. 5 o a.1•t. 4•, se-

A commis,iio de ,justiça e legislação, tomando 
conher.imen o do veto pos o pelo prefeito do 
Oistriéto Federal a resolução municiprtl de 9 
úe março tlo . corr·eute anno, examinou !LS· .. 
r"Uzões qu · o fundamentam, e passa a emtt· 
Lrr o seu pat•ece1· : 

A resolução de 9 de m:trço autol'isou ao 
prefeiro a proro;.(ar até :iO dej unho d~~te anno 
; prazo pat•a o pagamento dos loros em 
atrazo. · 

O pref'eito que, quando prrsidente da in· 
r.endencia ,,a ha,·ia as~ignado, em edital pu' li· 
cnrlo no Di"· i o U ffic• at jJruzo até J I de dezem- '· 
bt•o do n·.no pas ado para o pagamento'dos 
liiros em a.tt·azo. findo este prazo. suspendeu; 
ou antes mandou tt•ancat·,os recebimentos dos 
fóros. . 

ll.SSI1 suspensflo determinou a resolução 
municipal de 9 lio março,prorogando o prazo 
ate ~O de junho corr·ente. . . 

Das razoes tlo Deto se CJnhecem os mtuttos, 
qu~ aniuwrani o prefeito. . 

Eras •u peusumentn que, mcur~os ~m com·. 
misso pdu. llll e contl'ilt:t"s emjJiuteutiCos, os 
praz. s cujos IÔI'Os.niio t:.ram pngo~ rluran_!;e 
t1·~s ttnrws ... uccess,vo~, era seu plano, nao 
pt•opriamente a co~solidação tlo do.mjnio _di:
recto, C•l!lsequt!ucm, 11 seu ver, uulludn:el 
•lu co.nmissu. mas ent Lolar um:1 transacçJtO 
entJ•e o senhot•io e. o Ji.lt•eiro pela renovuçiio 
tl•' emplritcmse extiucto, em condiçl•es favora
veis it municipa.lidaúe, t·~tluziua pelo~ c~ut~·tt· 
ctos ClXi;Lemes tt pet•.;ep~uo de ta:s:tts msJguttl
cantes minirmts pelo ufommento perpetuo a 
tCI'l'enns LlC iiUbi.IO V[I.JOl'. 

Poderia. & IIJnuni:lsiio ttLlduzi!• valio3a3 pou
det•açües de Ol'd 111 lllgul. soci~~l. juridico-pr·a
ticas, tle cu mo o com misso, de q Ull se tmtu, 
co.uu Laso dtt projecttLdu tt•ansucçiio, wlo ó 
mt~tcritt iucon tt\rVel'S.1, sinito dJ resulta([ r) 
p.or.lt•.mat.tc .. e de tudu o pomo negativo, ~ 
q.tir,:lt ]li' judiciul, peluiusuccesso Jll'uVttvol. tL 
Cl1ttSI1 1\leJIIHL du suuhm•iu, siuti.o lbmrn ullas 
ill•jJ)IOl'Ltl!LL~ ll se111 [JOi'titreucitL IICSt., CltW!'· 
sencio.1 mu qtt'O veia lei n; Sõ de 1892 ao se. . . 

. ' 
·l 

'~ 

'•'· 
' ~~ 

' '·· ,,,. 

.I·, 

•,./ 



I I 
' ' ' 

' 

~ I .i. 
, . ··i' T ' ·, •I 

:i .. ' 
.. I 

:·li" 
:I I 

.I;" 

','' 

334 ANNAES DO SENADO 

nado incumbe só mente. verificar si a resoluçii.o 
suspenstt viola ou nüo a Constituição e as leis 
fcderaes e da municipalidade. 
. E' tambem este o ponto de vista do. com

missão. 
. Violo. a resolução suspensa lei federal ou 
municipal? Não o dizem as mzGes do veto. 

A mesma ordenação. lei 4." titulo 39, ncllas 
cito.da, dispõe no principio-que o foreiro que 
·por tres annos successi vos c completos não 
pn,gar exactamente o fôro ao senhorio, perde 
o prazo para o senhorio, si este o qHi::er. E no 

. § 1" adeO:nta-que-quando mesmo o foreiro 
·queira pagar a móro. e a tarda1wa, oiferecen~ 
do-se a pagar tudo, nrio sertÍ. relevado do com· 
misso sem concesso do senhm·r:o. Accaso se acha 
a resolução suspensa em desaccorclo com esta 
ordenação 'I A commissão se convence que não. 

Assim que, si a ordena(.'ão cit.ada tem por in· 
. subsistente o commisso, si delle abre müo o 
-senhorio; si juridicamente outro alcance não 
tem nem poditt ter a prorogação do prazo 

. para os fór0s em- atraso, sinüo suspender a. 
applicaçilo dessa pena, pelo menos até t1 ter· 
minação do ·mesmo prazo ; si o conselho re
presentn. e n.ge em nome da municip:tlidade, 
que, na hypotheso, é o senhorio, como consi· 
dero.r subsistente o commisso, ou a sua pos
sibilirlade, depois da resolução cujtt execur;ão 
o preleito suspendeu, mas que com certez11 
não foi nem podia ser por elle rejeitada? 

Si essa resolução só poclia ser suspenslL 
quando em desaccordo com a lei ; si a lei 
(ord.-lci4 tit. 39) expressamente declara que 
cessa. o commisso si o senhorio o relevtt; si 
em conscqucncia a municipalidade proro:;ou 
o p1•azo para os furos, cujo não pagamento 
podia ter determinado o com misso ; como ·e 
por que entender-se a resoluçiio suspensa em 
desaccordo com a lei? · 

SeJ•ú, que ao conselho municipal fttlte a 
compol;encin, p1wa. cstn. pi•o;·ogil,;ii.o 'I Ou que 
nfw importa esta a )•elevação ou pelo menos 11 
~uspensii.o do com misso? 

A cum[JIJtcucia. tlo Cllnselho ó mauilost.a pela 
lei do 20 tio setembro de 1802, :;tl't. 15, que 
lhe incumbe: § sn regulitl', .. o fii1·o ••• dos 
im.nw"eis municipacs. 

Nesta disposição se comprohondcm os loi'OS 
n.ct.1me." e r1tt;u1'os, l'cspeitados os ennl;r:wl;os 
oxisl;enl.r.s, 11111' SCI'OIIl nK nlbmmontos perpe
tuas (alvn.r:'i. do 10 de n1ll'ildc 1821) e como 
tacs Sl•l n.lt~l':IYOÍH iJCl:t vunütdo cOllClll'l'OIItC 
das pllrtcs. . 

Por outro lttdo ó OX[ll'essa tt ordormçüo ci
tada....:§ 1 o, dispondo que o pa:;ttmonto fúrlL 
de tempo só purga o prazo si o senhorio 
consonto. Om, no caso vertente, ó 11 munici
p:Llitlatle, ó o senhol'io me• mo q ne Ihz neu· 
LL'ttlis:tl' os eJfoitos .i urit!icos d:tmórn. pela con· 
cos"ão de um JJO\'O pmzo :10 tbroiro cm 
atmso. 

Como, pois, subsistir o commisso, quando 
com misso h ou v esse ? 

E' de notar que o pt•efeito não comparticipa 
da funcção deliherativa municipal; elle não 
tem o direito de sancção; ó apenas fiscal da 
lei, como é tambem.o :ilcnado; e neste circulo 
de Popilio traçado I'Jelo art. 20 da lei n. 85 de 
1892, a sun, competencia não lho é dado co
nhecer de mel'itis da resolução municipal. 

A resolução municipal ó func~iío exclusiva 
do conselho, e, si não viola lei ou regula.,. 
menta, . subsiste por si mesma e produz os 
seus atreitos legaes. · 

D'onde se póde concluir que a resolução 
municipal, prorogando o prazo para o paga
mento dos foros em atrazo, suspendeu neste 
interim a possibilidade. do commlsso, si com
mi~so poder,t existir, antes de decisão judicial, 
competentemente proferida,- que con'!te~.a das 
variadas causas derimentes dessa penalidade 
tüo odiosa, que civilistas autot•isados a re
putt~m moras phrasos tctbeltiúas, quando 
insertas nos contractos. 

Por taes . fundamentos;que a sabedoria do 
Senado supprira, é a commissüo de parecer : 

1", que a resolução municipal de g de 
março, suspensa pela prefeito, não viola a 
Constituição e leis·federaes, nem a lei e t•egu
Jamento da municipalidade, consequente-
mente; - · 

2", que o veto do prefeito municipal deve 
ser rejeitado. . 

Sala das commissües, 8 de junho de 1803.-
J. L. Coelho e Campo.~, relator.-R. Nina Ri
bei,·o. 

A commissiio de constitui<;i:Lo, poderes e di
plomacia esta de accordo com o pllrcccr supra. 
Era til sttJ1l'a.-Q. Bocayuva, relator.-;b•is-
lides Lobo. · 

N. 52-lSD3 

A commissiio do constituição, poderes e di· 
plomn.ci:t ex;tminou o pt•ojccto n. 49 n.presen
t~ulo ao Senado, na Rlm scssiio n.ntcrioJ', mn.r
cando o prn.zo mrtximo ele 90 ti in.~ parn. ofl'e
cl.ua.J•.sc ns clcir;ües ~uo tenham ]JOL; llm·o pre· 
enchimento das va~·as occorridns no Senado 
Fedem!. 

A com missão :i ulga ~ ue esse projecto ine
rece ti attenção do Senado o li de parecer que 
clle seja adoptado, tal como se nclla fot•muln· 
tio, ou com as emend<ts q uc se,i:tm su~:gm·idas 
pela. su.bcr.lori:t do Sennelo. 

Srtla elas commissües, 5. de junho de 1893.
Q, llucayoua, relator.- ,1fisticles Lobo;_ 
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A commrssu.o de legislaçiio e justiça con
coJ•da com o pu.rccm· supra. 

Sala das com missões. 7 de junho de 1803.
Gomensoro.- 1l. Coalho Rod1·iguas •. 

E' lido,'!tpoiado e VM !1. imprimir para en
trar u:1 ordem dos trn.bo.lhos, o projecto dos 
Sr. Paranhos e Silva Canedo, apr·esentado 
na sessiio de 5 do corrente mez e que se aclw. va 
sobre a mesn.. 

O §r. Elyl.'lcn 1\l;u•tino;;;- Sr. pre· 
siclente, não tenho feito mysterio das minhas 
idéas o. respeito da intrOtlucçiio do trabalhador 
chinez e tblgo .de ver que d'entre u.s classes 
mais interessadas, e~sa; idéas viio procluzindo 
echo fo.voraveJ. Assim é que recebi hontem 

. uma representaçlío d_irigida ao ~enado; . dt~ 
qual me fize1•am orgam os seus srgnt~ tar10s, 
entre os quaes se t~cllam jit, a pczar da estrei· 
.teza do tempo, os mt~is illustres representan
tes da lavoura do estado do Rio de Janeiro, 
directo. ou indirectamente interessados ·pela 
sorte da nobilissima classe, a que pertcn· 
cem. 

Faqo presente, portanto, du. reprcsentaçiio 
ao Senado·; e peço a V: Ex. .consulte o: cu.stt 
si consente que ella SOJa publtcada no .Jornal 
ofllcit~l ; esst~ representação é certamente bem 
digna ela consessiio que peço ao Senado. 

O !ii't1•, I"a•csi<lcnte- O Sr. Elysell 
Mu.rtins r•ertuer a publict~çüo noDiario do Con-. 
qre.<so de uma representaçie> que S. Ex. apre
sentou t~o SentLdo. Não havendo numero prtro. 
deliberar, opportunamente será submettido a 
votos o requel'imento. · 

ORDEM DO DIA 

Entm cm Lliscussü.o unica, 1t qun.! encerra
se sem del.itttc, aditwLlo-se IL votac;ão p;~t'tL 
fJ uando h ou ver numero legttl, a rcdacc;lío do 
projecto do Senado n . .JS de, 1802, cxtinp:uin
do o imposto Lle heranças e leg-ados, cstabole
chlo sobre as ttpolices cht divida publicu.. 

Segue-so cm discusslío unictt, a qual encer
ra-Re >tem r.Jebn.t.o,n. redacQã.o <lo prqjecto do Rc
nado n. 4 do 1803, dispondo so!Jro o computo 
elo tempo pam execução das scntcn~•:ts, pas
sadas cm julgado no.l trHmnaes mili1;u.res, o 
tomando outms providonchts. 

H!l.venrlo numero para delibct·ur. procede
se it votttção das materius, cuja discusslío fi-
cou cnccrradn.. . 

E' approvttLI!l. a rcdacçü.o de> projecto n. 4, 
de 1803. 

E' approVtLdtt a redtter;ão du pt•ojecto n. 48, 
do 1.892. 

E' app~ovado o requcrimentó verbal.do Sr •. 
Elyseu Martins, pedinclo a publicaçiio, no 
Diw·io rl.o Co.ng1·esso, de uma represento.çiio, 
que env1ou o. mesa. 

Segue-s~, _em 2• discussiio, com o parecer 
da comm1ssu.o de fin!l.nças a proposição da 
Camo.r!l. dos Deputlidos n.· 129, de 1892, auto
riso.ndo. o governo a despender 12.000:000$, 
o.o cambio de 27 dinheiros por 1$, com a re- · 
forma do materio.l da o.rmada. 

O S•·· Aristide!il Lobo- Ha bem 
poucos dias,eu esta vamt resolução de otrerecer 
ao governo as despezu.s indispensaneis para 
a remonta do mt~terialna val de que a nossa 
esquadra realm~nte _carece .. Hoje, porém, 
comprchenda a srtnaçu.o do pmz e verifict~ndo 
mais precisamente o estado financeiro em 
que nos achamos, mudei de opinião; reco~ 
nheço, entretanto, senhores, que.-não es~ 
tamos no estado perfeito de defesa. · · 

0 SR. ELYSEU MARTINS- Mas tambem niio 
temos inimigos. 

0 SR. ARISTIDES LOBO-Isto é outrt~ questlío 
que deslindttrei em sentido inverso á opiniiio 
de V. Ex .. mas em outl·a occt~sião. · 

Posso 11ffirmar ao Senado positivamente que 
a esquadra brazileir!l. nüo está em estado de 
defender as nossas costt~s, nem mesmo esta 
capital. . 

Eu, porém, não tenho essa desconfiança 
absoluta ou este receio immediato de uma 
ag-gres~ão por parto de qualquer dos paizes 
com quem mantemos relaçiies. 

0 SR, ELYSEU MARTINS-Esta Lleclaraç[o de 
v. Ex. deve ser registrada, porque é tran
f!Uillisadora. 

o SR. ARISTIDES r.ono-Não tenho essa des
confiança nem este receio, porque o espirito 
dos povos moclernos, hqjo tem n. guerra. como 
urna. necessidade apc)UtS, c todas n.s vistttS de 
ili.vcrsos homens que governam as na
çuos, volvem-separa o prog-resso Lltt paz,o ·des· 
envolvimento e t~l'ecundido.do das industrias 
du seus pttizes, mais do que par1t o lado das 
pr·eoccupa~·ües da guerra. 

Contemplttndo a situaçlío debaixo deste 
ponto de viRt.:t, niio vejo !1. não ser a il•re
quictn attitudo dos nossos vizinhos, que tal-. 
vez não ~e 1tbu.lanccm facilmente tt aggredii• 
o Brazil, nlío vejo nenhuma outra ll!l.ç•ão que 
tenha interesso em v ir perturlmr a pnz cht 
Republica trttzendo-lho a guot•J•a estrang-eir(l: 

Longo disto, elles cstn.belecem a questlío no 
tct•reno pr·opri!l.mentc commercial elas grandes 
vn.ntag·ons que resultam du um e de outro, 
do qtnLl nt1s ~omos o mercado 1'ecundo o de 
grmulcs va.uta.gens pttro. ellcs. 

Contcmplo.ndo a qlwstii.o debaixo deste 
llOIItO do vi~ tu., como disso,. tlispo-mo do qual· 
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quet• receio pol' esta aggressão que se reflec: e emprego do capito.I. estnclo.r a opportunidade 
·no espil'ito de mui1os como uma cau~1L ete1'- da. smt decretaç;io e, de8de que e um Sitcl'ifl
mt. Isto não qne1· dizet• que o B1·nzilnão te- ci" !imposto aos cofres puulinus, si ba mot.ivo 
nhtt necrs$idarle de tlllUL esquatl1•a; mas est.J renlmente imperioso para que taes despezas 
é um prolJlt,rna complr;xo q ne tlep~ude dd, se,iam decretadas. • 
muitas circumst.ancias. Em Jll'imeil• .. logaro, E>tou dispo.,to a concorrer e a votar por 
não temos resolvido o pl'Obl· rntt, um p1·e- qualqu: r despeza demonstrada, mas. não 
p~tro antecipado par:1 tuna bo11 m1trinha; p sso, na situação actual. con,·orrel' com o 
não temos estabelecimeni.Ds de pesca nas meu voto para a decretação de despezas que 
nossas costas, uma industria nliás recunda e uão for.·m p.enamente justificadas. Acho que 

·. productim, e que vo mesmo tempo servirht o pedido é ou póde ser exorbitante. · 
para fo1•ne~'el' es~e pessotll de que a armada O SR. ELYSilU MARTINS - Ou, pelo menos, 
.tanto .Precisa. Nao temos outro> elemento~ não estijustilkado pleuamente. 
para tsto. _ . . 

Além disto. a nossa costa .é tüo grande, tão O SR. ARISTIDil~ Lono - Nao . esta. M~s e 
vasta e tão indelimsa.vel muitas veze•, que rxorb1tante por 1sto :. porque nos o que pt•e· 
seria preciso urna esqua1lra ÍOI'midavel par.t CiSnm.s pa1·a o nosso q~1adro naval~ Para 
podermos dizer que e8tavamos n.brigados de ~~lpprl!' os do~s naul'rttf(lOS que solfl·eu a II!a-. 
qualquer aggrl'ssiio de na~ão , strangeira. t•mila brazil•Ira, pre 1sam~s quando muno 

Em todo c;1~o. a questão é de ,,ctual dade. de dou~ llliV:os de construcçao mo~erna, pur
O Senado está convenci1lo 1le que ha d nas nll- que hoJe esta demonstrado pelos Jact~s e pelo 
cessidades ~upremas para a Rep:1blica: em modo por que procsdel'!_ todas as na;r~es, que 
primeiro lO"'aL' obte1• a tranquillidade em a marmila de guerJ•a uao repou•a mms sobt•e 
todO O p LÍZ.~, ' ' OS grand S, 9s alt l'OSOS ntLVÍOS enCollr<L<;atluS, 

o Hll Q BoÓAYUVA-i\poiado mas ... que titn se r·esolye pJa velou.datle dus 
' • ·· ·•. - • navws combatentes .•. 

O SR. ARis1'lllE· Lnno - . . . em segundo 
logaJ•, appl'UXimar-se o mais pos<i vel do O SR. llOMENsoao-Apoiado. 

· equilibrio da>< Jinanças. Tod:, de-peza que O SR. ARISTIDES Lono-.. e pela certeza e 
não :or absolutamPnte justificada, não pode rapidez dos tiros. A questão e; ú. resolvida 
se1· votada pelo parlamento. pot• duas uomlições: a velouidade e a ~ulidez 

O Su. ELYSEU MAn1·r:ss- Apoiado; muito titLs construcçõe. navaes, is o quanto uos va-
b sos, u a ra pitlez e certeza do tiro e o seu al-, em. cance. · 

O Stt. AIU'1'IDBS Lono - O Sena1lo sabe o~ Sendo assim, não prPcisamos fazer ac
deslStL•es por que tem pa,S:tl\0 ultim:.tmente quis.~'ão de g1·andes encotu·açtuJo, ; pode
a nossa marmita: lPrdemos dons dos pt•inci- o; fitzer acquis,~ão, como estú. fazendo 
paes vasos de g'tli'l'l'11 que elbt tiulm. Não toda a mar•inh1tdo mundo, r!e navios velnzes, 
quero entt•ar nn ap1·ecia~'ão des,as lam·ntn- IJem construidos e que não rep1·esentam allnal 
veis occu ·ren"iu.s, mas Q fb.i:to e o üwto · nu or;tLmento e,;sa Llespeza fll.iJulu~a.- · 

. CornprehL•n,lo que o goveruo pr•ecise. no e>- CruzaLlor~s dll grande mu.rc .. a, de txrande 
tado actu:.tl dtt marinh:1 bL·uzil ira, tle l'O!ll- at,~ivulade marítima, que movem-se, se
pletar um puuco mais o quadro da at·nmdtt ; ,;-undo as modemas e act11 a"s construccões 
mas quizet·aqu" a com missão qu:) lançou est~ cum a umximn. l'ttpidez, com que es;es uav,os 
parece;· pude8se furnecet• ao Sena~o tl pl'inci- agg1·itlem ou lbgem uos combates, e evitam a 
palimnte tt mim, pa.riL l'ormaL•o weu juizo <h.- !neta, quando lhes convém. -, 
tini ti v o. soure o credito q Ud >e pe1\e, Lla1IOJ 
positivos a respeito 110 emprego de8te capital: Estes são os navios modernamente acceitos 
que é que se vae f11zet•, que nu.tul'eza de na- P• las diwrsas marinhas do mundo. 
vios ou dB cons1.rucções uavaes encommendu- Oru, não sei si a illustt-ada commissüo 
das no eskangeh·o ou feittts 110 p:~iz, emflm teve em s··n pouer e em suas mãos todos 
que naturezt\ de constt•ucções \':<mos tLI'.quirir. os elemen1os pnm a dec.·etação desta desp ·za. 

Acho quem\ situação twtu:1t póLlB St·•r ex- O governo provavelmentd terú.. em seu 
orbit1tnte esta quantia tiio :wultu1la, que vaJ pod1•r os elementos indisp~n.;avels par"' justi
pe.<ar sJbt•e um o1·çamento JiLt.gado. tlcar t\ importancia deste cret.lito, mas eu núo 

us tenho. 
O Slt. Er.Y.>EU MAR1'I:\'s- Qlle ainrla niío cn- c0 ,111wehrnde-se que, uebt\i:xo do meu 

nheudrnos, nem p~tlemos aintla calcular suas ponto de vista, isto não representa ar·tmLl
forc,as. uwuLe oppusiçiio aos homens qu" govtJrnam, 

O SI\. AR!~TIDilS Lo no- E>ttt3 despezas nfin 1 l'P'"csllntiL um escJ•up~IIo de consu1encia de 
SO deVIm deCI'UtiL!' eUJ UIIIIL Cll.llliLI"ll, em Ulll lllin:n1 lJILI'te ILO dt·Ct:IÍl' O CJ•editO. 
p!Lrlamcnto, sem bases pt•ec\Slts qtte tt JUSti,fi- Acno o credito demusiadumente avultado 
quem pJ.urmmuntll. E' Pl'll'C'l'JO r,".llbl:ll' qtru.l o ~. 'J."XLl'Lt ~'l'!· tle'crota'Clo ~ro~n umo. busa 't:'f!rt\t., 
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· segurà, e sem o. ,justificação absoluto. da sua 
necessidade, e e• por isso que estou pedindCl:.t 
opinião d11 commi~sü.o o os esclarecimentos th\ 
quo cllo., sem duvid:.t, dispõe. 

E espero, porta.nto, que a Ct)lnmi,~ii.o · d.o 
Senado, que deu o seu po.recer. nmlt:t rt tt•t
buno. trazer os elementos inrlis;mtstwci> 
paro. esclarecer o debtltc sobre o credito que 
se vo.e decrettw. 

Já disse, dados os esclarecimentos .pela com
missão; não terei duvidiL em dar o meu voto 
a resolução em deb:J.te. 

· O Sr. Atnnro Cnvalcnnti
Sr. presidente. acompanhanilo o honrado •o
nadar. que aco.bo. de fallar. nas suns pomlcm
ções justillcadissimas quanto ti. economia dos 
dinheiros pu blicos, assignei o parecer C[ uc 
se discute, com restricc:ão. Para examinar• a 
questiio com melhor ftrndarnento, me reservei 
o direito de ofl'erecer dn. tribuno. o seguinte 

Vem li mcso., e lido, 11p~iado c posto em 
discussão o seguinte 

Requeiro que tt discussão fique suspensa, 
ate que s ·iam obtidos do Poder Executivo 
do.do:> completos, que ,justiflfjuern 11 necessi
dade da sommtt pedida, e jil adoptada pelo, 
Co.maro. dos Deputados.-Ama-1'0 Cavalcanti. 

O Sa·. Elyseu 7\Inrtlns-Sr. pre
sidente, niio posso eximir-me do dever de ma
mfestM' ao meu illu::;tra chefe e amigo, o 
nci~ré senador pelo municipi;, fclleral, a im
pressão agrada.vel que produziu no meu 
animo o modo franco, leal e sincero com que 
elle se pronunciou o. t•espeito do projecto em 
discussão. 

O Sn. P.RESIDE:STE- O que está em discus· 
silo é o req uettimento de udiamento. 

0 SR. Er.YSEU MARTINS-Sim, senhor, VOU 
discutir o requerimento. 

. Quo,ndo S. Ex. fallav,., eu cogitava ile·um 
requerimento, que cheguei o. escrever, indo 
em auxilio das itleo.~ externadns por S. Ex. 
Agora, poróm, e dep6is ele 11rovocnda, como 
.foi, a cornmissiio de fümuças, um de seus 
membros, o nosso di~ ti neto collega, SL', Amal'O 
Cavalcanti, a.present11 uma iclett, quo p~trecc 
querer c,•rwilittr ·a ttpresentaçiio do pro,iL•cto 
c.~m a necessidade C[UO, porYentura, o tenlm 
<l•~tm'mill11LIO, 

S. Elo:. petliu em seu ·l'equerimento fosse 
adiatltt a discussão do pro,jecto 11te quo o Se
nl1do obtivesse do Potlcr Executivo o.s infor
mações necessari11s para tt perfeita justifica
tivo. d11 despeza solicitada. 

S"NAUO 43 - \'I I 

· .. '• ,-

~fas, St•. pre~idente, acho que é muito.· 
pouco aind11 o que pede o honrado senador 
p:•lo Rio Gt·andc do Norte. · ·. 

.:.J.; 

Act•etlit.u qu•.! o pt•ojccto, sem embargo dlis 
l!·qucm1.gcns que tr•ibuto ásjust!Ls interven· 
ç.ics do g-over·no, deve s~r adiado, não sim; 
plcsrnrmto pmt depois de ulteriores informo.
çcics tlo governo 11 respeito, mns sim p11r11 
q uamlo o Senado hom•er de legislar sobre o. ... 
'org-aniso,ção do orçamento, · · ·•; '' · 

Parece que eó depois de conhecidas as for· '.'.i 
ças da receit:t. publica será licito ao Senado . · ;:.:: 
votat• com 'per•'feito conhecimento de causa o · · · 
projecto que se discute. 

Os esclarecimentos do governo podem jus· , ., 
tificar, por ventura, com v11ntagem, o. me- . ·. :.,:"' 
elido. soliuitadtt e jit votada pela Camaro. dos :·;·', 
Srs. Deputatlos, mas não habilitarão, cert!L· · . ·· · · 
mento, o Senado rt conhecer si se póde ou não .. • :·, 
lazer essa despeza, · ·- . , 

Essa despozo. só póde sat' decretada, creiGl. 
eu, depois que tiver conhecimento das forças · 
do. receita; só então poderá ella ser incluído. 
no. lei do orço.monto ou rejeitada conforme o. 
delibera~ão que o Senado assumir•. 

Portanto, cmbor1t a medo olferecerei o re· 
querimento que já tinho. formulado. o. re·. 
speito. · 

,.·, 

I 

. ·' 
Creio que astiim respe,ito melhOl' as inten·.. . , 

çües do go,•erno e acautelo por outro lado o. · 
delibm•ac;iio do Senado paro. que ella se firme, _ . "; 
no pe•·teito conhecimento da questão. 

Rogo a V. Ex. que submetta o requeri
mento alludido it consideração do Senado, 

Vem 11 mesa. ó lido, apoiado e ·posto con
j unctamente cm discussão o seguinte 

Requeiro que tique adiado. a discussão desse · . 
pr•o,jecto o.té que sr,iam enviado~ ao Senado,.: ... 
pela Camara dos Srs. Deputados, os projectos ·: . 
de lei de orc;~mento geral, afim de que posso. ... : 
o Senatlo dehbcrar, com conhecimento de cau· · 
s11, si deve ou não conceder o creclito pe· .. 
elido . 

SoJa das sessues, 8 de junho tlo 1893.- Ei!J· 
seu Mu1'tin8. · 

O SJ.•, Arililtidc·~;~ Lobo-Sr. pre
sidente, creio que não fui bem comprellén
dido o creio tnm~om que o nobt•e senador pelo 
Piauhy excedeu muito as minhas intenções 
e o.s raias do meu modo de pensar. 

0 SR. ELYSEU 1\'IAHTJNS-Niío foi esta 11 
minha intenção, mas ti possível que se ti
v~sse dttdo estu. conJ'usiío no meu espírito. 

O SR. AmsTIDES Loao-Creditos, todo o 
mundo sabe, representam um11 despeztt ex· 
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0 Sa. ARISTIDES LoBO -Em todo caso 
ficará habilitado (1, ft1zel-o depois das informa
ções. 

traordin11ria e da sua naturez11 urgente; e, 
s~a qual ror a theoria economica que se ligue 
a esse pedido, .o 'lue é certo ó que sempre 
um crQdito excede ás previsões dos orça-
mentos. o Sr. Q. Docayuva-Sr. presi-

Isto póde Ievantal' argumentos pederoilos dente, como meml:lr·o da commi~são de tlnv.n
eontra a Ol'gv.nisv.~·ão. orçl1menttLriv.. e seriv. çv.s, subscrevi sem restricçües ao parecer da 
mesmo conveniente, para a correc~ão das honrada commissão e que concluiu pela con
despezas publicv.s, que . os governos Jbssem cessão do.credito de 12.000:.;00$ pedidos pelo 
demasiadamente escrupulosos na deJt•eta~iio governo para attender ás necessidades ur-
daquellas. . gentes da. reparação do material nava.I. 

O Sa. AMARO CAVALCAl'I'TI-Apoiado. Julgo-me, pois, obrigado a explicar ao Se-
O SR.· ARISTIDES LoBo-Nós todos sv.bemos nado os intuitos a que obedeceu a minha 

disto. Mas o credito de que se trata é um resolução. 
credito, deve-se suppor, de defeso. mci~;mal; Si o pedido do credito extraordinario, d~ 
elle niio poderia ser apresentado sinão de- que o governo precisa, cv.recesse de justi
baixo do ponto de vista dessas previsões. ficação, essa estaria contida nos proprios ·coo-

Mas, quanto á razão por que havemos dr• ceitas emittidos pelo meu homado amigo, 
decretar despe1.as tão avultadas, me parece senador da Capital Federal.· . 
que o Senado precisa de esclarecimentos por O SR, AMERICO LoBo-Apoiado. 
parte do governo, ou de quem por elle possa 0 SR. Q. BocAYUVA- ..• que recbnlteceu 
fallar. 

os creditas da defesa nacional estão vota- a incapacidade e insutllciencia da nossa força 
naval. . 

nos préviamente, ó certo; são despeza de pa- Deante dessa expontanea contls•ão. julgar-
trietismo, siLo imperiosas, mas ó preciso que me-llia, como simples legislador, compellido a 
em uma situaç·iio tüo melindrosa e grave, niie recusat· 0 voto ao credito solil!itado para 
economicamente lb.llando, o governo venha attender tt uma supreuta necessidade de or
ese!arecer o Congresso, ou pelo menos a com· dem publica 
missão. Como o no,so regimen iblizmente não ó o 
··O Sa. AMA:aO CAVALCANTI-Apoiac;lo. pv.rlamentar, e como as observaçõrs partidas 
. O SR. ARISTIDEs LoBo... domostrando que dest tribuna não teem nem podem ter o 

essa despeza, esse sacriftcio são indispensa- lcance, já de opposição n.cintosa no governo, 
veis. _ já de adhesão incondictonal á sua politico., 
· · E' isto que nós pedtmos e ao contrario do entro no debate com desembaraço. assuminilo 
.que se póde pensar, isto ó um conforto, por- occasion:~lmente o papel que não é o mai~ 
que os dois poderes publicas se auxiliam compatível com· as condições da. minlia ~ndole 
mutuamente nesse trabalho commum, de em questões que a:fl'ectam a despeza publica e 
sorte a nobílítarem-se perante 11 naçiío. importttm ern imposição de novos ·sacr(tlcios 

Sabemos as diffi·•uldades que o Congresso ao contribuinte elo Estado. . 
Nacional - tem cunstantemente pa1•a obter Não posso ser suspeito quanto ao modo ge. 
esses escla.recimentos e si nós adiarmos essa nerico d& encarar a. sitUILÇão do paiz com re· 
questito pam o futuro orçamento, que Deus la•;ão ás necessidades que elle experim~nta, e 
sabe quando chegará a esta. casa .. , ás situações que urgem tod.a a u.bnegação.de 

o sa. Al!A.I:o CAVALCANTI _Segundo a um povo JlO~r~ e energ1c?·. Ju. .demos. o 
praxe tres dias antes do encerramento dos exemplo de V1r1hdade e patr10ttsmo durant~- a 
traba!'hos guerr?- do Paru.g~a.y, qur• ~os . surprehendeu 

' nas c1rcumstancms as ma1s stnguli1J'es, en-_ 
O SR. ARiSTIDES Lona- ... esp~mrmos pOl' centrando-nos desprovidos de elnmentos bel

esta occasião pa1•a ~abet•mos si podemos ile· licos, sem um exercito que pudesse abrir uma 
creta.t• estas despeza.s, parece-me que isto ó campanha gloriosa para 11 nossa pat.ria o tendo 
um processo de demoru., que nada adeanta ao de pe1•co1•re1' u.quell11 via dolorosa. de' tantos 
Sena.do, que não tem conveniencias. Creio annos de !neta, durante os quaes correu em 
que, ao contrario, o que convem agora é o ondas o sangue precioso de nossos concidadiios. 
que ' n(lbre senador pelo Rio Gmnde do compre\Jendo, entretanto, quo o congr·esso 
Norte requereu, isto e. qu•' venham as infor- republicano no anuo de 1893 sente-se verda· 
mações de que o Senado carece po.ra. habíli· deil'ltmente assombrado ( ó o termo) dea.nte: 
tar-se a decidir-se nesta melindrosa qur.stão, destas exigencilts imperinsas qu( actuam no 
caso a eommíssúo não posso. mínistr;•l-as. animo dos que pretendem o.rmo.r a na.ção para 

Ó Sa. ELYSEU MARTINS - Nilo me O]l• a sua defesa. 
ponho, mas só votarei o credito si o. lei do Penso, com o meu nobre amigo, que não 
orçamento me disser que o posso f11zer. nos achamos (l.IUeaçado$.POl' nenhuma. poten~ 
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cio. militar muito· forte e que tenhn funda· 
'mento ou pretexto para nos querer aggredir. 

Não partill1o igualmente da theoria. j:1 ab· 
soleta, contida no aphorismo caduco si vis pa-
cc •• 1 para !Jeltwn. ·. · 

Conforme os influxos das idéas modernas, 
o cjue cumpre aos governos previdentes é 
organisar a paz e ri. guerra, quando esta se 
o:!l'erecer de modo fa.tal e inevitavel. · 

E, a esPe respeito, não posso esconder a sm·· 
presa que me assalta ao contempltr o quadro 
antigo do~ nossos orçamentos militares desde 
a terminação da guerra do Paraguay até hoje. 

Attondenrlo para as quantias consideraveis 
anuaJmente votadas parn. o exercito e para a 
armada, sempre em escala ascendente e conci· 
derando que o material·naval ach 1-se impre
tavel e que o nos~o exercito não tem arma· 
mento nem mesmo o regul:tmento admis,ivel 
dados a [lrogressos ultimamente c:!l'ectuados 

. no aperfeiçoamento dos aparelhos bellicos, é 
forçoso convir que ha evidentemente na or
ganisação analysada, vicio organico, que cum· 
pré ser estudado,diagnosticado pelo Congresso, 
paril. ver si consegue, pela cma dos males 

·já. conhecidos e patentes, remediar para o fu· 
turo os inconvenientes com que hoje estamos 
lutando. . 

Não ha duvida nenhuma que, logo após os 
primeiros dias da instala~'ão do gnverno pro
visorio, encontrá.mos~nos com relação ao 
estado da armada nn. situaQão de não poder
mos contar com um só vaso aprestado para 
sahir "m commiBsão urgr,nte dl'n tro de 8 dias. 
Dahi para cá, devo dizei-o em honra dos il· 
lustres pro'tlssionaes, que ultimamente admi· 
nistraram a repartição da marinha, é incon· 
testavel que grande pr•ogt·esso se realisou,qnQ 
certa ftscalisaçiio foi exercida e que a armada 
nacional melhorou consideravel e visível· 

. mente, já qnanto ao material de guerra, jU. 
quanto ao espírito, cap:lCidade e disciplina de 
seus membros. 

Não é meno~ verdade, porém, que o Con
gresso carece elrectivamente de conl1ecer, não 
tanto o.s necessidades que pot' l'cntura actuam 
no animo ·do g-overno para pedir o credito 
extraordinario elo que carece, mas o plano dos 
melhoramentos projectados. . 

Ora, neste plano é que a opiniüo do Con· 
gresso deve prevalecer. nüo deixando ao nr· 
bitrio do governo, com ndl1esü" um tanto mu· 
sulmllna, o emprego da quantia consi leravel 
que se nos pede neste credito extt•aordinario 
5li a nação deve a ·P t1·ellmr-se ptu•a sua ue
festt; ó necessario que os elementos Pl'Opria· 
mente bellicos co!'respondam ao plano da de· 
1'esa. Ortt, o Senado sa.be que modol'llamente 
o plano defensivo das naçõos, no que respeita 
á. previsão de ataque, cstit quo.si quo circum· 
scripto :1 defestt dos portos principa.es, por 
meio de um bom :systema de torpedos, de uma. 

boa esquadrilha de torpedeiras, que são mo~. 
dernamente o grande fantasma aterrador das . 
esquadras o,s mais poderosas, quasi impoten· · 
tes para resistir ao novo engenho descobe~to .. 
pela sagaCidade humana nesta infelicissima. 
applicação do genio do homem aos assumptos 
da guerra. 

Si, pois, o governo, pedindo esses 12,000 
contos; tem por objectivo o prep<tro da defesa 
dos nossos portos principaes por meio-de um 
plano identico e approxi mado a este que acabo 
de esboçar, é evidente que não podemos re
cusar-lhe os r·eoursos solicitados, porque a 
nenhuma nação póde ser licito, por maior que 
seja a sua confiança, tornar-se imprevidente 
quanto ti. possibilidade eventual de um in· 
sul to imprevisto ... 

O SR. A r.rsTIDlilS Lo no - Essa não é a q ue• · 
stão. Os creditos de defesa naciono.l estão pre· 
sumidos . 

O SR. Q. BocAYUVA- •.• das nações ameri
canas, e sobretudo das naçõiis visinhas, 
não se tem o direito de presuppor . que 
ellas abriguem o intuito de um ataque á. Re· 
publica dos'Esta.dos Unidos do Brazil: em pri· 
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meiro logar, pelas razões que o meu honrado 
amigo expoz com tanta lucidez, .apreciando os 
tmços geraes e característicos da moderna. 
politica de todos os estados Jo mundo; e em 
segundo Ioga. r (e este é o ponto principal),por· 
que a Republica Al'gentina, unica potencia que 
poderia ter ô. capacidade necessaria para sus
tentat• uma lucta comnosco, está., eomo nós; • ·· ·. ;:~ 
obrigada por um 'tratado solemne a não fazer· <<. 
nenhuma declaração de guerra sem antes re·". · ... 
correr ao mesmo expediente, que nós fizemos' . 
inserir na nossa Constituição-o recurso da ar·· 
bitragem ·internacional. Pelo tratado de Was· 
hington, que já. foi approvado pelo Congresso 
Brazileiro, sabe-se que, tanto a Republica Ar· . 
gentina como o Brazil, obrigaram-se a não en· 
trar jámais em guerra antes de eolloear o 
motivo do conflicto sob a jurisdicção de um 
tribunal arbitral. 

.·,;. 

Jit se vê, pois, que, ainda mesmo .dada. .a 
eventuidade de um conflicto, este haveria· de 
ser resolviuo por um tribunal arbitral antes 
de termos necessidade do chegar ao rompi· 
manto de uma guerra funesta a ambas os 
paizes. . 

Além disto, senhores, é necessario que,pelo 
menos, por parte do Brazil, que pela sua 
grandezo., pela sull. superioridade em -recur• 
sos. em credito e em !'orças, é indispensavel 
que por inflnxo do Brazil se inicie e se mau· 
tenlta na Amarica uma politica de paz, uma. 
polit.ictt de cordialialidade, uma politica. sin· 
cera, nos sens intnitos e cortez nas suas de· 
monstrtwües. 

Desde que, ceclendo um pouco da . nossa 
vaidttlle' natural, prescindamos ue umo. poli• 

., 
:;~ 
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ticn. de fanfarronadn.s, dé n.meaçn.s,de preven· sinhos, que· nos circundam, · obrig .. ndo-.os.e 
ções, de ando.~ descobrindo intuitos de inimi· obrigando-nos o. sacritlcios· verdadeirn.mento 
sade e tle aggçessões em demonstraç~es,muitas penosos. . ,. 
vezes innocel)tes de paizes que ni:ío preten· 0 SR. ARISTIDEs LonJ da um a.p[lrt.e .. 
dem, que não cn.recem siniio de viver em p11.z 
comnosco. / · o SR. Q. BocAYUVA'-Perdão, a Republica 

Acha-se o. .Republicn. Argentino. em condi- não fez aggressão 1 . ·. , . 
ções muito inferiores as nossas soh o p~nto ele Não queria referir-me a um 'tal assum
vistn. do seu commercio, so~J o ponto de visttt pto, mas é necess;~.rio que o Senn.do se. re-

.. da ruína. de suas ftnn.uçns, e ó evidente qu0 carde que, em documentos solemnes, m:\IS de 
a. íiós-outros, que. não nos achttmos cm .condi· uma. n.mcn.ç;~. foi feita ó. Republica Argentina,· 
ções semeliln.ntes, cumpre por meio dos l'e· aponta· la como inimiga provavel da Repu-
cursos do. diplomacia. marchar antes por um blica.. · · . 
commum accordo n.o desn.i•mn.mento de uma. Ora., uma. bl declaração, proferida pelo go~ 
e de outra nação (apoiados ), ate nos limites vcrno do Estado, ó m is do que sulllciente 
naturaes do. <Lefesa do. Stl>l. ordem interna e p:trn. prevenir o espirita do .umn. nn.~ão es
da sua independencin., do que estn.rmos d:tndo tra.ngeir.i o pol·n. em suspeição com 1•elação ó. 
esse lastimavel espect:wnlo· dcn.nte tia Europn. sincm·idade tlos nossos intuit s. · 
de dun.s nações, lutando com as maio· Não queritt fazer r<'fercncin. n. este facto i 
res 'difficuldades ftnn.nceirn.s, cn.rccenclo de mas 1ltçJ·3. porque n. necassidude do debn.te a 
empregar ioda suo. actiYidn.de no desenvolvi- isto me ol.Jrjgn.. 
menta de seus recursos internos, nn. eln.born.- Por consequencin., si houve imliscrição, · 
ção pn.ciftca do seu progresso, e que estão n. foi noes~ i por consequencla, si houve inici· 
provecn.r n. sangria e a ruína reciprocn., com ·n.tiva na suspeito. de aggressão, foi no,so. i por 
.a compro. de armn.mentos custosos c com n. consequencht, a nós ó que cumpre, por uma 
or~;anisação de grn.ndes exercitas incompn.ti· politica mais discreto., por uma. politico. mais 
veis com o estado das flnanço.s de uma. e ou- pn.triotica, mais de accortlo,lisongeando menos 
trn. dessas naçCíes. o. vn.ielnde c sel'Vlndo melhor aos interesses 

Devemos ma.rchn.r por meio de umn. poli· reaes do pa.ir.. indiJn.r as noss •S bravn.s o dis· 
tica. fro.ncn., porque a diplomacia. n.mericn.m e tinctus COl'PO!'açües milltn.res que ellas teem 
hoje a diplomn.cin. da franqueza, n. diplomacia dentt•o do circulo da p:ttria e dentro da cir
do.lealdo.de; nem seria. possível qno clln. vol- cumsct•ipção territorial que nos pertence uma 
vesse aos moldes europeos, ít dilllomn.cin. d:.ts missão tecunda e gloriosa na snstentaçi1o tlii 
rivalidn.des, dos contlictos dinasticos, que ar· pn.z o manutenção da lei. 
rastn.m as mais fortes e poderosas nações ao Mn.s, semlo twidente, como é prtr•:t o meu 
sotrrimento incomportn.vel deumn.pn.z armo.· honl'n.do n.migo e pn.ra rnirn, a d~mcicn··ht do 

· da, mn.is fmlllstn. do que o. guerra., porque mn.terial n:wal, tendo o governo de attender 
lhes impüe um sn.criflcio permn.nente e pesa· o. necessidades de ortlem imperioso. à del'e~n. 

· dissimo, dando origem ti.s mais sombrin.s per· dos nossos postos, à defesrt geral das_ nossas 
turbações sociaes. costas, tis cscoln.s l?raticas indispensaveis ri 

Si tivermos de copiar nlgumo. cmsa com instrucção da omcmlieladc e ít policio. do> 
relação ú. politict\ internn.cional, é prefe· mares territorincs, torna-se mnnit'estn.ment.e , 
rivel que, em vez do. astucio., do. dobrez diplo· indispenmvel apparelhar a nossa· armada 
mrttica elos gabinetes ouropeos, sigamos a rs· com os clemen tos de f[ue e lia careça· para 
trn.dn. frn.nca e leal das negociações abertas. ess:;s gmndes fins. Scmlo deficiente o se \i ma
(apoiaJo•), que servem plrn. preservar-nos de teria!, ó evidente que o governo não. pode 
conftictos e de emergencias funestas, que hão prescindir dos recursos exigidos. . , · · 
de trazer-nos, com a ruína finn.nceira ou, Jlalo E eis ahi o que me leva o. Yii>!.ttr sem ra· 
menos, com pesadissimos sttcritlcios na ordem servn. o credito pedido para reformo. do 
ele nossas tlnan~•as, a suspeição, o doscr<1dito mn.tel•in.lnaval. 
e o. desconlln.nç:~ por parte de todas n.s outms Parn. mim o. nccessiuade do Ci'e~ito é mnni
naçües americn.nas, ús quaes serít licit0 estn.· fast-.t i o governo não o solicitn.ria si. ello não 
belecer· o seguinte pn.ra.llelo, desrantn.josa ú. !l\ra indispensavel. 

'republico.: que o imperio, sendo impel'io, tra· Domais, o Senado e a commissão examina
tau de mn.nter nos ultimas annos uma poli· rn.m a cxposi~ão triinuciosa,que dirigiu ao Sr. 
tica de pn.z, uma politica não aggrcssivrt, rc· Pt•esidonte da RcpnbHctt o respectivo ministro 
nuncianclo íts suas proprius prctmt<;•üo~ tra· lia mn.rinlin. 
dicionnes, l.Juscantlo rcstaheleccr bon.s ro~a~ü1s Nesta cxpo,;i~ão estit fcit:t n. demonstração 
com todas as potencias da Amel'ica do Sul, dtt nccessidltlle c imlicnda. prvviumelllo a. aJl· 
n.o pr1sso que o. Republica, no Hm de tros n.n· plicuf}fi.o que devem te1• •·S 12.000:000~000. 
nos do existencin, appo.reco antes C)m Com tncs elementos, p~recP·Ille que o. n.p
o cn.racter nmeo.r;udor parn. com os est,atlos vi- fll'OVnc;ITo tlo req l.lC!'imento do mim IJOnrudo 
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amigo não protluzirá o o!Mto a que n.lveju, 
isto é, obter informaçlies .mais completas, mais 
detalhadas que. o habilitem melhor n votar 
o cL•edito. sem :excrupulos . .Muito men~s o 

· honrado senador ··pelo estado da' Piauhy, 
o qual pede um adiamento, q 11e não p6tlo.ser 

. compatível com as regras •lo no:so regimento, 
nem com a cortezia que entre ú devem guar
dar os podé~s !íublicos. • · · 
· · Ou o credito é necessario e devo ser :votado 
qu •nto antes, ou. niio e necess<wio, e então· o 
Senatlo nem se deve opcu par lHle. 

O Senado deve prever que e,te nnno, como 
no anterior, e es•e anno mnis que no anterior. 
havemos de . receber o orçamento 24 horas 
antes de. fechar-se o período l·~gislati v o, e ha
vemos de passa1• pelo dissaboi' de votar nqui 
o OJ'çamadto com o açodamento do costume, 
fechado com um cili'ilo ; o que nos tira a au
toridade e o prestif(io, e o que to1•na perante 
a opinião publica qunsi disp'mavel a pJ•opria 
existencia do Congresso. 

Em . tal conjunctur<t. nii0 me parece ra
soavel nem discr·eto ttdiar nesumpto de tão 
alta relevancia. 

Assim, voto pelo cr,>dito. por c julgar .imlis
pensiJ.vel ás necessidades publicas e por estar 
peln. propria exposição do Presidenta da Re

. publica demonstrn.da :t sua necessidade. 

. Ninguem mt1is pedindo a palavra,· encel'
ra-se a discussão dos r·eq uerimc11tos. · 

O SR. Er,YSEU MAt:TI!'\S requer a reti.rntla 
do seu requerimento. 

Consultado, o Senndo consente. 
Po~to a votos, ó re,ieitade o requerimento 

do .Sr. Amuro Ctwalcnuti. 
Continúa a discussão da p: oposição. 

O Sa•. Aris:;tidel!l Lol>o-0 debate, 
pelo omdor suscitado. podia ter sülo imme
diatttmente evitado, ~i qualquer elos membros 
da commi.>;iío ciue dt:u purccer sobré o actual 
projecto tivesse vindo logo it tribuna fuzer 
as declarações que t\!lpois 1\Jram npre'sentatlas 
p•lo nobre senadot· pelo estado do Rio de 
Janeiro. 
· P1•er.is11mente o que o orador p.•di<t era que 

qualquer dos membros dess1t commissão 
Vif'SSe dizer ao Senndo qun a decretn.c,•üo deste 
c1•edito tinha sido ,iustiltcatli1, 

O SR. Er,Yseu MAl~TINs-Mns. nüo basta; 
é preciso quo o Senatlo conhe~a esta justitl-
cnç•iio. · · . 

O SR. AmsTmEs Lo no- Oh ! senhores ; 
quncs são os. meios pelo3 quacs o Senndo CG· 
nhece tt justiflcaçiio de um m•edito 1 Pil.m que 
nomeia o Senado 11s commissües 'I 

0 S11. Q, BOCAEUVA-ApoittllO. 

O SR. ARISTIDE~ Lono-:-.fas, descle que um 
dos membros da com missão vem declarar ao 
Senado que,pt·o~edendo ao estudo da mataria, 
encontrou elemento para firmar ,;ua convie- . 
ção. a questão mud11 de face, Niio compre
heride. quo o Senado possa pôr de parte a 
opinião de uma commissão que se declara 
scientc ll consciente da mataria que estu-
dou. · 

0 SR. CoE:LIIO E CAMPOS·-M~s devia expor 
os mo ti vos c as razües ~ .• 

O SR. ARiõTWES Loao-Foi isto o que pediu; 
limitou-se a isto. 

O SR. Q. Boc,\YUVA-Perfeitamente.· 
O SR. ARISTioEsLoao-Niioachava de mais;· 

desde que não houvesse documento> compro·. 
batorios da despeza que se pretende fazer; 
achava mesmo correcto que se exigisse essas 
provas. Mas, desde que a com missão encar
r~gatla desse trabalho fez seu estudo,, con· 
venceu-se ... 

0 SR. ELYSEU MARTINs-Era preciso con·. 
vencer ao Senado. · 

·' 

' ; . ·, 
,· 

.. 

,: 

O SR •. ~RISTIDES LoDo-.. 1 como acaba d«!:. 
nos dizer, por seu legitimo orgão, que .essa 
despez3. estít justificadtt ; isto pela expo- · ·,\: 
sição feita e enviafla pelo gove1•no. o ora-
dor dechtra qué não. tem mais .. oppo,siçõeil , . ··: 
a fazer. Acha, e ,o dl5Se no prmclplo · do 
seu discurso, que é indispensavel que· o paiz· ··<.·· 
faç•a a remonta de sua armada; · nãe em· . 
grandes proporções, porque não podemos a1l-, · · :::: 
nal defenthl' uma costa tão vasta... · · · · ·; ·.'; 

O SR. Q. rloCAYUva-Apoiado. . ·, .!' 

O SR. ARISTIDRS Lona- ... mas em termos · ·,": 
de não podermos ser ludibrio lb.cil ele qual· . . ;\; 
quer insulto que se nos queira dirigir •. Era · ~~;. 
isto que quizera saber a mais e nüo ·sabe si a . ···. 
exposição se encarrega desta parte): si e1fecti- ';;j. 
vttmente a despeza é decretada para acquisi· · !.'Í 
ção de navios de typos modernos, nos termos : .','.' 
om que t< dos nus mais ou menos sabemos . 
quo devo ser reconstituicla n. marinha brazi-
h!ira. 

o SR. Q. BOCAYUVA-Menciona-se a acqui .. 
sic;üo ele dous cruzadores. 

O Sn. ARISTIDES Lono-E natur~tlmente de 
mais torpcdeiras. Acha, portanto, que o re
qtledmento que lembrou póde ser conside
rado ocioso, em vista disto. 

O S1•: 1\lanoel Vlctorlao pre-
cisa .i ustiftcar o voto que deu contra o requ~
rimen to que pedia a nucliencia do governo, e 
a ruzlio por que assignou sem · restricções ·o . 
pttrecer lla commissilo. Ao Scnatlo, que· tem · :· 
visto o orador dar sempre voto contrayio a 
tjualquer augmeuto ele clespeza, parecera que 
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é contradictorio, votando por este pedido de 1 buição em exercicios na concessão do credito, 
creditoparaacomprade materiaesdaurmada. por meio de um additivo. · 

Quer a exposição feita pelo. ex-ministro da · Votando a favot• do credito, o orador espera 
marinha, quer as razões dadas no seio da com· obter. do ministro da rnarittha as informações 
missão, levam o orador a crer que não póde o pr~cisas para aquelle fim. (~f1tito bem.) 
Senado desconhecer a necessidade de garantir 
o paiz contra qualquet• emergencia, não re· 
gateando este auxilio reputado indispeusavel 
e inadiavel. 

O Senado acabou de ouvir a exposicilo mi· 
· nuciosa das razões de alta politica, feita pelo 
honrado senador pelo Rio de Janeiro, da neces· 
sidade.que temos de preparar a eventualidade, 
senão de paz armada. pelo m1•nos de urna si· 
tuaçiio que não nos colloque eni uma inferiori· 
dade tal que precisemos appellar para a bene
volcncia de nossos visinhos. A nossa creduli· 
daile simples e íngenua não póde chegar is 
proporções de nos desarmarmos completa· 
mente, quando os nossos visinhos se armam. 
Podemos e <levemos desejar a paz, mas o que 
não podemos é levar a nossa polit,ica de paz 
e de concordia ao ponto de prtvar o paiz de 
quaesquer meios de defezo, em uma situaçilo 
como esta, em que· estamos a presenciar da 
parte dA q.uasi todaes as republicas meridionaes 
da Amertca os preparativos bellicos que in· 
dicam que o estado act.ual, que é a expressão 
de- um desejo de paz, é ao mesmo tempo a 
expresslío da·necessidade de não se desprezar 

·os meios de guerra. 
Si a commissão attendeu'a esta enorme des· 

peza reclamada pelo governo, é porque ha· 
viam razões de alta procedencia. O que o ora
dor impugnou . no seio da commisslío e o que 

·quer impugnar agora, não é o pedido de cre-
dito, mas o modo por quCI foi feito. · 

· Apel!a pa1•a o Poder Executivo, afim de que 
nesta. p1•oposta o Legtslativo disponha de in
formações mais completas, não para-dar ou 
recusar e credito, mas para accommodal·o is 
necessidades e urgencias do momento. 

O que censura não é o pedido de credito, é a 
exigencia de uma quantia enorme, sem se nos 
dar ao menos a facilida,le de accommodar a 
despeza a períodos successivos ou a exercícios 
diversos do orça.mento, como ainda lm pouco 

·tempo se fez em França para credito tambem 
á armada, 

O Sr. Amaro Cavalcanti-Sr. 
presidente, volto i tribuna I pelilo necessidade 
que tenho de explica!' o meu pensamento 
quando apresentei o ·reque ·imento que o Se·. 
nado em su11 su.bedo1•ia entendeu rejeitar. 

Elaborado o parecer, o proprio l'elator da 
commissão tle finanças declarou a mim e a 
outros collegas que reputava de necessidad<~ 
ouvir o actual mini~tro da marinha i respe,to 
da urgente necessidade deste credito avul· 
tado. Infelizmente não esti na casa esse nosso 
honrado collega, que é o Sr. Monteiro de 
Barros. 

0 SR· COELI!O :E CAMPOS - E' verdade ; eu 
o ou vi dizer isso. 

0 SR. A~IARO CAVALCANTl- Assim, pois, 
não estando elle presente, me julguei no 
dever de substituil·o no seu bom intuito, e 
por isso fiz o requel'imento. 

Agora, ainda direi que nem a sun. mate
ria era. inopportuna; nem tlío inconveniente 
como o Senado o julgou na sua sabedoria. 

Este peditlo de credito resulta de uma 
exposição feita pelo ex-ministt•o da marinha, 
e o actual, e talvez .de suppôr, poderia ser 
ouvido a respeito, com g-rande vantagem. 

As peQa~ que aqui foram invocadas ,pa1•a 
sobre ellas se affirmar que o pedido estava 
convenientemente justificado, foram esst> 
simples exposic;ãci do ex-ministro.·· 

VG, portanto, o Senado, !'aliando com toda 
a franqueza e sinceridade,que o meu requeri· 
mento lbi feito na convicção ·de melhor 
servir •.• 

0 SR. MANOEL VICTORINO-Todos nós reco· 
nllecemos isso. ( tlpoiado.) 

0 SR. AMARO CAVALCANTI .. , e não ora de 
modo algum oppusiQüo ao projecto, p01'q ue 
com certe,a dat•·lhe·ia, co'mo dou, o . meu 
voto, desde que se vem pedir .este credito 
como necessidade da delesa na<'ional. 

Nlío ha nenhum brttzileiro sinceramente 
patriota que negue um voto em circumstan
cia~ semelhantes. 

1Ias, como trata-se tle uma despeza de 
12.000:000$, mts condições fi nane·· iras tlo paiz, 
conviria sabor qmtes são os exercidos porque 
eleve correr o cmdito, e q unes as V• rbas da 
t•eccitiL pela· qual se obterá a somma solici
tada. 

Si o ministro viesse dizer, por exemplo, 
que a construcção dos navios não podia estttr 
prompta, como realmente n[o pórle, no exer· 
cicio actual, poderia o Senado satislitzer o 
pedido de credito por prestações tliversas e 
successi vas para o pagamento. Isto seria, mais 
criterioso e n desJ?eZa podel'ia set• considerada 
ordina1•ia e inclutda no orçamento emquanto 
preciso fosse. 

Póde, pois, o Senado vot11r o credito em O SR. Q. BocAYUVA-Mal! os termos dn re-
aegunda discussão e desta pam lt terceira a. querimento de V. Ex. eram outros : eram 
cummiss[o tentarú. ainda ol!ter as in1in•nut- · pet.lintlo tlocumentos justillctttivos do Cl'O· 
c;ões necessarias a ver si é possível e~sa distri· I dito. 
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·O SR AMA.no CAVALCANTr-Dados justifica- rou as disposicões do; primitiva lei eleitoral, 
ti vos, e bem acredito que o governo actual ·os prazos marcados para a reunião das secções 
os for.neceria. ou commissões que . devem fazer o ·alista· 

Nilo os .fornecera, porque a. Senado o dis- menta, be!ll como da commissão municipal. de. 
pensou dtsso . . · recurso, foram transfertdos para epocas pos-

Nlio ha duvida ctue se faz um serviço· ão teriores, isto e, para 5 e 21 de outubro do· 
governo, dando-se-lhe liberalmente autori· anno p1·oximo passado e 10 de dezembro do · 
sação para dispender os dinheiros ; eU e ter:i mesmo anno. De maneira que, tendo-se can
o criterio de bem .applicar essa autorl$nçlio; cluido o alistamento 3:\dias depois da primi· 
mas por ce to não recusara os meios de me· tiva revisão dn, commissii.o municipal, só na 
lhor ,justificar o seu pedido de credito, babi · di!t 5 de fevereiro devia ella ter n seu com· 
litando igun,lmente o Senado para proferir o plementu. Pelo menos ate essa epoca. devia 

.. ·" •' 
.' '· 

.·.·.·. 

• 'w • 

·. -
. :: .... 

seu voto. ter sido publicadu o alistamento eleitoral. 
·.Tenho dito. Dou o meu voto ao projecto. No em tanto, como allegam os peticionarias ·. · 
Ninguem mais petlindo a palavra, encerrn,- da Parahyba, só em abril dRste anno e que 

se a discmsiio. resolveu a commissão municipal a dar pu· 
blicid11de aos nomes dos indi viduos alistados, 

Vota-se, e é approvada a proposição, e Entret~tnto responderam que não· fossem os 
sendo adoptada, passa a 3 .. discussão· peticionarias desacautelados; que defendessem 

Segue-se em discussão unica oparecern. 31 o· seu direito e reclamassem perante o poder 
de 1893, da commissão de ,justiça e legisla· competente. . 

. ·. ·•. 
; -·· 

cão. sobre a petição de cidadiios residentes em Ora, todos nós sabemo~ bem como se fazem 
S. Sebastião do Pa.raliyba, pedindo a annul- estas cousas no intm•iol'. Ordinariamente, 

.lação do respectivo alistamento eleitor~tl. nos logarejos não ha advogados ou pessoas ··' '· 
bem instt•uidas no que diz 1•espeito as leis do.· 
paiz. para que se·possa da1• tmmediatame•tte 
provimento ás reclamayões dos direitos ·do 
eidadiio. . . · 

·• 

. ·.; 

. ' 
'' ,, 

O Sr. Laper diz que pede perdão aQ 
Senado em vir occupar a sua attençiio em uma 
m11teria que parecia dever seguir silenciQsa
mcnte na brdem do dia, sobretudo por pare
cer. que se tratn. de interesses de grupo ou de 
cnract@r indiVidual. 

A materia.. porém, envolve as~umpto da 
maior .importanda, qual o que diz respeito 
ao direito de voto e, ))Ol'tunto significa a 
expressão da opinião nacional e de todos os 
corpos delibet·ativos da Republica. 

Pa1•a o orador, esses assumptos entrnm na 
competencia das altas corporações do Es· 
taclo, que são os represent11ntee da ultima com· 
sagração do voto popular. Bastava a sua con• · 
petencia ou intervenção para fazer e:tl'ectiva. , .. . '; 
~~ lei, esclarecer a opiníã0 e !i.t.zer p1•evalecer . 
a verdade. • • . ·· ' 

Voltando á lei eleitoral, v6 o. 01•ador nas ,' 
Parece que a com missão tratou co·m algum 

desamor o assumpto, por niio dizer respeito a 
grupo ou 11 pessoa que lhe fosse cõnl1ecida; 
de mltneira que desprezou compltltamente a 
investiga~ão a que se prestava o assumpto, 
do accordo com 11 lei elo.itoral. 

disposições geraes, art. 62, o seguinte: 
<<As mesas da. C11ma.ra. e do Senado teem 

competencia para se dirigil• aos governadores. 
dos estados e mais 11utorida.des administra· 
tivas 011 ,indiciarias, fedeJ•aes ou estaduaes,
solicitl1ndo qualquer info1•mação · ou doeu· 
menta rerer~nte ti materi11 eleitoral.»· 

O SR. CoELno DE CA~IPOs-Procedemos com Pela lettra expressa do· artigo que acaba 
maior isen~ão o orador de ler. fica evidente o direito ~ue 

O Sr.. LAPER,iulga que o ttssumpto podia tem o Senado e o. Gamara dos Deputados, 
ser levttdo i1 discussão, pedindo se as in· pelas suas mes11s, de solicitar as informações 
fot•m11ções que solicitam os representantes de que lhes possam servil• para fazet• luz are· 
S. Sebastião da. Paraltyba; elles allego~m em speito. Dil•-1\le-hão que em disposições geraes 

'· 
' . '• ~ 

,·.' 

'·. 

. ·' 

.. .... -

sua petic,•ão que só em abt•il do ttnno cot•t•ente não se trata tle recurso; mas l'esponderú. que 
pudet·am conltecer a publicação dos cl••spachos o art. 56 das disposições geraes se refere a· 
da commissii.o munimpallla cidade de Canta· t~ssumpto que não é de reconhecimento •to po
gallo, u que pertence a povoação .te S. SalJas· der e p•·ovt~·o 'endo o ttrtigo. Parece, pois, C[U8 
tião da Paraltyba. nas disposições ger11es não se trata unica· · · ' 

E a esta allegação diz a com missão que niio mente de verificação de 11odel', e que fica e:tl'e· 
tinha ha_vi·IO surproza, porque elles viram a ctivo o direito e o valor que póde ter a. recla- · 
pul<Jiicaçao no Diario Officiat da comarca de ·mação dtts mesas da Gamara e do Senado, em 
Cantugallo. pedir qmtesquer inlbrmações ú.~ autoridades-

Ora, si a commissão meclitasse um pouc0, lederaes ou estaduaes, a bem tia verdade da lei 
veria que a publicação nessa cidade !bi feittt eleitoral. 
em epoc11 posterior itquella om que devia ter Mas, o orador chama a atten~•ito do Senado, 
sido Jeita. Pelt~ lei de 1 de agosto, que alte· cttso-deva passar em jtllgado a sentença pro· 

I 
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ro'riLht pela commissfí.o, JX1.1':t a eventualidade gem a esses nntigos companheit•os de propa.: 
de ver-se amrmhii tolhido no seu di1•eito de ganda, que merecem, pelos ~eus precedentes, 
exe1•cer ii. alta inspecção f!Ue lhe deve crtber toda rt considera\·iio, vem inform~r ao Senado 

· 1iestas questões de direit', 1end•· .iit tomado que entre os signatarios desta representação 
um primeiro aresto. acham-se incluídos cento e tantos ·cidadiios, 
·o Sa.CoELUOECAMros-Nãoilnresto; é uma todos da lllaiort;tualiflcn~iio c que lho são pes· 

decisão soure um crtso especirtl. soai mente conhecidos, influencias politicas em 
S. Rebastiiici da Parahyba. Não silo influenci:ts 

.O·Sa. LA.l'ER nilo conlwce ns termos juri· de g1•upos, o ·orador nnnmt patrodnou pre
<licos; mas o que diz é que si se flrmrw essa tcnr;ües de grupos noliticos; o que pede ngorn 
doutrina para o caso, rtnutnhã não sa venha e o qne sempre pediu: silo as ga1•antins parn 
reclamar,. nilo se venha dizet• quo Stl J>Jrem 0 direito eleitornl, porque a liberdadQ do voto 
direitos, decidindo-se sobre qualquer outro deve ser muito respeitatla no n• ~so regímen. 
caso que se apresente. O oridor nunca p1•ocm•ou nbnl\u• os direitos 
. Precisnmos de muita prndcncin no tro.tnr dos seus nu ver~nrios politicas no estado, nunca 

da questão. -}Jorque o que niio quer o orador procm•ou constestar. , , · 
justnmente i! que amnnhft se venha ailc;:ar 0 Sn. Con:wo E CAMPOS _ Somos Jous; eu 
que sobre o assnmpto já. se pro!'et•in uma de·. tambcm uuncn 0 1lz. · 
cisão, e; como o Senado deve reconhccct• o 
assumpto é mutio importantc.-trata-~e do o Sn. L.~rma ... os seus direitos, nem 
direito de voto, da liberlio.r.le eleitoral. supphtntttr, por Jü1•ma o.lguma, o exercício do 
' o sn. u. no A)IARAL- Veja 0 reverso da voto dos seus concidadãos, aindn mesmo que 
medo.lhn. is.;o fosse em favor da sn11 influen~ia. Nunca 

se guiott pot• estes principim; tnzia V<tler sem· 
O Sn. LAPER- E' justo. llfas h:t; n consitlc- p1·c os di1•eitos 1la jt1sLi~•;t c d~L verdade. 

rat• o caso pelo lado que parece ma1s prud ·ntc E' por isto que entende quo o Seno.do deve 
e não desejava o orador que o Senado, vo- resolver com totla. a reflexilo sobre seme· 
tando pelo parecer, fizesse suppor que deixa- lhante c!ISO; c ú por ogtas cons.t!era,;ües, pot• 
va de attender a umrt rlisposküo do. lei ncredit..·w que eile e dtt mniot• i n]Jort!lncia, 
eleitoral, e depois Sll dissessll que havia. um que pedi:ique fossc,iulgatlo com toda n ma
julgamento proferido sobro semelhante caso. dn1·cz ,, (Mui: o bo111; wuito uom ) 
. O preceito, que acabou ele ler, tlo art. Q2 !las 

disposições geraes da lei e!cit9ra!, eon f1•ontado o § 1•• Co.an110 co c'ar.l. nos vem á 
<!om o ?e n · 5(1 dn mesmn lm, 111'111!1 a com- tribuno. em i ustific ·ção do· po.1•ecP.r de que é 
potenc1a da mcen u:t ~amara elos Deputados c relator e qtie 0 honru.tlo senador pelo !Uo de 
d~ Seno.do parn dectda• cm s·Jmelhnnto qtws- 'Janail'•> ac· 1ba do impugnar. 
tu.o. . O hom•rlllo senttll·Jl' entende que houve des-

DeclM'~ o o~ado1• no Senarlo ,Que o Yitlor da amot• sinão espi1•ito rmrtitltt1'io de parte da 
. recl~_!llaçao fctta por es,~s <'l~1tores <!e~· Se- commissilo-tle jnst.iça e· !egishv;ão, q'H1llllo 

bas1nu.o d_o. Pamhybn. esl.r~, alem do ~lt1•etto f!~e concluiu pelo intletllrimento da petição sobre 
lhes ass1ste, e1'!1nma ~~r~umst_o.ncm que nao que Jili dado 0 p:tl'eeer. ·s. Ex. :tlie~ 1t quco.1 
p_óde se~_csqucc;da; estao .:!lclmdo~ .:nt.:e. os poticionarios ;;üo cidnd~ios do toda distincção, 
S1gna~n;10~ da ~ep1escnt.~,,t? os n~a1~ .. d1stm- 0 que, sempre tolerante pur-.t c.>m od &ons 
c tos mtladlJ:OS d~q nellc_ lo,,n1. to~los o~ mom~ ati versario;; csper1w11 que com n mcsm~t tale· 
1Jrosdoant1g" tltrect?r1o r?publtc:tno quo al11 1 ·~tnci:t Jilsscm tt-11 t11uos os seus amigos. 
houve no temp~ do 11npcr.10 _c que se llzeram Niio pl•ecisa dizer que :t commisaiio se ltou
vnler, e que se tlzeram tlts· uwtos pe!:1 luct:t ve com tod 11 isencão. com.) o sonatlor contes· 
que sustentaram contrn a monardua. tanto. 0 o1·:tdor• il rcputrtdo cm seu e.;ta•.lo 
· A seus esforços c po1• seu tr:tballto, o cnn- espil'ito tolerantissimo. nunca in.iustiçmlllo, 
diclnto 1'epublicanono sct.irn.> tlistricto d~t entfto d•1 qualquer sorte, o di;•cito al!tuio. mc~mo 
·provincio. do Rio do .Janeiro, na clei1;iio tlo CJ1HLudo S3 trate de um tttl vor<rL1'io. 
1889, luctnnclo contm o candiLlato monn.r- ' Que interesso, pois, podel'ia teL· em nã·> ser 
chista, l'ortemcn te 11 poin do pelo Sr. Vi scunde til. \'01'a vel aos peticionnrios, rcsi1li ·n t.cs no es
dQ Om•o Preto, po1• muito poucos vuto:; dui· tmlo do Ri'.l do .J.Ltleim, o qno não conlwcc '! 
xou do ser eleito, ou untes, o se timo dist.ricto Pelo contr;trio, teve 11. mel h O I' disposição 
do Rio de .Jnneiro terin. ~ou ·r·e11r2uent:tnte parrt com os peti.cionttt•io~. ~L pedido tle um 
republicnno mt Cnmm\1., si não fossem ss distinct,o coilega, quo neste momento se rtl!lttt 
!'mudes entil'' pmticadns. no 1'Ccinto, e com quo111 coniP.renciou sobro _o 
·Silo os dignos cidad1ios quo litZiltlll pLwto tio meti>J possivd de dol\:r·i1• a st1pplico. dos petl· 

clnb rcpnulicano duqllcllo IOólll' quo v cem ciomu·ios, comtant" que l'ossoleg-11!. -
agom recl1tlnlll' pelo seu direito no J'egimon Mns lbi Lielmltle a sua IJott vont11t1c-nil~ sú 
J'rpublicano, e o orador, p1•estando homenn· pelo que respeita ao direito dos peticional'Jos, 

. . . 
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si direito houve, como em o.ttent;ã9 no illustre 
collego., o. quem se t•el'ere. 

A petição nüo llodir1 ser deferi1lu. ; não 
llouvo geito em attendel-o. porque o flUO se 
requerh1 não tinha assento nu. lei. 

Com ell'eito, o que pretilntl111111 oa peticiona
rios et•o. que o Senaclo nnnullasse o alista
mento eleitot•al do seu dist.ricto, por suppos
tas fraudes o.llegadas, ou que providenciasse 
de modo n garantit• o direito politico dos ci-
dadãos prej uclicndos. · 

Pet•p;unta ao Senado: como 6 que potlia o. 
commissiio il.conselllat• a nullidu.de do alista
mento, quando !•ara tanto carece o Senado de 
competenciu.1 

A lei eleitoral é clara e providente quando 
estabelece os recm•sos e as autoridades para 
decidil-os. 

Acha plau,ivel o honrado senador que a 
commis;;ão aconsel hass~ ao Se. nado a nulli
dade desse nlistame!lto, fossem quaes !U.>sem 
os defeitos, dA que se ache elle inquinado? 

E' impossível. 

D01•mientibtts non strcCtWJ'it ,itts • 
. O art. 03 da lei, 11 que se ateve o illustre 
Senador. ·niio é parn casos desta ordem, e 
quando !'asse, niio era caso de pedir informa- , -· •: 
çües em garantilt a direitos de cuja iufrncçüo. . .. ;_ 
nii.o se tez a prova, e que os prop1•ios interes- -
sallos não tl'ataram do gu.rantiL·. quando po-
diam recorrer muito opportunamente e não , , · .. .-·· 
o fizeram. . . ...:·.;/<· 
. Si fosse denegado o recm·so, quando inter- -:j,'fii : 
posto, hll.Vel'ia m:tte1•iu. pa.ra. providenciar-se .. · ... < 
Tal recurso, porém, niio l'oi interposto; por-
que não o quizeram oo interessLtdos, e em tal 
caso não havia o que deferir, nem sobre que 
pt'ovidenciar. · · · · 

Süo as explicações que· lhe occorrem, ·em 
reapo ;ta ao honrado senador pelo· Rio de . 
.Janeiro, e o s'enado resolveriL, como enten
ter em sua sabedoria. 

Ningucm mais pedindo a palavra; encer
ra-se a. discussão. 

Vota-se e é a.pp;·ovadu. o. conclusão do pa-
l'ecer. . · 

Segue-se, em 3• discusslío, com a emenda 
approvada em 2', a proposição dtt Cam11ra . 
dos Deput:>do> n. 34, de 1892, cmando alfttn· 
clPga.s em S. Paulo c Juiz ti e Fóra. · 

..' _-, 

.' . 
. ·- ' ., 
". 

. ·· ... 
c). 

A alguns apart~s. respondo que niio havia 
como providenci<W contra as fraudes a Iludidas 
pelo honr:1.do senador pelo llio do Janeiro. 
t!ão só porque niio f ram e\lu.s especificadas 
nein mesmo pelos pet.icionarios, como porque 
estes. particularmente interes.•ados, deixaram 
de reclamar, quando se oll'ereceu occasitlo rle 
títzel-o. · o Sr. Ubaldino do Amn••al . 

Na sua petição, que consta. do poucas diz que, ao iniciu.r-:Je a. discussão' deste pro·· · ·. 
linhas e da certidão de um fll'Otesto, que a jecto, animava-o a esperan~,u, ue que u. igual· 
acompanha, consta um facto de todo o ponto dade da roprasentaQão tios estados no Senado 
siguitlcativo : 6 que os peticionarios se mos- podet•ia. corrigir a desi~uall.lude da represen
trnm surprehendidos do alist.u.mento como foi taçiio na CrJ.mo.r·a !los Deputados. 

,. ·; 

feito, e do qual $Ó tiveram conhecimento, Niio lbi; pois, sem certa sorpreza. que viu, 
quando publicado no jornal officiul da muni· :tpparen.tementc repellido, embora s' apre- ':' · 
cipalidade de Cnntag>1llo. scnt:tsso ncceito por portas travessas, o pro-

Si desta publicltçiio no ,íormtl officiJl.l e que ,íccto que co:n hllte com a mais inteil•a con
pela lei corre o prazo p:tru. :t intct•posiçiio ~los vicr;iio. . · .. 
recursos; si os peticionarias a leram, como de· E' que no seu isolamento não estava: bem u. 
'claram, porque não recorrer<trn tio alistv.mcnto pat• de cet•tos factos que ~uppõu terem influído 
so],J o t'undltmento da~ l't•n.tttlu:; :wguid:1s ? sobre as resoluções, qu:xsi tomttdas, u. respeito 

Uesponde ao n.parte tio S1•. seua1lnr pelo tias alf\tntleg:ts de S. P:LLllo e de ,Juiz de. Fóro.. 
Rio de Jancil·o que niio'Vêll\ ao caso. naLI:t Entt'il os dous pro,jecto>, não podia deixar de 
importa JIU.ra a inte1·poskiio tlo recm•so, qne o pt•eferir· o primeit•o, J'ri1nco como se apresen- . 
rtli:>tamento tosse publicado muito postel'ior- tl11':1, detcrm\nanclo a creaçüo de aUiu:ldegas 
mente ao prazo estabolccitln lXtt'a a publi- por conta ela Uniiio, por is~o que as altan· 
cnção. dcgns a ellu. pertencem. Era melhor isso do. 

. l~osse em que tempo fos~e tt. pnblicaçiio do que, por meio.> accommodlldiços, fuzer uma 
alistamento, de sua da.ta ó rrue so co:lttt o ct•ea~~rro que não e bem fedm•al, nem estaclual. 
pruzo po.rtt o recur.;o. Re!ere·se ao f11cto do que não teve conhe-

Nüo e razii.o jm•itlica, nem tio modo alg-nrn cimento, e que tulvez, vindo li. tonlt da · ,_,,, 
attendivel, dizer-se que o jot•nal omcittl ó de pulilicidad~. com alguma antecedencia, tivesse · ·::-.:,: 
uma pnrcittlidmle politica cltt localidatlc. O poupado ao Senado suus arengas, qus prova-
qu<~ convem saber ê si sa 1\Jz a publir·twiio. vdmente nlío o demov~riam de um11 certo. 
Que, "publicuçiiose fez, tlccltt~·am os petici0- politica financeira e allministrativlt, que vê 
tml'ios. _ . acce2tlt, :ttrús deste pao.iecto. _ . 

Por quo nao recorrcrn.m Jlltra rest.o.belecet• NtLO u su porque as rep1'esentaçue~ de lvhnas 
a vm•t!Ltilr do alistament_o e Eerem incluidoo e S. Paulo, g-mndos e poderostt8, vit•iio cor
os cidadãos núo incluitlo;, ou excluidos? rigir um grande crt•o de sUtL Ollinii:io; e mais 
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porque assim o quer a· companhia ingleza da 
estrad' de ferro de SantG>s tt .Jundiahy : 
é tamhcm porque nilo lhe ptwece funesto o 
expecliente de que lanç,ou milo recen t.ementc 
a estrada de Oeste, que as repr .. sentar;ões 
dnq uelles estados teem a intençfw rle i1· mais 
longe creando novos impostos, reunindo-se á 
companhia ingleza de Sttntos a Jundialiy. 

Si se tratflsse simplesmente ele um ftwto de 
politica local, de um inteJ•esse exclu<ivametlte 
paulista, ntLo teria o direito de levantai' a sua 
voz e o seu ~oto contra o quQ os represen· 
tantes locaes entlmdessem mais conv&nient.o ti. 
sua terra, po.ra simplesmente lamento.r um 
erro que estava em perspectiva de se1· com
mettido, mas que o seria por c nto. e risco d11 
seu dono. Nilo e entretanto só o estado de 
S. Paulo que ha de lo.mento.r profundamente 
esto. creaçilo, actualmente constderada sn.lva· 
dora; é'o Bt•azil que ha de soffrer as suas 
consequen•·io.s. 

E' um erro o que se e.stá querenno fazer 
com S. Paulo: concent ar todtt a vida de um 
estado em uma cldnde, matar toda a inicia;. 
tivo. de regiões ricas e florescrnte<, exclusi· 
.vámente·am beneficio do. Cttpital. E este erro 
não ha ·de ser pago simplesmente pelos pau· 
Jisto.s, mas por tudo. a Uniilo. 

Tinha-se começ[Ldo a fazer pj,tra 1leb.8lhtr a 
celebre crise de tr:mspór·tes que :~.ffiigia ao 
esto.do de S. Paulo, nquillo que o bom censo ,. 
a razão n=li1ndavam qut• se fizesse: rnelllot'ar 
o porto, mellto,·ar a alfandega, Cl'•oar novrts 
estradas de ferro. Mas t\111 dia a cnmp:<nhia 
inglezo.. que, como todo.s as 'comp:cnllio.s es 
trangeiras. ter;m sempre cren.do totl•=•s o.; em
bo.raços passiveis a :~cção elo governo ... 

0 Sr<. JoÃo CORilEIRO-Apoiado. 
O SR. CHRISTIANO OTTONI-Apoia<lo, todas. 
0 SR. U. DO ·AMARAL- , .. a comp:1.11hia 

ingleza. que nega vil. plio e agua. ar s pau
listo.s, que nilo cedia de nenhum de seus pre· 
tensos direitos, tudas as vezes que se nchava 
em frente do governo ; a com po.n li ia ingleza 
em um certo dia mudou de politica e lbi 

• acomp:m!li1da em prods-ilo;-Jez saber que 
sem o seu heneplaci to nüo se levantariam na 
Europo. capitaes po.ra as novas estradas. que 
sem a sua vontiLde ninguem. se moverht, e 
que a ct•j,;o de transportes serio. aindtt mais 
grrwe do que j:1 lbriL; mr1s, uma v~~ feitus as 
concessões que el!u. pretende c q lli' nlio süo 
nem mais nem menos do que a et(•r·n:t eseriL· 
visa~ilo de S. Pttnlo aos estmngciros ... 

O SR. JoÃo Cordeiro -Apoiado . 
O SR. U. DO A~ÚRAT" .. consenth·i:t em que 

todiL~ as outras ostt•adt<S de. !'erro llr•t•escentes. 
mr<s brazileirt<s, a Mog-yr<na, r< SoJ·11c:tlmm< r• 
tt Po.ulistt<, se tlasen volvessem, t.i vec;3em mtpi· 
tues pal'lt os seus prolongamun tos, CltllH< cundi· 

,. ! 

ção, porém, de não passarem do te•·ritorio da 
Jnglo.tena.. Santos ficou condemna.do para. 
semlH'e, a não ter outra. estr-ada de fer·ro a. 
não ser a Inglezo. ; fico.ram os paulist:ts en· 
((melados para sempt::e ao domínio inglez. 

E' esta a convenção feito., é isto o que, 
consta. das Jblhas, com circumstancio. a.ggra.~ 
vanto para aquillo que 1ilz o olüecto das 
nossas deliber,cçües; si até aqui era um grave 
inconveniente o t1•ansporte ([as mercarloriM 
do porto de mar par·a o centro, ondP teriam 
de ser conferidus e verificadas, maior, m11is 
g1•:we sr1 torno. lloje este inco!l veniente 
qtmndo se autorisa essa. companhio.· a fazer 
transportes nocturnos. . · 

Pódl'·se dizer, como. infelizmente está a.con· 
tecendo entre n'is ou aconteceu em todos os 
tempos , que as deliberações do Congresso 
;[o simplesmente pto forma. Tr:1nsparece das . 
publico.,,ües que o orador tem lido, que a 
alli1ndega jú. está decretil.da, que a compa· 
nltia .iú. estú. fazr•ndo o tal o lificio que ha de 
ser ofl'er'ecido ti. União para alli ir ter a. ul· 
timn. consagraçilo a nova al:andega. 

O SR. C'oELHO RoDRIGUES- Mas o autor do 
proje.·to substitutivo nilo sabe nad11 disso. 

0 SR. U.DO AMARAL niio duvida queS, Ex. 
nilo Sitib:r. nada disso ; acredita mesmo que 
estú., como o orador, no. ignorancia desses 
segredos Lia alta adrninistraçüo. dessas con· 
venÇões, cu,ias consequencias teremos do 
soJTrer mui brevemente, como .o Thesouro já 
está experimelit:mdo as consequeRcias do 
emprestimo da Oéste de V1inas. 

E, os inconvenientes nilo fico.m só nos que 
tem apontado :1té tigora. 

E .quecera uma circumsto.neia e é que, si 
hn t•azií.o pat•a que as meroaclodas sejam 
tl'ansportadtts de Santos i< S. Paulo sem que 
passem 1.elr< verificaçilo official, não ha raziio 
nenhuma pura que as mercador·ias que 
entmrem no porto tio Rio tle .Janeiro, assim 
como seguPm para Juiz de Fóra, da 11resh1o. 
Jür·ma ImO sigam pelit Estrada de Ferro Cen· 
tl'ill p:1ra S. Paulo . 

Nlio lhe occorrera islo·, que ó grave, que é 
importttnte. 

0 SR. COELIIO. RODRIGUES lhi. um apo.rte. 
O SR U Do AMARAL nilo se cont.enta com 

proiJaiJilid"des. O que sabe ó quP, si lwuvor 
gt•ande tte.:umultwào cm Santos e si nilo 
deremi<s mcr•cttclot•irl:l nov~<s sn.hidn.s como se 
devo dar, niio sct•ti t!e admirtlr que se prefir•< 
o 11orto do Rio de Janeiro c qu, • as mercado· 
rins sejam daqui levadas por terrtt até 
S. Paulo part> irem lá suiTrel' a verificaçlio 
offic[uJ. 

E, pergunta : qmtl ~crú. n. g11ratltitt paru 0 
flscu e para os proprios purticulttres, em um 
tmnsporte Jeito lluranto tií.o longus horas, 

i 
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dur:mte um dia inteiro, cnm um systemn. 
atraz:tdo de viação; como·, nosso, com :t deft
ciencia de fi~calisilçii.o como já e notavel ~ E' 
essa mais um aspecto ela questão · 

Uma folha qu·· pn.ssa por bam informada, 
dú. como tendo sido tomada nos conselhos do 
governo as sel-(uintes deliberações : 

« 1", o esto,belecimanto immediato de gal· 
11ües pel11s companhias Po,ulisttt o Mogyan:t, 
cm Campinas, onda sejam recolhidas as mar
cadorias transportadas pelas respectivas as
tradas ; 

2•, o 11ugmento ela capacidade dos trens da 
Mogy11na, po,ra que posst~ corresponder a 
serviço; · · . 

3', estabelecer à lngleza trens noctur
nos diarios, p11ra S. P11ulo, dependendo isso 
de autot·isaçào do Governo Federttl, partt 
construcção de um gt•ande armazem naquelht 
capital; 

4", ligação dos trilhos do c:ies de Santos nos 
da Ingleza, dentro de um maz.» 

Ficou mais resolvido que a companhia in
gleza torne a sua linha dupla ; uem. como :t 

· eonstrucçilo ele uma estação central am Silo 
Paulo, pela companhia ingleza, por meio da 
contracto com ns outras estradas, para onde 
convirjam a linha tlo Norte (centrttl} a todas 
:is outras, afim Lle 'lltcilitar o tmnsporte de 

·passageiros, bem corúo a ·auopçiio de tarLlhs 
moveis, a para ser posto cm execuç i o, mais 
tarde, o trafego mutuo entre a.Central o as 
ou tms estt•adas. » 

Fica permittitlo is estradas do fel'l'<'l brazi
leir•ns se desen vol v r> rem 1:1 pelos sertões, com
tanto EJUe nilo toquem no territorio sagrado 
dos inglezes, no porto de Santos, que ho. mui
tos armos elles consiueram seu, exclusivtt· 
mente sen. · 

Nilo pr·ej ndica t:1mbem aos nossos ])rotectores 
inglezes. 

Esse grande arri111~em a qua refere a no
ticia que aca.ba de lar niio ó outra cousa 
m:tis elo que o etlificio que vae ser olferecitlo 
à Uniiio para o serviço dtt nllhndaga. 

0 SR .. RODIUGUES ALVES-Creio que V. Ex. 
está eng:t!iado. 

Vê nisso bem claro o que se pretende. O 
Mini,terio dtt Fazenda encon t;ra tlilllculdades 
financeiras. Por mais q uo o negttell), asst~ ~ 
a eviilenci:t dos l~cr,os. 

Hn um •imples expetliento ruinoso,qua con
siste em l··vantrtr ... lguns cu.pitaes em benefi
cio d11 compamtia in~ler.a. Elltt proporcimmrú. 
o.Jguns capitaes ils our.ras astr•ttdas que silo 
suas tributarias e que o llcariio sendo eadtt 
vez mttis por esse accordo em qne entrnm o 
Ministorio cl!t Fazenda e o Min1s1.erio da Vitt
çilo e destinado 1i ca.pitttl, cicltHle de Santos 
e todas as rogiüas q uo poetem ser servidtt~ 
pelas Cornpttnlüas Mogyamt e palt~ Soroca-

bana, uma vez prolongo.das o.s suas linhas 
até Santos. 

Seriu partt des·~ar este futuro a S. Paulo, 
mesmo localisanilo ós interesses; seria pura· 
dese,iar que S Paulo cr .. scesse em prejuízo da 
capital o de outras r•egiiles paulistas~ 

Nilo ó uma ldéa hoje condemnada a de favo- · 
recer extraordinariamente as ciilades? Nilo 
basta o desenvolvimento qua tem tido a capital? 

O plano a seu ver e este: os paulistas 
querPrn ter uma enorme cidade, ainda que 
sacrifiquem o resto do seu estado. · 

O SR. CoELHo RoDRIGUES -Nilo .creio, 
O SR. U. AMARAL -Mas contra.esse sacri- · 

ficio, vae protestar a Uniilo. 
Poderia, oúrigar, de alguma sorte o 

CCillgt;esso a uma grande prova, apresentan
do-lha um projecto em que empadiria que se 
dessa uma aif\1ncle::;tt para a capital do seu 
est.ado, -demonstr .ndo que o.s condições de 
Sanr.os são exa•·tamente as· de Parana::;uá, 
qne as condições· de Curityba nilu exncta
m•·nto ns condições da capital da S. Paulo; 
que ambos estes portos o!ferecem ditnculda- · · 
des de desembarque. que ambas teem falta · 
de ecliflcios sufficientes p11l'a o seu serviço, · 
que o tr .• nsporte e igualmente difficil de um· 
e outro' porto para o planalto; que na.~ capi
taes ó q Lte se estit desenvolvendo o commer
cio ... 

0 Srt. CoEr.uo RODRIGUES-Que O.S· duas cil
pitaes estilo em pede igualdada. 

O S!t. U. DO A)!Arur .... que ns duas cidl1· 
des mtwitim:ts sii.o igualmente assaltadas por 
epidemitts e lia, itt Lle perguntar no Congresso 
si dit uma alr.tndeg:t p:trtt S. Paulo, por que 
não <t tlit a Curityba ~ 

0 Srt. COELJIO RoDR!Gl:1ES clti um aparte. 
o Stt. ~U. no A~IARAL-Pois s. Ex. nilo 

ncabtt ele t•econllccer isso'! · 
O SR. CoELHO RoDRIGtrEs-Pergnntei si silo 

iguaes as condiç,õcs; mas parguntei duvi
d:mdo; ptn•q ll" dizer o contrario e contrailizar 
a verclatle reconhecida como tal. · · 

O SR. U. DO A)J,\R,,r,-As duas capitnessão 
pcrleitamcnte semetlmntes O meio de tt•ans .. 
porte· de uma p:trtt outra e exa•·tttmente o 
mesmo. Só htt uma dilferençrt: e a propor
çlío. 

0 Stt. COELHO RoDRiGUEs-Esse pouqui: 
n h o ! 

O RR. U. no A)IARAJ,-Mas t11ntas dilllcnl
c!D.lles lw para o o.~tado do Prwnnit em se 
consr.t•u ir mtstns cnmlições, como h .•. para Silo 
Pu ulu, cum o, dilrerençu q uo S. Pttulo tem 
maio:.· p11pulaçilu, nmint• importaçlio e oxpor
tttçilu; nuts nem por isso deixrtm de ser per-
1\:ii tauwn to senieliHtntes tts condições, 

;··.: 
i : ··~~ 

. .. 
·.',.' . 

' ·: -' 

.. ···· ... 

.. 
' : .. ,; . ' . 

. ·: 

.. , . 
---~-li' .. _::,\ 
·.-··-: 

..... _, 

I i .. ~•'· 
' .... 

.,•: 
r •. • 

•·. 

.... 

.. 
':' .. 



.... .~ ·· ..... ·' .··-.! 
. ' 

,348 ANNKES DO SENADO 

O que se P'1deria dizet• é: S. Paulo teriL 
:tl1i1ndegn.de pl·imeirn. ordem; Cnrityba teriL de 
terceira. ou qu:wto., Isto cl qwJ er.~ da justiç:L. 

Mas, como nlio quer tento.r o Congresso 11 
fazer lei, mesmo esta qLle seria um banerlc o 
po.t•n. o e,tn.do, eis a razão por q uc não apre· 

. senta um projecto. 
· Deixa de collocar o Congr·esso deante dest:t 

clifficuldnde. . . 
Outros não pensarão como o orador. 
Mas um:t vez aberta esta porta, que pe.lo 

licença para considerar c" mo port 1 tr•avess:t 
aos estado3 par•a receberem grn.mles conce>· 
sões da União, por pt•ejudiear as suas renrlas 

·de um m11do inevit:tvel, não fultal'iio outr<.'S 
estados que queiram ter altrtndeg:t~ intel'io· 
res e com toda a l'<lZlio. 

Para que este projecto devesse ser recebirJo 
cem certa suspeiçfio, b:~.st:Lva. a cit•cumst:tncia 
de ver quJm siLo os ma.is intere>s:ttlo• pala 
sua passagem. 

Aquelles que ~·emettem no Sena.do jornaes 
como os seus paraceres siio os importadores 
do interior ; siio aquelles que veem li.Lzet• es
tas accu~:w,.:cs bem singulares ás all'andeg:ts 
de Santos e ~o Rio de ,Janeiro, principa.lmen

·te â. de S<Lntos, dizendo que por ah1 pttss:t 
'·.'muito contt•~:~bmulo. 

E' bem singullll' qun seJa. 1los imjl.>r~nrlores 
que venha os~e cuida.uo pelo fisco, como se 
fossernos -nó> outros os consumir! ores os ~a e 
tives~emos de 1llzer contt•nb:tndo no.; pot•tos 
de mar ; ó bem de receiar que élles niio ca
t:ijam aillll<L s:ttisfeitos com o que se ti.Lz nos 
portos onde ha alguma tlscalis:tção, e queit'.LIIl 
ter â. sua disposição largas tlistancias de cs · 
tradas de fert•o 1.•m que mais facilmente se 
possa dllr contl'abando. ~Ia.~ e ,u~Jle,ito n.o 
orador que ocJntribuinte SJ mostt'e tiio cuir.l:L· 
doso elos intet•es>cs do ftsco.Não o :10ha muito 
mtturnl, e p ll' isso re~ebe com muittL sas· 
peiç:io os conselhos que veem· dessa m•ig''lll. 

Niio quero tomar mais tempo ao Senado. 
Sei que e~tit docretud:t a sot•te deste pl'O· 
jecto,que tentlo sido clttssitlco.'IO atri pelos seus 
padrinhos com n denomiuttção d~ ir u.•io< 
siamo:o.•, entret:tnto mel'eceu grnç:t perante 
o Congt•esso e está em vesperas de ser con-

:: . vertido em lei. Nrb quet·o pot·ta.nto voltar :t 
1 argumentos j:'L n.present:tdos,ncm mesmo tr·:t-
,! • · · l'.er n.lguns novo>, que "indtt porlel'itt o!Tere

cer ; quero simplesmente, ate onde c!re:;at· a. 
minhn. vez de litllar, protest:rr contr:t "st.as 
concess0es. E' n meu deve1·, p n• m:tis do um 
motivo, pela. posiQão quo tenlto tomado no 
modo de encar:w :Ls que~tucs polit.imts o aumi· 
nistmtiv:t~ do paiz e pot'r!UB .iti pttS$ei, aimlrt 
que por p.ntcoa mezes, por um11 al!itnrleglL c o 
mon apl'endizndo niT.o lbi de todo inutil. 

O Stt, Cot~r.Ho Roomnums ·-Foi muito ntil 
a sua presen~'a liL e mui to ~entidtt a su11 re· 

• · ., tirada. ('lpoiado~.) 

.·c·· 
: I 

,,I, 
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I 
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0 Srt. U. DO AMARAL-Muito agrttdecido. 
Mas, não penso como alguns honrados se

nadoras que todas as vil•tudes tenham-se ido 
aninhat• no sertão; que a Republica só tenha 
esperanç'a nos estados, que só lrí. é ·que se 
distinga o que seja a melhor. politica; não 
pensa ~:~ssi m. . . . · 

O Sn. A~rAno CAv.u.CANTI- Nem eu 
tambem. 

O Sti. CoEr.uo Rot>RIGUE>-Nem nq ui ainda 
se disse tal. 

O Sn V. DO AM,\RAT.-Tenho ou v ido mais 
de Utn<L voz; aind:t ho:1tem. 

O SR. Comr.uo RouRrauEs-Nesses termos, 
não. 

O Sa U. DO A)IAnM;-Não posso ser um 
pltonogt•a.pho ; r•opror.luzo apenas o pensl1-
mento dos twbt•es senadot·e.; que teem tocado 
nes>e assnmpto. 

N:io póde admittit' tambem que esta pobre 
Un Lão sei a con5tantementc at.:1cada, sem que 
s~jn. permitt,idc> tt a!guem s<Lhir em dei',1sa 
ucll:L c declrtr.w que n. corrupç,ilo não ri ta-
manha ... : ....... que oqueexiste nãoé' 
privc~tiv., d:t Uni:lo. não é p1·iv:ttivo d:t Capi
t:tl Federal, que pet'tencern a tod•1S igua.l
,n~nte, virtudes e vicio.-, do mesmo modo.· 

Mas o que ó preciso, nesoa prop:~.gandrt :!e 
cxeessi v:L dcJsccnt.ralis:tção, de despojamento 
de turlo quantO' se crmsidern. fot'9a.· dtt União, 
é penso.r no c!iu de arnanltil ; lemura.r-nos 
que pot' mais que lev:trrtom os cst~:~dos, os 
estados p:•ecisam da-União, que são insn.pa· 
r:weis es,as ([Ut\S eut!tladcs, esses d'lllS inte· 
res8es. 

O St~. A:l!.uto CAVAT.CANTI- Apoia.do,; eu 
só compreltendo a p;ranueza. · dos · cstatlos 
tlentt•o tl:t g'r:tndeza da União. Si houvet• os 
tlous pll'titlos eu serei unionist~L. 

O Stt. U. oo A~r.\R,\1,- As>im, em rlsco de 
desa.gr·adlll' as uuliot•i:ts, que Jazem as le:s, 
m:ts que não dizem :Ls vot•da.dos, !ta de mant.er 
o;t,,l posl~iio . 

. Outros, mais competentes do que o ora 01', 
dispondo de talento; o rle elementos positivos 
mesmo, que não bn, pod•·•m nr:ast:~:· os votos 
tio Sen:lllo ; rn:ts ter•:'L deix:tdo o trttl,' , de uma 
con vicçiLO otlcet•a, oppondo·so tL um preceden
t~ qu,l adm ;•uinoso. 
. g, si I11e tbsso tlttdo aconselhat' nlg-uma cousa 

no Senado, pztltl'·lilfl·llia q LHl, entre estes dous 
pl'o,iectos. pret'tn·isse o primitivo, que ao me· 
nos ó i'ranco e lii:ll, a osbs acc•)mmodnçües 
postol'iores, que não ,, sãu, que ntlo .passam 
de tt'tLnStlçues : peclcri:1 q u~ votasse pelo p1•i· 
meil'O, qtw deixa i1 União tiO menos 11 gloria 
r.! e set• clltL quem man tenlla suas repartições, 
sem t"l' noc~ssitlalle tio confessa!' que nüo 
dispüe de recursos, que tem tle estender a 
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mito, afim de· cmupr•it· nln·igações que siio 
suas. (.lluilo lwm.; mu.ilo bem.) 

Vem a. mesa, ó lida, apoiada e posta con
junctamonte em discussão a.seguinte 

E~Hcnrla 

Suppt·imam-se ns seguintes lJalavt•as finae.l 
do art. 2°:- n·~~n tt•,tm; que ~e}a i11cluida 110 
01"ça,uet,to cln Unilro a de.1:pc;u ele sett pessool. 

Supprima·se o 111•t. 4•. 

Sala das ~essões, 8 de junho de 1893.
Ameri~o Lobo. 

O §r. Coelho Rorl1•igues diz que 
ní1o podia tlcix:w de tomar u:t devida conside· 
ra,•ii•J a opposi<.•iio, mais vehcmente do que 
jnsta, que acnb::t de lhzer a este projecto e 
illnstre senado!' pelo PamniL. 

Acompanha S Ex. cm suo.s prevenÇões 
'contra as companhias inglezas que teom es· 
tt•adas do f~t·ro no Brazit. Quando deputatlo, 
propoz que nenhuni contracto com companbia 
extrangeira fosse exequível antes de n.ppro· 
vado pelo parlnmcnlo, porque tinln acabado 
de passat• por cxperiencia muito dura tt 
respeite> da Eatraüa de Ferro de Na, ti v idade 
tt Victoria. 
·verifi<Mn-~e que úS contrnctantcs tendo 

incorrido na mult:t de 5. 000 libras, por 
inl't•a ·~ão do contracto celeln·atlu, coLrat·am 
do estttdo 75.000, porque estavam bem acom· 
panltados por seus amigos, nossos banqueiros 
em Londres 
· Tinha de outros tempos a sutt pt•evenção. 
Dahl ptwa cá. ficou então inclinado :t niio 
transigir, mesmo porque, dii•it como atlver· 
tencia aCis governos dtt União, os ing·Jczes teem 
conquistado mais tel'!'enos com seu uinheiro 
do que com seus exet•citos. 

Si, porém, concorda com o seu collcga nesse 
ponto, está em completo uesaccordo no que 
u.ttribue S. Ex. ao pro,jecto, deixando trans· 
uuat• uma preven~iio n.tó contra o seu autor. 
Não lhe pttrecem t'uniladtt$ as suspeitas que 
mani!esttt contt·a este projecto classiricu.ndo o 
primitivo lle m11is leal e mais franco. 

No intuito de justifiCtH' os motivos que o 
levaram a ofret•ecet• e.'JSO snbstit.utivo, o ora
dot• a presenta at·gumon tos que julga con v o· 
nientes. 

Allatlo ús quaixtts tio commm•cio cm relação 
aos extravios e ao fttrto do met•c:tdot·itts.Lom· 
bra meios de evittw 1t l'alttt de fisc~llis:tção, 
trazendo pttl'll. exemplo as pr:lticus estabele· 
cidns nas all'undogas th Em·opa, que pot'CO!'· 
reu \ta pouc1, e onde esse sot·vkn e leito dt1 
motlo Bllt'Pl'elwndento, com ~ommodillatlo para 
o vlttjl~nte c gnrttntia para o 1lsco. 

Quanto it Allitntlega em Curityba ní1o encon· 
l.t'a difiiculdade em Pt'OVItr ao seu illustr. col· 
Ioga a difrerenç:t do condições que oiferece 
em rel!lçilo :1. S. Pt\Ulo. · · 

Commentantlo a emenda enviada :'t. més11. 
pelo Sr. Am~ric .. Lobo, insiste ri:1 smt opinião. 
j:i expendidtl, de que, no cttso da creação da 
a!li1nclega em Juiz d<l Fút•a, de1•eriL ser ·sup· 
primid. a delegaci:t de Ouro Preto. 

No que diz respeito, entretanto, it forma e · · 
condições ntt.applicaçiio elas quantias uespen
didas p~l:t União para tal fim. niio discute 
nem lhe pat•ece qua lta.ja inconveniencia na 
Ii)odificllÇ:lo aprcsont~da por S. Ex. · 

Termina, comludo, disposto a acceitar o 
que o Senatlo melhor ,julgar em sua sabedo· 
l'ÍD·, e acrcdi 1 ando ter dito bast:mte ptwil. jus· 
titlcat• .o seu voto pelo substitutivo. 

A discussii.o fiel adiada pela hora. 

.. 

·,, ... 

.. · 
0 Stt. PRESIDENTE designa para a ordem '\•. 

do ditt !'): · 
' •• I, :.t-

Continua~ão d:t íl·' rliscussão da proposição . ' âJ. 
ria Camartt elos Deputado~. n. 34 d~ 1892, ~rQ ~::.::>:ti'~ 
ando alfttndcgas em S. Paulo e Jtuz de Fora ... · .. ::;r." 

1" discuss~o do· pro,jccto do Senttdo, n .!I de ·: .:. ·.: 
!89:3, au tm•tsamlo o g. •Vc;·no a prestar. por . ,., .... , 
conta da verb::t -Eventuaes- elo areamento • ·' 
da despeza tlo Ministel'io tia. Fazenda do exer- · · 
cicio cot'ren1·e. um auxilio pecunia.rio, não ·· 
excedente de 10:000$. oo Instituto da Ordem 
dos Aüvoiiados Bruziloiros,atlm de poder inau· 
gumr a exposição dos trabalho3 juridicos, que ,, . 
protentlo rmt!iza t' ; 

2• discussão ela proposiQão .tla Cumara dcía • ,···.', 
Deputados, n. I t.lo 1893, aut.orisando o J?re< ,•·; 
sidetite da Repul>lica n rcl'unc!it• o; consolida 
~·ã.o das leis dtts allttndegas, intr<uluzindo. >ts 
tlisposiç•ões constantes tias leis em vigor, e 
tomalllio outt•a, providencias i 

:~· discussiío tltt proposiçiio tlu, mesma Co.· .. ::: 
mo.ra, 11. G:l do 1802, ttutor•isan<lo o governo à: , 
mandar paga.t• ao 11Il'eres honoro.J'io do exercito . . , 
Antonio Pa"s de Sit Barro.to u. quantia.. de · ···';.• 
2:592$, pm• rlifrerenças do.s soltlos atrasados, , ,,!·.: 
que deixou tle rQceber ; · · . ':::·.' 

Discussrto unica do pD.recer 11. 41 de 1803; ·. · 
da commissão tlc flttan~•M, indof'erindo a po-· ~', 
tiçiio em que Maneel Lt!iz de Me$qu_ita,pedc.a 
concessão de uma Joter•ttt cxtraGLt'dmat•ta i 

2·1 uiscus>ilo lht proposioilo tht Cumara dOS· 
Dcpntn.dos, 11. 5, tle 1803, appt•ovando as di· 
visões do~ districtos cleitot•acs Ol'g~ttlisado> 
pelo Potler Executivo partt llivct•sos estadas e 
pal'a o Districto Federttl. · 

Lavan ta-se a ses~ito ús ,i !toras da tar~le. 
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Publicação fQita em virtude de. deliberação da Republica., solicitando-vos o credito de 
· do Se·•ado na sessão de l:l de junho de 4.222:8:32.~1335 para pagamento de passagens 

1893 . de immigrantes europeus. 
' Ao pttsso que para o serviço da immigraçilo 

· Exms. Srs. senadores- A lei de 4 de ou europetl tão solicitas se tem revelado os po~ 
deres public·JS, 11 lei de 4 de outubro do 

tubrode 189!, permittindo a immigro.Ç':i.O chi· ttnno passado foi deCJ•etadtt SAIU que ao mc
neza e japoneza no t!lrritot•io dtt Republica nos se eogitu.sso de alliviur 0 lrwrad"r' das 
i'oi considerada pot• tod11s as cla>ses pt·oducto· !Irttndes despezas inhorentcs i.t explomçtlo de 
ras como a obra mais lecund11 de vossa act.ivi· [un serviço novo entre nós, em regiões remo· 
dade na supre ua missão de g-estores dos tissimas do novo continente e cujo gover•no 
grandes interesses de nossa sociedade. nutre fundados motivos de des1·onflança so-

A lei de 13 ·'e maio pe!'tubara radicalmente bre n acolhimento rJUe aqui receberilo sous -·f· 
todo o regímen di!) trabalho nacional e desto subditos. 
phenomeno. aliiis ·natural, para um:t clttsse A p ttriot.ica attitude que assumistes na 
que durante tantos seculos havia trag:adotoda elaboração da lei de 4 de outubro autori
sorte de humilhaçües, resuHara o abandono sa-nos tt crer que ein vos~a esclarecida opi
de quasi todas as pr·oprieda.des. a ruína e des· nião e profundo conhecimento das angustias 
·povoarnPnt de vastíssimas zonas product.orn.s que acabrunham bojo 0 lavr•ador brazileiro, 
Q conseguintemente o ttugmento consideravel considerais 0 trabalhador chinez como o unico 
de todos os generos· de consumo. capaz de restam•ar as lavouras dos estados 

Operou-se a translbrmação, mas ninl(uem do norte e reconstituir as grandes proprie-
cogitou de repar•ar os estt•agJ~ r•e,ultantes da· dacles ho,je quasi "bandouadas. · 
quelle ou.,ado commettimento. · 

E' certo que os poderes publicas desda Ion· Só esse traballtador podeptí. fazer emergir 
gos a .nos· teem procumdo al;trahir por melli· das lagoas o pn.nt~.naes 'OS municipicios do 
das lrgislativas e regulttmontos ll~c:tes ;t littoral do estado do Rio de Jandro c as t're
introduc.cão do IJraço europeu,l\wilitanclo-llt'' guezias suburbanas que devem abastecer 
o transporte gratuito em nossas da.s-J;m·oas e este gr·atlde mercado da Capital Federal. 
subvencionando com larga><,quantias o trans Dirigindo-se .a uma corporação tão notavel 

. porte marítimo destes irnmigt·antes, que aqui por sua illustraçii.o e pa.t!'iol.ismo como o Se· 
encontram não sti ben:•voloacolhimento, como nado, os abaixo assignatlos julgam-se dispen· 
hospedarias onde são abrigados e tratttdos em sados de invocar a historia de outras ntwües, 
suas enfermidades. que em identicas condições procuraram no . 

Este processo, é certo, t~m mui to concor· hra~.o do trabalhador chinez o ante-murnl do 
rido para o povoamento IQ n.lgumlis zonas d0 suas ptlrtut•bl1r,,ões no regímen da producção. 1 
nosso ter·ritorio, nwllrorando considertwel· A ln"·Iaterra, sempr·e solicita pela sorte de ). 
mente as Iavoums· de alguns estados, tavot·e· seus fillros, vendo o desbarato que a emanei, 
citlos pelo clima ou pel~ excepcional uberdade p:wão itt pr·otluzindo em suas ctllonias, não be· 
de seu solo, npropriado it remunemdora cu!· sitou em concor'ror com a metade das despezas 
tura do cale p:tt'U a immigração asitttica, e it este g-rande 

P:ti'tl. estt1. dcspez:1. que jit excedeu ele rasgo rio just.iço e equidade dev.: a Jamaica 
80.000:000$, todos os ·estados teem concor•· a t·est:turação de sutt agricultura. 

·• rido Em pouco< ttnuos. com profunda dôt• con-
Tem sido, porem, tüo ntttural o desequi· res<am os abaixes :tssignados, muitos dos es· 

librio enr.re a incidencia deste imposto c o be· lados do norte verão setts eng-enhos de cunna 
neflcio delle resultttnte que tiLo gt•ande sam·i· cotrrplet:tmt•nt.e ttrr•uinaclos. Os municípios do 

· fici .. s tem sido ttpenas aproveitado por C),tmtro vasto reconcavo do Rio de Janeiro seriLo 
ou cinco estados dtl. União, acltantlo-se lbrrt de tambem vicr.imados pala escassez drt pro· 
todo o abrigo o protecç,fio dos poderes publicas. ducção. A~ classes opeParitts e medianas 
mais de lN .estndos, pois não consta aos desta gr:trHle cidade já não tt!Iluem aos mer
abaixo assignados, rJUC um só europeu im- ettdos, porque os mais insignificantes pro· 
portado pelos co1't·es publicas esteja ao ser· duetos de nossa bo!'t.icultura siio disputados 
viço cltts vrtstissimas zonas assucttreims e :i peso de umo. Dentro dest11. mesma cidade, 
algodoeiras do.< nossos esttttlos do norte. não duvidds elo quo vos dizemos, muitos de 
· Toda ess:t multidão tem tlo prelerencia pra· seus h:tlii1;rtntcs suppnrtum em silencio as 
curado os quatro ostttdos tl11 Sul ou se difl'un· mttio;•es privrtÇ'fies, por·que o assncar, o feijão, 
dindo na mttssu. ger:tl desstt potmltwi:to que o arroz, tt c:trne e o pt1ixe custum o qua· 
vagtt eexp[.,rrtns pequemts inlirtstt·ius ne;ta e 1lruplo do de outros tempos. Totlos so.ll'rem, 
em outrns cidades do interior. l;otlos gemem o parece niio tmver prwa. quem 

Ainda em recentfl datr1. I'OS lbi onviadtt uma u.ppellar no meio tleste ocettno do gerl\l dcs-
mensugem pelo ltonmdo Vice-PJ•usidente dtt ttl~nto, · 



• 
'. 

; 

11 

11 

I 

,•/· ., ' 

SEssÃo mr g DE JUNHO DE 1893 

Nenhumti indust· ia nobilita mais o homem 
do que a agrícultu a, E' culti va.ndo a t.e1•ra, 
protegidos pela base e pela justiça, que os 
povos se julgam: relizes e as instituições se 
consolidam. 

Por toda a parte na Europa a agricultura 
íloresce e dos saltlos de sua pt•oducção con
segue ella ínund:tr todos os mercados dos 
granLles ·centros de população. Entre nós 
tudo caminha por outro pr·ocesso, e em vez 
drL abundanchi, a penuria domina e avassala 
todas as nossas classes sociaes. 

Por todos estes mo ti vos, os abaixo assigna
dos veem respeito~amentP pedir-vos em nome 
da lavour·a, de que são re[Jrese11tantes, q <e a 
não deixeis rLbandonad;t a11s seus unicos recur 
sos, impoml.,·lhe o pest11líssírno onus ·u:t im· 
mig1•açiio chmeza. d<'sde a pt•opaganda:até a 
entrada do trabalhador em nussas propríeda.
des, quando ao immígrante europeu racilítais 
torlos os meios de transportr. e o amp;wais e 
protejais contra .todas ae asperezas ao encetar 
a sua vida em paiz estr·angeiro. 

Rio de Janeiro, 2 do ,i unho de 1892.-Pe!:t 
Companhia Alto Parahyba, Pedro D. G. Paes 
L·'•"e• pr;,sic[,,nte.-O.m·ie rl·· S. Clomc"t".
Pela Companhia Rural do Br:tzil.-Bar,7o !ln 
JUo Bonito, presidente. - Pel:t Compa
nlüa Nova Et·a Rural do BraziL.-Jl-.·.,, .. no 
Japp•·l'i,. Presidente. -Ba·r<~o 11e Q"a.-tin,
A'"~'"U Raul rn CCL>"I)·•lho & Comp.-Compa· 
nhia Ceres Brazileira.-J"''o p,wla tle .-llmei· 
da M galhaes,-Manoel Pci:JMD de Lacerli~ct 
"\Ve1·nech -Barao de Aqua.< Clara.<,-AntmHo 
da R"cho.. S. Leao.-liÍanoet J?urq,i·o· S. de 
Almeida.-M. R•<o1o.• & Onnp.- Franci.•::o 
Snttamirti & Comp.-.IJ.mujo Jlf.<ia & Q,.mp.
llrawlao So·•:sa & Comp.-Lustodio, M adta· 
do Guimnraes & Comp.- Vil/ela, lrom7o & 
Comp.-Gustwoo Theophilo .1llw.< Riliei·J·o.-: 
Castrn Rodo'iyues & Com.p. -Lattl'lcmo Rndrt· 
gue.~ rle· ,1ndra.fe.-Francisco Josd Moreim cl.: 
Andrade. · 

29• sess~o em 9 de Junho àe .1893 

Presidancia rio Sr. Prwlente de Moracs · 
( uice-presidente) 

KU 7\U[..\ H.In -Chn.rnnrln-J..aitum t'ln. nctn-E"f'P.Uttnáe 
-l..l:wccorns- Oí~cttr:;n o t•oquol•imánto do :-:r. Mnnoal 
Vict 1r'inn-Oum~ 1,t uro nt,\-C"ntínnn.çü.o dn 3~ disOtlSSâo 
tln. propmo~i,·íi:o n, 31-grnundn.~ dnS~rt-'. Antunio Bn.Hna. 
nA lllcrtco Lobo-DL<iCUrt-wR dos Srs. n.odriguas Ah·es, · 
U. r\ o Am:Lrnl, :\rnorico Lobo o Coelho l~ollri,fnles
gnccl'tn.mento cln. diKCit~sãn o votncã.n- Votnoii.o cln. 
[ll'U(Io!SiQÜI.lS US, 1 O Q:.J-I~ncerrtl.lncnto dn diSCUMSÜO 
dn p!lroc••r'n. 4t-r.hnnmlln-;\(]hmonto dn. votnçiio 
-Brcccrrnrltont., drt discussão dn. propOSIQÍÍO n. 5-
Adilwumtr) da vatn.z.t1o. . 

Ao meio-dia comprt1•ecem 34 Srs. sentttloi•es, 
a sa e;·: Pruriente de Momes, .Toão Ped;·o,., 
Gil Goula' ·t,, Antonio Bo.ena, Souza Coelho, 
.JoalLUim Sarmento, Gomensoro. Cruz. CoeH1o 
R.ocl.-igues, Elysen Martins, . Catunda, João 
COl·deiro, .Jose Bernardo, Oliveira GrLlvão, . 
Amaro C:wttlcanti, Almeida Barreto, Fir· · · 
mino dtt Silveim .. roartuim Pernambuco, João 
Bo.rh:tlllo, Messias de Gusmão, Rosa Junior, 
Coelho e Cttmpos, Mo.noel Victorino, Aristides 
Lobo, So.líl mha Marinho, .Joaquim Felicio. c. 
Otton i. Antel•ico Lobo, Rodrigues Alves, Silva 

ttnedo, U. d·' AmA-ra I. Santos A~tdracle, Rau· 
lino Horn i Luiz Delftno. 

Abre se a sessão. 
E' lido., JlOSta em di~cussão e, não havendo. · 

red:tznaçõtJs, dá-se po1• approvada a acta da 
sessão antet•iol'. . 

.Comparecem depois de aberto. a sessão es 
S;•s. Manoel Barata, Joiio Neiva, Domingos 
Vicente, Q Bocayuva, Laper, Braz Carneiro, 
Par:tnlws e Esteves Junior. · 

--
~·. 

: ··" 

\ ,.,..; 
. ,.,· 

_ _.,.,. 

: .. '' 
,",'· 

:· 

'-

- • .. 

Deixam ele com pttrecer com causa po.t•ticí· 
pad:t os Sr.>. Ft•ancisco Muchado, Nimt Ri· 
bcit•o, Cunha .Junior, Gttsptlr Drumond, Vir· . ·., ··,!· 
gilio Dam:tSio, Ruy Barbosa, Monteiro de.. · ·. • 
Barros, E. \Vanden.lcolk, Aquilino do Amaral, 
GenerosoMar·11ues e Pinheiro Machado; e sem 
co.u.•a participada os Srs Thomo. Cruz, Theo· 
clor.·to Souto, Cttmpos Salles, Joo.quim de . 
Souza. Jonquím MUl·tinho, Pinheil•o Guedes,. 
Ra111iro Ba.rcellos e Julio l~rota. 

O Sa. l" SEC!'tETAmo dú. conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Oillcio do Jo secL·etttriodaCamarados Dnpu· 
tado~. clat;tdo de 8 do corrente, com muni· 
cando que, em virtude da reforma 110r que · 
pus~ou o regimento intm•no do.quello. camara,· 
!<ln ses,:fl.o Lle 7 do corrente, tbi el<üta a se
guinte. me<a que tem de diri~ir os snus tra· 
bo.lltos legislativos na p1•esente sessiLo: presi· 
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· ·.: dento, Joã.o Lopo> FerJ•cira. Filiw; Antonio 
." Azeredo, I" secrelo.rio; Antonio Borges de 
'Atlmytle Junior, 2• secretario; Thomaz Dei
fino dos Santos, 3• ,,ecret:wlo e Joii:o Antonio 
de Avellat•, 4• secr...tai•io .-Inteirndo. 

A com missão de justiça e legislação tl, por· 
tanto, d~ parecer que não sej11 npprovado o 
valo opposto pelo preluito do Districto Fe
c!Qr<LJ ó. resolução de 27 de ttbril proximo pas
sado, pela qu"I pretenrl,e o Co~sel~o Munici· 
pu! reorganisar o serv1ço samtar1o do mes
mo município. 

,. 

0 SR. 2" SECRETARIO lê O vão a imprimir 
para entrarem na ordem dos tm.balhos os se
guintes · 

PARECERES 

N. 53-1893 

Sala das com missões, S de ,junho de 1893.
A, Coalho Rodl'iguc.~ .- J. L. Coelho e (.àm
llOS, 

A commissão tio llygieno e de sande, de ac
corclo.-J. IJ, Lapar.-J. Cordeiro.-!. Joa-
quim de Sou:a. · 

N. 54-1893 

o prefeito do DistJ•icto Federal oppoz o seu 
1:1a'o ;\ l'esolução elo Conselho Municipal que 
reorganisa o serviço sanitario, por consirlet•m· 
contraries ao § 7" do n.rt. I O da lei n. 85, do 
21 de setembro do 1892, o; arts. 09 e 73 da 
mesma resolti,,iio, que di~poem o seguinte: Consid<wantlo que o Dr. Albino Gonçalves 

«Art. OD. Pelo pt•osento regulamento ~iio Meira de Vasconcellos exercia o cargo de 
gat•antir.los os tlil'eitos :lllquiridoõ e.m lei pelos JlrOltlssor vit:J.licio do cut•so prep:.J•atorio an
meclicos é lll<J.is I'Llllccinnarios du. antiga Inspa- nexn á F:tculdade ele Direito do RecUe. e que, 
ctoria de Hvgicno que pns>aram pa.ra a l\Iu- em virtude elas leis vigentes no antigo regi· 
nicipalidade e os antigos medicas da Munici- men, só poclia perder esse cargo por força. de 
palidade, devendo ser tojo o pessoa.[ aprovei- sentenç:>, ou por abandono; 
tado na nova organislção da DiJ•ectot·i:t Geral. considerando que :t dictadurs. não alJoliu por 
dll Hygiene o Assiste nela Publiea; • ·lei ou dis. osiç.ão expresa:L taes gar:tntia~, pele 

Art. 73. Para. os lüg';t"\'S de commissarios C)ntrario manteve-as cm todas as reformas 
serão nomeado? os 05 delegados ele hygiene que re:<Iisou ; 
a'ctualmen.te extst~ntes » . . , ! Consideranclo que nesta.s ~oncliçõe.; foi um 

F;st'.' ultimo at•.tJg(), qne poderta. a!H~s ser acto de inqtmlificaYel arbttrJO o decreto ~le.21 
om1tttdo como ociOso, par.:ce tet• srdo wtro-; de fevereiro de 1891, que exonerou o relertdo 
dusido p.o· regulttl)lento pat•a :J:!revenir u.ma · prof•:ssm•; 
infracçao do antert.o~· pelo prdetto, prev1sta Çonsidemntlo que o acto do Poder Execu
p~lo Conselho Munlc.•tp:tl. · tivo no periodo constitucion:tl, em 13 de se,. 
·E tt prova elo que aquelle não pretcndht tembro de 1892 resl.ituindo à sua cadeira 

· con~erv:ar o pessoal, j~ empregado no serviço. aquelle runc~ion;yio, tbi. niío só o reco~lt~~i
samtttrto e tt reorgtttmar-se, transparece. do! mento d;t violencta pmttcada, como o illJcto 
propt·~o _TJeto, sobretuc\o attendendo·s.o a qt)~ da repara~iio devidn. ; · . 
dtspoatçues analog_as tt do art. 69 cttacl~. Jn. Considerando que dlll'ant3 o perwdo em que 
haviam sido inclmdas nos arts. GG e scgmntes. arbitrariamente foi o professor privado do 
do decreto·n. 38, ·de 9 do mez pt•oximo pas-' exercício de sua cadeira, esbulharam-o das 

, sacio, sanccion~doyelo p~·eteito na vesp~ra do vantagens o beneficias que a lei lhe garantia 
. mesmo veto (D•m·•o 0/fia•al de li de ma10). nesse exercício· · 

A disposição invocada pelo prefeito tlú.-lhe, , ' . · -· 1 · t -
é certo a attribuiçii:o de nomear, suspender· E .de parecer a. comnu~suo c e ms rucçao 
e licen~iar ou demittir os 1\mccionarios niío pu~~1c11 ~ue o J!ro,!ecto do se;la.do, n. 45, de 
electivos do municip'o, mas não diz que a 189;.., seJa 8Ubstttutdo pelo se.,umte 
possa exercer a seu Mbitrio, nem que o le· 
gisltLdor municipal n:lo po~s11 regular o ex
ercido dtt mesma attribui~ão. 

ri\OJEC1'0 N i<! :-- 1803 

Accresce que, ;tpesar de defeituosa 11 re-
0 

C · N ·01111 1
,
09011

•
0 I -1 t' t- 01l!!'r03SO UCI l · : dacçüo do s~1gunr o uos at• tgos em quos ao, o ~ 

pensttmento expresso tlm ambos l'i.li salvar os' Art. 1." ~·ictt n govol'llo autot•isado a mau
direitos adquiridos pelos funccionaJ•ios que jú. dnr ptlgar uo Dr, Albino 9o~ç~l ves Moira 
J'azittm o sllrviço roorganisndo a esse pensa- dtl Vttsconcellos, Jli'ofe.ss~r vttallcto elo ~u~so 
menta alem rl~ merito mor11I, oballeceu lll1· prepu.ratorio ttnnoxo ~~ l'ltculdade do Dn•eJto 
turalnie"te ao§, 3'' do tnt. I I do. Constitui- elo Recilb os honnmrios que te1•ia dire!to pelo 
çii:o Fedet·al que pl'oh!be o.. rõtr?o.cl;ividado das exercício do referido c~r;,:o,. o que dctxou tio 
leiR cuj11 oll'eito mms othoso o exactamente recebet•, desde 21 dtl levet'•Hl'O de 1891, data 
ierir direitos adquiritlos. 1 de sua exonemçr~o, :.té 13 do setembro de . 
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1892, ehtt:t de sua l'Oint,egmr;itJ, daduzido O querimento. que· VO!'Slt sobre. a pÚblico:Çüode; '):~,.;,., 
tempo , [llfl o r li to fllncciomtrio hn.ja exercido umn. cir·euln.r rlirigid!l. pelo ministro·da fazenda. :<9:, 
q 1utlq 11<11.' furwç,ão pu blic:t J'cJ 1111 Ulel::.td:t, cuJa às di versag n.!fn.nclegl1s. . · . · .. \ · ... 
a.ccnmuJ;1Qiio sej:t incomp:ctivd c 1111 o mt1- O·Senudo conhece t1 historia elo convenio:· ...• 
gisterio. . t1me1•icano. Nesse logro diplomatico em . que ' · .~) 

Art,; 2.' lnclua.-se nn. verba -Eventuaes- lbi o Brnzil codilhudo 11clmiravelmente. (opoia· · .. ;:; 
do or.;ntmanto do Ministcrio ela Instrucção Pu- do) havia, dizem, uma clausula secretit que · ,., 
blica a. qn:tntia para esse pa.ga.meilto. · a diplomacia americana se comprometteru.·a. ·.·i:~ 

Art. ::!. n Revogam-se na disposições em con- manter, .collocanclo o merendo procluctor ~o •:,·d: 
traria. Brazi! em condições singulares, quasi que . , . ;.::.:;:, 

Sala elas com missões, 8 ele Junho de 1893.- pl'ivilegio.da.s, desde· qtue se obrdigava .lu; ·não ..... !.:;.:.:.:[ 
ltla110et 1'iclo1;ino -Joaquim !llurlinfto. li1zer extel)sivo aos ou ros mercn os su -ame-

ricanos ou europeus o mesmo fa vot• que fora 
De a.ccnrclo. feito no Brazil. . .. 

Mas verificou-se ma.is tarde por tratados, . 
quer com as republicas americanas, quet•.com 
tt Hespanhn, quo o mesmo 1i1vor que se 1ez 

A commissiío de finanças. - Amato Caval: 
canti.-U. do Amarai.-Domingos Vicenta.
Rorlrigue< Jilves.-Suldcmha Ma?'inho; ao Bt·azil lbi feito o. outros paizes, de sorte 

rtuc essas vantagens desapareceram, . 

,_., 

-~.~r 
, .. ·.-~ .. , 

N. 55.- 1893 0 SR. U. DO A~IARAL-CillUSUla secreta não · · · 
havia. · • · ". 

A commissão de finanças do Senado, cstu· O Sn.llfANOEL VrcToRINO diz dever S Ex.re-
cla.ndo d'lt,itln.mente a proposição da Gamara cort!ai'·Se,pelo testemünito d:tdo pelo lloll,ailo 
dos Srs. Deputados, que autorisa o Puder ex-mini~tJ·o da Jiizentitt do ~:rovei·no pl·,.viso
Executivo 1t pagar ao bacharel Manoel .José rio, que o nosso representante nos Est:tdo>. 
Cllaves, professor Jubilado ele philosophia do· Unidos havia assevet•atio que o Sr. Blaine ga-
cl'it•so o.nnexo da Faculdade ele Direito de São mn tit'a esta clausul:t secreta e que sôcom ·.;'ií· 
Paulo, os vencimentos integrnes ~te percebia esta condiçiio Jbl'll u.utorisada a. celebraÇão do · ,,;;.', 
durantL' o ·exercício desse cargo, am como a tra.tado. . ·J.~ 
i~dem!tttl'sald·oel·xdoau clilenproecrteab~r~iade~lclaes "gdr~ttt~fiecalll. O Sn. u. DO A~rARAL ela um apa,l•te. ··:·:'·.:··:·~· .. :·.·.· 
çoes , 'l _B , • . , > " " " 0 Sa; MANOEL VrCT011.1NO diz que foi pelo '.-
qu,e l~.t Jt;bJhtdo. nbrmdoyaru.. esse fim 0 ne- manos a· qn~üiflcar;iio que deu o honrado' ex- ~ ,.._: 
ce~sauo creelr !O, .é de P111 ecer · . . _ ministro d:t f:tzencla, rel\Jrinclo-se a essr~ con- ·.'~;';'~. 
Qu~ tl•.'lrt lc.t Vlg~n~íl no ~~t~ ela JUbrlnçao 0 Lli~'ii.!r, quando historiou os episodios eaa peri· ._. 

refel'Jclo pr?Jessot . tml!a ;tnetto, no ca~o e)e pacias ela conclusão tlG c~nvenio. ·. ·" ·::r~· 
llavet·. st:rVJclo mais. de ~o annos~ ~ se~,mbt-, Entretanto, é isto questão it pat•te. . :. ·· ··· 
J[tclo com todos os ~e~c1mentos (.ut. I 11 ~ i o orador o que vem agor•a fazer. é cha.mar· '<}>;i; 
do clec~·~t,~n ·, 789,de ! .. de. setembro de l~o4, a atte1v;üo do Senado para. a cil•culal' do mi· · "· 
a1•~s ... a, ... o •. 31 e 9~ combma.dos elo ;1~meto ni~tro da Jilzêncla expeclicla em 25 ele marçO, · ···~)t_ 
rec;ulomrntat ~· 1331, de 17 de fevereiro do J•ell1tivanlente a eat~ assumpto. . · . · \;~: 
mesmo auno ,l ' . . o tratado não lo i approvrtclo pelo Congresso, . 'ii' 

QUA om vtrtude do ,t~t · 33 elo ~dado de- não foi t:1.mbom até t~gora c! enunciado; <tcha~ ~' 
creto regnl~;tme,!lt11r « nao lhe s~rm 0~1~~atlo ue etrectivmnente cm vigor, e enll•elaçiio a.os 
para._ a .J~lblln.çao 0 teJ.IlP9 empr~.,,ad~ lol.t do cst:vlos que Jbt•am pl'ivatlos de dil•eitos im· 
magtst.erro» e a attesln9a0 .• lu~yn. ll},eltc~ndo a poi•tttntes de. expo1•taç,ão não houve l'emedio 
dl1ta d.•. pos~e e ~ cl11.JUbtlnç~LO ntttl 1osolvo siniio submetterem-se. · 
ou s:ttlsluz e•sa exJgen.CJa. ela le~ ; ,· , Não pocli~tm protestar, niio obstantg pelà. · 

Qtw oo.r~ .. 31. do mtndo decret? con•Jdetn. Constituição a Uni:1o nU:o tel' o direito ele Ie
«~od~s_ n.: ve,nctm~ntoo» os . m;~tCI,Oll.~l~~s .110 p;islar sobre niateria tribut:.wel de exportação 
a.J t. NO, l•~O u, o oulennclo 0 ,t .,tntr~c:t.~o ' e o tratatlo incontestllvelmente trouxe essa. 

Consegt!mtemente. ·que, de c?nJornudt~tle intervonr:iio em um tlireito privativo dÓs es
co~ E- let. <JUe .regm a apo3entnçuo, ttpro- tndos, intervenção que est:i lhes cust11ndo 
.pos1çao seJa nccettn e approvncl1~ pelo Sena.do. ca.t•o, porque alguns delles teem grande pra· 

. St1la das commissües, 9 de junho ele 1803.- ,iuizo. · 
Manor/. Vicrm·ino. - Domi11_7os 1'iceme,-Sa/.- O estatlo fio omtlor, pol' exemplo, nuo pótle 
da1111a .JJ,·ri,.,M.-A.mw·o Ca,lidCttllli.-R<>dri· Jan,;:ll' sob1•o pelles, a o aolll!Utll'CÍO de Jlelles · 
1rue.~ .'lt~"''·-TJ· do AuWNI!, 1111 ll:r.~Ji:t u extram·rlina.riu, ~l'il6ci~ .cli!l. u. tl!o.• 

o !!<l , •• l~!lu\ll113~n Vi cito•·~ n<rb tumtt 
a pttltwrn.rmm rmulamentttr om l'rtpillas con
~iileraçüeu um l'cquerimento no Sent~do, l'e· 

A cmmlar ~ q1w Stl 1·~lorn Jr11 oxp~d1t!a. 
pelo ministt•o t!:t litZCJHlu, tlispou~antlo di· 
J•oito~ de expedien·te r't~ mel·catlo!'ius ifwnto.s 
paio convenio. · · 
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O honrado senador pelo Paranú., que jú. Jbi 
inspector, e dos mais competentes, tle uma 
repa1•tição fiscal. poderó. ministrar o subsidio 
da suo. autoriilade, dos seus conhecimentos na, 
mataria, informando ao Senado si ,iti.mais se 
comprehenderam nas isençües os direi tos de 
expediente. Estés direitos foram sempre co· 
brados, como despeza obrigada pelo tru:balho 
de exame e verificaç o, e, como diz a. pt·op: itt 
denominação, como ·retribuição pelo "nca1•go 
que cabe ó. repartiçiio fiscal de averiguar si 
o. merca·loria é ou não tributnvel e que es
pecie de taxa lhe deve ser applicada. 

A circular do ministro ó nestes te1•mos. 
Pasiia a ler para o Senado ouvir (lé) : 

como disse IHL pouco, foi para nós um logro 
diplomatico. . 

O Sa. Anrsrrnms Lono- Mas desde quando 
tem execuçilo este tratado ~ . . 

0 Sa, MANEEL VICTORINO diz que tem CXCCU• 
ção desde 5 de fevereiro de 1801' isto e, foi 
mandado executar antes da promulgação . da 
Constituição. . 

O honrado senador pelo Districto Federal 
deve se 'recordar que clle lbi vehementemente 
?ombatido no Congref!.SO, e cumpre notar que. 
as. desvantagens entao assignaladas para os 
estados o para a União accresce mais esta,que 
niio e pequena,e que niio estava na Iettra do 
tratado,nem nas praxes até agora adoptadas 

«Circular n. 28 -Ministerio dos Negocias em tudo quanto. diz respeito a convenios 
da Fazenda- Rio de Janeiro, 25 de maio de semelluwtes. · 
1893. Este requerimento tem simplesmente por 

Tendo a Legação dos Estados Unidos da fim despertar a attenção igualmente do mi· 
Amarica do Norte. reclamado contra a co- nistro,que póde neste tJ.ssumpto não ter 'reu
brança dos direitos de expediente, que al- nido os elementos precisos para uma tlelibe-
gumas alfamlen-as do Brazil teem exi"'ido nos ração amadurecida e séria. · 
despacho~ de itnportação de artigos d'C procc· Entretanto.po,~er-se-ha J?O:_uma conferencia 
dencia norte-americana, isentos em virtude' entre a commrs~ao c o mrmstro, . resolver o 
do conveuio aduaneil•o de 31 de janeiro de .~ssu~p~Çl d? modo a salvaguardar os nossos 
1891, de direitos que1• federaes, quer esta- 1J!~etes~es fi~caes e os parcos recursos de que 
doaes e municipaes, e declarado que naquelle dt~J?Omos, . · _ . . . 
paiz a,nenhum imposto são sujeitos os ge- . St vamos abrtr mao desfu: somma. dtmmu
neros brazileiros iiworecidos pelo referido mdo a. fossa ~enda adunnerra, a un_rca. ren.da 
convenio conforme a circular deste minis· cl!L Umao, ermo que traremos com tsso sérms 
tgrio sob 'n. 6 de 5 de fevereiro do dito ttnno 41Hl!!uldades pam ~··nossos trabalhos de con
de 1891, orde~o aos Srs. inspectores do al· l~cç;<tO orçamentarm ! porgue. ,Pelas inform~.
fandegas que providenciem aflm de serem des- ç~e~ que tenll~ •. esta tsençao da-nos, _como J.a. 
pachadoslivres de todos e quaesquer di~eitos dJsse, .um preJtuzo de quatro ou cmco mrl 
os productos americanos mencionados no contos· 
art. 1• do decreto n. 1338, dl:l 5 do rlito mez Neste sentitlo vae apresentar um requeri-
de fevereiro, observando-se deste modo a mento ao Senado. 
.reciprocidade· que rigorosamente deve ser 
mantida entre ambas as naçües.-Falisbelto 
Frei1·e, » ·. • 

Ora, accresce outra circumstancitt e muito 
importante: o orador presume que niio cabo 
ao Poder Executivo decretar estO: isenção, 

· que aliás vae causar no exe1•cicio actuul nm 
prejuízo nas rendas aduaneiras· de quatro a 
cinco mil contos. · 

Vem simplesmente chamar a a atten~'ão do 
Senado. parti. o lllcto e requerer que o. cir· 
tmlar va ó. commissão tle fazenda pam que 
ella a l'espeito adopte o que lhe parecer mais 
conveniente, suggira as medidas que enten· 
der, e tome na consitlemQi'io tlevida uma de
cisiic; desta ordem, que nos causa serios pro· 
juizos. · 

Vem a ·mesa, e lido, ·apoiado, posto em 
discussão e sem debate approvado o se
guinte 

Requel"imcnto 

Requeiro que se.:a remettida ú. commissiio 
de finll.nçns a circular n. 28 do ministerio dos 
negocias 'da Fazenda, de 25 de maio de 1893 
para que ella tome na devida consicleraçiio: 

S. R. Senado, 9 dejunho de 1893.-MmJOet 
Viclorino. 

ORDEM DO DIA 

. Acredita que o ministro não firmou seme-
lhante resoluçiio sem ouvir ns pcssoo.s compe· Entra em 3·' discussão, com a emenda ad· 
tentes que o cercam, sem con~ultll.t' a secrc- optada em 2• e a apresentadtt nesta a propo
taria e as autoridatlos Jbcaes ; mtts quer crer siçiio tl:1. Cttmttm llos Deptltatlos n, 34 de 1802 
tmubem que elle foi um pouco long-e ness;t. crcando·allhntlogtts em S. P:mlo e' Juiz d~ 
· somnut de ftt'vores tio um convonio, que, Fóm. - ' 

. 
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Vem á mes11, é lid11, 11poi11d11 e JlO~tl1 con
junct!Lmente em di;~ussão a seguinte 

Emenda 

Ao art. 3' do substitutivo 11ccrescente-se: 
e approveit11rá os empreg11dos 11ddidos ás re· 
po.rt1ções de fazenda. · 

' Sala das sessões, 9 de junho de 1893.-An· 
lonio Baena. · . 

O SR. A~IÉRrco Lono (pela orr.lem) requer a 
retirada da emenda que, n11 sess&o anterior, 
apresentou ao art. 2' do substitutivo, e, em 
substituição, envia iL mesa a seguinte. 

Vem a mesa; e lid11, apoiada e posta con· 
junctamente em discussão a seguinte . 

E111enda 

Substituam-se as poJavras finnes do art. 2' 
do substitutivo, que começa :-nem antes que, 
etc., por est:ts : - ficando o governa ferleJ·at 
aulorisarlo a (a:e1· a despeza das vencimentos 
de seu pessaat no primeiro anno da installaçilo. 

Sala. das sessõe~, 9 de junho .de 1893.
America Loba. 

· O S1•, Rodrigues Alves diz que 
. poderia contentar-sã com a resposta que ao 
honrado senndm· pelo Parana deu llontem o 
nobre seuador pelo Piauhy, a p1•oposito do 
projecto em discussão, si o honrado senador 
pelo Pa1•ana não adeantu.sse considemçoes, 
que podem quando nada tornar equivoco o 
movel que tem dete1•minado o animo dos sus
tent!Ldo!•es do pro,iecto no presente debate. 

O Senado recorda-se de que na 2' discussão 
o honrado sen:1dor pela Bahia 1\:lz um appello 
aos representantes dos estados de S. Paulo e 
Mirias Geraes para·q ue não one1·assem os co
i't•es publ~cos com ~s enenrgos. que adviriam 
da udOl)Çtw do Pl'O.Jecto, 1i1zencto com que cor· 
ressem as despeztts, que dahi hão de necessa· 
riamente resultn.r, por conta rlos l'espectivos 
estados. · 

0 SR. MANOEL VIOTORINo-Apoiado. 
O S!t. RonRmuEs Ar.vEs-Correndo no ap· 

pello do honrarJo semulrn•, o lll'ttrllll', cnmn l'A· 
present;mte do t•sttlll" dt1 S. I'Mil~>, r.leclal'ull 
1mmediu.tamente t[U<J, tt1nta e1•a a cunil.an~a 
que tinlm no resulttulo d:t meclidt\, tant:t era 
a impo!'tancitt que o commercio importador 
dttquella zona lig<t vtt a c;·et~~ão de unm alli1n· 
deg~t nn ettpit<>l do estttdo, f[Ue tomav:t a. li· 
be~·d"Lle tle aJilrmar·· que não su acceittwu·a 
ic!éa ele ser feittL 11 dcspeztt por co1ita c!ellc, 

como até achava que se poderia supprimir a . 
delegacia fiBcal daquella zona que alli existe., . ·'· '-'"~ 

Annuindo tambem aos desejos do nobre· --;; 
~ena,lor pelo Parana, o honrado senador pelo :·ti;~~ 
Piauhy apresentou um substitutivo que o '·"'·""f~ 
Senado approvou e o orador teve occasião de :'··.': '~' 
declarar que não hn.via o menor proposito · ' ::;.;:} 
de contratriadr aspirações

11 
de outrtos· .edstat~os, t_.\~ 

que pre en essem me 10ramen o 1 en tco, .. 
uma vez que concorressem com a respectiva 
despeza ..• · 

0 SR, COELHO RODRIGUES-Apoiado ; foi este . 
o pensamento. 

0 SR. RODRIGUES ALVES-, , , e, portanto, Si 
outros est11dos pretendessem igual1i1 vor, pela 
mesma fórma por que er<t o concedido para 
os estados de S. Paulo e Minas, não havia a 
menor ob,jec~.iio em concedei-o. · · 

O orador teve tambem occnsião de de· 
clarar que havia razües ponderosas que 
determinavam a acceita~ão da idéa, • a 
crettcão da alfandega na cidade de S. Paulo, ' 
informando ao Senado que o commercio im· 
portador se havia deslocado ao porto de 
Santos para ·a capital do estado e que, 
portanto, ahi devia ficar estabelecida uma. 
estação fiscal incumbida da arrecadação dos. 
direitos respectivos. , . · 

O honrado senador pelo Parana deu ao seu 
discurso um tom de vivacidade fóra do usual; 
tornou ou quiz tornar, em veladas phrases, 
odiosa a questü:o, levando-a para um terreno 
melindroso, que de·alguma forma oifende os· 
intuitos dos sustentadores do projecto. 

S. Ex. disse que não ti v era noticia de cer· 
tos ftLctos que llontom trouxe aoconhecimentó · 
do Senado. S. Ex. disse que nilo era a grande 
importancia das representações de Minas e 
S, Paulo que determinava a · acceitaçãó do 
projecto, que era a companhia ingleza. que 
influía no estudo e sobre seus representantes 
e que fazia pressão para que a idéa fosse ac· 
ceita, proposi~.iio que, por YÍl' cercada de al
gumas sombras, parece menos clara· para ser. 
devidamente apreciadtt. . ·.: . 

S. Ex. disse ainda que a compan)lia ingleza, 
que tantos cmbamços tem croUdo 'no estado· 
de S. Paulo, nilo tinha dado o seu beneplacito 
para que as companhias Paulista e Mogyana 
podessemlevantar capitaes na Eu1•opa, afim 
de levar suas linhas ao porto de Santos •. 

O orador uão comprehencle a ligação que 
possa oxietir cntl·c as 1wotonçües das compa
nhins paulistas e a crcaçüo de uma o.lntncloga· 
na cidade dtl S. Paulo, com os lavores que a 
este respeito possttm ser concedidos pelos po-
deres publicas. · 

Comprehend,p que se posso, .i ulgttr menos 
conveniente a tdéa dn. creaç:iío de uma alfan
dega em S. Paulo, m11s por outras razües. ~ ·· 
e nüo sabe si essa ó verdadeim ; e o que dev~ 
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!1 · affirmar ao Senado, como simples protesto, e H:t para (·sse fim nccesidade de c(l,pitaes e, 
/J. · ·. que as companhias P(l,uJista e \1ogyana ~ão si não encontmr o gover·no cmlmraços, que 
~.· . b11st11nte fortes e bastante poderos11s, dispomo mal iltz que n companhia fit\•11 o que for con-
! de recursos tão A'l'andes, que lhes seria. possi- veniente 'I 

' vel, sem o auxilio da companhia ing·lez(l,, le- Não vê, ainda repete, ligação entre estes 
~ · · vantar os capitaes de que necessitassem,quet• factos e a creaçLío da. All'd.ndega de Santos. l' : · · aqui, quer nas pt•aças da Europa ; e est<i. tam- No rriterim:o discurso do honrado senador disse 

bem convencido de que, por parte da campa- S. Ex., quando se referia a uma conferencia 
nllia inglez~t,não se poderit levantnr tão gran- havida no Ministerio da Agricultura, que o 
de obstaculo p11ra que aquellas estmd;ts não Sr. Pauln. e Souza havia su~gerido entre 

• possam ]lrolongar;as suas linltas até a.o porto outros a obrigação para a. companhia pa.ul,sta 
de Santos ; não acredita. que o pode!' da com- da creação de um armazem em Cl1lnpinas e 
panhia ingleza. seja tamanho, que possrt,. com para a ingleza· de um out1•o em S .. Pa.ulo. 

' : I· r 

~. ,. 

I 
r 
! 

o prestigio de seus accionistas,· contrar111r a Alludindo 11 este ponto, diz o honrado sena-
aspimção justissima da.s estradas de ferro dor (lê): 
paulist11s, nem evit11r que lhes ~eja.m conce- «Esse grande armazem a que se refere a 
didos os íiwores que,quer 11 União, quer o noticia que aca.ba de ler não e outra cousa 
estado de S. Paulo, lhes queil'am da.t•. mais do que o ediflcio que vae ser oíferecido 

E' conhecida 11 situação das estradas de ;1 União para. o serviço da allimdega.» 
ferro ingleza. e companhias paulistas. Vê o Senado quanto é ::;mve uma revelação 

Si ellas pretendem concessões por prtrte do desta. natureza.. Dir-se-ha qua os represen
gO'Verno, e si ellas forem do interesse quer trtntes paulistas, que os representantes da 
do e.;tado, quer da União, está certo de que nttçü.o, s~ coniuia.ram com 11 companhia in
essi1S q uestües serão deeidi(las de accordo com gleza pat·a defl'auda.r os rntepesses publicas, 
os intePesses dtt ,iustiça., de accordo com as os cot:res da União, craando um 11I'lllttzem 
gra.ndes c:onveniencia.s publicas. pam dú1• ma.rgem ao contrabando. Dar-sc-ha. 
. E si a companlria ingleza. procura crcat' em- o caso que os representt1ntes da nação, que 
. bamços its pt•etençües da.s outras, niio ve que os rapresent11ntes paulistas tenham em tão 
isto seja sulllciente razão pam que os poderes pouco appeçó o sentimento nacional, o's cretli· 
public•·S fiquem impossibilitados de íhzet• tos da. União, que não tenham esct•upulo em 
aquillo que ,iulg11ram conveniente_; e muito delemltll' pePantc o CongPes~o uma idéa a.pa
menos que eJJa, leve suas pretr•nç•ues a ponto dl'inhadora.· de interasses mais ou menos in· 
de querer impor ao Congl'esso Nacional bra.- conli:lsstweis? Não, esta idc!m da creação de 
zileiro a creação de uma ·allhndega. em pt•o- um ttrma.zer" na ca.pital tio S. Paulo é velha.. 
veito dos seus prl!lp!'ios intel'esses. Quem conhece a. c11pital de S.· Paulo e o. es-

E si o SenlldO l'eputa indispenst'Lvel, si é tação da estt'udn inglezl'L, su,be que esta. não 
uma idéa. que cêdo ou tarde se ho. de realisar corr,;sponcle ás exigencias do commercio. 
-a do prolonga.mento das duas estr•a(las Mo- Do !la. muito que se pensa. na creaç5.o de 
gyana. e Sorocabana a St~ntos, ~eiTI contestar .uma estação· e é isto uma preoccupação ge
os direitos dessas comp11nltias, deve toda via rai. 
declarar que 11 comp11nhl11 ingleza. pude ObVÜLl' Póde affir•mal' que O illustre presidente clD 
em grande parte e de momento 11 crise de Senado, quando governou com distincta npti
tmnsporte com pequenas coúccssu2s que lhe dilo (••t,oiwlos) aquelle estado, pt•eoccupou-se 
fore m feitas. muito com a itléa d11 creaç•ão de um11 estação 

Si o orador pensa a~sim, não putlc compre- que servisse de ponto de convergencia pa.ra. l'1 
hender que ligação encontrou o honrado se- entracltt tle met·cadorias que lbssem pela Es-

. nadar entre estas i dilas. tmlla Ccntr11l e pel(l, dtt Sorocttbl1na.. · 
S11be o orador que o governo da União e o 

governo do estado de s. P11ulo teem pro- U~r Slt. SENADOR dá um nparte. 
curado acabat• com esta difficultlude, mt1S que O Sa. Roomom~s ALVES- Que tem a creo.-
!Jnja accordo, que a companhitt ingleza. queim ç•ão desta 11rmazcm com o. idóa. dtt creação de 
impor tt sutt vont11de, ó um lacto que declara unm allhndcga em S. Paulo? Em que adeant11 
que desconhece. isto ti companhia ingleztt? Pois a.idét:t rltt C!'Ca· 

.o nobre senlldm• tlissc om seu d iscuroo que, ção do um11 nlli1ndega. diminue o t.ra.fego que 
t't semoliJI1llÇLt do que so lc'Z corn a Compa.nliia a companhia ing-leza tem presentemer,ta ? 
Oe,;te de \Jinn.s,em neccRsario o leru.ntamonto Qu" muLa:.;orn 11óde ter a companllia ing·lezrt 
do 11111 e mores ti mo [JtLl'll ar.tondor t1 con vcnion · cm ct•cm· u 111 ;wm;tzem pt1.1'11 oll'er·L•er~t· nu cs· 
citt-< dtL uoinnanlrin. O or·nt!OI' nií.o s:tbe disto, tadn I E h:J.Vort't nisto pl'ejuizo publico? Pois 
s:tbe s·m(,nl.~ .• quo n. eornpo.nllii,f pons.1 em do- o ll.l'lliiiZCIIr nilo está sujei'Lüás mcsums rcgrtJS 
lot•n.J' ~un. Lulrn, o c~!nuoleeer tL•ul't~go li111W.l o du Ji:m:disuç•iio corno ;t ttllhntlflg'tL 'I 
J?a.r;I, i~tu o tOVcrno uão tlcvc cren1· ditllcul- Qurtntlo Jro;sivul lbs•Jo CJtHl t.odo> estive~sem 
tiaclé~. combinttdo~ com 1t Mntf!tLnhio. ingle.Zil,ct~e m:!IJ 
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haveria nessa crençílo ~ Confessa no Senado . Extravio do. renda ? Niio, porque a estrada 
que. tal foi a surpPez·• que teve corno discurso pertence i1 Uniiio e portanto a tfscalisaçiio se 
do honrado senador que foi proctJrnr o seu torna effectiva. 
illu~tre companheiro de reprcsentaçiio para Depois,ha uma grande consideração a atten·. 
que lhe instruísse sobre os Jiwtos revelados der-que a exp01•taçiio ou importação, af· 
por S. Ex. e el!e respoudeu.:.)he q11e teve·a fluindo para aCentral,augmentaria em muito 

·mesma surpreza. · n sua renda. 
d l" d O ornrlor continuando diz, que tem· cerno Defendendo os interesses e uma tt •<tn ega norma de conducta, do ha muito tempo, zelar· 

em S. Paulo, declara que niio rll.'!tmdc siniio quanto possível a a1•recadnçiio e os dispendios 
os interesses legítimos da grande imllJrtaçiio dos dinheiros publicas, e habituou-se a isto. 
daquella zona (apoiado.,), tlerende uma idea _ Si estivesse convencido de que a creaçiio de 
antiga tra~ida em !888 para ° Congresso por uma alfand<lga em S. Pi1Ulo ia ser um máo 
um dos represent:1ntes di1 classe m:1is abas· r~erivativo e que os cofres publicas iam ter 
tada. de· S. Po.ulo,. 0 Sr. Elias Chaves, illéa l!rejuizo, niio teria a coragem de defender 
que veiu quando nrto havia crise de tt•ans· esta idéa no Senado. 
porte. 

Que melhor argumento para sustentar a UM SR. SENADOR-Fazemos-lhe toda a jus· 
idétt do projecto~ tiça. 

s. Paulo ficaria màl, diz s. Ex., concen· O SR. RonruGuEs ALvEs-Mas attendendo a 
trando a:sua vida na cttpito.l, em pt•ejuizo das que é insignificante o espaço que medeia en- · · 

tre o porto de S(tntos e a estação da estrada ·. . 
cidades do inter·ior. in!!Ieztt e que. é in~ignillcante o transito de ·'. ,. 

O orador declara que o desenvolvimento d~ Santos a S, Paulo, em um:1 extensão de dez 
s·. Paulo não é devido a causas eventuaes, leguns, sem uma povoaçiio intermedi:1ri:1 Gl os 
mas ás suas condições hyg-ienicas, ás suas carros d<t est.ra~a. ingleza podem chegar a_?S · 
condições topographicas. armazens despr,]ando as mercadorias em Sao 

A circumstancia de ser a capital de um es· Paulo, de modo que a tlscalisaçiio se torna 
tado que pt·ogride dia a ditt, a circumstancia facilim<t ; niio póde cornprehender que haja· 
de ser um ponto de convergencüt.de cstt•:J.das risco de contrabando ou prejuízos de qualquer 
ll.e ferro de 1" ordem, entre outt•as, a central natureza p:1ra o> cofres da União. 
e outras que o senado conhece hií.o de deter- Termina dizendo que ouviu a opiniiio de 
minar· lhe 1'11talmente o desenvolvimento. O acreilitados funccionarios í!scaes do paiz. e 
honrado senador sn.be que o estã.do de São conversou com o distincto inspector da A!Jan· 
Paulo tem uma multidão de cidades flores- degi1 desta capital. · 
cantes que ct•escem a olhos vi>tos tanto ao Elle dissc-llte que a unica difficuldade que 
norte como ao sul e deve referir que a cid11de havia pll!'a a Alfandega cm S. Paulo era 
do Ribeil•iio Preto, Ju1 ]lOuco sem importunei~. fiscaliz11r o transito entre Santos e a capital,· 
.é ho.ie uma cidade notavel c como ella mm- mas como refet•iu já e8se transito é facilimo 
tas outras. porque não é longa a distanci11 entre os dous 

Proseguindo, diz que niio dese,ia prolongat• portos e com pequeno pessoal seJ•it tl•calisudo; 
e debate que por tanto tempo tem já oc· Nestas condições, parece no orador que o 
cup11do tt attenção do Senado, mas deve ent1·e· Senado fará um acto de justiça approvando 
tanto, ttntes de concluit•,rel'erir-se a um nrgu· em 3• discussão, como fez ern segunda, o pro· 
mento do honrado :e ,:J.dor com reht<;,l\o ao .iecto que crca uma AUi1ndega em S. Paulo e 
tru1'ego que se_poder•• ft~zcr pela e~tradttCen· corresponderti. i1 um!l ,justíssima nspiraç[o. 
trol,com p;ejutzo pttra a arrecadaçao da renda (J1fttitu bem, muito bem.) 

publica. o Sr. U. do Amurai- Sr. llre-
Os nobres senadores su bem que,niio obstante sidente, disser:1m que fui mais vehe-. 

as grandes diffi,,uldndes do porto de Santos e mente do que justo, que me pronunciei 
as "!'andes difficuldades de transport~. a im· com extrema vivacidade, parecendo preten· 
pot1;rlçiío niio deixou tle allluir pttr11 o porto de uer tornt~r' odiosos os representantes paulistas 
Santos. . como se tendo combinado com a companhia 

Torlas as mtJt•cadori!ls procuram tt co.pital ingleza para a del'raudaçiio ele interesses 
pela estmda ingleza Niio é poi~ natuml que nacionaes. O Sr•. presidente que me conhece 
Svntos fique condemnndo. ltn muito tempo com todos os meus defeitos, 

Mu.s a!lmitttt·se mesmo que Snntos incorro. hn de, pelo monos, fazer-me a j ustiçn de 11cre· 
em ÜV'S defeitos, que o porto npt·esentn hcs dil.ar que cu procuro accrtlll'. 
dilllculdaclcs, que as merca ·orias do commcr· 

1 cio importndOl' ton!IUlll de procurar 1~ Alíi1n· 0 SI~. AMARO CAVALOANTI- Apoia! O, 

deg-a da Uniilo. Quo !ta, pot• con~cg-umte, a O Sl~. U. Bo AMAHAI,- Para niio in~ 
receiar ? correl' novamente nos peccndos quo me· 
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foram attribuidos, e em um novo que des.· Flo0~ro •. deve-se fazer uma all~ndega em ·Juiz .de 
cubro agGra no discurso do honrado senador .. 
por S. Paulo, i'sto é, de mio mo ter Jeito. com- Om, parece-me que dest11 vez podemos li· 
.prehender, de ter sido obscuro, farei todo o pos- qui dar 11s cous11s perfeitamente. Contra isso 
sivel para reduzir as minhas observações á ninguem reclamara. 
for~a de _um11 conversa, e do argumentos o sa. RoDrmHJES ALvns - Estou recta- . 
loglCo~, s~ os souber fazer. . . mando por parte 'de s. Paulo. . 

A Vt vac1d11de, 11 vehemencm em uma dts· 1 , · • 
cussão destas só póde provar inhabilidade e ' O SR, AMERICO LoRO- E. o ~s}ado de Mm~s 
mao "osto, mas não prejudica de medo ai- que quer fundado na Constltmr;ao. 
gum 'as deliberações do Senado. Não attribui O SR. u. DO AMAML - Quanto á de Sii:o 
aos honrados representantes· paulistas nem- Paulo, ja niio sei porque é ... 
U.!,ll COJ)IUiO ccim a cOmJ?anhia estraJ!geira; 0 SR, RODRIGUES ALVES.;.... E' pelo desen· 
nao so pelo dever omcml d~ respetto aos volvimento do commercio importador ·de 
meus collegas, mas pelo conllectmento pes3oal s Paulo 
que tenho de cada um delles, niio podi11 nem · · · 
por imaginaçii:o suppor semelhante cousa. O SR. U. DO AirARAL- Bem. Ja não é mais 

o SR. RODRIGUES ALvEs-Respeito e acato pelo defeito da alf.,ndega, nem' pelo esta.de do 
·t · t d E - 1 · porto, nem pela crise de transportes a que o 

mm o a 10 enção e V· 'x.; mas nao ac Jet illustre senador aco.bi de referir-se no seu . 
claras as suas palavras. discurso. · , . 

O Sa. U. DO AMARAL - Não poderia, nem Perguntou o honrado senador, que 1ig11ção 
por sombra, nem por imaglnação snppor que 1\a entre 0 prqjecto da companhia in!ileza e 
houvesse um conluio entre os. representantes o projecto de uma alfandega na c11pttal de 
da nação e 11 companhia ingleza para. rleft•au- s. Pa.ulo ? 

· cl11r os.interesses nacionacs, tanto mais quanto Por m. t'nha vez peraunto que li.,~~'a.çiio lo.,"'iCI1 
admil·o e respeito .os meus cGJllegaa paulistas. " 

Sr. presidente, o honrado senador u.ttribue- se da entre a crise de tr.Lnsportes que soma.
me um equivoco, isto é, ter dito que a com- nifestou em Santos e a creaçüo de uma ai

. panl•ia inglezn se propunha levantar capitaes fandega em S. Paulo ? 
p11r't as companhias brazileiras atlm de que A primeira justificação foi a crise de tran-

.. ldvassem a.s suas estradas ao porto de San 'tos. sportes. · . 
Si fosse assim, estava resolvida quasi a Elia ti maior do que se tem julgado: ha crise 

. questão. geral de tr11nsportes, crise em Santos, crise 
Eu disse que, segundo infcn•mações que no Rio de Janeiro e crise nas principaes esta· 

tive, e estimarei que sejam inexactas, a com- ~·ões de todas as estrados de ferro • 
. panhia ingleza presmria seu·auxiiio as com- A crise de transportas e indiscutível; mas o 
panhias brazileiras para levarem suas es- remedia é para fazer alfandegas no interior 'I 
tradas ao interior, e continuarem a ser Pois a alfandego, no interior é meio de tran
tributarias da ingleza, o que ó b:.~stante ditre- sp 1rte1 Tinha se adia11tado alguma cousa no 
rente. dia em que se fizessem quinze ou vinte alfa.n, 

Lamentei que as companhias Mogiana, Pau- dego.s no interior, em relaçii:o a transpo1•tes de 
lista e outras ficassem inhibidns de ir ao porto mercadorias 1 

. de Santos. · Ag01·a, uma ligaçii:o ha par11 mim entre os 
Sr. presidente, a questão estít sendo muito projectos da ingleza e a nova alfandeg-11. . · 

deslocad11. e talvez eu mesmo tenha concor- Realisados os planos da companhil1, dupli
rido para .esse mal. Vamos estabelecei-a agora cada tL sua linha, estabelecido 0 tralego no
na sua verdadeira base. tm·no, ira cada. vez mais se fu.~endo a acumu-

Allega-se que hcluve, e ainda ha uma crise lução de merea.dorias na capito.l, por muitos 
de transportes em Santos. 'd d d s-

D •- · - 1 L d n.nnos, e tal vez para sempre a C! a o e no 
esw. prepostçuo cone uem: « ogo eve-se Pl1ulo constituira 0 centro principal do com. 

fazer uma alfandega em S. Paulo.» J' 
Isto, em relação 11 uma das altil.nde.,rrns, ó no mercio de importa~'ão; ao ptlsso que se avo

reccssem o · deseuvol vimento natural de ou-
menos claro. · . tras estrada~ pttra' Santos e S. Sebo.stiii:o, 

O ~R. RODRIGU_Es ArNEs-P~ra mun, o que não procederia. tambem o argumento em re. 
leglttmn: a croaçtLO de·m.na .<tlütndega e a ll!l· ·lação ao commercio importador' de S. Paulo, . 

· portanc1a do commm•cto 1mportad9r de S. porque uma grande. quantidade de merco.do-
Paulo · •· rin.s niio iri11 mais a S. Paulo, mas u. outras 

O SR. U. no AnrArtAr..-Qtmnto i'L de .Juiz do Fora povoa~ões pliU!istas, e então nem a pretensão 
a argumentn.ç•iio ó semdlmnte. dos impm•tadores permaneceri11 mais; ter-se-

Houvo e !ta ainda, tal vez, uma ct•ise de h ia deslocado o conimercio de importação 
tmnsporte do Rio de Janeiro para Minas; para outros pontos. 

·.· .... 
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Esta idéa, disse o honrado senador, não é 1 O Sa. U. · DO AMARA.L .,.. Sei que me po 
nova, é uma aspiril.ção que vem do passado. , dom dizer que h a o.lf11ndego.s interiores · em 
Suppuz que vinlla trazer-me um cllronologia muitos paizes, e mesmo entre nós não deixa 
um pouco antiga; não tenho conhecimento de haver um certo commercio especial no Rio 
muito particular do assumpto, e pod!>ria des. Grande do Sul, e que todo o mundo póde 
conhecer a origem da aspiração paulista, tambem assegurar que é ninho de contraban-
quanto a creação de uma alfandega na ca.pi- distas. · · 
tal. Mas vi que vem apenas ele 1ses. Ainda. Diz,er que é facil tlscalisar as mercadorias .. 
que reproduzindo o que já se disse nesta casa., porque os va.gons vão fechados ou sellados é ,' 
nüo posso deixar de chamar a attenção do muito.iàcil ; . pa.rece que tudo esta resol
Senado para uma circumstancia que tem vido. 
algum valm•. Levnr todas a.s queixas á conta das alfande-

Foi apresentado o primeiro plano a um gas, tambem é facil. 
mi:nistro paulista. Seguiram-se depois talvez Mas quem observar bem as cousas, veri-' 
em todos os minist.erios representantes do ficará que é muito incerta essa tlscali-
estado de S. Paulo. . sação. 

Durante o governo provisol·io era.m dous os Quem se lembrar que das nossas estradas 
ministros paulistas, e o governo tinha am- de ferro teem desapparecido vagões inteiros 
pias faculdades, pqrque representava nesse carregados de mercadorias, isto nas e~tradas 
tempo o executivo e o legisltttivo. O~ minis· de ferro estrangeil•as, e principalmnte nas 
tro;; daquella epocha não se faziam notar.por nnciónaeg, não levará taes culpas á conta. 
timidez; ao contrario, é conhecida a politica das alfandegas. 
d~ .vast~s l.10riso!ltes, especialme~te em mlLte- Furtos e extravios nas estações fiscaes se· 
rm nd_m~mstratlV~ que camcter1so.u. o• a(•tos tccm dado, especialmente em épocas anor- · 
do .m1mstro. da Jazenda e d~ mm1stro da maes, como aquella de que se trata; mas a 
agrzcultura, que era. um paul~sta. . crea~ão de alfanrle"'aS no interior indubita.
.. Mais. :tard.e tem estado ma1s de um pau· velmente ag;1·a:va o"' mal. · 
lista, mclus1 v e o honrado senatlor, .repre~en- Não estranho que os importadores peçam ab 
tante de S. Paulo, no g~verno da Repubhca, fandegas á porta de suas casas, mas o que é 
e ~~nhum desses . qmz tomaz: a resiJ?n· pn.r·a ndmirar é que sejam elles tão zelosos .dos 
sab1hdade d1 pn.trocmo.r a crcaçao da Allan- intei·esses ftscaes, como se mostram. E' 1sto 

· dega de S. Paulo · • que me põe em guarda,porque não o acho na· 
O SR. CoELHO RoDRIGuEs-Com medo tb. in· turnl. 

culpaçüo de bairrismo. Pedissem alfandegas ás suas portas, para 
o SR. U. Do AMARAL ••. e muito menos o faciU~a~e do seu C?mmercio; mas por,que se 

teriam feito em relaç.ão á Alfande"'a: de Juiz constltUlrem paladmos do Thesomo 1 E o caso 
de Fórn. · "' de dizer. como o honrado senador pelo 

O SR. AME!tiCO Lono-Minas niio teve nem Piauhy, timeo Da11aos. 
um' banco de emissão. O SR. CoELHO RoDRIGUES- Timeo me,·ca• 

0 SR. U. DO AMA.RAL-A argumentação 
·em favor de um Jis vezes prejudicq. outro. 
O honrado senD.dor dizia que o Senado não 
hesitaria cliante dn. dccretar;ão da lai pedida, 
por que de :>antas a S. P:tulo a distD.JJCia é 
mínima, e as communicaçües são muito t•a
pidas. 

Esqueceu-se, porém, nesse momento, .da 
pe:·gunta que se llJe póde J\tzer• n respeito de 
Juiz de Fóra. · 

Os SRs. Anrromco Lono E CoELUO RODRIGUES 
diio a partes . 

O'SR. U. DO AMARA.L-0 que SO diz emihvor 
de uma das alfandeglls proJectlllhls, prejudica 
a outra. 

0 SR. COELIIO RoDRJGUES-..A isso elle re
spondeu que ern. uma estr•nda do governo, 
onde tt fisculisaçiio era muito Jàcil. 

0 SR. AMEHICO LODO - Hoje trata•SC de 1'•1· 
zct' um tunel cmtre a Ft•ançtt o a Inglaterra. 
(Vai' i os Srs, scnadm•cs da o apartes.) 

tm·es. 
o SR. U. Do AMA.RAL-Ha· um argumento, 

St•, presidente, a que ninguem ainda.respon
~u. . 

Santos nlio satis raz 111 ais, p:~rquo pela sua 
alfandega so l'ttZ a exportação e a importa
çüo; o co.es é insufficiente, os armazena niio 
bastam, os tt•nnsportes urbanos tambem não 
chegam. Muito bem. Mas de onde resulta isto 1 

Dizem q ne n exportação no estado de Sã9 
Paulo ascende 11 400,000 toneladas, só em 
cal'ó, c a importo.~ão não chega a 200,000 to
neladas de mercadorias. 

Descle que se alliviar o porto de Santos da 
conferencia dos dous terços,que são devidos á 
cxpol'tação, só ftcar11 um terço, o. importa· 
~o. . 

.11as. como a exportnçiio ó objecto exclusí- · 
vame11te r\o.ostudo. com o qual no.d:1 tom que 
ver rt Uniilo, eu dizilt rtos honrndos senado
res: comecem JJ. da1' o exemplo, ià\•am a sua 
esto.ção fiscal na capito.l de S. Paulo, o.o me:-
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nos p11ro. su11 export11çilo, e, fttzentló 11 ex- ções d11s companhias estr111Jgeiras com o n~sso 
portaçilo t1111li, ficarit o porto de embrtrque paiz .. 
desembamçado das ibrmttlidat\es exigidas o SR. CoELHO RoDRiGUES . ...., E com toda. 11. 

. para a percepçilo do imposto. O ca.fé pa;SI1l'tÍ razilo. 
dos vagões p11r11 os parües dos Vttpores. 0 SR. U. DO AM,\.RA.L,. . . e tenho agora 

A mesma. couso,, pouco mais ou menos 11p· tl1manhas 11pprehensões em reln,çiio aos nossos 
plica-se 110 estl1t\o do ~inas. ncn·ocios finl1nceiros, que posso t!lr ~ido visio-

Si um11 alfn.mleg~ ltt_ vae trazer tanto.s·be- na~io, dl1ndo cretlito 11 informações que não 
neficios, porque llltO dao o exemplo, po,yq ne são oillciaes, nem escriptas. 
não fazem suo. alfandcg11 par11 exporlo.oao do· Estimarei que nem o estado de S. P11nlo . 
estado ? nem 11 União tenh11m de m11is t11rde 11char-se 

o SR. AMERICO Lona -A exportação não em nov11s diillculdades, que venlm crear a 
existe sem a importo,çiio. companlli11 inglez11. Nilo ha de ser d~ graça, 
· 1' t nem 11 pouco preço que. se h•w !lú mnov11r 
. O SR. RoDRIGUES ALVES (a um a par e. contractos com 11 companhto. Estrada de Ferro 
o SR. U .. no AMARAL- Porque razão, se de Snntos 11 .rundiahy. 

o. diillcul1\ade' provem da qun,ntidade de mer- Não sou nativ1st11 ex11ggerado, llllll1 tenho a 
cadorias 'I Sabemo3 que todo o cafó do estado menor prevenção contr11estra.n;;-eirus que tra
passa por S. Po.ulo, on qu11si todo, s11lvo 11\- !!11m po,ra aqui c11pit11es que venhao~ll ·fecun
guma fl'acção insignificante, que passa por dttr a noss11 terra. 
outNs Jogares; porque razão nlío fazer na Mas temos sido victimas tão grn.nde nu-
cil.pital o ponto tiscal ~. · mero de v~zes de comp11nhias estl'angeiras, 

O Sn. .. RoDR'IGUES ALYES-N<'ío' comprehenrlo que o Senado, ct•eio, me dartí ~ Jgum11 razão. 
abso\utttmente o pens11m<mto de V. Ex. Poderí11 lembrar o que disse 1111 pouco um 

o SR: U. DO AMARAL-O pot•to de Santos illusti•e co!lega, representante· JlOt• Mino,s 
nilo bast11 tanto parl1tl. ·importttç•ão CQIDO pi1ra Gei·aes, que me honrou com o se\1 1J.poi11do, 
a exoortaçiio, pela o.gglomeração do cat•gt1S. sobre o que tem acontecido com a.s campa-' 
Ora, 'isto não·ó vicio exclusivttmente devi(\O nhitts cstr11ngeiras. 
á importação, nilo é só 11 import11çlío que Poderia lembrar que nesta. cnpit!1.l existe 
tri\z tts dimculdad>JS; e !las veem tttmbem rl11 uma compttnhia. chamada do gnz. que ha. 
expol'tação, que é muito lll11ÍOL' Llo que 11 muitos annos está defr11udando o publico con
import11çlio. sumitl01~ e os cofres n11cion11e.~, conseguindo 

E' esta 11gg!omemção de procluctos recebi- que seus arbitramentos e. suas protenções 
dos e de Jll'Oiluctos expedidos que í\Lz com inqu11!iflcaveis sejam acolhidos, tenh11m re
que o cnes n~o lu1;ste, qt~e os armazene o 03 sult11dos felizes. Poderia referir-me <L muit11s 
transportes S·I,Jam lllSLt([!CLentes; o que pode- outras, entre ello,s itqtwlla que citou hontem 
1•i11ser corrigido pol' meio <la Ullll1 alftlndega 0 honrado sem1.c\or pelo Pio.uhy, que em vez 
na, ct~pitttl de S Ptwlo, onde se despachasse de pan·ar um11 mult11, obteve umtt grande in
a exp01·ta<;ão, alli vianrlo o porto de S11ntos de demuí'saçiio; e tant11s ol!trns, que to!lo~ os dias 
dons ter<;os das mercadortas que pol' elle estão 11 fazer reclamttçues perante o governo, 
pas~iim. muitas . vezes . fazendo-se 11poia.r por sens re-
. o SR.· RoDRIGUES Ar,vms dti um 11par•te. prcsentantes officiaes e ate p;;Jos consules, 

que nado. tel'itl.m '1ue ver com t11es prd.enções, o ,n, U. Do A~IARAL - l\Itts nlío compre- <tO pnsso que nós, quando det'r·auLlados por 
hentla oxtt.ctamente pot• isto. Ha uma crise companhias extrangeiras, n~o ~emr•s rec~rso 
ele transportes, o remedia ó multiplicar gs algum, e não podemos ;Pedtr ~s respecttvas 
meios de t!'11nsporte, uão 1111 outro; e lltLO nacionalidades que nos mdemmzem dos pre
vejo que comtt cret1.ção ele uma 11llltndego. se juízos soifl•idos. Silo os exemplos con~tantes 
poss:t. remet!iltr as clifllcultlades de conducçilo. (10 que nos custll tt inte,rvençã~ extNugeira, 
Ha r. •. Jt ·S 1\e tlst1·ad11~; si 11 inglezo. dup1ic11r os receios dos emprestunos tll,fitl'oJUdos que 
sua~ linhas, estará em p:11'te removida a são 0 co.minho pitl'tl. o ggypto que m~ Jazem . 
diffiwldttde, sinit" Lle todo sttntuht. talvez exw'gerar as inform11çue.> que ti:lnho, e 

A creo.çüo de Ullll1 alfamlel;\'a CHl S. Pnulo que faço votos pam que sej11m destituídas de 
não resolve 11 crise, que so dosappttrecerti, fundamento. 
quanto posso lobt•iga.r, com a 11bertnra de Nl"to pr•oloJlo"li..rei a discussão qno J'tí vae ·novas vio.s de cornmunicttção. 

E~tim11roi muito que as apprehonsõcs que cttnçrttHlo o Smmdo, e. Jlitrr.l rnostt•at'. no l~on
revelei qtmnto i\, compn:nhin. ing-lez1t niio snjnm !'lido senador que a mmlm veft.,J ''e'"' .... nao é 
vordttdoit'IW. 'l'o11ho sHio tanta8· vezr. ma- Jli'OilOsitu.l, e sim de!oito t!o_ tomp·•l';:m~uto, 
, 0a,!o 0 m~smo ulcol'aLlo om mourmtl'iotismo, Llo~Ju.r·" que receberei 11 dectsao t!1~ cLL~lL como 
UOS meus SClltilllO!ltOS tle justi~l~ pelt\S rela· !t melhor, 
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· A maioria . procederá como for mais acer
·tado, a ella incumbe fuzer a lei. 

I~sisto em uma phrase de que me servi, re
petmdo o Sr. Ruy Barbosa, e.que saltiu ndul
terada no Diario rlo Congresso. Eu disse: «As 
maiorias fazem leis, mas não fazem a ver
dade ... » . 

0 SR. GIT, GOULART-Foi o que ouvi. 
0 SR U. DO AMARAL, .. entretanto foi pU· 

blicado. « As maiorias fazem a lei, mas não 
dizem a v:er~acle », grosseria de qu" sou in
capaz, refHrmdo;me a qualquer corporação 
deliberante. · 

O Sr. Atnell'ico Lobo-Sr. pre
sidente, por mais que procure. não encontro 
a razão justificativa da opposição feita á alfan· 
dega de S. Paulo. Disso o nobre senador pelo 
Parana que a crise não clesapparece com a 
creação de uma alfandega; mas si não o~esap
parece, tam bem não se aggra va, porque, si a 
crise provem da demora, apenas se muda de 
uma cidade para outra. Alem disso, Sr. pre
sidente. a crise ibrnece um argumento con· 
traproducente em relaçii.o á nova altitndega 
que o nobre senaclor por S. Pnulo demonstrou 

, cabalmente ser uma aspiração muito antiga 
de seu ·Estaclo.E' contraproducente, digo,por
que ha uma importa~ão enorme, irrompen
do de S<tntos ate S. Paulo uma verdadeira 
pororoca de mercadorias. 'Ora, si a crise pro
vém deste e)Ccesso de importação, é chtro 
que o commercio se augmentou e conseguiu· 
temente que ha vv.ntugem na creaçiio do 
estabelecimento proposto; desculpe-me. por
tanto, o honrado senuclor: nesta questão, os 
argumentos que deduziu S. Ex. provam em 
favor do projecto. · 

Jó. declaro1.1 um illustre representante fe
deral nesta casl1 que urge sl1hirmos do re-
gímen colonio.l. • · 

Disse eu que ha contradicção na Constitui
çii.o, porque compete privativamente á União 
estabelecer e manter alliLndegas e entretanto 
cabe o.os Estades o direito de cobr•ar impostos 
de exportaÇão e o nobre senador pelo 
Parana nada respondeu. 

Não ba importa~.üo sem exportação. 
Eu poclia allcgar, Sr. presidente, quo se 

enga.nou o illust•·e relator da comrnissão. 
O illustre senador por S. Paulo não e-tava 

presente quando se aventou a questão sobre 
os trabalhadores de Sant,os ; c foi a 22 de 
agosto de 1802que tlievantei no Senado e então 
aqui o.mrmou positivamente o Sr. Ramiro 
Barcellos que niio er•<~ pDssivel tcrminn.r o cacs 
do Santos em d~1zombr•o, 

Não quclro ertnçar por mai' tempo a atten· 
çií.o da ca~a. mas o discurso do S. Ex. constrt 
dosttnnaes, vol. IV, doanno passado, ltpag. 43. 

BJÜi,\DO <1G-v, 1 

S. Ex. declarou que os cqncessionarios das 
obras de Santos• tinham sido imprud ·ntes 
õontra.hindo tal compromisso ; entretanto a 
~3 'd.,clarou que o governo tinho. tomado 
pryl'i.loncias para que se terminasse o caes· de 
Snn :. sem dezembro. · 

0 ~R. U. DO AMARAL dá. um aparte, 
· 0 S~t. AMER!CO LoDo-No dia 22 disse o ii· 
lustre relator da commis<ão que o caes não. 
tcmuinarilt em dezembro. Ora, quem não ti
vesse ouvido a S. Ex., ao ler o parecer, ficaria 
acreditando que em dezembro se terminaria a 
obro.. · 

Na sessão extraordinaria propuz dous. 
entrepostos pat'<1 Minas ; mas a idea nasceu 
em S. Paulo, e logo depois de passado meu 
pro,iecto em 1" discussão, as d•'putações pau! · 
lis~a o mineira se animaram a apresentar 
a proposta actual. . 

Não sei ainda, St• .. pre~idente, em que se 
funda·o-illustre opposionista do projecto para 
ver nelle só contmbandoe suas consequencias. · 

Si V. Ex. ler. o relatorio do Ministerio da 
Fazenda, verit que no Amazonas o commercio 
de transito é enot•me, mas que o receio de con
trabando não fecha a navegação do rio 
gl'ancle como o mar. 

E como pode haver contrabando. em São 
Paulo e Minas, sendo a estrada cent1•a! do go
verno, e devendo ser tisçalisada a ingleza. 
pelo govet•no 1 

Agora, Sr. presidente, vejamos a questão 
por outra fuco. Lembrei cm aparte ao illus
tre senatlor que se pr•etendia estabelece!• um 
tunel na Mancha entre a Fr•ança e a lngla
terrtt, isto e, um canal internacional, subter· 
raneo de contrabandos! Temos, ainda, Sr. 
presidente, correios, telegraphos, e~tradas .de 
ferro internacionaes ; temos o tunel de Monte 
Cenis entre a França e a Suissa. 

Quantas fontes de crimes ! 
Bonaparte uma vez deixou r! e mor1•er fui·' . 

minado :eor não ter aberto uma carta enve
nenada ctue lhe Jbi dirigido.; o telegrapho, · 
sabe-se, a quantos abusos não se presta. : a . 
fabricação do telegramma de Ems, ensan· 
guentanclo e mutilando a França, conflagrou 
a Eut'opa. 

Pois bem ; devemos, por isso, condemnat• os· 
correios, os telr.grapltos, os tunneis interna
cionaes e o cór·te dos ist.h mos de Suez e Pa· 
nttmá? 

Não, ele certo. 
Os altos mares, os lttgos e os rios interna~ 

cionaes e navega veis, os estreitos süo com
muns ti. humanitlarle. Pelo tratado de Pariz ele 
1850 neutra.lisou-se o ~!tw No:;ro, o pelo de 
Berlin~de 1878 so Jl'tetuvn o al'I'U~ttuwtlto de 
todas as fort:1Lezas tlo Danubio ato us suas 
embocaduras. 
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I 
r -- 'Tudo não obstante. o oceano ó é ha de ser 0 SR. AMERICO LOBO- Lembro. a antiga· 

, sempre por Minas e S. Paulo o marc clau.wm anedocto. attribuido. a um .estudante pau per· 
' tia média idade! . rimo do. Faculdo.de de S. Po.ulo. 
' ·Ora, no regímen imperio.l, tantas vezes in- Esse moço, não podendo Jitzer bolso.,quando 

vocado o.qui, ao govemo, pelo decreto n. 8912 queria tomar .. clm, e lhe faltava assucar, 
de 24 de março ele 1893, era licito autorisar manrln. va procurar nos o.rmazens amostras e 
as mesas de rendas it n.rrecn.dn.ção dos impos- dellas se servia. Tal' qual como succede com 
tos n.duaneh•os devidos pelos immigrantes,pelo.· .os vencimentos do pessoal das novas alfan· 

·" ., ·:importação de suas bttgo.gens e m •rcadorio.s, degas. Si os i Ilustres senadores pelo Pia uhy e 
'afim de lhes f<1cilit~r o mgresso. Como, pais, pelo P:1~~ quer·em completar o pessoal com o 

· süb fl'ivolo e vão prJtexto de contro.bantlo se pessoalJo.o. cargo do Tllesouro, pergunto eu: 
nega a daus l•:stados da. H.epublic11, que não que dcspezo. se augmenta ~ Nénhumo., porque 
são superiores aos outros, porque no t11rr•eno os l'uncciono.rios futuros jà estão o. cargo do 
do 'direito todos são nivelados ; como se lhes Thesouro. 
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nego. ·o uso do oceo.no que é commum o. toclos Propuz, o. pt·incipio, a suppressão do final 
. os povos do munclo, sob simples e imo.gino.rio do o.rtigo po.m que, logo que estivessem 
pretexto de contro.bando ~ prompto~ os edificio e o mo.terial preciso, o 

Como se lhes nego. o direito de communico.i• gove~n~. fi~o.sse ho.bil!tn.~_g o. ~~over o p_essoo.l. 
directamente com 0 estt•angeiro ~ Ma. , o. v1sto. ~a ObJeCço.o telta pelo rllust~e 

O direito do Estado é ,justo, desde que. é lici.- senador do I>muhy, otrereç~. em«;,nda mats 
to; si é :tssim, 11 que titulo se violo. a Consti· claro.. que expresso.mcnte ho.brl!te o .,ovm:no.ao 
tuicão 2 -· , , provtmento do pessoal, logo que os edrtlctos 

. · ·. . do.s .alf'o.ndegas estiverem promptos. 
Pots .o ~llustre seno.dor pelo Po.rano., que _h_o.· Dtt·se um gro.nde onus paro. os Esto.dos, de 

poucus .. dms concorrc\U pn.ro. firmar o equrlr- Minas e ::;, Paulo exi"'indo-se delles não só os 
brio d_gs Est:telos ~entro.dn. Constituiçã_g, por· preliios como os 'mo.cllinismos e p~rlences do. 
ql!e n:w vem o.p?IO.l' hoJe esto. pretenço.o con- alf<J.ndPga· ; ser<i, porto.nto, .i usto que, satis· 
stttucronal de ~~~as oS. P11ulo I A co.u.-11 sup· Coitos estes compromissos, lllinas e S .. Po.ulo 

. ponho qu~ est11 JUlgo.d~. . fiquem. o.indo. it espero.. de uma lei ele. orça~ 
·: Ago~a smto o. a'!s~ncto. do tllustre seno.(lor monto, qun.ndo o pessoal, como disse, ,ia esta 
pelo Pmuhy, paro. dtzer·lhe.quo me desculpe o. cargo do Thesouro ~ E' possivel que haja 
·alguns retoquesquepropuz:t su~t~bra,o.pc~ar umo. coincidencia tul que o editlcio se com· 
de ser S. Ex. o.utor do co~tgo_ clVll e eu srm· pleto quando se discuta aqui lei orç11menta· 
pl_es a~vogo.do ela roço.. A'prtmetro. emendo..sub· ria ou devoremos consigmtr .iit no orço.
sttt,nttvo. do. final .• do art. 2°, S. Ex. dtz no menta despezo.s po.ra edificios o.indo. não ence
arttgo o. segumte (le): tados ~ Chamo n attençüo do illustre seno.dor 

«0 pr~vimento dos empregos desso.s o.lf<J.n- pelo Pi.ILlthy, e~pir}to justiceiro, e recto, para 
degas nuo serà feito antes que o governo do es~o. mmha. oi~Jecçuo: acho. V. Ex. que, ter
respectivo estado efi'ereço. o.o federo.! um edi· mu!ado.s o.s obro.s, devemos espero. r a ges-
ficio com o. capacidade, mobi!itt, machinismos t11çuo do um orço.mon~o futuro, quand~ o 
e os utensílios necessarios à installação do facto pó~le 9c~orrer no .mtervo.llo da~ sessues, 
serviço aduo.neiro, nem o.ntos que sej11 inclui- ou 119 prm~tpro de um o.nno financerro ~ 
da no orç,amento d!l. Uniiio a despezo. dos Fot por tsso que propuz que as pal11vras 
vencimentos elo seu pessoll.» • finaes fossem substituidas por estas : « po· 

O . · . . dendo o governu fa~OI' o. despezo. com o pes· 
mov~l do tllustro seno.dor .é constt~UC!O· soai no primeiro anno de installaçiio. » 

na!, é dtgno; entretanto, quast• se o.betl'a tlo Mas. note bem s. Ex., os funccionarios ja 
ex~esso de.zelo. . . cstüo a co.rgo do Thesouro ; compoem·se do 

Sr. pres1dente, ~uvr n. ~mondo. do .tllustre pessoal cla.s tt!Candegas em excesso e do das 
seno.~lor pelo Pat:<t, n~cu .!Ilustre o.nugo Sr. antigas thesoumrins não aproveit11do, ele 
T.lacn.t, a f<1vor tl,t q_uaL voto. ,. sorte que não 1!11 ttqui nenhuma elomção 

Por sua p_a~·t~: ? tllust~e s~nador ~?lo I I· do elespeza. . 
auhy _propue f,tzet passar p.trn. S. l .tulo o Isto pelo que r•espcito. 11 minha primeira 
essoat que exceder• d<1 alf<J.ndego. de Santos. emenclt\. · 

ogo, quo.l vem a se:, o pes,so~.l ~d~, alfttnclc:;a Agm•a, quanto it o'utra emenda... " 
ele S · pau lo e de .Tu tz tio Fór a ' E 0 pcssoo.l Devemos ser• todos collaboradol'es dos trn·. 
e~c~sstvo do.s al~an?egas\ ou ó .O pessoal d~s lmlhos legislativos o eu seri11 muito J~liz 
ext.mctas tl;;~our arms qu~ .. ~~_ecttv~mcnto n~o ~i potlesso cull:tboro.t• com S. Ex. em um pro· 
es~tt e~mpre0ado nas dele0 .tems fbccws. Nuo JOctu quo. consulor<J vitttl 0 momentoso. 
6 rsto · · O :~t·t. 4" do substitutivo de S. Ex. ó ocioso 

O Srt. Comwo RooHIOUES- Quo estit pre·. e não cstit con!'ot•mo tt loi quo li hontem, lei 
sentemcnto addido ús tliesourario.s. lH'OIJosta pelo illustt•l1do represonto.nte do Rio 

T 
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Grande do Norte, que tanto brilho tem im· Como, pois, ain'da augmentar este. sacri-
presso f!<OS nossos trabalhos. . ficio 1 • 

A ler n •. 23 de 30 de Outubro de 189Z, Si pela l~i é preciso crea.r a mesa de rendas, 
art. 12, lettra C, diz o seguinte (lê) : o editlcio da alti1ndega deve ser maior, muito 

« Extinguem .. se no Ministerio da FazendlL: maior. . . ::·.·, 
o) as thesourarins de razenda e collectorias- V. Ex., Sr. presidente, acostumado á scien; 

nos lagares onde houver· alfa.ndegas, transJe, cia de applic11ção dns leis, l'econhecerá que o.· ,. : 
rindo-se prira estas, nas quaes >e augmentará artigo é injusto. . ... 
uma secçiio sob o titulo de-Rendas intcmas, Elle niio crea simples estabelecimento.~;.jo:{ 
em que se aproveitará o pesso11l daquollas poro. desp11cllo de mercadorias importadas e~-''";_. 
rep11rtições extinctas por esta lei, o serviço exportadas; mas um verdadeiro· coliseo. •. · 
dessa parte da receit.t federal e sua cont11bili· A' vista das razões expostas, a silppressiio · · .. 
dade geral.noa estados.» d11 delegacio é justa em S. Paulo, mas injusta 

· Vc:>ja V. Ex., Sr .. presidente, que por esta em relação a Minas, porque as condições são 
lei recénte e menos conhecida, uma vez esta· ditrerentes. 
belecida a alfandega em s. Paulo, cessa, ipso s,n•ia doloroso que Minas não seja collocado 
(acto, ipso juro, a delegacia fiscal, ereando-se em pé de igualdade em relação aos outros· 
a secçã.o de rendas intern11s. E>tados. . 

Achamo-nos detidos em um circulo es· · 
O S~t. AMARO CAVALCANTI- Creio que, por trcito de vida, como que morremos de fome, · 

uma razão economiea, creou-se essa repartição porque,descendo 0 cambio diariamente, todos. ··.' 
para os empregados distinctos. os serventuarios tia Republica se acham em . 

O SR. AMERICO Lono- E' patente a necessi· condições precm•ias, reclu.mando todos os dias· 
•• '. ~. dade da creação da secção das rendas in· meios de subsistencia. · . 

ternas. · Tenho aqui nma resposta dada ao director • ·.C 
Ora,, no relatorio do Ministerio da Fazenda, geral da Contabilidade do Thesouro Federal 

pag. 160, se diz que-ns alf'andegas estiio em pelo chefe da delegacia fiscal de Minas. PaJ:a 
m~s C?ndi~tões; ~·referindo-se ;i, occupação dos elltt chamo a attençiio dos illustres collegas, 
edltlmos aduaneu•os pelas novas repartições de que poclerão consultai-a, pois a colloco à sua 
fazenda, .as;ignala a insufficiencil1 dos pre- disposição (lâ) : ,. 
dias (Lii.) . · 

· Na capi'tal.de Minas a delegacia fiscal func- Cópia-Delegacia fiscal, 2Bde marçode.IB93.~.;., •. ~· 
ciona em proprio nacional, avaliado em -N. 31. · .:,-: •. : : 
110:000$000. Sr. director- Satisfaço a exigenClia. cón;·'· 

Segundo o texto da lei, cesso.m as delega· stante de vosso telegramma de· hontem da-:,·· 
cias ftscaos nos lagares onde existam allilll· tatlo. Como vereis ela relaçãojunta,·existem 
degaa, Ora, Ouro Preto não é Juiz de Fór11. I O empregados addidos a esta delegacia e · 
Juiz de Fóra niio é a capital de Minas. IIm nonhum dellei póde, presentemente, ser reti
Ouro Preto existem despezas gemes, si não mrlo, porquanto traria isto maiores ditllcul-
do exercito, porque a revolução do Rio Grande dades a esta repar·tição, no desempenho de · · 
do Sul de lú. tirou o 3!• b~ttalhãi:l, do ensino seus trabalhos ol·dinal•ios. No serviço de to
publico, da Escola do Minas, da Caixa ~~~o- mndas de cont:tR estão contemplados ãpenas 
nomica, etc. cinco empregados, numwo insufficiente para 

Or•a, niio podemos assim tacitamente re- 'liquidação de cerca de 300:000$ que se acham 
vogar Uml\ lei que tem tão pouco tempo ·em ~•truzo, cu.i~• liquidação actu11lmente e rle 
e, revogando-a, destruirmos uma repartição tod:J. urgencla, porque, tendo 'ido dispensados 
necessaria, sem lhe da1• succedaneti. totlos os conectores tia Uniiio, 'á vista do . 

Niío são só Ouro Preto o S. P~.ulo qt1c toem accordo celeurado com o governo deste estado 
delegacil1 fiscal. · pttra 11 n:rrectttlaçii.o dos impostos, reclamam 

Cori tibn. tem delegacia no par da Altandoga os cx-collectores tliariamente a tomada de 
de Ptwanag;uit; 1\fatto-Grosso tem n Alfttndega sutts contas par11 o lovantrtmento de suas 
do CorumM e n delegacia de Cuyabii. De.9e,jo fian~·as e a t•ompetento q uitaçiio •. No relato1•io · 
que o mou Estado mttal não fique em condi- que a 18 de fclverolro do corrente anno tive a 
çües de inferioridade nem de superioridttde honm do 11presentttr a S. Ex. o Sr. ministro 
em relação aos outros. · da {hzendl1, tornei b~m ·clara tt impossibili· · · 

O n.rt. 4• do projecto substitutivo ó anti·CC· dado de poder 11 repartição 1'unccionar com o 
conomico e an11rcliico, porque dest1•oe a conta- pcsso •I marc11t10 na tabollit S, arinexa aó de· 
bilidarlo dos rlespezas publicas. . ct•e'o n. JIQQ de 17 tio de,embro de 1892, o 

A Uni•io não gnsta um su coitil com o subs- pctli que {'osso ttugmentndo esse pessoal com 
titutivo do honrado repres~ntante do Pi:mhy; m:Lis os· SAguintes empl'Ogndos: um I" escrl· 
todos os Sltr.J'incios pecuniarios repousam sobre pturat'io, um 2" dito, um 3' til to, dons 4"' di
os hombros dos dous Estat\os h1teressados. tos e um fiel do thesoureiro. A respeito deste 
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364 ANNAES DO SENADO 

·ultim?'.cmpregndo, accresce· quo, sendo o the· 
soure1ro~ pelo J•egulamen to das dele"acias o 
.encarre_gado da arrecadação dps impo~tos q ~1e 
até .cntuo eram arrecadados na·collectoria da 
, c11p1tal, tornou-se por isso evidente a neces· 
s1dade·de ter elle um auxiliar que o substitúa 
!li1S suas t.altas. e impedimentos, por motivo 
~e ·molest111, licença, etc. E' de meu dever, 
Jgualmonte, reclamar a respeito dus insigni
ficantes vencimentos que percebem os emp1·e· 
gados desta delegacia, bast11ndo comparar 

· - com os que percebem o; empregados das di· 
versas se~retarias deste · stado, para reco
nh~cer-se a desigualdade de vencimentos que 

· · ex1ste entro aquelles J'unccionnrios e os desta 
delegncia, accrescendo que n. vida tem se tor
nado caríssima nesta capital, não só qunnto 
a?s generos de p1·imeira. necessil\ade, mas 
amda quanto aos alugueis de ctsas que se 
acham por preços elevadíssimos. A' vistn. do 
exl?osto, peço que, nos termos elo para.grn.pho 
umco do art. 101 elo regulamento annexo ao 
decr~to n . .1166 de 17 de dezembro elo ann~ 
prox1mo passado, na J'ntura proposta que o 
go':'e~~o tem de apr~sentar ao Congresso, seja 
sat1sleJta essa necessidade, não só de au"mento 
do pessoal destn tlelegaciu, como da elevação 
de seus tão diminutns vencimentos. 

Saude e Jioaternidade- Sr. Joilq uim AI varo 
~o_reira ele Almeida, directo!' geral da conta
blhdude do Thesouro Federal - O cleJenoado 
fiscal, Henrique A. D. Cuclho. " 

O J!essoal marcado p9.ra a delegacia flsca.J 
~e Mm~s, e que S. Ex. procurou extinguir, e 
msutnc1ente. -

Em uma tomada de contas pócle h a. ver saldo 
a favo!' do 'l'hesouro; o descle que !'orem bem 
Jl!'astadns, é preciso ca11Cellar a Jhtnça da
quelles que a prestaram nas cóllectorias ex
tinctas. (llii um apa1'1e.) 

Estou fali ando inco'mmodado, e si não J'osse 
o cumprimento do clever, não :viria ó. tri
buna. 

Mas em relaçiio á observação do nobre se
nador, direi que nilo podomos extino·uir uma 
repartição, que. estiL collocada em Ou~·o Preto, 
.sem lhe dar successora, transferindo-se buli· 
rectamente a capital de Minas. 

Em verdade, a constituiçiio mineil•tt manda 
mtHiaJ• 1t capital do _Est~Ldo ; tratantlo-se, pn· 
rém_. de uma questao !li terna, o Congresso 
NaC!Ionnl nada tmn que ver com ella 

A minha opiniiio jit n emitti, mas não me 
acho dest11 c11deira habilitttdo pam inte:·vir e 
menos pam decidir o PI'Oblema de Minas. 

O illu ,tJ>e presiclente ele Minas nomeou uma 
com rnissiio pa!'n. escolluw o locttl cl:t novn. cn.· 
P!tnl. lu.wendo tL lei tlesign:Ld' pu.1•n. esl;udos 
(liYet·sus pontos, entre os qnne~ u do .Juiz ele 
Ftll'tt. 

Eu, que lllOI'D nesta citlttdo minei1•a, no que 
tenho muito prazer, niio desejo que a cidade 

cresça e prospere siniio por actos.de iniciativa 
popular c por .decretos do goyernó ele Minas 
Geraes. 

Referindo-me a .Juiz de Fórn, tenho necessi
dad~ de combnter certas proposições do illus-
tre sen11dor pela Parahyba. · 

S. Ex. illudiu:~e ; Juiz de Fóra é uma ci· 
dade dotada de clima sn.luberrimo; O.illus
tro.clo Dr•. Penido, cujo nome pertence ao paiz, 
contou-me que, indo um moribundo consul· 
sal-o, em tr,tnsito pttrll Barbacena, ficou, a 
s~u conselliO, residindo em Juiz de Fóra, onde 
recuperou a ,aude perdida e comprou cas11 ; 
o pantnno que n.hi existm foi produzitlo pela 
construcçiio dtL Estrada. de Fer·ro CentJ•al e 
um11 sociedade· hygienica, que Já se compu· 
nha elo nota veis 1ircultativos, entre os quaes 
o mesmo D1•. Penido, c\issolveu·se logo que o 
g-overno mandou aterrar o pantana. Além 
disto, D. municipalidade decretou um vasto 
plano de abastecimento de agua e de esgo
tos. 

S. Ex. niio tem, pois, razão alguma no juizo 
que emittiu ; ao parecer de S. Ex. opponho 
o elos í\lculto.tivos mineiros. 

M uittLS vezes as prisões se translbrinam em 
vulciíes do pensamento, Camões compoz os 
Lusíada.< na gruta ele Macó.o, de Silvio Pellico 
siio conhecidas ils miuh!ts prisües. Mirabeau 
educou-se nos cal11bouços ; Cervantes e Tn.sso 
immortalisaram seus car·ceres, e da ilha de 
Jersey nasceram os 1l1iseravois e a: Leyenrla 
elos 8ecutos. S. Ex. sabiu, é certo, de t1ma 
fortaleza onde o cingiu respeitosamente o 
circulo de nossas sympathia~. mas em vez 
de trazer legendas de progresso e liberdade, 
lança pequenas pedrn.; á marcha do carro da 
c i vil i saç•iio . · 

S1•. presidente, vou terminar, mas antes 
disto farili mais esta consideração. 

O Estaclo ele Minas Geraes estó.attentamente 
observando o que se .passa neste recinto· as 
votações havidas o encheram de s~ttisJ'aciio, 
porque não é aqüi t1•atado como um filho 
e;purio, o seu cliJ•eito ó tiio reconhecido 
que ttte · os senadores dos outros Estados aco: 
dem pNssurosos para collaborai' neste pro· 
jecto, embalado pela vontade do povo e sane· 
cionaclo pelos poderes estadoo.es. 

9uer isto· dizer que o projecto niío é tão 
~trtcto que só se prenda exclusi vn.mcnte 
aq uelle tepreno scgreg11clo do resto do pll.iZ 
pelas suas cordilhe'irns. 
. Não, isto e um projecto nacional, porque, 

SI passttr, desen vol verti. a prosperidade de 
grn.ntle p.wte do Bmzil e 1tdmir1t que se t.ente 
UI~IJ!trtu;at• smt tlecrdtt~·~o com o me~mo •li· 
t•etto •·nm quu cort·.,s trilms Mricanas vedam 
n Lodo o_ostmngeir·o, sob pem~ tio lllOI'tu·, ptts· 
ótlr tt Jlll]l!t SU"l'tttia que !\SSI 0 'littllt O l'eCilltO 
dt. " " es llllldO 11os mystol'ios da superstiçilo. 



li 

11 •• •• 

11 

I 
.. _ .. ;,'!""· .. ' •. ··• <:, 

SESSÃO Eil Ü DE JU~HO DE 1893 365 

'• Não, ~ Estado de ~!i nas Gernes e o Esl;ndo/ a.tropsllo e sem demora? Não é pnssivel ; nn 
de S. Paulo uiio entrnni uo 'porvir pot· ne f cidnde em que ~iio distriuuidns as mt)rcadorins 
nhumn portt1 travessa; n110, no coutrttrio, 1 importadas é que devem ser leitos os des· 
elles. veem rnsgat· pornnte os poderes dn. Uniãu paclios. · . . . . 
um grande portico e este grancle portko ó o Estn não ó ainda a maior vnntngem, porque· 
arco triumphnl do commercio e da industria, a. mais imp01•tnntc é que o commercio não pode · 
que em breve tempo hão de constituir a im- ter garantias mais sérias contra os furteis;' 
mensa riqueza dtl Republica. (Muito bom! q~1e_ se teem muJtiplicado, do que o despacho. · ,~ 
lf'Iuita bem! ) · eh recto pam ti nllu.ndega da capt tal.. . . 

O S1•. CocDho llod1·Dgucs podia 
lJem dispensn1··se de proseguir nesta di~cussüo. 
O Senado já tem o juizo Lbrn.ado. Mas, pela 
sua posição especial de autor do substitutivo, 
collocou·se o orador entre dous fogos-o do 
henrndo senador pelo Pu.rani1 e o (lo honrado 

. senador por Minas Geru.es. Em nttenção a.ns 
. collegas, o ot•O.dor é obrigado ainda a dizer 
alguma cousa. 

Nilo estranha nem censura, quanto ao hon
rado senador pelo Paranit, 11 tenacidade com 
que S. Ex.· tem combatido 9 projec~o, como 
si se tratasse de uma med1da per1gosu. ou 
pelo menos arriscada. Pelo contrario, o Ol'U.· 
dor admira essa tenaddade. Pl'incipia1•a por 
considerar o prqjecto em relação iJ. u.llandeg:> 
Ue S. Paulo e pede Q.O honrado senador pelo 
Paraná, competencia na _ma teria, para dis· 
tinguir entre o commercto exportador e o 
commercio importador do estado de S. Paulo. 

Póde-se dizer que a exportação de S. Paulo 
é quasi que exclusivamente a ~o cal'é e des· 
tinn·se ao pol·to de cmbarque,un!Co que po:>sue 
o estado-o porto de Santos, Como é possi_vel, 
pois, estabelecer-se os despachos na capital, 
com uma despeza que, si não triplicat•, pelo 
menos duplicara 1 

Demáis,o honrado senadot~ deve reflectit• que 
a compra deste genero se Jilz no porto de em
barque ; e as c11sns e~portadoras, c~jas sédcs 
estão em S. Paulo, so teem nessa CJdu.dc, se· 
gundo informam no orador, us ttmost.rtiS de 
suas mercndorüts, Mesmo, porem, que se 
li.lç•a.negocio nhi, ti entrega é sempro no pol'
to de emlJnrque. · 

Como é, pois, possível deslocai' este com· 
menciGl Glo porto unico de S. Puulo? 

Por consequencin, niío se deve deslocar da 
Santos os d~spa~lws ~laquel.le gonero de ex
portação, que e q tULSl o muco du estado de 
S. Paulo. 

Agora, quanto ao commercio ~le ~mportu.r;ã_o, 
o caso ó cliiferente: as C!1Stts pt•mctpnes est11o 
em S. Pauln, llll capitlll, onde se t'uz tt distri· 
buiciio dtts nwrcadoritls importntltls pelas diJ'. 
íbl'<~nte.s cidu.cles do itlterior. Que Vllntngom lm 
que ,justiflq ue ~~ olJrign~iío do.,~t' commereio tet• 
agent8s tle~paclianttlS o pt~s;uns BllctLl't'<•g·atlas 
tll:l tuas neoo·ucios na AllímtlegtL de Suntus, caso 
~ mlmitt~ que 11 Allitntl•·ga de Su.ntos pútle 
dar vtt~iio ils tmH·cttdoritts impm•tnclas, sem 

Comprebende o Seunclo que a fi.,calisaçiío da 
alllltulega niío é po~sivel sem se abrirem os 
volumes; si estes volumes ficnm com vesr.igios 
de violn~iío, verificando·se o roubo na estação 

"• 
'· 

do dsstino, que é 11 capital do estado, ahi vem 
n. duvida sobre si· o roubo se fez na estrada de · ·· ·• 
ferro ou ntt Alfandega de Santos. . 

Ct•eando-se a nl!U.ndegn em S, Paulo, esta 
desvttnttlgem desapparece para o commercio; 
e si a allitndega traz v11ntagem ,Para o·com· 
mercio importador, o projecto esta justificado 
q nanto a S. Pnulo. , · 

Passa o orador a provar que 11 questão de 
despezas não é que devo imperlir a creaçüo '',o" 
desta al!l\ndega, porquanto, pelo SeU substi.,. . ,:r, 
tutivo, não su o e,stado dat•:i o edificio em que 
ella tem de i'unccionar, como ficar:ir•eduzido 

·, .~. 

o pessoal da do Santos. Por este modo. as 
despezas não serão g·randes. 

Tmtu., em seguida, o orador da creação da 
alfandega em Juiz de Fora, confr.ssando que · ' 
não se sente agora tiío ti. vontade como quándo ' 
defendeu ti, de S. Paulo. Mas, o estado de . 
l'IIinas niío tem alli.lndegn nenhuma o. tem re· 
clamado repetidas vezes. E' menos justifica vel, 
re[)ete, a creaçiio desta alfandega; mas, uma 

~· : vez que é. tiío reclamadl1 pelo estado, o orador 
não deixarti, de votai-a, sujeit.ando-se o estaclo .... 
dQ Minas :is condições da creaçiio da alfandega 
de S. Paulo, embora a despeza a fu.zer na· 
quel111 sqj11 menot•. · 

Chegou o momento de referir-se o orador a 
emenda. do honrado senador, suppJ•imindo o 
art. 4" do substitutivo o justificada. c11m o 
apoio do art. 12 da lei que S. Ex. leu. Mas 
o Congresso tem o direito de alterar, revogar, 
suspender as leis; logo, tem o direito de sup· 
primit• a delegncit1 fiscal do Ouro Preto, 
creando a nlrandegn de Juiz de J.i'óra. Na di· 
stnncitl cm que fica est[l cidade du.quellu. e com 
as litcilidades ele conununicaç•ão, os empr~
gados flscaes do uma podem JU.zer o serviço 
na outt•tt. · 

O fim do.orndor era sntis!ilzer ús necessi· 
dades dos dous estados, conciliando as opiniões' 
no seio do Senado. Com o substitutivo que 
apt•eset1tou, julga tel·o conseguido. 

Ningncm mn.is pcLlindo a pu!twm, eneel'l'll· 
sa t\ d iscus~üo. . 

Cc•n.-;ultado, o Senr.ulo consente na retira.da 
du. emenclu petlitltl 11elo S1•, Am.erico Lobo. 

. "~ 
' 
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E' approvado o substitutivo, que jti o havia 
sido em 2" discussão, salvo as emendas das 
srs. Antonio Baeno. e Americo Lobo. · 

E' app,.ovada a emenda do Sr. Antonio 
Baena ao art. 2•. · · 

São successivamente rejeitadas as emendas 
dos Sr. Americo Lobo aos arts. 2" e 4•. 

Fica prejudicada a proposiçilo. 
E' adoptado o substitutivo com a emenda 

approvada, e vae.sei' 'enviado á Camara dos 
Deputados, indo antes ó. commissão de redac· 
,çilo para redigil-o. 

Se,.,.ue-se em I" discussão e é sem debate 
approvado, pum passar U. 2", · indo antes á 
commisslio de tlnanç,as, o projecto do Senado 
n. 11, de !893, autorisando "g'l!lVerno a prestar, 
por conta pot• conta da verba - Eventuaes
do orçamento da despeza do Ministerio da 
Fazenda, do exercicio corrente, um auxilio 
pecuniario, não excedente de I O: 000$, ao 
Instituto da Ordem dos Advogados Brazileii•os, 
afim de poder inaugurar tt-Exposição de tra· 
balhos i t~ridicos-·que.,pretende realisar. 

Segue-sé em 2" discussão, com o parecer da 
commisslio de justiça o Iegislaçlio, a propo· 
sição lia Camara dos Deputados n. 5, de 1893, 
approvando as divisões de district~s eleito~ 
raes, organisadas pele Poder Executivo, para 
diversos estados e para. o Districto Federal. 

Nilo havendo quem peça a palavra, encer· 
ra-se a discussão, adiando-se a votação, por 
falta de numero legal. 

Exgottadas as ma terias da ordem do dia, o· 
Sr. presidente designa para a do d!a I O: 

Votação do parecer n. 41 de 1893, da com· 
missão de finunçns, indefel'indo a petição em 
que Munoei Luiz de Mesquita pedia concessão 
de uma loteria extraordin;tria ; 

Votaçilo em 2' discussão da proposição da 
Camura dos Deputados, n. 5 de · 1893, appro· 
vando as divisões de districtos eleitoraes orga· 
nisadas pelo Poder Executivo para diverso:! 
estados e para o Districto Federal; 

I" discussão do projecto do Senado, n. 13 
de 1893, que amnistia todos os indivíduos que 
tomaram parte na sedição de Cabllio, no. 
estado de Goyaz ; Segue-se em 2" .discussão, com o parecer da 

commissão de.ftnancas e é sem debate re,iei· 
, . tada e vae ser desol vida á Camara dos 

1

,., ' · De1mtados, a proposiçlio da mesma camara, 
111 discusslio do projecto do Senado, n. 12 

de 1893, regulando a acq;uisiç.ão e engajamento 
d.e trabalhadores asiaticos ; \:: . n. 1 de 1893, autorisando o Presidente da 

·, :. ReiiUI>lica, a 1•efundir a Consolidaçãe das leis 311 discussão da p!'Oposição da Camara· dos 
Deputados, n. 131 de 1892, autorisnndo o 
governo a contractar com o engenheire civil 
Melville Hora diversas obras no porto do Rio 
de Janeiro. 

~,; das alt'andegas. i:~troduzindo as dis posir;ões 
1/':·. . constantes das leis em vigor, e tomando outras 
:c·i: , providencias. · · 
1t:.: ··. Segue-se em 3' discussão, a qual encerra-se 
:1 · sem debate, a proposição da mesma camara, 

f 
· n. 63 de 1892, autorisando o governo a man-

Levanta-se a sessão ás 3 horas e 15 minu· 
tos da tarde. 

' ·.·· dar pagar ao a.Ueres honorario do exercito 
: ·: . - Antonio Paes de Sá Barreto a quantia de 

1. • 2:592$, por clifferenças de soldos atrazados, 
,. que deixou de receber. 

~\ ,, 

' 

.. 

Annunciada a votação secreta e corrido o 
escrutínio, recolhem-se 32 espheras, sendo 29 
brancas e 3 pretas. · · 

E' n. proposiÇllio approvada por 29 votos 
contra 3, sendo adoptada. vae ser enviada i• 
sanccão do Sr. Vice·Presidente da Republica. 

Acta Bill 10 de innM de 1893 

P1·esidencia do Sr, Prurlonlo de Mo1•aes 
( uice·pl·esidenee) 

Seguem-se em discussiio unica, a qual en
cerra-se sem del.Jatc, o parecer n. •li, de 180:3, AO· meio-dia comparecem 14 Srs. sanado· 
da commissão do Jlnançus, indeferindo a JlC· res, a s;1ber: Prudente de Moraes, João Pedro, 
tiç,ão em que Manoel Luiz de Mesquita pedia Gil Goulart, Souza Coelho; Joaquim Sarm~n· 
concessão de umtt loteria extra01•dinaria. to, .Joiio Cordeiro, Jose Bernardo, Almeida 

Annunciada a votaçilo,vorifica-se não haver Barreto, Firmino da Silveira, Manoel Victo
mais numero puru deliberar, pelo que se pro· rino, Sald11Uha Mar·inlio, C. Ottoni, Rodri· 
cedo U. c!Jam<Lda dos St·s. ~euudorcs, ![Lle com· 'gucs Alve~ o 1t11ulino I-!orn. . . 
pareceram iL sessão (42) e ·deixam ele respon· Deixam de comparecer com causa partici· 
der os Srs .. Manoel Bar•atn, Elyscu Martins, puda os Srs. Antonio Baena, Francisco !"fa· · 
Jose Bern:trdo, Oliveira Galviio, Amaro Ca- clrndo, cunha.Tunior•, Gomen·oro, JoãoNetva, 
valcrmti, João Barbalho, Coelho o Campos, G;aspar Drummond, Virgílio Damusio, Ruy 
Domingos Vicente, Suhla.n h:L Marinho, Silvu. B:trbosa, llfont.l'iro de Bu.rros, E. Wandenkolk, 
Cancdo.o U. elo Amaral (11). Joaquim do Sonztt, Aquilino elo Amaral, Ge· 

Fica adiada a votaçiio. ncroso Marques o Pjnheiro Machado; e sem 
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causa participada os. Srs. Thomaz Cruz, Nina 
Ribeiro, Manoel Barata, Cruz, CoelhG Rodri· 

• gues, Elyseu Mo.rtins, C11tunda, Theodoreto 
. Souto, Oliveira Galviío, ·Amaro Cavo.lcanti, 

Joo.quim Pernambuco, Jorro Ba.rbalho, Rosa 
Junior, Coelho e Co.mpos, Domingos Vicente, 
Q .• Bocayuva, Laper, Braz Carneiro, Joaquim 
Felicio, Americo Lobo, Aristides Lobo, Cam
pos Salles, Silva Canedo,. Paranhos, Joaquim 
Murtinh~. Pinheiro Guedes, U. do Amttral, 

· Sant•JS Andrade. Esteves Junior, Luiz Delfina, 
Ramiro Barcellos, Julio Frota e Messias de 
Gusmão. 

0 SR. 1• SECRETARIO declara que n[o IHL 
expediente. 

•:.-:. 

30" s~ssao em 12 de JnnhO de 1893 
' ' Presidencia do Sr. Prud.ente de Jlloraes ., 

7
, 

( vice-presidente). . . .- .: 
• I,: .. ~ 

·, ·. •. ~ -:r; 
SU~niARJO-CI!Omnun.:.. Lolturn uns nctns-Exvn· : ··,_'; 

nmNTg -Pnreca.1ras- Communicnt:ão do ~~·. Dnonn.-
Pudhl o da Sr. U. elo Atnnl'nl-OnDim no DIA -
Vutnçito do pnrecot• n, 41-Votnci!o dn pl·oposiQã.o n. 5 
-HequorÍlnQnto !ln Sr. Drur. Cn.rnairo - Votnçiio 
dn·p1•ojocto 1lo Sunndu n. 13-Votnçii.o do projscto 
n. 12-Hcquor•imentn elo Sr. J'.lyseu ~IrLrtins-:.-tu dis .. · 
cugsfto da. proposiÇiLo h. · i31..:..·Emendn.s-Discursos 
dos 8rfi. C. Ot~oni, Joiio Noivn., C. Ottoni·e João~·:.
Neivn.-Adlnmonto dn. discussfi.o. 

o SR. 2• SECRETARIO declara que não !la Ao meio·.dia comparecem os 33 seguintes. · ·:·~: 
pareceres. Srs. seno.dores : · .. ::•·, 

_ · Prudente de Moraes, João Pedro, Gil Gou- · • 
O SR. PRESIDENTE diz que, nao havendo. Ja1·t, Antonio Baena, Souza Coelho, Joaquim /'-

n:!;lmero legal para ~uncciona: o Senado, hoje Sarmento, Manoel Barata, Gomensoro, Coelho ' ''-G;' 
nao póde haver sessao.e convida os Srs.sen11· Rodrinoues, catunda, Joiío Cordeiro, José · .. :~1 
dor.es ~ occupar-.se _dos trtt~alhos de ~uas Berna~do, Oliveira Gaivão, Amaro Cavalcan- · ::;:-:; 
respectiVas ~ommissoes, e designa a segmnte ti Almeid:1 Barretô, Joiio Neiva, João !:lar-
ordem do d1a para 12 do corrente : bàn10, Gttspar Dr•ummond,Messitts de Gusmão, · .. ·' 

Votação do parecer n. 4I•de 1893, da com- Rosu. Junio1•, Coelho e Campos, Manoel Victo
missiío dé finanças, indeferindo a petição em rino, Braz Carneiro; Aristides Lobo~ Saldanha 
que Manóel Luiz de Mesquita peditt concessão Marinha Jo3;quim Felicio,c •. Ottonr, ;Ame1•ico' · ,"·\;· 
de uma loteria extraordinaria; Lobo, Joaquim de Souza, ~IlvDalCfianedo, Pa- .· __ : .. -.:_•_-.: •. ;.·.~ .• ~.-.. ~_.:·-·.:._ •. · Votação em 2·' discmsão da proposição da ranhos, U. do Amaral e LUIZ e no. . .... 
Gamara dos Deputados, n. 5, de 1893, ap· Abre-se a sessão. 
provando as divi,ões de districtos elcitoraes São succcssivamente lidas, postas· em clis· · .. -~: 
organisados pelo l~oder, Execufi.vo para di· cuss~o e, nã!l havendo obsef·vaeões, dão-se ·_:·.~-~-·.• vet•sos estados e para o Distr-icto Fedet•al ; · ~ , • ,. 

1" discussão do projecto do Senado n. 13, por appr1Wo.das as actas da ui tuna sessão e a · '· 
de 1893, que ttmnistio. to'dos os intlividuos do clia 10 do.corrente mez. 
que tomaram parte na sedi~ão de Ctttalão, Comp11recem durante a sessão mais os sete· .. :,,,~ 
no estado de Goyaz; ?eguintes Srs. senadores: Francisco Machado, ..... . 

I• dita do projecto do Senado n. 12,. ele Nin11 Ribeiro, Cruz, Elyseu Martins, Joaquim. -,;;,;: 
1893, 1•egu!ando a acquisíçilo e engajamento Murtinho, Santos Andrade 11 Esteves Junior.. . · §; 
de trabalhadores asiaticos; Deixam de comparecer com causa partici- '· ·,;;, 

3" clita da proposi~:ão da Gamara dos Depu· pada os Srs. cunha Junior, Joaquim Pernam- -·;·," 
tadosn. 131, de 1892, autorisando o governo buco, Virgilio oamasio, Ruy Barbosa, Mon"f·. 
a contractar com o engcnhoil'O civil Melville teh•o de Barros, Q. Bocayuva, E. Wanden, • ' 
Hora diversas obras no porto do !tio de Ja· kolk, Aquilino do Amaral, Generoso Mar- . 
neiro; ' ques e Pinheiro Mac!wdo; e sem causa parti· 

2" dita do projecto do Senado, n. 49, de cipada os srs. Thomaz Cruz, Theodoreto. 
1892, marcando o prazo, maximo, de 90 dias souto, Firmino dtt Silveira, Domingos Vi· 
p:tra eifectnar-se as elciçucs que tenham por conte, Campos Salles .• Rodrigues Al~es, Pi· 
fim o preenchimento llas vagas occorritlas no nheiro Guedes, Raulmo Horn, Ra.miro Ba.r· 
Congr•esso Nacional. . cellos, Julio, Fróta e Lo.pér. 

0 SR. 1" SECRETARIO dó. conta do seguinte 

EXPED!EN.TE 

Officio do Sr. senador Q. Bocayuva, datado 
de hoje, communicnndo que molestio. gravo 
cm pessoa de smt 11,milia obriga-o a p11rt.ir 

. ínopinndttmento pttr11. u. cidade de yaren9a, e, 
como presume que n sua· ausé!lcm seru-- p1:l!• 

. .. · 
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mais ele tres dias, pedindo que sojnm consicle- titlcnr no momento nctunl o sacrificio que 
riulu.s justiticacl~.s as falttLs _que det' -lutei· pnra el.la se pede do .Thesouro dn União i· 
rado. . . . . Constcler~.ndo q ne o estado que pretende'. 

TelegrammtL, expedido de B1tgé, estado do . crent• a um ':ersidnde a isso s~ O:bnlançou con
Rio Gt·ande do Sul, em data do 1 o do corren- tan(lo exclustvamente com os proprios recur
te mez, assim concebido: sos, desde que não fez depender a.· sua reso-

«Senaclor 1 n sam•et11rio-Seoado-Rio-Peço luçiio de a.uxilio algum da Uniiio i . · . 
· que submettais a, approvaçiio do Senado o pe- Considerando que jil. ci 1 avultada. a somma 
.. dido que Htço de ma1s um mez de licança, con· cons,tmida no orçamento dn. instrucção com as 
· tado de 3 deste m·ez, Saudo-vos. _,·unha Ju- instituições de ensino superior, cuja í'requencia 

ni•m>.-A' commissão de constituição e po- clio. a dia diminue, pelo. concurrencia dns fa-
dares. · cu!dacles livres, que nada custam aos cofioes · 

federaes i . 
Telegramma oxpeclitlo !le Santa Co.tharlua; Considerando que a recusa do auxilio actu-

em 10 do corrente mez, assim concebido: almento niio prejudica a possibilidade de pro-
«Senado-Rio-Tenente Nepomuceno Costo., tecçiio ou sulivenção futura quo.ndo as fino.n

deputado assemblei1 esttLdo acabo. ser violcntt\· ças da Republico. assim o pe1•mittirem ; 
mente preso com ordem de embtLrque sem 
pretcxta algum contra disposição lei Go'ngresso . E: de parecer o. commissão de finanças que o 
Federal no art 26 e 31 de dezembro de !89li proJecto no 6, concedendo o auxilio de 100:000$ 
em nome estado appellamos vosso patriotismo para fundação de uma universidade em Cury-
afim de ser cessado estado anarchia e respei- tibo., não seja acceito pelo Senado. . 
tada lei o Tenente, Sat/.es· B••a::il, pre~idente as· 
sembléa-«lnteirado. Sala das commissões, 9 de junho de 1893.-

Telegrammo. expêdidÕ de Theresina, capí· Manoet Victorino:-.tl. C<tvalctmli (vencido). Ro· 
tal do esta.do do Piauhy, em 10 de corrente rlrirrues Alves.-Salclttnlta Marinho.- Domingos 
mez, assim conc~biilo: Vicente. · . 

· «Sr. 1• secretnrlo-Senado-Rio-Commu · 
nico-vos que installou-se hontem cam11ra le
gislativa esti1dO-Sttudo-vos-Ouritmo de Cm·· 
vatho, governador. -Inteirado. 

. . 
Officio do governador elo estllll.o de Perna.m· 

buco, da.ttLcto de 3 do co1•rente mez, a.grade· 
cendo· a collecçiio dos Annaes doo Semtdo do 
a.nqo pl'oximo p!tssado e o exemplo.r do Ma
nual elo senadO i', que lhe foi enviado i e, ou
trosim, remettendo dous exemplares da con-

. stituiçiío daquel!e estado e dns leis rn•omul
gadas ilo anno findo.- Archive-se e agrade· 
ça-se. 

Officio do govern~.dor elo estaclo de Sttnta 
Catha.l•ina, datado .de 5 do corrente mez, ac
cusando o 1•ecebimento do uma collecçii.o dos 
Annuaes do Sou!l.do do anno pnsso.do o tle um 
volume (lo Manu11l do so1w•tm· i e bem assim 
remettendo clous exemplo.res da constituiç,[o 
tttLquelle est!l.do.- Arcbiva-se e agl•acleça-se. 

0 SR. 2" SECRETARfO IÕ e Vli.l) i!Upl'Í!Ul' JltLl';1. 
ent1•arem na. ordem (las tN.balhos os seguin· 
tes 

t'AREOillU.ES 

No 513 - 1803. 

considern.ntlo que,. si o. Cl'an.~iLo do unut 
univet•,.id d~ constitue um llorn serviço pre· 
stn.tlo it instrucçfio supcrlot• do Daiz, nü.o é en· 
tl'etant.o neoessldndo innd!a vel que pogsa. jus· 

N. 57 - 1893 

A commissiio (le finanças niio desconhece os 
serviços que presttLram ao p11iz o esposo da 
peticional'io. e seus antepassados, mas, atten· 
clendo ii, circustrmcia de que o goso de um 
monte-pio já· ci um auxilio efficaz, e que o 
esttLdo linaneeiro do. União niio permitte, sem 
motivos muito poclerosoo, o augmento rios 
seus encargos, é ele parecer que seja indefe· 
r•ida a pretençiio de D. Jesuino. Lisbôa de 
Souza Meira, vit1vn do ex-senador João Flo
rent~no Meira de Vasco'tJCellos .pecUndo umo. 
pensao 

Su.ltt ehts commlssões, 9 tle junho ele 1893.
l!Iam.~t Victorino. -U o do Anmra!.- Rodri
gue.< Atves,·-Q. Bocayuvao- Amaro Caval .. 
cmltio . · · ... 

No 58- 1893 

O requerimento do agrimensor Alexandre 
Gomes do. Silva Chaves, sub-secretario· do. , 
Escola Polytecllnico., pedin?o dispensi1'cla.exi- .. : ·' 
gencto. do n.1•t. 123 do codrgo das dispostções 
cummuns ús instituições de Pll~ino superiilr;: 
appt•ovttllo pelo doct•eto n. 1.159, de 3 de de· 
zem~t·o Lln 1892, pn.ro. o tlm de ter direito ao 
accos,;o do que tr-n.t' o art. 124, o bem assim 
que. lhe sejttm extensivas as Vttntugens do 
ut•t, 293 do mesmo codig"o, nil<J pude ser atten
d!do. 
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0 o.rt, 124, que COncede ,Um direito nOVO, .O nismos e OS utensi\ioS necessariOS lL instalJa
de o.ccesso, nos sub-secretarias das institui· .çüo do serviço aduaneiro, nem antes que seja 
ções . de ensino superior, e'tá subordinado ó; incluída no orçamento da União a despeza dos 
exigencia do art. 123, que impõe par•a o pre· .vencimentos de seu pessoa.!. · 
enchimPnto .do' rererido cargo, a~sim, como· .. Ar C. 3' Na execução · desto. lei o governo 
,para o de secretariO, a posse d~ um diploma aproveita.rá os empregados addidos á.s repar~ 
de d~utor, bacharelo.u engenherro pelo esta· tições de fazenda e transferirá para a Alfan· 
b~lecrmento onde ha.Ja o .nome~rlo de func- ·dega de s. Paulo todo o pessoal que não .for 
c10nar ou outro que lhe seJa eq!lrpa.l'~do. · indipensavel á continuação do serviço da de_ 
. O art. .318. do mesmo codrgo d.rspen~ou Santos. . • . ..,. :· 

dessa ex1gencm . os actuaes .. funcc10nar.ws, 
sómente pa.ra. respeitar o direito que elles Art. 4.• Croadas as alfandegas de que'trata 
pudessem ter á permanencia nos cargos que· o art. 1• serão extlnctas as delegacias fiscaes 
exerciam. E' concebido nestes termos o artigo· : existentes nos mesmos estados. 

«A exigencia do gráo de doutorou bacharel, 
ou outras condições para o exeí·cicio rios Sala das commissões, 10 de junho de 1893. 

-Ametico Lubo,-Jlia110el Bm·ata. '·' cargos ou empregos que, por este regula· ··.; 
menta, depen:Jem daquellas condições, sorti. 
dispensada aos actuaes serventuarios elos O SR. ANTONIO BAENA (pela ordem)-Sr. pre· . · 
mencionados cargos ou empregos que nLío as sirlente, como. V. Ex. sabe, não me foi possi· 
possuírem. vel compa.reccr á sessão de sabbado, 10, e por 

Nt10 te1•iio, pordm, eUes direi~ o ele accessn isso nüo pude apresentar ao Senado uma carta 
aos cargos .ou empregos superio1·e~, p~ra os em que o illustre senador, o Sr. João Barba.· 
qw:tes s-. oxijam a.1 condições 1·deridas.» lho, pedia-me para communicar ;i, casa que 

As vantagens do art. 295 são applicaveis. nüo podia comparecer á sessão desse dia por · 
sómente aos professores cathedraticos, sub- achar-se incommodado·e hão poder sahir por 
stitutos e secretarial ; a lei excluit1 positiva- causa do mó.o tempo. , . 
mente os sub-secretarias. Faço esta. communicação hoje, para dar esta. 

Conseguintemente o que dese,ja o peticiona· explicaçiio ao nosso honrado collega, 
rio é um favor pe>soal contra expressas dis_. . . 
posições lsgass; não póde sar attendido. O SR. PRESIDENTE diz que o Senado fica in· 

E' este o parecer ·das commissües reunidas teirado. 
de instrucçiio publica e de finanças. o SR. UBALDINO no AMARAL- Sr. presi· 

Saio. das commissõas, 9 de junho de 1893. dente, tendo impedimentoeffectivo para fazer 
_ jlfanoct Victodno.- A. Cavatcanli,- Q, parte das commissões desta ca.sa; requeiro· 
BocaJ;uva.-Rodrigues ,Hves.-U. elo Amaral. ser exonerado das de finanças e de redac· · 
-Jo~quim M~wtinlw. çüo. 

0 SR. PRESIDENTE- 0 Sr. Ubaldino do 
O mesmo Sr· 2" sec1•etario lê e ·fica sobre a Amaral, allegando te1• motivos para 1ião con~ 

mesli. paro. ser discutido na sessão seguinte tinuar a fazer parte das commissües do Sena
depois ele impresso no Dia1'io elo Congl·esso a elo, 1•equer dispensa das de finanças e redac· 
seguinteredacção çüo. Vou consultar o Senado. . · . 

N. 59-1893 

Emenda do Sencttlo d p1•oposiçao. ela CamGI'a 
dos Dàptttado,ç, que autol'isa o Presidente rla 
Repul;lica a c1·ear umn alfandega na capital 
do estaria de S. Paulo e ouwa na cidnrle de 
Juil de Fch·a, 110 de ll[inas Ge1•acs. Substi· 
wa-se pelo seguinte: 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 • O governo estabelecerá uma ·a!f!tn

ue"'a na capit11l do estado de S. Paulo e outra 
na0 cic!ttdede Juiz de Fóra, no de Mino.s Ge1•aes. 

Art. 2." O provimento dos empregos clessas 
alfandegas não ~or·ti feit.o antes que o govei'nO 
do respectivo estado oll'ereça ao federal um 
ediflcio com a capacidacle, a mobilia, machi· 

Slll:-.'AUO 47- Y, l 

Consultado, o Senado nüo concede a dis
pensa. peclida. 

0 SR. UBALDINO DO AMARAL- S1•. presi· 
dente, invoca novamente a benignidade do 
Sena.clo e as traclições, segundo as quaes se 
nunca tleixou de conceder exoneraçiio a 
quem tlecltwa que tem impedimento elfecti· 
vo, como decla.rei. 

0 SR. PRESIDENTE- 0 Sr. Ubalclino do 
Amaral insiste no pedido ele dispensa das duas 
commissüos. Vou consultar de novo o Se·. 
nado. · 

Novamente consultado, o Senado não con
cede a dispensa poclida. 

0 S", PRESIDENTE,.... 0 Senado continuo. 
a recusar a dispenstt podida pelo nobre se ... 
nador. 

• 
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ORDEM DO DIA 

Annunciacla a votaçü.o e posta o, votos, ci 
approvatla u. conclusão do pttrecei' n. 41 de 
1893, da comrni~são de fitlançtLS, indeferindo 
a petição em que Manoel Luiz de Mesquita 
pedia concessão de mmt lüteritt extraorLii
nai•ia. 

Annunciada a votação, em 2" discussão, da 
prJ)posição da Cttm11rn dos Deputados n. 5 de 
1893, approvando as divisões de districtos 
eleitoraes orga.nizadas pelo Poder Execnti vo 
para diversos estatlo> e p:tt'a o clistricto le· 
dera! e posta. a voto3, e approvada a prop ,. 
sição, e, sendo adoptatla, pass11 i1 3·• dis
cussão. 

0 SR. BRAZ CARNEIRO (pclr~ 01'd1m1) requer 
dispensa de interstício para a. 3" discu ,são da 
prOJ!lOSição. 

Consultado, o Senado concede a dispensa. 
Segue-se, em I" discussão, e sem debate 

appt•ovado e pm'rt a 2·•, indo previ tmente ios 
commissões de constituição e poderes o ele 
jnstiça, e lcgis!aç>1o, o projecto do Senado 
n. 13 de J 893, que amnistio. todoo os indi
viduas que tomltt•am parte na setlit:iio de 
Catalão, no estttdo de Goyaz. • 

Segue-se ern 1" discussão, é tambnm sem 
debo.t~ appl'ovado e passa a 2•, indo antes its 
commtssues de saude publica, estatística e 
colonisa.ção e de flnttnças. o projecto do Sena
do, n. 12 de !893, regulando a u.cq uisiyão e 
enga,iamento de tr~Lb11llmdores asiaticos. 

O SR. ELY"Eu M,\RTINS (p··l·•· orrlt!in)- Peço 
a V. Ex. que l'~ç:tremer.ter com este projecto, 
que temtle h· ás re~pcctiv;ts commis;;üas,um:t 
represent;lçlio que apresentei aqui u ttnno 
passado relativamente !LOS lu.vrudores e agl'i
cultor•as do Rio elo Janeiro. · 

Essa representação lbi impressa no jornal 
ela casa., segundo determinação do, mesu. do 
Senatlo. 

A rcpresentnção vae seJ• remettidtt its cit.;tdas 
comm issües. 

Entra em 3" rliscussiio, com a emenda. ap
lll'ovada em 2', a proposiç:ão tht CamtWlL dos 
Deput:tdos n. 131 da 189:.l, autm•isttntlo o go
verno a. contractar com o engenh;iro c r vil 
Mel ville Hor•:t r li vars<ts obras no prwl;n rlo Rio 
de Janeiro. 

0 SR. CHRISTIANO 0TTONI-... o 2° é, que pOS• 
sue hnje " commis.,ão um complexo de inlbr
mações e documentos que esclarecem comple
t•Lmente a quesriin em todos os seu:J pontos e 
que eram desconhecidos quando se lançou 0 
parecer e entrou o pt•ojecto em 2" discussão. 

A commissiio sente necessidade de justill· 
car-se perante o Senado, porque o seu pare
cer Jbi completamente deficiente e cheio de 
lacunas. 

S1 sott~essem_os o que hoje sabemos, esse pa
recer ser· ta mm to outro, não alterando a con
cltrsão, que seria. a mesma, mas demonstran
do-tt com maior efllcucia. 

Os clocumentos que da Camara dos Srs. 
Deputados ac<>mpanlmram a esta casa o pro
jecto em discussão foram unicamente o re
querimento da parte e o parecer da commis
ssão ; mais nada. 

O requerimento consiste em um pequeno 
consitfc,·and•-•m. relativo i1 supposta utilidade 
d>ts. obras pr·opostas; seg-uido elo projecto 
redigido por artigos, como si o peticiona rio 
tivesse iniciativa parlam •ntar. 
. O parecer da commissão adoptou este pru
,]ecto; com pequenas modificações o lez seu, 
estava no seu direito; e justificou-o com uma 
longtt diserta~ão, com a devida venia, muito 
mais bonita. do que procedente. 

0 SR. JOÃO COROE RO-Apoiado. 
0 SR. CUR!Sl'IANO 0TTONI-São estes OS do

CU 1~en r.os <1 ue nos vieram : petição e parecer, 
mn.1 S nau>L, 

Entt•et.anto_. na discussão da Camn.ra, lbram 
P."rltclos pr•oJectos congeneres, que tinham 
~Ido presentes ao govet'IJO, o qual os mandou, 
com parewores de pro!lssionaes, de amci
Jim·es que pam este ramo de serviço possue o 
gover•no. 

Os dous projectos foram apreciados no pa
recer du. commissão, que os despresou · mas 
não foram remettidos ao Senado. ' 

Os 11areces a elles relativos, que tambem o 
govet·t_lO _mandou, foram apenas citndos pela 
commts~tw ; nem ao menos ha no p11.recer 
uma ptliavra que nos diga si esses pn.recercs 
eram l'avoravei" ou eontrarios it pretenção. 

O SR. JuÃo CotWEIRO-Talvez não conviesse 
dizer nada. 

O SR. CnRISl'lANo OrroNI-0 Sen11.do não 1bi 
inl'or•mn.do e l10je a com missão jul,:n. sttbor que 
os p<Lrec.•res eram contrarias. 

O S•·· Chri,..l;i:ano Otttoui-Mensl . Mttis u.in_dtL, a_Compll.n_hil1 cleObl'llS Hydrau
BOnllores, cumpro um do ver tomando a ptL-) hca~, ~esstonarm por tttulo _o·:er~so da. con
lavra, impelliuo por dons motivo.~. it qmtl cess,tolerta ~o Sr. Conde de Ftgumredo, para 
mais imperioso: o i" o qno mt questl"to que se a constrncç,w do obr·~s. cxac_t~n~en~e com os 
tliscnte tenho 11 }lOlll'él de ser o l'elator d[o com- me~ mos fins d~ste Pt'OJecto, ~lu•.tglll 11 Cama1•a 
missão do oura~ publicn.s... UI~,, reclamnçuo, que por S! so ar~~: bastante 

_ . . pa.-n. conclemnar a prrtençno Mel vrlle, salvo 
O SR. .ToAO COIWEIRo-Mmto rnerecHhL• si se quizer• ct•ear conflicr.os entre emprezns, 

mente. p!Lr/1 depois pagar inclemnisaçõcs ... 

, 
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-------------------------------------------~ 
o SR .. ToXo CoRDEIRo-Como e costume. e responsavel pela conservação do porto como 
o SR cnr~ISl'IANO 0l'!'ONI.., como e cos- che!il da capitn.nht. Ora, esta authenticidade, 

·t b isto é, que elle escreveu o parecer, do ·qual 
tume, seg,mrlo accrescenta, e mm 0 em, 0 consta que fez estudos sérios de sondagens e 
nobre senador que esta a meu lado. outros para escrevPI-o, esta authenticidade 

Esta repi·esentitçilo da Comp 'nhía d~' Ohras estit confessad11 pelo emprezario, o Sr. Mel
Hydraulica~, que por si. só, repito 0 ~~stra- viU e Hora, em um artigo publicado com sua 
rei, era ma1s que sutnc1ente ~ara .reJeitar ~ . t , 11 
Proiecto, li> i à Cl1mara e nem menciOnada foi as~Igna ura no Jornal do Umnmercio, Diz e e 

" (18); no parecer da commissão respectivo. Não lia 
nos papeis que vieram a menor allusão a tal « Confessa o Jm·nal que acerca delle fôra 
representação· della só sabemos, porque a ouvida a Capitania do Porto e publica uma 
comp11nhia zei1tndo os seus direito11, dirigiu-se informação que não chegou a ser dc:da, ·mas 
ao Sanado e .iuntOli cópia da representaçüoque que era•.~te n11 respectiva secretaria. 
mandara aCamara, da qual não havia noti-. «Ao Sr. Mancebo, que fallecêra antes de 
ela. enviai-~ ~o respectivo ministro, succedeu o!!-

Não h•ro"o censura. a quem quer que tro capitão do porto e este certamente nuo 
seja p01• estas omissões, esquecimentos OU apoiou essa informacüo e DÜO fez obrn. COm 
como em direito melhor nome haja, cuja ella, voltando os papeis ao ministro sem ella 
causa ignoro, Cito o facto sómente em defesa ou com outra. » · 
da comm :s.;ão,que não recebeu a~ informações Aqui esta a confissão bem c111ra de que a 
necessarias para poder esclarecer o Senado, informação existe na secretaria da Capita,nia 
como e1·a de seu dever. . do Porto e que não foi expedida. por•r1ue o ca-

Hoje temos in!llrmaçõa~. de diversas fontes, pitão do porto f<~.lleceu e o succe~sor, diz o 
que apontttrei peremptormmente e de cada sr. Melville, não mandou a informação ou 
uma das quaes tratarei depois. mandou ouwa. 

Em pr•imeiro lol(ar, temos a discussii.o da O emprezario com uma innocencia~admira-
imprenstt, levantada e sustentada pelo Jo~nal vel parece ignorar si essa outrtt informação 
do Comme•·cio, que embora em alguns top10~s era a favor ou contra o seuprojecto. Disse 
de seus aJ•t.igos tenha sido tal vez por demais mais (contmúa a ler): 
vehemente, embora com lguma asper~z~ de «Em qualquer caso n. peça que se publica, 
estylo, é innegavel que prestou grand~s1mos por e;sa ou out1•a razão, não é peça official e 
serviço,; ao escla.r•ecimento desta questao. certo que por ella não deve fazer obra o Se-

O SR. CoELuo RonHIGUES-Apoiado. nado, sendo cer~o qu~ essa .informação foi 
, , dada sobre o proJecto iSimonett1. 

O SR. C~RI~TIANO OrroNI-E notoll~.que a «Acc,·esce que :-danc~:~bo não era engenheiro 
act1;1al reducçao do Jornal do Commercw tem e as suas asserções silo sem valor profis
sa.bid~ elevar est~ folha . a uma ai tura de sional. » 
au~rr~ade e ~e mfluenc1a que mmcadantos Aqui esta outra prova da innocencia do 
attmg1ra. (Ap_o.arlos.) , emp1•ezar•io: afilrma que a informação foi dada 
. Ao me>mo Jornal devemos outra fonte.de (e as,im confirma 2" vez que foi ella Ascripta) 
mf~r!_llações, que é um parecer do f,t~emdo diz que foi dada sobre o projecto Simonetti. 
c~p.!tuo de mar e g!lerra. Mancebo, entuo ca- Entretanto a informttçito começa por estas pa
pltao do porto, cu,Ja cop1a o .T01·o·al o~teve. por lavras (lê): 
sua repol'tagem, mas que parece nao twha . . . . 
sido ainda dirigida aogoycrno,poi'qu.e <t morte «S~cret11rm da. Cap1tan~a do Porto.-RIO d.e 
surprehendeu aquelle d1stmcto ofilclal, Jane1ro._d~zembro de 1~9~.-Sr. contra-alml-

- , rante mm1stro da marmha. 9 Sa. JoAo NmlVA-Nesse ponto, responde- «Em otncio de 8 de agosto de !892, jul.,.ou 
re1 a V. Ex cabalmente. est.a repa1•t'1ção necessario q"e o Bfi(Jenh~i~·o 

·O SR. CHR!STIANO 0l'!'ONI-Veremos. Tem·se J1:I l~illo Jloru. aprcsentasst~, am1oxa a ,<tia p··ti
dito que por este documento nüo se póde t'azer ç11o, os plttr~ tas om duplicata e bem assim 
obra, p~1rqu·! não é olllchtl. Mo quer dizer todas as minudench1s ~especificações rel11ti vas 
simplesm nte: nii.o chegou a ser remettido as obras do seu projecto, com referencia a 
otncialmente ao governo, porque tt morte sur· melhorar o porto do Rio de Janeiro, afim de 
prehendeu o co.pitüo do mar e guerm Man· dar um pare,·er fundtimentado na anaiyse 
cebo ; mas, como fonte de informa~ão, e de detaill'•dn. do t1•açado, orientnçilu e modo de 
todo indiJr.,rente examinar si o llocum•·Ilto é execução das ditas obras. 
ou não ofilcinl, unicamente ó necessario saber 
si e auth~ntico,isto e.8i aqueue papei exprime . ·~Enti·àtà~tõ.' e~·obêcii~dci~·~~ ·~õs;o· d~si>O.: 
a YQrdadeirtt opinião, o resulta.· lo dos estudos cho exaro.do na. petição rio mesmo sonhar, vem 
do capitão rlu mal' e guerra Mnncebo, que era esta reparti~~o expor seu modo de pensar a 
otncial ele grande conceito na nossa esquadra respeito do Jjj•ojecto ]folviUo llore,» 

. ., 
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Aprecie o. Senàdo :L corageúi com que o 
Sr. Melvillc Hora afllrma que o p11rccer se 
refere ao projecto Si11ior.uitti, niío ao seu. 
. E' cerebrina a rluvida sobre a com·petoncia 

de um ofllcial superior da armada clwfe da 
Capitania do l~ortn, p::trà nprecin.r obras. lly
draulicas propostas prn•a ci mesmo porto. 

Terceiro ponto de informaç:ües é um memo· 
ria! assignado, que o mesmo emprezario 
mandou distribuir aos senadores pelo que, 
jtilgo·me antorisado. a commontal-o, o que 
fàrei opportun11mente. 

Temos depois a representaçiío da companhia 
ele Obras Hydraulicas, a qual, se.:a-me per
mittidn a repetição, por si só bastaria par:1, 
tornar imp0ssi vel a decretação q uc se pre
tende. 

Em ult.imo Iogar !la umn fonte de inl'or· 
maçiio mais importante que todas as outras. 
O illustrado Sr. Dr. Paultt e Souza, ministro 
da via~iio c industrias, homem de pouca 
idade, mas que se vao tormtmlo notavel, 
como fui seu illustre pae, algum tempo mi
nistro da mesma pasta no tempo do Imperio, 
c como seu mais illustre avô, presidente do 
conselho do ministerio liberal de 1848; o 
Sr. Dr. Panln. e Souza, observando a poeira 
que se pretende 'htnçar nos olhos do Senado, 
.e não estando aindtt publicado o seu i•ela
torio, qne contem informações uteis it ques
tão, com louvavel zelo mandou extrahir o 
capitulo rela ti v o o o oJTercceu ao Sr. presi
dente que o fez distribuir nesta. c:~sit. Essa 
inlbrmaçüo do Sr. ministl'o do. viaçií.o e in· 
dustritts püc os pingos om todos os i i, como 
o Senado verú.. 

O estudo elas informações contidas cm to
dós esses documentos trouxe ao meu cspirito 
um11 convicção, que não sem algum acanha
mento exponho, mas peço licenç:a para dizer 
com 1'1•anqueza o meu pensamento : a con vic
ção é que o projecto Melville Hora nada mais 
é do que um dos Jll'Otluctos da febre de ap;io 
da bolsa, em rt ue ardeu esta pr•aç~L nos annos 
de 1890 e 1891· 

Era uma verrladeira epidemia de ;jogo, que 
::tssalton os espiritos a ta.! ponto, qm r,:;-ande 
parte da população ptwecitt ter cnlouqueciflo. 

O ftrror da Joga tino., a cubiça, n ambiç·üo de 
enriquecer sem trabalho subimm it ttltura 
descommunal. 

UM Sn.. SN:,>ADOit "- Mesmo it custa dos 
outro~. 

O Sn.. Cnms•rrANO Orro:;r - Or•ganisavam
se companhias para tudo, pam os Jlns mais 
extravagantas :'ts yczcs; orp;anisn.ram-se com· 
panhillS, emittimm-se capitaes, que SO disSe· 
ram subscriptos, no valor de m[Lis de um mi
lhiio ele contos. 

Eram companhias para tudo quanto se póde 
imaginar de vendavel, para tuclo quanto se 
com pro. ou vende. 

Fazendeiros que não podiam oü não sabiam 
organisar o trabu.lho livre, organisaram com
panhias pura vencler-lhes as suas fitZendas, 
pelo duplo ou prlo triplo do que valiam; con
feiteiros, a quem o negocio não rendia, orga
niravam compnnhias pa.rii vender-lhes as con
!eitarias ; e assim surgiam companhias de 
hora em hora, cnmo cogumelos. para tudo :. 
para vender pregos, para Jhzer piio, para fa-
bricar pasteis e bombous, para tu1o. . . 

Jti. no fim da crise teve até alguem a 
idé:1 de orgo.nisar uma em preza pn.ra mono
poUsar o s~rviç:o de engraxar botas e sapa
tos (riso), inas esta ultima extravag·nricia não 
chegou a realisar-sc, pot·que parece já ti
nha começado a degririgolada. 

UM SR, SENADOR- Mns ainda resta esta. 
0 Sn.. CURISTIANO ÜTTONY - A febre não 

at cou só aos jogttdores da bolsa, ma~ inf~lis
mente a muitas pessoas de todas classes so; 
ciaes: subiu a tal griLo que eston persuadido; 
si naquella hora climaterictt o Sr. Meiville 
Hora, em logar elo vin.d ucto para a ilha das 
Enxadas, se lembr·u.sse de org[Lnisar uma ein
prez;t de aerostatos para es1abelecer uma Ji. 
l'llut de communicaçfLo regular entre a terra e 
os planetas (riso) .•. ; 

0 Sn.. CoEr,rio RoDRIGUES.....;Apoiado. 
O Sa. CnrnsTIÀNO OTTciNI- ... iicharia toma

dores de acções com a mira no agio, e esse 
llwiam as primeiras intmdas, das quaes, já 
se ~abe; sahiria o premio da encorporação, 
aliás verdadeira extorsão, porque era. contra 
a lei expressa. 

0 SR. COELHO E CAMPOS-Apoiado. 
O SR. CnmsTIANO. OTToNr-E' a isto que at

tribuo este projecto. Entretanto, cm home
nugem ::t Gamara dos Srs. Deputados que, mal 
inlbrmadtt, mas acredito que ein boa le o 
votou; em hoinenagem tambem ao .nobre se
nadot•, quo defenderi o projecto com o calor 
de homem convencido ... 

O SR. JoÃo NEIVA- E ainda estou. 
O Sn. Cm\!Sl'IAl'\0 0TTONI- .•. ttbn.mlonarei 

por ora este ponto de vista e procurarei ex· 
ttminar o projecto em si, sem prescrutar inten
ções. 

O Sn.. JoÃo Ng1v .A. - Isto, sim, nhi acom
panharei a V. I~ X. 

O SR. Cmusi'IANo Ül'TONI- Sim, senhor. 
Pam rste fim eotwido o Senado a Jhzer um 

passeio desde a Pl'ainl!a ató a, ilha das Enxu.
das pelo viaducto LIO Sl'. Mel villo Hol'IL. 

EncontJ·amos em primeiro lagar· 1111 Prainha 
os grandes twmazens com Cttpacidado pura 
vinte mil tonelaclus de mercadorias. 
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os~. ,JOÃO NEIVA- Na Prainha não, na 
ilha. 

panhias entrem em conflicto, porque ahi estó. 
o Podet· Judicil1rio ·para decidir. l\1l1S, e.m 
primeiro l9gar, crear contlictos e demandas 
porque ha juizes qt1e ··as julgue.m, ,não tem 
sen•o commum; em segundo Jogar, quando o 
Poder Judiciaria clecitlir que a concessão pos
tm•ior prejudicou os direitos da concessão o.n.,. 
terior, sendo elll1S feitas pelo poder public.o, 

o SR. cnmsTIANo OTTONr- TJ.mbem nn. 
Prainha. · 

0 SR. JoÃo NEIVA-V. Ex. leia o projecto. 
~ SR. CJirusTIAt:~O 01'TONI-Ne,m é possível 

derxar de !la. ver la armazens; .. 
quem paga. a ind~mnisaçüo e o· Thesouro, 
( r1poiudos.) 

O SR, JoÃo NEIVA-Nilo são armazens. 
· O SR. CnRIS1'IANO OTTONI:-No proJecto ate 
se· 1'J.lla em desr.tpropria.ções para esse Jlm. Ma.s 
nã~Haça.mos disto questilo.: refiro-me :.'t edifi· 
cação, qua.lquer que seja, tL qua.l vem ter o 
famoso viaducto. 

Esse ponto· nao póde ser actua.! mente ac .. 
ceita para a cqllocação ·do estabelecimento, 
por·que isso e irnpossivelsem abertura de uma 
larga rua, que nilo existe, comrnunicando 
o bairro da Prainha com os centr·os commer
ciaes da cidade. E esta obra addicional não 
pódo ser t'djuciada ao Sr. Melville Hora. 

Primeiramente a abertura dessa. com muni· 
cação em tunel, por baixo do morro de Silo 
Bento, é impossível sem estragar a caixa 
de agu:t que alli existe e que abastece uma 
popula~.ão muito densa em roda do morro. 

Fallaram em collocl1l' o tunnel a 500 me
tros da caixa de agua ; mas o morro nilo tem 
500 J~etros de ll1rgurl1. 

0 SR. JOÃO NEIVA dó. um l1parte, 
O RR. CIIRISTIANO 0Trom-Quem for fl).zer 

um p:~.sseJo a Petropoli~, seguindo pela rua 
de Silo Bento, que acompanha a Li•a,Jf]a, 
do morro, desemboca,ndo na rua da Prainha 
e voltamlo pn,ra o largo, vê logo qua,nto é 
pequena a. dista,ncia, da esquina, ató ao muro 
elo arsenaL; e é pouco ma, is ou menos essa a 
la,rgnra do morro ; niLo tem mais de 200 me
tros. 

O morro não olferece, pot•ta.nto, capacida
de para. debaixo delle ser aberto esse tunncl, 
sem risco pam a caixa, de agua ; é esta uma 
das poeirl1S que o empreiterro quer lançar 
aos olhos do :Senado. 

O SR. JoAo NEIVA- l\Iostrarei :10 Senado o 
ponto em que ha ele ser collocado o tunneL 

O SR. CI.JRISTIANO 01'TONI - Falla,-se elo 
alargamento da, rua de S. Bento. E' ob,jeclo 
do u:.1111 conccs;i1o, que não estti. decla,rada 
c~.tduca.. Não conheço essn, coneessão, nem a 
pesso11 do C011cession11rio; mas são direi to;; 
a,dquirtdos, que não podem ser despre>ados. 

Mais a,deo.nte h a a concessilo do tunnel para 
a Sande na direcçilo da rua dos Benetlictinos, 
feita, si não me illude l1 minha memoria de 
velho, cm lia,sta publica aberta pela Ca.mara 
Mnnicipt\1. 

Portanto, esta concessão· a,ddicional não 
póde ser feita, ao 'Sr. Mel ville Hora, sob pena, 
como ha pouco eu disse, de crearmos con
flictos para depois pagarmos indemnisações. 
( ilpoiactus.} · 

A consequencia e que a entrada do via- · 
dueto, nilo póde ser collocada na Prainha; 

Isto me pa1•ece~ da maxima evidencia. 
Cl10gamos ao caes, ó. entrada do viaducto. 
Existo concessão comprada, a,dquirida a 

titulo oneroso por uma companhia para um 
caes corrido desde o extremo do Arsenal de 
Marinha :ité ti Ponta do Caju, comprehen· 
dentlo es>a cabeça. do liJ.moso viaducto. 

Por consequencia, .concedel·o e crear outro 
conflicto. · 

Tambem se me disse, não sei quem, tam
bem jú. se me apresentou este a,rgumento: · 

«Ma.s a compllnllia est.ó. arruinllda, nüo tem. 
credito, não póde fazer o caes.» · 

Não sei sl isto é exacto ..• 
0 SR. ESTEVES J GNIOR.-A companhia obteve 

agora, um em prestimo. 
O SR. CnmsTIANO 0TTONI. . . mas, por 

argumento, admittamos que seja exacto, qu~ 
a. companhia não tem cu.pital e não tem cre· 
dit•' para iilzet• o caes. Mas, si o governo con· 
c~der o mesruo caes ou parte deste l1 outra 
con;panhia,, a, primeira. :viró. dizer:« Eu ia, 
li1zet· a obra ; quem mata o meu cr.edito .4 
essa. competencia que o governo me oppõe; 
venha, llOis, uma. imlemnisllção. » · 

Portanto, nem os nrma,zens na. Prainha, 
nem o t,·apiche entrada do viaducto podem 
ser decretados. · 

Embarquemos no vio.ducto, em viagem 
pa1•a n ilb' das Enxadas. · 

A commissão notou nesta obra um só · de· 
feito, isto é, perigo de obstt•ucçiio do porto . .O 
muito habil capitão de mar e guerra, Man
c .. bo notou outro, que não tinha, occorrido ó. 
comrnissão: ó a immensa p~rturbação que l1 
obr·a opporó. nos navios de eommercio que 
cir·culam naquelfa, pa1•te da bahia, e que na 
mtliO'' pal'te pa,sam entro o littoral ea illt~~o 
dtt~ Enxadas, dirigindo·se ao ancoradouros 
acima ele S. Bento e aos muitos tl'llpiches par· 
ticulare.•, que existem naquelle bairro. 

Jó. se me disse, jó. ouvi a um dos defensores 
L!o projecto, que nilo importa que .essas com-

Mu.s, vamos ao defeito que a commissão jà. · 
tinha notado. · 
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Tem-se allegado, quanto ao perigo de ob
strucção, que o honrado senador pela Pam· 
hyba refutou brilhantemE~nte essa objecção. 

Ora, o Senado, sem duvida lembra-se, por· 
que costuma, com toda razii.o, ouvir com 
muita attenção o nobre senador (npoial/os), o 
Senado lembra-se que a unica al!egação sua 
consistiu em provar, aliás com muita prort· 
ciencia, que existe naquella parte da bahia 
ama corrente submarina de lodo e detritos, 
lenta mas continua, procedente de enxurrn.das 
e dos rios do reconca vo, que antes de des
embocar na bahia a.travessam vastos panes, 
corrente que tende constantemente a dimi
nuir-lhe o fundo. 
. Eis o que só provou o nobre senador. 
, Mas a conclusão logica de facto diametral· 
mente opposta a que sustentou o nobre sena· 
dor, é justamente por trazer a corrente ma
terias solidas em suspensão que qualquer 
obstacu!o a ella opposto augmenta os preci· 
pitados e obstrue o porto. 

O SR. JoÃo NEIVA-Com a minha emenda 
não. 

0 SR, CHRISTIANO 01'TONI-Sias aguas cor
ressem Iimpidas, sem lodo, sem detritos, sem 
materias em suspensão, padsariam por entre 
os pilares da famosa ponte, sem nada depo
sitar no ftmdo. O argumento, pois, e vis i vel· 

· mente c1.1ntraproducente. 
O SR. JoÃo NEIVA - Pr•ovarei o contrario. 

. 0 SR. CHR!STIANO 0TTONI- Peço UO nobre 
senador que me desculpe si deixar de dar 
attenção a q mt!q uer , a pa1•te, 11 ue mereça 
resposta immediata 

O SR. JoÃo NEIVA - Sim senhor ; estou 
apenas dizendo que hei de responder. 

O SR. CrmrsTIANO 0TTONI- g• poasivel que 
isto aconteça, mas não o attribúa it falta de 
consideração com a sua pessoa : é que mi· 
nha audição é imperfeita e nem sempre ouç.o 
o que diz o nobre senador. 

O Sr. capitão de mar e guer•r•a Mancebo, 
na sua preciosa informação, 11ue, diz elle, e 
consequencia de estudos, sondagens, etc., a 
a que procedeu pessoalmente ..• 

0 SR. JOÃO NEIVA- Tonho aqui uma Cltr•
ta para mostrar a V. Ex., de 1829. 

O SR. CnarsTIANo 01"roNI diz o seguinte (ta): 
« E' evidente, portanto, que com essa ai· 

tura, como pelo espaçamento de !5 metros, e 
destinadas a comportllr grandes c1~r"·as (pois 
que sobre o viaducto corre uma estrada de 
íerro), não podem estas columnas ser dotadas 
de pequeno diametro e como ellas devem ser, 
só ao longo do viaducto, em numero de 180, 
não levando em conta o espaç.o rese1·vado it 
ponte gyrante, se conclue que ficam esta· 

beleeidos 180 obstaculos, que incessantemen
te formam b11ncos. 

«Mas não é tudo, -pelo mesmo ttrtigo a que 
nos temos referido e pela fulta de :J.tracação 
suffidente na ilha, terá o projecto de !evaraef
l'eito as pontes perpendiculares de oito metros 
de largura e de !50 de comprimento, distan
tes ent1•e si de 10•• metrr.ls e situadas no in
tervallo C·)mprehendido entre a ponte gyran
te e a ilha, o que q uer• signiJicar em uma 
extensão de 860 . metros o\ 

«Ora, cada ponte perpendicular• com 150 
metros exigirli. para sua snstent•tçiio 20 co
lumnas de ferro, e, como ellas seriio em nu
mero· na extensão de 860 metro~. ter·se-ha 
mo.is 160 columnas de fer·ro cheias de concre· 
to pllra dar log-ar a formação de novos 
bancos. 

«Será possível que, de boa fe, quem quer 
que seja possa sustentar que esta floresta de 
columnas, collocad:t na lnarcha de uma cor
rente, que p:ira maior damno, so ••stabe!ece 
nos clous sen tidoB, não pr·e,j udica o nosso por· 
to, niio dó. lagar á formação de graudes ban· 
cos e como consequencia a obstrucr;ão dessa 
parte dtt nossa bahia. ~ 

«Pois bem, nilo satisfeito ainda, com tantos 
meios de inntilisar a bahia, na p11rte compre
heudida entre a Prainha e a ilha das Enxa· 
das, o Sr. Mel ville Hora obr•iga-se ainda a 
construir uma p)nle gyrante de 40 metros 
.de comp.imento, apoiada no centro por uma · 
base ci!'cu!ar de oito~ metros. 

«0 que o Sr. Mel ville Hor11 não declarou é 
que esta secção circular de oito metl•os é a 
base superior de um grande pilar d~ alvena
ria,cujo diame tro inferior não pótle ser menor 
de !O ou 12 metros : visto que, a 521J da Prai
nha, onde deve ser estabelecido e>te mons· 
kuoso pilar•, a profundidade do. ttgua ó de 
12"',5, o que lhe dit uma altura superior a 
15 metros. 

«E pretender-se-lia tambem que um pilar, 
mesmo com oito metros,quanto mais com 101 
nilo seja um11 caus11 in!àlli vol de formação de 
banco ~ 

uNiio, o Sr. Melville Hora 1\lz um projecto 
SGlbre 11 pern11, cujo unico fito em trocar com 
o governo 11 ilha das Enxadas P·'r uma escola 
na vai no valor de 500:000$000. » 

Quanto U. obstruc~'ão do porto niio sei o que 
se possa oppor a essa autorisada int: .. rmação. 

Mais adiante cita M11ncebo obr~L semelhante 
já teita, que pr·~j Ltdicou o arsenal a ponto de 
quasi inutili~ar um estaleiro. 

Creio que este ponto, estiL bem esclarecido. 
Pouco direi da ilha, porque a ofi'er1~1t de 500 

contos pela escola dó marinha., creio que 
posso dizer sem exugJoraçuo, cahiu no ri· 
diculo. 

E quanto iL allegaçüo de incompetencin. do 
capitüo do porto por não sm' engonheiro, só 
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accrescentarei qne é de estranhar tal co· 
11rctada da parte do Sr. Mel ville, que nem pro· 
vou sm· eng~nlieiro. · 

4", uma via fel'l'ea que pomba em commu
nic11c;ão as docas e armazena com a EstrQ,da 
de Ferro D. Ped1•o H; 

O Sa. JoÃo NEIVA-Nilo prPcisava p~la nossa 
lei. O Sl'· conde de Figueiredo teve uma con
cessüo, entretanto nüo é engenheiro. 

5 uma area ele terreno, cont.iguo as docas, 
snffi~ien to partt a construcçlio de ediflcios des· 
ti nados ao commercio.» , 

Aqui estão comprehenclidas sem excepção 
todas as necessidades que o projecto Melville 
Hora diz querer sa isJàzer. 

O SR.. CnRISTIANO 0TTONI- Mas a que vem 
isto ao caso? Si notei 11 falta de provas da 
aptidüo profissional elo Sr. Melville, é porque 
elle absurdamente a nega ao capitüo do 
porto. 

Basta de via• luctos, ilha das Enxadas e es
cola de marinha; apreciemos outro documento 
por si só, como disse, basttwa p11ra condem
nar .o projecto. 

Pois o governo que o~tllorgou aquclla con· 
cessão para, de conform1dade com o plano de 
a.ntoridade reconhecida, satisfazer todas essas 
nccessida.des, como vae outhorgar essa mes
ma autorisação a otltra empreza que neces
sariamente \la de entrar em conflicto com a 

A Compnnhia de Obras Hydraulicas ... 
Peço 11 V. Ex. que me mande os volumes da 
collecçií.o de leis que compr.·.hendem setembro 
de 1889 a abril de 1891. (E' satis(r:ito.) 

O Sa. João NEIVA- A'concessilo foi feita 
no tempo da monarchia e modificada pelo 
Sr. ltuy Baruosa. 

O Sa. CuR.ISTIANO OTTONI- Em 1889 o go
verno approvou (é sempre o governo) um 
projecto de obras hydraulicas, de cujos 
pormenores não estou habilitado a dar noticia 
ao Sl:lnado porque não o conheço. Mas est•>s 
obras for·am plane,jadas prlo engenheiro inglez 
Jayme Brunlees, ele grande reputação no seu 
paiz e. neste. 

As ob1•as, portanto, estavam bem recommen· 
dadas e teem por fim satislazer exactissiml1• 
mente os fins que diz ter em vista o projecto 
Melville Hora. · 

Tal foi o ob.iecto da concessão !\li ta ao Sr. 
Conde de Figueiredo, poc· elte vendidtt á Com· 
panhia Ouras Hydraulicas poc• 3. 719 contos. 
A companhia esta senhora destu, conces~ilo. 

E' certo que está atualmente em litígio 
com o Conde de Figueiredo, pretendendo ttn· 
nullar a transterencia; mas isso nilo importa 
li. nossa q uestlio. · 

Si annullar a concessão translerida, volta 
elltL ao concessional'io primitivo. Portanto, a 
concessão estli. de pé, independe do litigio. 

Diz o decreto n. 10372,d.; 28 de setembro de 
1889 relu.ti vamente ao projecto Jayme Brun· 
lees.' obras recommendu.das por autoridade 
profissional, como tal reconhecida e respei
tada (!~mio): 

«0 governo concede etc., autorisaç1Lo pi1l'a 
construir : 

lo, uma grande bacia abrigada no porto do 
Rio de Janeiro, para a protec~•ilo de navios; 

2" um extenso caes, guindastes, eleva· 
tlol·;s, ~rillws, desvios, .etc., p:tr[l. assegm:ar 
tts operavües de cu.1•ga e descarga com tt mator 
econumitL e rapidez; 

3" os armazens e alpendres necessarios 
pa1·à deposito de me1•cadorias; 

pt•imeira '/ . . 
A tra.nsferencia teve uma s1tncç1Lo nota vel. 

Além de se1' adq uirleht n. titulo oneroso, a 
cnmpanhht cessionaria dirigiu-se ao governo, · 
pediu 11pprovaçüo da t1'ansferencia, entrou 
em transacçüo e, note bem o Senaelo esta 
circumstnncia que é muito importn.nte, abriu 
míio de algumas vantagens e acceitou novos 
onus, p:tr:t.que o governo confirmasse tru.n
sferencia confirma~üo dada pelo decreton.l37, 
de li d<J ~bril de 1891, que diz: 

«Dect•eta a transferencia parn a Companhia 
dA Ohms Hydraulic11s etc., com as condições 
seguintes: 

1", aLrirá mão da percepção das taxas rela
tivas :'L exportac;ão; 

2" cont!'ihuirú. com a quantia de Hí:OOO$ 
por ~emcstre para pugamento do serviço de 
flscalis.t~:ií.o: . . . 

3'. contl•ibtlil'l1 com a quantta necessal'la, 
tambem por semestre, pat•a o pagamento do 
pessoal empreg·ado na arrecadação das taxas; 

'!" responderli. por q uaesq uer edificios, que 
os tt:aballtos po;sam prejudicar.» 

Taes silo os novos onus, com os quaes a 
Compn.nhitt Obras !·I~:dra_ulic~s obteve a t~·a~
sl' ·re,cia da concesSiL" Fcguen•edo: os thret
tos que a comp 'nllia adquiriu estilo em vigor . 

M11s as obr•as não se luzem, allega-se ... 
Não estou habilitado a garuntir que o con

tracto scriL execmado como nelle se estipula, 
mas os direitos estilo u.~ pé, s1io inatacaveis. 
A informa\:ão, póde dizer-se official, do Minis
terio da A"I'icultura, que foi remettida por 
elle ao Sr~ presid~nte , para ser pr. se11;te ao 
Senado, diz alguma cousa a esse respe1to, e 
convem que o Senado tenha conhecimento 
della; diz assim (18): 

«A concessão pa.t•a as obras proJectadas pelo 
eno·enheir@ inglcz Jttyme Bl'lmlces gosa das 
VaUtiLg'ens que ambas 11S a!ludidas leis làcul· 
tam, menos a quota de um por cento do Vtt· 
lor da oxportaçiío, supprimicla no contracto 
tle smt tmnsl<.rencia. » 

E muis udeante (tê): 
«Obra é, purtanto, o melhommento do 

porto tlo Rio de Jttneiro, que bem pml~ra o 
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governo federal executar administrativa
mente, organisando plano seu, restricto na 
sua gradual execução ás necessiclades occur
rentes, mas previdente do fLtturo. mediante 
um serviço de apolices amplamente gnranti
do pela rentlu. e a qu•• com a certeza da pon-

, tualidade e a seriedade do commettimento nilo 
faltariam tomadores, príiwipalmente en
tre os mesmos a quem mais o melhommento 
aproveita. Este, ou qualquer outro meio que 
~arecer conveniente, e poderht servir de typo 
a execução de obras em outros portos em 
condiç,ões semelhantes, ainda que não tão 
fortes, viria sem risco algum do credito ou 
riquezt publica assegurar a satisfação de uma 
necessidade palpitante do commercio e dos 
viajantes, e clesatrrontar-n•·s ele um parai
leio, nesse genero, com viziJlhos, em que não 
levamos a palma.» 

Leio este trecho, porque com elle previno 
objecções. (Conlinúct ldndo.) 

«A concessão para as obras projectadas no 
porto do Rio de Janeiro pelo engenheiro 
Brun)ees foi feita pc.r decreto n. 10.372 de 2S 
setembro de 1889. Teve os prazos de um anno 
para começo das olJras e de oito para a sua 
conclusão, sob pena de caducidade. 

«Ainda contado o prazo :1 partir da trans
ferencia da concessiío, permittidtt em abril de 
1891, duas vezes um anno estiL passada sem 
que da< ob1·as haja ainda uma fundação 
comr.çada, ao menos. 

«Prestou-se o ministro da fazenda de ontiío 
a bater a estaca inaugural, mas certamente 
convicto de que o seu respeitttvel concurso 
augmentaria o empenho peht etrectividade da 
concessiio, trazendo á pl1tria mais depressa o 
desejado beneficio. Intelizmente falllal':.m os 
seus bons desej "s. 

«Este ministerio 1 em negarlo deferimento 
a nada menos de quatro petlidos· de conce são 
de melhoramentos neste porto com o pl'inci
pal fundamento economico de niío convir, 
abrindo uma concurrencia clesnecessaria, pôr 
em risco os capitaes a:Jgl'emiados para as coll
cessües já feitas, bastantes e sobejas, para as 
necessidad~s actuacs. · 

«Sabeis que, além da conce~são a que ha 
pouco releri-me, lla tambem em andamento a 
do caes corrido desde o Arsenal de M.trinlla 
o.té a Ponta do Cajú. 

«Quanto aos projectos do obras atravessadas 
ao canal entre as ilhas das Enxttdas e elas 
Cobras, além do fundamento acima nponto.do, 
tiveram contr11 si pttreceres dos PI'ofissiono.o;, 
pela sua influenciu.no regímen das co1•rentes 
marítimas em lagar, tão importante do porto 
e da bahia. 

«Julgo, pois, chegada a occasiilo, Sr. presi
dente, tle SAl' o governo ho.bilitadoa constt•uir 
os melhoramentos do porto du Rio ele Ja
neiro,,> 

Pódc-se objectar : que as abras não se adi
antam seriamente. 

E' verdade. Assisti a inaugurnção a que o 
Sr. Ministro da A5ricu\tura se retere, foi am!l · 
festa esplendida, com o 1•espectivo banquete, 
em que se fixou a primeira estaca inaugural, 
que lá ficou a apodrecer. 

Nada mais se lez. Mas os direitos esÇão ele 
pé e a caducidade não tbi decretada, 

Sei que a concessão Figuei1•edo parecia jit 
antecipar a epidemia do jogo da bolsa que se 
seguiu. O Sr. Conde ele Figueiredo, pessoa 
respeitavel, a quem não dBsejo molestar, é 
um commercionte de primeira ordem, ban
queii•o habilissilno, mas não é um industrial, 
cujas habilita.9ões especiaes g-amnti~sem ao 
p:1iz a execução elas obras; não é um Lesseps, 
que triumpha em Suez, succumbe no Panam1i. 
llcanclo num e noutro ponto responsavel até 
o fim da vida, pelas obras que contractou, 
expondo-se a sotrrer na sua extrema velhice 
gro.ndes amarguras com o descalabro de sua 
empreza. Não repudiou, porém, a responsa-
bilidade. · 

Não assim o Sr. conde de lligueiredo ; na
tm•almente, pediu a: concessão para vender, e 
a compo.nhia comprou porque a compra. daria 
valor ás suas o.cções e . traria gra.nde transa.
çõas sobre ellas. 

Os factos teem provado que a companhia 
niío estava tão bem prepara1l'll paro. levar a 
eJl'oito as constrncoües, e o governo deve 
tomar isto em cousideração, e se a concessão 
inr·orreu em caducido.de, decretai-a com 
toda Iega!itlade, não deixando abertas para 
inelemnrsaç,õcs. 

Deoretacla essa caducidade, então poderi:Lm 
as obras ser adjudica.ras a outra empresa, 

E' por isso que eu i:li~se desde o começo que 
a l'Bpresento.ç,ão da companhia de obras hy
tlraulicas consignada nos dous decretos que 11 
ao Senado bast'IVa para tornar impos~i vel esta 
dec1·etação ; e por isso, com toda a conflu.nça a 
commissil•l de obras publicas vem hoje appel
ltw do voto dado na 2" discussão para o Se
n-.do, melhor inlbrmado .. 

Nãe me deixo emballnr pelas ballelns de 
credito em Londres ; onde se ialla ele levan
tar quatro milhões sterlinos para vir fazer a 
nossa telicidade. . 

O Sn. JoAo CoanEmo- Isso s~o boatos alar
mantes. 

O S1t. OTTo:o~r -Eu nilo me deixo levar por 
b<tllelas, e se toco neste ponto é t.lío só mente 
por• consideraçilo ao nobre seno.dor, em quem 
u noticia fez impressão, 

O Sa. NEIVA- .Tó. a vi ató confirmada em 
prospectos. Poderilo ser· Jalsos, mo.s o fiLcto é 
que os vi. 

OSH. OrroNr-Um dos meus velhos mestres 
homem severo, quando algum dos <liscipulos 

., 
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avançü:va uma proposiçü:o um pouco dogma
tica sem dar as razões, dizia lor.:o ; ponha-me 
isso em trocos miudos. 

Vamos por tambem em t1•ocos miudos os 
quatro mill1óes s·erlinos. 

Dizem que levantados seriam postos á dis
posiçü:o do governo e assim dispensari11m a 
da tomad:t de cambiaes, quando supir o 
cambio. · 

A' ,exemplo accrescenta o nobre sen11dor 
que defende o prqjecto, á exemp~o cta Com
panhia o~ste lia Minas. 

Mas, eu não vi que o emprestimo OQste 
de Minas levantasse o cambio do abysmo de 
lO pences em que cahiu. 

A respeito deste cmprestimo tambem ainda 
ha pouco o Jornal do Coil)merc'o. Qm tele· 
grammas da Europa, ueu noticia de que só 
tinha sido emittida metade. 

Comtudo, ponhamos em trocos miudos os 
4 milhões . esterlinos com que nos acenam. 
Ou são elles !evm~t>tdos em nome do Sr Mel· 
ville, que pessoalmente se põe ~ test11 das 
obras, ou serão lev:tntados na ft.irll)a de ll.Cçõee 
de uma_ companhii1 11 quem elle vende a sua 
concessao. 

Exammemos: Se e o Sr. Melville com seu 
credito pessoal, creio que eU e mesmo nü:o 
se atrever•á a dizer• que só com seus re
cursos, poderá levantar qu11tro milhões es
terlinos, Si porém se ap1•esentar con1 este 
decreto, dado que seja convertido em lei, 
quod Deus ave1·tat, o' caso é outro. Cumpre 
notar que no dia em que est11 .lei 1br 
sanccionad:t, levantarão ·contlictos com a em
preza os concessionarias das communicações 
da Prainha para a Sande e para a cidade, 
os do caes corr•ido do Arsenal de Marinha até 
a Ponta do Caju, a Companhi11 Obras Hyd 1':1U· 
licas, e os donos de muitos trttpiches prejudi· 
cados. E quando com o cr•edito do Estado, o 
emprestimo da Odste só conseguiu metade d11 
ern[ssilo, este decl•eto, ce••cado de difficuldades. 
de demand:ts por todos os lados, vae levan
tar quatro milhões sterlinos em Londres 1 
Orodat Judeus... · · 

Supponha.mos, porem, que os quaü•o mi· 
lhões ~ão emittidos em liirma de acçties e que 
se Jev11nta em Londres uma companhia a 
quem se vende 11 cobiç11da concessii.o .. 

O estudo do~ r•esulta.dos que colhemos de 
comp\lnhias organisadus, com sérle na Etu·opa, 
p11r•a construir obras publicas no Brazil, me 
tem Jevudo .ó.resoluçü:o Jl~·me de nunca co1lt1'i· 
buir CO!ll meu voto para que se autorise mais 
mna destas companhias. (4poiadas.) 

Pelo simples 1i1cto ~e se adjudicarem obras 
publicas i1 Ullla companhia que tem sóde n11 
Europa, essas obras custam mais 40 ou 50 "/o, 
e e n'lltural. Quert•m emittir 11cç•ões i os accio· 
nisttiS nuda sabem de um 11'1i: selvagem que 
querem vir civilisar: pa.ra dirigir-se ó.s peque· 
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nas economias, attrahir tomadores de acções, 
levantar dinheiro, é pl•eciso apresentar algu· 
ma cousa que fascine. Um dos meios é pro~ 
curar um ernprezal'io conhecido que diga: 
responsauiliso-me pelas ob!'as na importancia 
de tanto,. em globo, dentro do capital garan. 
tido. Aqui não !la garantia ; mas !la as taxas 
autorisadas. 

Apparece um emprez:trio; mas este t11mb~m 
nada sabe do paiz em que vem trabalhar, dq 
custo da vida, do preço dos objectos, do~ sala
rios etc.; um home!ll corajoso, tomando cOfll.· 
promissos por construc9ões de C[ ue nü:o tel)lQ, 
mais pequena idea, não póde deixq.r de orçar 
coq1 largas m11rgens; pede o dobro 01.1 mais 
do dobro dq que valem as obras. Entretanto, 
chocalha em Lo11dres o 1emosq syndicato; um 
gr11nde emprezarjo obriga-se a responder pe· 
las obras na importancia de !anta, dentro dq 
ca pi i:ltl garantido; temos por isso juro ~eguro. 
Allicia-se gente assim, e quem paga o patq 
somos nes. 

Quando urna dessas emprezas nü:o vinga, 
tem sempre 1!111 pis a.l'er: si calte, pretende 
uma indemnisaçü:o, porque já estava o direito 
ac!quirido. Todo en)prezario intelligente conJ:!J. 
com o lucl'•l pelo menos de 1 O %i lei ta a a YQ..,. 
liaçllo de lucros cessantes, paga o Estado os 
lo"/ .. do capit:tl. Ha pelo menos esta e~pe1 ança. 

Este algarismo de quatro milllõe> esterlinos 
é fatídico; temos tres exemplos: um comple., 
tamente realisado, perqueja sahiram os lO ·"/o. 
do Thesouro, e Oi outros que vü:o and·ando 
seu c:tminho. O primeiro e de uma famosiJi 
eRtrada de ferro de Santa Catha.rinl1 para o 
!ti~ Grande do Sul. chamada de Pedro 1 : por 
uma decretação Jeit11 pelo g·overno, com vio, 
!11çü:o expressa da lei de orçamento que auto· 
sára est11 em preza, porque e !la exigia estudo~ 
p1•evios e o governo ermdamente os dispen,. 
sou, organisou-se a compan)li:t com os quatro 
milhões esterlinos, mi1Xirno autorisado na lei, 
A Jix:tção do capital gMantido dependi!). illl 
estudos que se haviam de f11zer; orgunisadQ. Q. 
companhii1 antes destes estudos, tudo estava 
no ar. Levantou·se o famoso syndicQ.to que se 
entenrleq, com o concessi.onàrio e lap.çou.p. 
em preza em Londres· Posteriormente () ~o
verno recon)Jecendo o erro qf)e tin!IQ. COI)l.,. 
mettido, procurou decretar a caducidade; a 
co:np11nhia. oppóz-se ibnuve granclc P.iscussü.o. 
cujo desenvolvimento nü:o ve!ll ao c:~so,e afinal 
o governo teve de pagar com intlemnisaçü..o 
pe!11 resesü:o .de contrato .os cubjçados lO% 011 
4.000 contos. Por essa occasião publil•aram-se 
todos os actos da incorporaçü:o, todos os con
tractos, e eu. tendo mot1vos para ulgumu. cu· 
riosiclade nestas queetües, li tudo. · 

Dizia o acto de encorporação que .do ca· 
pita! que 1bsse gara)ltido si )la via'!! de 4e· 
duzn• tw1tos por .cento para .o concesswnarw, 
t11nto para isto, t:~nto para aquillo, ç 
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m11is ~. 20,000 ( não g11ranto a ex11tidão do 
111garismo, mas existitt a verba ) tantas mil 
libras, que ficam ti disposição dos directores, 
lançadas em despesa som si . enconr.rar nos 
documentos unm só pa.lavra. que indicasse o 
destino desse dinheiro, o que mostra que en
trou para a algibei .. ·a dos directores. Depois 
desta distribuição entre amigo~. restavam de 
capital incognito que si havia de garantir 
ce1•ca de 80 "f" consignado; a um empresa1•io 
audaz que se propor a realisar t adas as obras, 
desconhecid11s pois não havil1 estudos, e rece
ber em pagamento 80 "/o de um capit11l, que 
depois si fix11ria. 

As clausulas desta empreitada eram tudo 
quanto de mais monstruoso tenho visto na es
pecie; rematavam com a declaração de cor
rerem por conta do em presa rio q uaesquer des
pezas que tossem necessarias no Brnzil para 
obter das autoridades a approvação desse 
contracto. 

VozEs-Oh! Oh ! Que miseria! 
O SR.CUR!STIA.NO ÜTTONr~E esta inrlrcencin 

encsntrou cle,g-raçadamente no Brnzil ad vo
gados que a,jurlat·am ·~~ extr>thir do thesouro 
os 4.t•O,J:OOO.$ de indemnisação: 
U~! St~. SENA.DOR-Desgraçnll[l.mente, 
O SR. C'nRISTIANO OTTONI-0 anno passado 

olfereceram-nos um prqjecto sob pretc•xto de 
melllomr a crise d<-~ trun~porte, par:·cia ter 
em vista depreciar a E~tr'l1da de Ferro Central 
para comprarem·tt depois pela metade ou 
quarta parte do que vale hoje; e esse projecto 
tambern pedia quatro milhõe; esterlinos, ou 
40.000:000$ ao cambio antigo. 

Esse projecto d~pende de informações que o 
Senado pelliu ao govet•no e :linda nii.o vieram, 
mas já foi votado na Cam[l,r:t. 

Si passar e a con ·essií.o depois· precisar de 
iler »nnullada, ahi temos um novo empresa
rio que, como torl11 o mund•J sabe, lucra sem
pre I O ";, portrLJl to h a. de se lhe pagt\r esses 
lucros ce~sttn r.es. 

O mQsm,, a• ontece agora á emprezn., si Jbr 
decretada; si nc:1so a companhi:t de obras 
hydraulicas vencer a clAmand't. contra esta cnn
ces,ão: o thesouro Ira de pagar por ella outros 
quatro mil contos. 

01•a, meus senhores, .s ia cad[l, especulad•Jr 
que vier nq ui p:1r1t nos {cticilal' (ttpoiados, 
muito bem), ti-ret•mos de p11gar 4 mil contos, 
onde irá pagar o nosso thesouro? 

0 Stt. Er,Ystm MARTINS-Nus at•ruinamos 
em favor delles. 

O Sa. Comr.uo Ronruautls-Ainda mesmo 
que escivessemus em bmts concli~•ües, 

0 Stt. CIUUSTIANO ÜTTONI-Os documentos 
a que me tenho relet•ido, espccullmente a in
formação preciosa do capitão dtt fragata Jllctn-

cflho, contém muitos outros esclarecimentos 
com que eu poderin por mais algum tempo 
occupar• a attenção do .-enado, mns sint •-me 
fatigndo e lllém disto me parece que tenho 
dito b:tstante. (,1poi(/.(lo.) 

Somente quet•o, visto que tenho poL' vezes 
dito qtie o Sr Melville Hor11 quer deitar po
eira nos olhos dos legisladores para obter a 
sua concessiio, e esta asserção é grave (alias 
não teria duvida em prescindei da immuni
dade de representante da naç.ii.o para me fazer 
por ell:t re~ponsave!) (aJwiados, muito bem); 
mas, como e grave, quero que fique fóra de 
contestação. 

Já notei uma primei1•11 falta de ve1•dade do 
Sr. Mel vil! e em ma teria de facto: disse que a 
informação de «Mancebr~» e!':t referente a Si
monetti, qmtndo a informação desde o prin· 
cipio até ao fim se refere nominalmente a 
Mel ville Hora. 

0 Sa.. JOÃO COHDEIRO-E' exacto. 
O SR. CnRISTIANO O rr,oxr-Em segundo lo· 

gat•, em um memorial com sua assignatura, 
que manlluu .distribuir no ~enado, leio estas 
pah vras, para as quaes peço 11 attenção dos 
meus culleg.ts (18): 

«Deve-se, porém, ter consideração que a 
propo~ta de que se occupa o Peder LPgislativo 
parcorreu as secret,trias ela. (:,zencla e da agri· 
cultura. (hoje viação e,industri:1) e que alti 
encontrou acolhimento b~stante para que o 
governo a remettesse no Congresso » 

Ora, bem ; aqui estfío duas positivas fal· 
sidades em ma.teri:t de facto : não IJ verdado 
que o projecto t•ecebesse acolhimento nas re· 
partir;ü·s ministeriaes, não é verdade que a 
governo relllettesso o requerimento para a 
Camam. 

Aqui esta a informar.•ão offic'al do Sr. mi· 
nistro dtl agricultura, Dr. Paula e Souza (iB): 

« Est.e ministerio tem negado delllrimento 
a nada mtlnos de quat1•o pedidos de concessii.o 
partt melhor mentos neste port:' com 6 prin· 
ciptl fundamento eco~wmico de não convir, 
:t~rindo uma concurrencia desn'ecess" ria, pôr 
em l'isco os capit11es pwra r.s concessllrls jc! 
(citas, bastante.~ e ,,o/Jej•,tS pcp·a as necessidades 
actuaes.» 

Aqui está a. allusl\o clara ít Companhlit de 
Obras Hydraulicas. 

Mais pusitiv" ainda (conti1!1'vt a a lei') : 
«Qull.nto aos pr·o.tectos lle obras 11travessa

drts no carral entre as ilhns das En 1adas e das 
Cobms (tal é a ponte do pl'ojecto Melville) 
além do fundamento ncima apontado, tio e-ram 
corrtm ,,i p<wecc!'CS dos Jli'Ofissionaes pela sua 
infl" mcict no I'B[Jituen das CDI'I'nntes marítimas 
em lDfJal' t•1o impol'tcmto do JlDI'to e uahia, 

Aqui está como Lt em preza 1•ecebeu aco
lhimento do ministerio. · 
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Agora, .Sr. presidente, tenl1a V. Ex. a. 
bondade de mo.n• lar-me o projecto da Gamara 
com os p11peis 
· Nilo é leitura long,t; são quatro po.la

vras. (E' ·atisf'eito.) 
Aqui est.'i. o requerimento que o S1•. Mel

ville Horo. diz que foi mal!ldado pelo governo 
it Camar:t, diz o.ssim (W): 

«Mel ville Horo. vem solicitar dos Srs. rapl'B· 
sento.ntes do. no.çilo uma concessiio paro. ex
ecutar certo.s obras, etc., etc.» 

Nenhuma relerencia ao governo, e o unico 
. despacho que tem a petição é a remessa á 
11

' commissão do. Camara. 
0 SR. JOÃO CORDEIRO-E e!le diz que foi 

remettido paio ministro! 
0 SR. Ü!IRISTIANO 0TTONI-0 parece!' da 

commissão começa por estas palavras (18): 
«A' commissil() foi pr•escnte o requerimento 

de Meh-ille Hom, solicitando, etc.» 
Onde está a remessa pnlo governo 'I 
E' claro que o Sr. Mel ville Hora., indeferida 

a sua petiçiio pelo governo, dirigiu-se á Ga
mara, [!laqueando a sua boa fé. escondendo o 
indeferiniento que tin a recebido. 

0 SR. JoÃo CORDEIRo-Multo bem, 
O SR. CnRISTIANO OrroNr-R ti.' isto destes 

factos creio que atb o decol'o do Senado pede 
a rPjeiç•iio do projecto. ( .liuito bem.) 
• Entret:•nto. como o projecto passou no Se
nado em 2• discussão, comquanto me pareça 
que os novos esolarecim~;~ntos silo mais que 
bastantes para que o Sen:tdo reconsirlere a 

, sua decisão, toda via posso esta1• em erro. 
O SR. JoXo CORDEIRo-Em erro de que? 
O SR. C!!R.IST!ANO OrroNr-Póde o Senado, 

cornquanto me pareça inverosinil, approvar 
o projecto em 3' discussão Si o fizer e si este 
projecto for· sanecionado, do que tambem du
vido, visto a manifestação do ministro dare
partição respectiva; si isto acontecer, temos 
ainda assim um meio de evitar prejuízos. 
Este meio serio. accrescentllr ao projecto, no 
caso de passar, um additivo. Tenho-o aqui re
digido pel11 commissilo e mandarei á mesa; 
mas si pal'P-cer a algum dos 'l'S. senadores 
que ó inut.i[, não teremos duvida em retirai-o; 
toda via me parecia, no caso de passa1• o pro
jecto, uma rnecllda util. O additi v o e nestes 
termos (lê) : 

O Ministerio do. Industria e Olwas Publicas, 
a respeito de· outras concessões que com a 
presente poderão entrar em conflicto; 

O Ministerio da Marinha, a proposito da 
conservação do IJOrto e da Escola de Marinha. 

Tenho concluído. ( Mt<ilo bem; m ito bem.) 
Vem a mesa, lido e posto conjunctamente 

em discussão o seguinte 

Mditivo 

Si passar o projecto, accrescente-se :. 
Artigo aclclitivo, Em nenlmm caso o go

verno assignará con t:.·acto com o concessio· 
nario, nem assumirá. compromisso algum 
para as obro.s descríptas nesta lei, sem ouvir:. 

O Ministerio da Fazenda e seuB auxiliares, 
sobre as necessidades rlo com mercio marítimo 
e melhor meio de satisfazei-as ; 

O Ministerio da Agricultura, a respeito das ,. ·· · 
concessõesjU. faitn.s e que possa.tn entrar em i;. 
conflicto com a actual ; · · 

O Minists;·io da Ma,l'inha, quanto as exigen· 
cias da conservação do porto. 
. Sala das commissiies, 12 de junho de 1893. 

-0. B. Ottoni.-S~tt:a Coelho.- Bra~ Car· 
neiro. 

O Sr• ... João Neiva, antes de come
çar a discutir, agradece ao Jomat rlo Commer
cio o ~erviço que prestou, fazendo opposição 
systhematica a este pro,jecto. Mostra a petiçiio 
clirigida pelo Sr. Melville Hora ao Minislerio 
da Agr.cultura e p •r este re111ettida á Camara 
dos Deputados, deixando-a ás ordens dos se
nadores que a quizerc•m ler. 

Como tambem o honrado relator da com
missilo <'Ontestasse que o capitão de mar e 
guerra Mancebo tivesse dado informação dif· 
ferente daquel!a que o Jornat do Cummercio 
puulicou, mostra o orador tambem o officio 
do Sr Custodio de Mello, remettendo á Ca
mara dos Deputados a inlbrmação do mesmo 
Sr. Mancebo, muiLo clive1•sa daquella que Jbi 
publica !a, 

Como estas accusações feitas ao Sr. Melville 
Hora tomaram um cat•actcr pessoal, o orador 
ttpresentou os dous documentos, para que o 
Senaclo avalie a proc,!denci.~. desses recursos 
de impugnação movida ao projecto em die
cussiio. 

«Si passar o projecto, accrescente·s~: 
Art. additi vo Em nenhum CRSO o governo 

~tssip;nará contr•ncto nem annuir1't n. compromis
so algum l'elo.tivo às obms n.uto!'isndes ll"l' 
esta lei, sem ouviJ' previamente: 

O Minisr.crio da Fazenda e seus ~tu:-.:iliol'~s 
sobre as necessitladtls 110 commercio marítimo 
tl melhor meio de satislazel·ns; 

Ainda mais, o Sr. Melville foi taxado, des
de o começo d:t discussilo, de 11retenso enge
nheiro, de improvis do. Mas, pergunta o ora
dor, quem 1oi Lessep> ? Um simples cons ui 
l'mncez no Egypto, <]Ue concebeu a idóa da 
gmn<liosa obm do cunal de sue1. e l'Calisou-a, 
alliando-se tt engenh~ir·os Tum bem não é en
genheiro o Sr, Elonde de Figueil•edo, que obte-
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ve a primeira conce~são p::tra melhol'mnentos 
no porto do Rio de Janeiro. E' engenheiro im· 
provisado o Sr. Melvil!c Hor::t c não serve 
p11r11 f,zet• o :,erviç'o ele que trat::t o projecto; 
m::ts desde 18n3 elle ::tpr·esent::tvtt projectos de 
dócas e quebra-m::tl' em Montevideo. 

Eis aqui por• que o omdo1· diz que tudo ó 
umrL ::tccusação pessoal e o Senado não lleve 
deixar-se levm• por argumentos dest::t natu
rez::t: trat::t-se da utilidade do projecto, da 
sua conveniencia e nlio do individuo que apre
sentou a ide::t, 

O honrado rehttor principiou o seu discurso 
declar:tndo que 11 commissão t'n1ll11 muitos 
documento., e que ia apresentai-os p::tro.mo
dificar o seu p::trecer, nüo com relar,ão a con-
clusão, mus aos ar·gumentos. , 

Pois bem, esses documentos niio p::tssaram 
d11leitur11 de llm artigo do Jr>'mal rio Com
mercio e de um trecho do relataria do Minis
terio d::t Industrio, e Viaç,fio, que o Senado 
ainda não conhece porque aind:1 · niio foi dis
tribuido. 

Em todo o caso, o Ol'àdol' v:1i mostrar q ne 
niio é contra o projecto Mel ville Hot•a o mesmo 
relatorio, umtt vez que refere-se o.obrtts ent1·e 
a ilha das Enxadas e a elas Çol,l•as, quando 
aquelle projecto trat11 da execuçilo de obt·as 
entre a ilha das Enx"'clt~s c :1 Pro.inlm. 

Nadaadianl.ttram, portanto, os documentos. 
Combate o orador o parecer d:1 com missão, 

mostrando que as condições hydmulicas elo 
porto não ser·á? prejudicitdus com it adopç,[io 
do plano Mel vtlle. 

Lembra ao ~enado que cm 1852 o gencr•al 
Andréus foi chel'e de um::t commissiio que 
apresentou um plano para melltoramento;; do 
porto do Rio de .Janeiro, plano que consisti::t 
em um CiteS corrido entre os o.rsenaes de 
guerra e de m::trin ha. 

Sulnnetticlo o plano a um engenheiro in
glez, este entendeu modificai-o simplesmente 
quanto á roducçüe do numera de dóCc1S do 
quatro :1 tres. O engErnlleiro ingl~z Law, 
quer·endo criticar o plttno, propôz ti. união da 
illm dos RiLtos, por meio de um quebt·::t·mat•, 
com a ponta do Caln.bouç,o, no arseno.l de 
gtiel'l'i1 ; hem como o. iilm dos Rittos ú, ponto. 
nordeste do. ilh11. dtts Cobras. 

Essa ldéa, portanto, ja existifL desrlc 1863; 
sendo estudado po1· um engenlteiro francez, 
este teve a velleidade de dizer que o projecto, 
íechando a dóc::t sem dar sahirln., litzitt entu
pir, com n vasn.nte, o porto da, ttlthnrlegn.; 
apr!lsentnndo a idótt rle unir ii ilhit dos l{u.tos 
it do Willegaig·non, 11pproximi1ndo Ulllt1 ouli
QUi1 do Calnbouç,o, som ligai-o. afim de 
deixar o canttl tio esgoto. Os St•s. Figueiredo 
e Bmune nod:1 inventaram, portnnto. 

Mas, aquclle projecto estú. eo.ducto; ::timla 
que niio estivesse, o governo do Bmzi! 1111 de 

ver-se adstricto a umtt concessão feit11 p::tra 
melhorar o seu porto~ 

Quanto i\, Pramha, o honrado relo.tor deve 
snlrer que n.s sondngens fdit::ts provam 11 
march::t progressivo. do llli1!', subindo de 9 a 
li metros de alturi1. O orador mostra· que as 
columnas 11 que S. Ex. se referiu são até de 
vant.agem; si niio fosse, porém, o projecto 
podet'ia ser mor.liJlc::tdo no sentido de fazer-se 
ponte elevadiç,a, 

O honr:ulo rel~ttor, o orador rcpete,niio t.rou-
xe argumentos; limitou-se a lêr o Jornal do 
Comma1 cio, Como e que o capitiiodopor·to po
dia dal' segundo p::trecer sobre o pl::t'no Mel ville, . 
si eHe pediti plant,as e desenhos e o Sr Mel- ,1:' 
ville niio os httvia •lado, porque custavam 
muit.o dinheiro? 

Isto pa!'ece claro e logico. Demais, a sua 
informaçiio n.iio é teclmica; elle conhece só
mente o regimen das nguas e para isto não 
przcisava dos desenhos ou plantas. 

Pediu-as, nlio as t·•Ve, e assim mesmo deu 
parecet• sem assignatura?. _ 

Que valor pôde ter ess:t mformn.çao ~ 
O honrado relator disse tambem que 11 re

presentação d~ Companhia de qbra.s Hydrau,.. 
licas, por si so, )l;1stava p~ra JUStlficl\r are, 
jeiç,ão do projrcto. · . . 

E' exacto que o Conde de F1gue~reclo te~e 
concrssfto pitra Jhzer um caes corrtdo ou 1~:10 
corrido e com ponte para tttrac::trem os nttvJos 
e desembarcarem as mercadori::ts ; mas, o 
orador conCront::t ttquella concessiio com Q 
projecto Melville, mostrando os inconvenien
tes de uma e os convenientes ou vantagens de 
outro. 

Extmnlla o orador que um porto com o mo
vimento quo tem o nosso cstej::t ~em o.lfundega 
quasi, pagn.nclo saveiros a 20$ por ditt, sujei
tando as mercadoritts as clmvas, aos v::tga-
lhões, as Jadroeiras, etc. . 

Tudo isto vem acaba.r com o pro,]ecto Mel
víle, rtue o orador estudou, e~tudando es~11 
qucstiio de obras no porto em v1sta da graVl
dade do assumpt.o. 

Está convencido de que def~ndo a c::tllsa da 
justiçtt o presta um gTande serviço ao paiz. 
Si a idéa ó boa, Vi1lllOS ttpproval-11, porque 
depois o g-overno, :1ntes de Jil,zer o contracto, 
p8der·á exigir pl~ntas e des~nllos. que pro
vem a competancm do concess10narto, appro
vumlo·os ou nilo. 

O honrado l'ellltO!' prt•[!tmi:ou: A compn
nhia de Obrn.s Hydr'::tulicas ttbriril. mão de seus 
i n tot·esscs ? Mas q uo temos com isto 1 O Se
muJo \e .. ·isl;1 nfto para este ou po.m nquellc, 
mn.s tr~t11 de salJet• si o projecto so.tislaz as 
oxigcnciu.s do commercio. 

Re8potulellllo 11 11111 o.parte do Sr. Coelho 
Co.mpos, diz o orador que não lia per·igo de 
conflicto ou iudcmniso.ção com 11 o.pprov11ção 
do projecto, mostt·ando tts condições em que 
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foi lavrado o contracto com a Companhia de 
Obras Hyclraulicas. 

O orador, sentindo-se ftttigaclo, pergunta. si 
algum colle~a necessita rle mais alguma in· 
formaçlio ou si tem o qjecções a faze!', porrtue 
aproveitará a occasii:io para ·dizer o que sabe 
sobre o nssumpto. Pecle desculpas ao Senado 
por ter tiio longamente occupado a sua atten· 
ção e envi:t ti, mes:t as emendas que apresenta 
ao prf\jecto. (Muito bam.) 

São apoiadas e postas conjunctamente em 
cliscussilo as •eguintes 

Emendas 

Ao art. 1 ', accrescente-se, ou onde melhor 

que fo1• arlJitrada pelo governo pa1•a paga· 
mente dos engenheiros Hscaes do serviço 
teclmico. S. R.- Juao Nei~a. 

Vem à mesa, e lida, apoiada e postâ. con
junctamente em cliscussilo a seguinte 

Emenda 

(Para o caso ele ser approvaclo o projecto) 
Ao art. I "-Accrescente-se depois das pala· 

vras .Melville Hora, as seguintes: ou a· quem 
mais vantagens ofl'erecer. 

Sala das sessües, 12 de junho de 1893 ,-' 
.1marico Lobo. 

convier : O Sr. Chi•itd.inno Ottoni-Brevé 
((J O proponente ou empreza que organisar será a fuinha replica no honrado senador 

obriga-se a fo•·necer todo o carvão de que pt>e· que acaba da sentar-se. 
cisal•aesquadmnacionalcomabatimentosobre A respeito da mo.ior parts do discursei do 
o preço mini mo do merendo, cOJ•rendo por suo. nobre sennclor, eu posso dizer simplesmente 
contn. o serviço da entrega do carvilo aos na- fio/ jttslitia. A maior parto da dissertação, 
vias da mesma esquadra que atracarem ás aliiLs cheia de esclarecimentos, do nobre sena-
suas pontes. . dOI', não vem ao caso. 

(q) O propnnente ou empreza que organi- Si estamos mal, ;;i ho. muita necessidade 
sal' compr·omette-se o, estabelecet' e m!tnter ele obt·as, si o que si ü;z e mal iilito; nlio é 
por sua conto.; um serviço do illuminaçüo em disto que se tmta. . 
todas as pontes, o.l'mozen~ e cues; assim t"tm· Si e m!to o projecto Brunlee a que se re· 
bem p!Ja.roletes e bolas illuminantes nos pontos fere a concesslio Figuereclo, tudo isto não 
mais convenientes, a juizo do governo. vem ao ca.,o porque este plano está appro-

(11) O proponente ou em preza. que o.r:::aniso.r melo pelo governo, e sobre dle está ba' 
manterá à sua custa um:1 secçlio de bombei· seado. a conces~lio; que ibi vendida à Compa· 
1;os com o conveniente m;tterial, para os casos nhia Obr•as Hyrlraulicas por37!9 contos; esto. 

./ de incendio quer nas pontes e armazens, quer compttnhia dirigiu-se ao governo sujeitando
' nos pl·oprios navios. Este pessoo.[ será subor- se a novos onus o lltzenrJo novas concessões 

dinado ao comm · ndante do Corpo d8 Bom- obteve a conflrma~iio do. transferencia. Houve 
beiros nas occasiües do trabrllho de incenclio. por tanto um cont!'acto bi-lateral. Esto. con· 

(i) O proponente ou em preza que organisor cassi:io estti. elo pó e só lla ele cahil• ·quando 
estt1belecera um encnnamento de !erro par·a o passat• em julgado a caclucidacle. 
fornecimento de agua potavel aos empregados, o SR. comr.no CA~rros- Esta concessão de 
serviço de limpeza e accio dos nrmuzens e que se truta fere contractos ante1•iores? 
alimentaçlio das bombas a vn.po!' o fluctuant.e; 
pagando porém a ap;ua que. consumir na O SR. OTTONJ-Sem duvida nenhuma. 
razlio de 36$ annuaes pol• cada penna de 1.200 O SR. Col\uro m CAMPOS dú. um aparte, 
litros; o Sr;:. Orro:sr-Respondo ao nobre senador, 

(.i) Si o governo resoll·cr, para commodi· t t - F' · ~ 
clacle.do commercio do interior·, o melhor Hs· De quo se ra [\ na concessao <Jguetredo' 

c! l De llontes, dúcns, armnzens, p;uinclo.stes, 
co.lisaç,iio das ren as a( Uttneiras, levar a Es· para servir a carga e descttrga de todas as 
trac]a de 1<0rro Central até tt ilha dns Enxadas, mercadorias que vecm a este porto e que 
o proponente obt•iga.sc :i concorrer com a clelle sttem pttl'il outros pontos. 
4" parte da despeza, ou 25 '/, . 

Art. o proponente olJriga-se , por si ou O SR. Comuro CAMPos-M:lS a concessão 
compnnhia que org~uJisar, :t entrar para 0 Fi6ueiredo não caducou .iti. 1 
Tllcsouro !\aciomü COh. certo. quotrt nunc:t O SR. 0TTONr-Não J'oi declarada a caduci· 
menm• de 5"/oo salvo o excesso ele 12 '/, tle elude. 
sua rend:1liqnida, tlesdo que esta t1ttinp;ir A estrt com potencia entro a conccssilo ante• 
aquella pot'Ctmtagem; cessarti, porum, a con· 'I•ior e rt que se rwetende,o que oppüe o nobre 
tribuiç,ilo li pós 20 annos. semulor li que o serviço ó muito, que o com-

Art. O proponente entrará semostml· mareio esl;it crescendo todos os ditts,e portanto, 
mente ptu•a o 'l'hesouro N!'lciono.l com 11 quota não eleve haver duvic!C\s em do.r concossilo a 
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outro, e que se póde dar a este de preferen· 
c ia. 

Mostrei como as duas concessões tem o 
mesmo objecto, vem prestar os mesmos servi
ços, explomr a mesma fonte de I ucros: como 
então negar que a r.oncoi·rcncia entre as duas 
prejudique os direitos da. primeira? 

Sr. presidente, o principal motivo que me 
trouxe á tribuna lbi o. contestação vehemente 
que fez o nobre senador 1t proposito de duas 
inverdades do Sr. Melville; umo. dellas rel'e· 
re-se a authenticidade do parecer do capitão 
de fragata Mancebo. O nobre senador disse 
com vehemencia.: tanto niio é ver lade que o 
parecer de Mancebo é outro, e remetteu-me 
um papel. 

Ora muito bem ; o p:~recer que o Jornal do 
Commeraio publicou e qulilli, começa por estas 

. palavras (lê) : · 
«Em officio de 8 de agosto de 1892 julgou 

esta repartição necessario que o engenheiro 
Mel ville Hora apresentasse annEixa li ~Utt pe· 
·tição as plantas, etc .•. 

«Entretanto, em obediencia no vosso despa
cho exarado na peliçüo dO' níesmo senhor, 'VC>n 

esta ?'epartiçüo expor o .1et1 mor/o d~ ?Jensar a 
?"espcito do p?·ojca!o ],fel vil/c Tlora,» 

São, pe>rtanto, dous otncios : um, de 8 de 
agosto, em que elle diz - Mande plantas -
outro, que analysa o projecto.. . 

O nobre senador mostra o prtmetro, quando 
li o segundo, e diz·- é este o ptwecer de 
:Mancebo I 

Esse officio de 8 de agosf.o deve ser uma das 
informações mandadas pelo governo li. Ca
mara, e que niio lbram remettidas ao Senado. 

A. resposta do nor:re senador é um simples 
equivoco, facilmente disso! vido. 

Em segu11dn Jogar, diz : -O governo re· 
metteu o t•equerimento para a Camara. O que 
aCamara 110s mandou lbi um. requerimento 
feito directamente uo Corpo Legislativo, sem 
despaeho algum do goYerno. E o par•eceL' da 
commissiio qrte o examinou diz, que examinou 
o requerimento G!e Mel ville, e sobre elln 
opinou. 

JJ:', pois, falso que o governo remettesse iL 
Camara o requerimento de Mel ville. 

O SR. NmrvA-Si V. Ex. quer eu trago o 
a viso da remessa. 

O SR. 0Tl'ON!- A boa fê i.lo nobre senador 
foi illudida. Repir.o o que lm pouco disse. Es· 
tamos em presença de um requerimento ele 
i\-Iel ville, dirigido directamente ao Curpo Le· 
gislati vo, Rem a menor reliJrencia ao governo. 

O parecer dtt commissiio comectt por estas 
palavras:- Exttrninamos o requerimento em 
que Melville pede o.o Corpo Legisl11tivo, etc ... 

Onde está aqui 11 remessa do gover•no '! 
O SR. NmrvA dit um aparte. 

O SR. OTTONr- Não quero de modo algum 
ser desagmdavel ao nobre senad"r, mas ha 
um drtndo vulgar, que co.be bem aqui: «:Si 
quAr mais claro, deite-lhe agu1t. » 

O nobl'e senador, no. sua longa dissertação, 
f<tllou das companhia.s com sécle na Europa., e 
perguntou si podemos dispensar os capitaes 
extrttngeiros. 

Estimar·ia que viessem, mas que viessem cá 
buscar o seu .i uro e a.mortisaçiio, isto é, viessem 
por empre~timo e não por especulação. que 
sendo tentada por companhias com séde na 
Europa, não soffrem fiscalioação efficaz. 

Bem sei quR as nossas comp~nhius podem 
tambam abusar e tem abusado; mas a? menos 
estão snj8itas ás nos;a~ leis, em que se en· 
contJ'I1 eancção penal para seus abusos. 

E ao menos nâr> virão peui!• mdemnisações, 
apoiado$ pela d plomacia e pelos cou1•açados. 

Alem dis~o. a· especulação organisada aqui, 
conl1ece o paiz, o terreno em q u~ vae edificar, 
o valor dos salarios, e os mais elementos de 
orçamento ; ao passo que em Londres, não se 
conhece nada disto,e,pelo seguro. duplicam-nos 
o pre.;o tias cousas. Portanto. nunca hei de 
dtu• o meu voto para organi~ar uma compa· 
nhia com sede na ·Europa; venha o dinnell'o 
por um emprestimo, com as garantias neces
SJ1rius. 

Diz ainda o nobre senador: O commercio, 
dada a pref ·rencia à conces~ão Figueiredo, 
não 1 uc a como de,e,ia, não obtem e;:;tes me
lhoramentos de que·tanto precisa. 

MilS, si a conces-ão Figneiretlo tem por fim 
da.r embarque e desem~arque ao comrnercio 
marítimo ; si o pt•ojecto M I ville tem o mesmo 
lim, comu ... suppor que não entrarão em 
competencia estas emprezas ~ 

Ern summa, o que principalmente me cha· 
mou li. tribuna foi a rectilicu~ão destes factos. 

O paPecet• de Mancebo, que li, e authllntico. 
O requurimento de M~rville. não foi aco

lhido pelo governo, nem por elle mandado á 
Camara. 

Nada mais direi; o Senado resolvo. com a 
sua costumo.dajust1ça e sa~edoria. 

O Sr. João Neiva pede, ainda,tt 
palavra com a intenção de op,m• a,lguns ar· 
gu rncn tos tis consicleraçjes do seu collega por 
Minas Geraes. 

Começará J:.tzendo o historico d11 petiçào do 
Sr. Melville Hot•tt. 

Depois de enviado o seu l'equerimento·a se
cretm•ia do Ministerro lht Fazcnda,onde ooffreu 
as delongas e protelações l1abituaes, por este· 
ou por aq uello mo ti v o, passon finalmente 
p11m tt secretariu d(t agricultura o ahi ficou 
sem que delle houvesse noLicia. 

Sem paciencia b11stante paru. esperar esseA 
interminaveis adiameutos, o peticiono.rio re· 



SESSÃO EM 13 DE ,TONHO DE 1893 383 

solveu entiio dirigir-se directamente ao Con- dade de 8. Paulo, os vencimentos integraes 
gresso e a sua peti··ão l'oi :1presentada á que percebio. durante o exercício desse co.rgo, 
Camaro. dos Srs. Deputados junto.mente com bem como o. indemni>o.l·o do.s gratificações 
outras p~tiçües sohre igual assumptu. QUi! deixou de receber desde o. data em que foi 

Responclendo a outl•os o.rgumentos do seu jubilado. · 
illustre collego., relet·e·se a incolierencias nas Levanta-se a sessão ~~s 4 horas da tarde 
opiniões appt•esentadas pelo .Tor>wt do Com· · • 
·mercio que, por um processo que não póde 
comprehender, commentava em dezembro de 
1890 a concessão requerida pelo Sr. Mel ville 
Hora de accordo eom razões que o capitão de 
mar e guerra Mancebo só em abr•il de 1891 
formulara sobre o aSSll'l•pto. 31" sessão em 13 de innho de 1893 

Presiclencia tlo Sr. Pruriente de Móraes 
( 'llice·pl•esidente) 

'.• 

Estando esgotacla a hora dos trabalhos do 
Senado e sendo-lhe necassa.rio mai,; tempo 
para refutar outros pontos da argumentação 
de seu illust.t•e c.)Uega, pe 1e ao 8 , .. pres dente 
que o considere com <t palavra na sessão de 
amanhã. 

A discussão fica adiada pela hora. 
S U !lU! Altl0-Chnmnytln1-I:,eitu~• tl• n1 

ctn- E
1
• XPRD!I<NTS' .· . ,,;·.t.~ 

-ORIII·:~t Dn DIA- u nçu.o ~n. rtl( nt;iio c a prnj!:!cto 
n. \3-3n UiscusSiLo dn. prupo~tçú.·• n. 131-Discurso q .• 

O Sr. presidente designa para a ordem do 
dia 13: 

· Discussão unica da redtwção da emenda do 
Senado,·substitutin da propo>ição da Camara 

. do~ Deputados, n 43, de 1892, que autori>a 
o Presidente da Republica a crear duns al· 
fandegas, 'sendo umtt na capital do esrado de 
S Paulo e outra na ciclade de Minas Geraes; 

Continuação da 3·' discussão d11 propo<ição 
da Camara dos Deputados, n. 131, de l!i92, 
autorisando. o governo a contractar com o 
engenheiro civil Mel ville Hora di versas ob1•as 
no port~> do Rio de Janeiro; · 

2• discussão do projl'.cto do Senado, n. 49, 
de 1892; m:trcando o prazo, maximo, de 90 
dias para ell'ectuar-se as ele1çües que tenham 
por fim o pt•eenchim nto das vagas occorridas 
no Congres o Nacional ; 

3" discussão da proposição da Camara dos 
Deputados n. 5, ele 1893, approvando as di· 
visões de districtos eleitoraes orgn.nisadas pelo 
Poder Executivo, para diversos estados e 
para o Districto Fecleral ; 

Ditt1 da pruposiçilo da mesma Cam11rn. n. 91, 
de 1893, det· rminando que o g-overno ftmlará 
uma colonia cort•eccional no propt•io nacional 
- Fa~enlla da Boa Vista-, existente na Pu.
rahyba do Sul, ou onil" melhot• lhe pu.recet•, 
devendo aproveitar, alem d11qudlus fu,.endas, 
:;ts colonias militui'es actuaes, que a issc~ se 
prestarem; 

Discussão unica do parecer das commissües 
de con_stituição e poderes e de ju:<tiçu. e legis
lação, sobre o 'lleto elo prefeito do Districto 
Mun,cipal, que proroglL o prazo pam o paga
mento uos lbros em atrazo ; 

2" discussão ela proposição d1L Camam dos 
Deputados n. 180, de 1802, autor1sanr1o o go
verno a pagar ao bacharel Manoel Josó Chaves, 
professor jubilado do curso annexo da Facul-

roquorimento do Sr, ,Joii.o Neivn-Discut'SO e rc:quttri• 
mentn ti'' Sr. Amarico J,obo-Di<srursoNdns :St•s. João. 
Ncivt~ o Chri::J.tinn .. Ottoni-Enc1~rrnment•• dn. diMcussão 
dos roqucri•nont·ls c \'otnçã.o-DiscursnsdoM 8rs. Joiio 
Ncivn c ,Joll(lllllll :MIJrtinho-EncorrllfiWnto do. discussão 
dn proposiçu.o e vntnciio - ~·~ cla,.cussiio do projécto 
n. •hl- li:nu.mrln~-Discut•so do St•, o\merico Lobo
Obsot·vncilas do St•, presidenta- Chnnmdn-Allln.menta 
lin discussão. 

Ao meio-dia compat•ecem 32 Srs. senadores, 
a sabei': 

Prudente de Moraes, João Pedro, Gil Gou
lart, Anr.onio Baena, Souzu. Coelho, Joaquim 
Sarmento, Gomensot•o, Cruz, Coelho Rodri· 
gues, Elyseu Martms, Catunrla, João Cor" 
deirtt, .Tose Bernardo, .1maro Cavalc11nti, Al· 
meida Barreto, João Neiva, Firmino da Sil· 
veu•a, .João Bul'bttlho, Gaspar Drummond,.. 
Co~lho e Campos, Virgílio Duma~io, Manoel 
Vtctorino, Domiugos Vicente, Bruz Carneiro, 
Saldanha Marin11o,.Toaquim Felicio, Christiano 
Ottoni, Silva Canedo, J-'aranhos, Joaquim Mur· 
tinho, Santos Andrade e Raulino Horn. 

Abre·se :.L sessüo. 
E' lida, po~ta em discussão e, não havendo 

reclamação, dá-se por approvada a acta da · 
sessão anterior. 

Comp 1recem depois de aberta a sessão os 
St•s. Niua Riboiro, Monoel Bamta, Rosil. .Tu
niol', Artstides Lobo, Ame rico Lobo, .Joaquim 
de Souza, Esteves Junior e Lulz Delfina. 

Deixam de comJ)arecer com causa partici· 
pada os Srs. Cunha Junitor, Francisco Ma· 
citado, Joaquim Pern:.Lmbuco, Ruy Barbosa, 
Monteir·o de Barros, Q. Bocayuva, E. Wun· 
denlwll\., Aquilino ilo Amat•u!, Generoso Mar· 
ques o Pinheiro Machado; e sem causa parti· 
puda os S1·s. Tlwmuz Cruz, Theocloreto Sou· 
to, Oliveit•o, Gnlvão, Messias. de Gusmão, La· 
per, Campos Salles. Rodrigues Alves, Pinhci· 

.;~ .. ·.·r 
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ro Guedes; U, do Amaral, Ramiro Barcellos 
e Julio Frota. 

O Sii. I' sn:cli.TA.Rto dó. conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio do presidente do estado do Rio de 
Janeiro, datado de 12 do corrente mez, com· 
municando que, por impe(limento seu para o 
governo daquene. na forma do art. 41 da 
constituição. passou o exercício do Poder Ex
ecutivo ao 1' vice-presidente Manoel Martins 
Torres.-Inteirado. 

O SR. 2' SECRETARIO declara que não ha 
pareceres. 

ORDEM DO DIA 

Entra em discussão unica, e e sem debate 
approvada a, rédacçüo da emenda do Sena· 
do, substitutiva da proposição ult Gamara dos 
Deputados, n. 43, de 1892, que autorisa o 
Presidente da Republica a creat• duas !ll!iLn
degas, sendo uma na capital do estado de São 
Paulo e outr11 n11 cid11dc de Juiz de Fóra, no 
de Minas Geraes . 

Segue-se em 2• discussão, com as emendas 
o:trerecirlas nesta e com a approvada em 2' a 
Jlroposiçüo da Camar!l dos Deputados, n. 131, 
de 1892, autorisando o governo a contractar 
. com o engenheiro Mel ville Hora di versas 
obras no porto do Rio de Janeiro. 

O Sr .• Joiio Neiva, não podendo 
hontem terminar o seu discurso, pediu ao 
Sr. presidente que lhe conservasse a p:~.lavra 
e agrndece semelhante fineza. 

Pouco teri11 que accrescentar its observações 
que llontem 1ez; a smt questiio agor11 com o 
illustre relator do. commisslio e simplesmente 
em pequenos pontos, como cl:tt:ts, etc., para 
mostrar que nlio l1ouve capciosidade da parte 
de Melville Hom. E, par11 resumir, pede li
cença para apresentar um requerimento, e si 
niio passar, continuará entiio em su11s obser
vações. 

Vem a mesa, ó lido, apoiado e posto em 
(liscussiio o seguinte 

Requm·inwntu 

Requeiro qne se solicite do governo, por 
intermedio do Sr. ministro 1l:t marinha, cópia 
de todns as informações ministradas pellt Ca
pitania do Porto, sobre o p1•ojecto Melville 
Hol'll,ainda mesmo as que escriptl)os pela lettm 
propria, estejam sem assignatum, adianclo•se 

entl•etanto, a discussii.o até que sej~m rece• 
bidns taes informações. 

Sala das sessões, 13 dé junho de 1893.-Joá'o 
Neiva. 

O Sr. Amm•lco Lobo diz qtie 
vota pelo requerimento do illustre represen· 
tanta d•t Parahyba, e nproveita a occasiiio para. 
declarar que não é justa 11 accusaçüo, feita. ao 
Senado, de di~cussões açodadas. Lembra que 
este projecto só teve uma discussão, por· 
que veio dtt Gamara dos Deputados .•• 

O SR. JoÃo NEIVA- Onde foi amplamente 
discutido. 

0 SR. AMERICO LOBO..;.. ... onde foi ampla· 
mente discutido, como diz o nobre senador, 
e no Senado o tem sido por dous profissiona.es, 
o illustre senador da Parahyba e o pa· 
tricio do orador que tem um nome quasi 
secular. Porta.nto, esta discussão agora: é pro· 
priamente a segunda, embora se chame ter• 
ceira. 

Votando, porém, pelo requerimento1 do 
nobre senador pela Parahyba, pede licença a 
S. Ex. para fazer algumas modificações. 

Vê o orador,· com pezar. que as praias do 
Rio de Janeiro esti'io sendo occupadas por 
editlcios particulares, como por exemplo, a 
praia do Flamengo, que está dividida cm 
duas; vê ainda uma ponte de Xerxes no 
Passeio Publico, e é um desgosto para o bra· 
zi!eiro ver esta bahia constantemente amea-
çada. . . 

Ao pedido do nobre senador o orador dese
java accrescentar outro sobre todos os proje
ctos existentes, com relação a obras nesta 
bahia. · . 

Entende que e Óccasiiio de lançar-se um 
olhar sobre a nossa bahia, porque pertence ti 
Uniiio e niio póde ser depauperada por tenta
tivas aqui e aco!ti.. Não quer dizer que seja 
contra. o projecto, pelo qual pugna S. Ex. ; o 
que julga é que é preciso um eX!lllie, porque 
a tal ponte sempre o impressiona mal, posto 
que em ruinas ·e ameaçando devorar o Passeio 
Publico, 

Portanto, si o illustre senador li brazileiro 
como o orador, si ama este littoral e quer 
conset'Val' esta bahia intacta, por que niio 
acceita o seu subsidio 'I 

O Sn. JoÃo ·NEIVA dll um aparte. 
O SR. AMERIOO Lono, ~uoo inuando, diz que 

a emenda se refere a uma disposição do go
verno : mas isto nuo é negocio do governo, é 
dn povo: tttes pt•ojcctos suo puramente incen
diarias e fazem ~sta angra apertllr-so cada 
vez mais. 

'l'ambem o projecto do Conde 'de Figueiredo 
tem umtt linha entre duas ilhas. 

I 

I 
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O SR. c. 01'l'ONI- Cousa impossível. Impos- isto voto por este requerimento e por todos 
sivel, repete o orador ; pois bem: está o paiz aquelles que os honrados ·senadores queiram 
sob a ameaça de ver esta bahia. inuti!isada apresentar · 
por tantas tentativas. · Era o que tinha a dizer. 

Não estamos nn Hollnndn, diz o orador, 
onde se precisa usurpar terrenos ao mnr ; ao 
contrario, temos terrenos de sobra em terras 
firmes. 

. Vem á mesa, é lido, apoindo e posto con
junctamente em discussão a seguinte 

O Sr. ChriMt;iano OU.oni-Nií.o 
quebrarei muitas lanças contra este requeri· 
menta de adiamento, ou, como se costuma 
dizer, não queimarei o ultimo cartucho. · 

Mas voto contra o requerimento. que e 
um adiamento absolutamente deilnecesilnrio. · 

Emenda. adrlittiva aq ?'equerimento O ndimento é para pedir informações ao 
governo. . . 

n .. e que se requesite do governo uma relação Ponhamos de parte a questão autellticidade 
pe todas as concessões dadas a particulares do parecer do capitão de ·mar e guerra Man· 
.ara o fim de se utilisar a bnhia do Rio de Ja· cebo, a que hontem me reteri, autenticidade 
deiro, com especiftcy.çiío dos prazos e da época negada no Senado, mas conJessada em àr· 
da caducidade.· · tigo assignado no Jornal elo Commercio pela. 

Sala da.s sessões, .13 de junho de 1893 • ..:... parte interessada, artigo que hontem li. · 
Americo Lobo, O SR. JoÃo NEIVA- Não sou advogado 

da parte ; advogo as conveniencias · pu· 
O 81• • .João Neiva- Parece-me, blica~. 

Sr. presidente, que o honrado senador por o SR. c. OTTONr-Que aquelle era o pa
Minas, additando o meu requerimento, não recer do capitão de mar e guerra Mancebo, . 
pede informações, mas sim uma relação de reconheceu·o o Sr. Melville Hot•a, repito, em 
todos os privilegias concedidos, artig'o assignado, que li ao· Senado. 

O meu requerimento foi parn que vie~se E' pois pat•a mim grandíssima sorpreza pôr· 
informações do governo a respeito do proJe- se em duvida essa autenticidade. 
cto Melville Hora. E', pois, cousa averigunda. que é aquelle o. 

S. Ex. addita·o,pedindo uma relação de to· p11.recer, que Mancebo pretendia mandar ao: 
dos os projectos. governo ; si não o mandou e porque morreu, · 

Supponbo que para conhecer.se esta rela· si mesmo não chegou a assignal-o (o que _ 
ção basta recorrer á collecçã!l de leis. ignoro) isto em nada diminue o valor de sua 

Ora, sou o primeiro a desejar que venham autoridade profissional, autoridade dupla, 
ao Senado todas a3 informações passiveis a pela sua aptidão reconhecida em toda a, ar
respeito desse projecto, apezar do illuitre Se· mada, pela posição de responsavel pela con· 

• nador por Minas ter hontem apresentado as servação do porto... · 
seguintes emendas (lê) : O sa. SALDANHA MARINHo-E era de muita · 

Si passar o projecto, accrescente·se : probidade, 
Artigo additivo. Em nenhum caso o go-

verno assignará contracto com o concessio·. O SR. C. OTTONr-Deixnndo porém,de pilrte 
nario, nem assumirá compromisso algum esta questão, que necessidade temos de aditl.
para as obras descriptas nesti!. lei, sem ouvir: mento 1 . . 

o Ministerio da Fazenda e seus auxiliaree, No requerimen·~.o pede-se a epiniiío do gover· 
sobre as necessidades do commercio marítimo no. Mas a opinião do governo ~thi estti .. 
e melhor meio de satisfazel-as; O Sr. ministro dns obras publicas, tomando 

o Ministerio da Agricultura, a respeito das conhecimento da discussão no Senndo, do pro· 
concessões já feitas e que possam entrar em jecto de Melville Hora, por este motivo, para 
confiicto com 11. actual ; esclarecer· nos sobre este projecto, remetteu 

o Ministerio da Marinha, quanto as exigen· ao Sr. presidente da casa um capitulo do seu 
cias da conservação do porto. relatorio, que aindtt estti. ineclito, referente 

No additivo do nobre senador estüo incluídas ti. ma teria. 
as informações pedidas ao ministro da. . agri- E' portanto uma informação ofllcial, man- , 
cultura. dada pelo governo. Não ó umn. inJbrmnçüo de 

Acceito todas as emendas que os hon· quem guerreie ou Jb.voreç11 c:~.prichosnmente 
r•ndos senadores mandarem, afim de tira.r·se a pretenção, nem dirigida ofllciosamente iL 
a poeira, que, como hon~em se disse,. muitos casa. 
tinhão nos olhos a r•aspetto deste proJecto. E' um~t inlbrmuçüo mandada oU!cialmcnte 

Acceito até a concurrencia publica. pelo govei•no. Que. consttt delta ? Li ltontem 
Quero que venham todtts ns infor·mnçües trechos seus, o vejo q uo o governo ncre· 

que possam esclarecer o usswnpto ; e por tlittt que o mais util. Ol'll escolilel' o mesmo 
SjjNADO 40- V, I 
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gt?Verno um plano de obras, dócas, éaes, 
pontes de embarque e dtlsembarque, etc., para 
tavorecer o commercin maritimo que l're-; 
quenta este porto; acceitar o plano que melhor 
parecer. executai-o por si, por partos, na me
dida das necessidlicle11 occm·rentes ó. custa de 
uma emissão de titulo! que, garantida pela 
renda. dessa.s obras, muito tacilmente se po
deró. lançar na praça. 

Este e o plano do governo quanto ao modo 

hyba, cujo caracter respeitavtll ê objecto de 
geraes sympathias. 

Ouviu com a mais profunda attenção as 
orações que elle · profel'iu sobre a ma teria, 
empre:::ou sup1·emo eslbrço para acceitar os 
raciocinlos produzidos, mas', confessa afinal, 
que foi baldada a tentativa, trahido, pol'Ven
turo., o seu proposito pela intelligencia, incli
nado antes ó. divergencia a mais pronun
ciada. 

de construcção. . 
Accrescenta·mais a inl'ormação, mandada 

ao Senado por occasião da. discussão do pro
jecte Mel ville Hora. _ 

Diz « O governo tem rejeitado todos cs 
projectos que comprehendem communicação 
por pontes entre a ilha das Enxadas e a ilha 
das Cobras ». 

O canal que flcaró. obstruido com a. ponte 
Melville, e em que ficarà. constrangida a 
circulação-dos navios que por ali passam para 
procura.r os numerosos tt•a.piches da Saude e 
Gamboa e os ancoradout•os acima de S. Bento; 
este canal separa a ilha das Enxadas tanto 
da .Prainha, como da ilha das Cobras; de 
moc!o que a ponte da ilha das Cobt•as ou ada 
Prainha, ambas para a das Enxadas, são duas 
pontes quasi parallelas, fazem entre si um 
pequeno angulo, atravessando e obstruindo 
o mesmo canal Pelo que, os inconvenientes 
de uma são os da outra. 

Si, pois, possuimos a opinião elo governo, 
pa.ra. que adiar a discussão o pedir inform&· 
çõês 1 

Na situação actual deste debate, pergun t~~or 
ao governo o que pensa r•eli!otlvamente ao 
projecto Melville Hora, sti póde ter um mere
cimento, só pacle ter, nlici direi um propesito, 
mas um resultado, embora não se,ia, COlhO de 
certo não é a intenção elo autor da emenda. 

Parece ró. que se diz: póde o p1·ojecto cahi1· e 
para o ampara1·, adiemol-o. Tenho concluido. 

Ninguem mais pedinclo a palavra, encerra
sé a discussão do requerimento. 

Vota-se e é r•ejeitado o requerimento do 
Sr. Joüo Neiva, ficandoprejuclicada a emenda 
auditiva do Sr. Americo Lobo. 

Continua a discussão da preposi~üo. 

O S1• •• João Neiva-Sr. presidente. 
devendo tocla a minha argumentação ser fun
damentada sobre a informa~•ão do capitão do 
porto Mancebo, cuja existencia, ou ao me· 
nos a elllcacia, [lretenc\ia contestar, e havendo 
o Sen!ldo negado inlbrm!lçíies sobre o assumpto 
por mim roq uor•iclas, desisto ela palu. vru.. 

O S1•, .Joa<(ninl l'l>fltu•tiuho sen
te-se presa de vivo pezar pot• encont!'tLr·se em 
di vergencia com o honrado senador da P u.m· 

Lamentando que para um tal projecto, bem 
como para outros de igual natureza, não se 
procure estabelecer a base uniforme da con
cut•roncia publica, unlca efficiente productiva., 
o orador declitra que abster-se-ha de conslde; 
rara pro[)Osição, que se discute, sob outro 
aspecto que não o do interesse publico, pre
scindindo, portanto, das observações concer" 
nentes ó. capacidaue moral e intellectual do . 
proponente e condiç•ões especiae. da pro
posta, ou collisão desta com outras ante
riores e concomitantes de identico jaez. 

O projectCJ· Mal ville póde ser considerado, em 
sua essencia, sob tres pontos de vista:.l•, o 
que a1fecta ao regimen do porto; 2", o que im
porta ó. crise dos trttnsportes; 30, finalmente, 
o que interessa ao Thesouro Nacional. 

Sobre esses tres pontos capitaes, relembra o 
orador ao Senado que o illustre representante 
da Para.hyba a.Hlrma.ra. pertencer-lhes a defi
mtiva resolução do Poder Executivo; e, em 
particular, quando se lhe objectara a respeito 
da crisll de transportes que o projecte em clis
~ussão deixa insoluvel, sinão mais aggravada, 
respondera S. Ex. que o Congresso devera 
ser intli1ferente a semelhante modalidade do 
requerimento em debate, pois que ao gover
no ficttria a fu.culc!ade. de compellir o con
tractante a abrir um tunel no morro d.e 
S. Bento para levar mercadorias a alfan
dega. 

Não e fóra de pt•oposito reparar quê a pro
posta assim reduzida não serviria sinão _para 
recommendar ao governo o nome do-sr. Mel
ville Hora; ora, parece o vidente que fallece ao 
Senado competencia para assim proceder, ·eles
de que se não tmta de assumpto recommen
davel de ordem moral ou politica, 

Desprezando o carar:ter extrínseco do pro
jecto, e attendo-se, tüo sómente,its suas quali
dacles intrínsecas, e l?ropondo-se a discutil·o 
de modo que nem so o actual como outros 
futuros e de igual jaez não possam um dia 
ser approvac!os pelo Seno.clo, o orac!Ol' repete 
que níio se 1•eveste elle lle condições ucceitl1-
veis. 

Quanto it ilha das Enxo.tlu.s, sabe jú. o Se
ll!lllo, q ne o p1•o,iecto tomo.,:-a e a ce~'C!I de um 
etLes corrido para atrac[l,çao do navtos. 

O terr~no alli e rochoso, as ellificnçües, por
tanto, litceis. 
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. · O accrescimo, pois, p:11•a a ilha é insignifi
cante, pois que ao sopé della encontra se pro· 
fun,Jidade necessaria para receber navios de 
grande calado. , 

O caes, portanto, serà construido mui pro
ximamente da ilha :1lludida. 

A linha de atraca.ç•ão não p:1ss:1ra de mil 
metr•os. 

Objecta.·se que o proponente póde alongar a 
linh:1 a dous mil metros. 

Não é para acreditar que se emprehendam 
obras inuteis. 
· Si a empreza é obrigad:1 a construir um caes 
para dar atracnçiío Jitcil a navios de grande 
calado, que necessidade teri:1 ella de alfas
tar-se da linha necessaria p:1ra um tal fim, e 
de construir aterros além das margens 
actuaes ~ 

Nesta illm, continua o orador, dever-se-hão 
con5tru ir armazens em condiçües de receber 
20.000 toneladas de mercadorias. 

A ilha sera ligada iL terra no porto· da Prai· 
nha por uma ponte sastentad<L sobre pil:11'es 
de terro,devendo sobre ella correr uma l'et't'O· 
via. ,para transportar met•cadorias dos arma
zena até a terra . 

Uma ponte gyratoria devera ser edific:1da a 
500 metros da Prainha e rodando em torno 
de um immenso pilar, confluindo para aquella 
pontes auxiliares, perpendiculares ao viadu· 
cto. 

Estas ultimas, ás (\uars se nuo pôde assi
gnalar largura ma.iór de 8 metros e ·compri· 
menta inleriol' a 150, te1•ão ao menos 12, 6 de 
cada lado. 

Isto posto, níio póde subsistir duvida de que 
um(L vertladeira barr~tgem será estabelecida 
entre (L ilha e a Prainha. . 

Quanto ao transporte das merdadorias, as
sumpto que immediatamente se prenda ao 
da constr•uc~ão predit:t, e manitesto (\Ue serilo 
ella.s naturalmente conferida,; nos trapiches 
aillwde"ados da ilha, dahi levnrlas por via· 
dueto ate a Prainha e, Jlno.lmence, entregues 
nos seus donos, ou dit•ecto.mente, ou por um 
tunel, que terminarit à rtm Direita,. 

Eis o projecto Melville. Consideremol·o por 
partes, accrescenttt o omdOl'. 

A construcção projecttLtla terá como r.esuJ. 
tado inevitavel e fatu.l o atterl'O da balua no 
ponto indicado. Tres Jbram os tlrgumentos 
empPegados 1111 demonstmç~o do asserto con· 
traria, todos elles, porem, smg·ulares c cont1•a. 
producentes. As sondagens, apparelltad11s por 
Pera de Souza, por Duguay-'frouyn · c por 
Freycinet e mais modernamente pelo Sr. Mn· 
niz Bo.r•reto produzimm result~tdo unifOl'me 
-altura cttda vez menot• do volume de agua. 
Dahi conclrtlu o illnstro represent!lnto dtl Pa· 
rn.hyba, c mui log-icamente, 11 existoncitt de 
forças naturacs, que tendem a aterral.' o 
fundo da l.Jl\hia do lUo de Janeiro. 

Não concluiu, pot'em, como devera; ·que o 
projecto Mel ville, uma vez executado, seria o 
mais e([Jcaz auxilio das forças naturaes acima. 
alludidàs. Pam obvial·o, porem, lembrou-se ' 
o expediente da tlt•agagem, sem se advertil' 
que esse ó dispendioso em alta ese!l.la e que se 
elle póde neutm.lisar as forças natumes; ja· 
mtlÍS p~darÚ. COiltrapOr•SC tLqUellas e as al'tÍ· 
Heiaes que as auxiliem. E' para· notar, ao · 
demais, que tlifficil. siniio impossível e deter· . 
minar o ponto ou os pontos sobre que se ha· . 
verit de exercer a acção continua da dra!(a· ; . 
gem. O fluxo damarli e acorrente do refluxo 
ostemlem·se a grandes distancias; o aterro, · ... : 
pois, que as obras do Melville haveriam de · · ·. 
provocar' não se circumscr)3veria ao circuito 
das 1litas obras, mas a extensões inc:1Icula veis, 
abrangendo, de certo, as mesm:~.s enseadas da 
Saude e da Gambóa. 

A dragagem, por seu lado, 1111verht de es· · 
tender-se aos pontos atacados ; ti. emprezà, · 
porem, JhlleceJ'ÜLill, sem duvid:t, capitaes 
para semelhante emtirehendimento. O resul· 
tttdo inevitavel seri:t o ab<tndono dos trabalhos . 
-o entulhamento do porto do Rio de J11neiro, 

Si, por outro la1lo. aecrescent·• o orador, se 
considerar o moclemo argumento do nobre 
senador da Parahyba e que consiste em pre· 
tender, segundo pl'incipios hydro-dinamicos 
sem applicação, que as columnas plant11das 
não podem contribui!' para os a.terros pre
vistos, nem colho o raciocínio nem a experien· 
ela o púde jámais considerar acceitavel. As 
colmnnas, evidentemente, não diminuem a. 
vasiio ou secção desta. A quostüo, porém, é 
de nenhum valor nesse terreno, No caso su
jeito, o que h a 11 consi<lerar e que o projecto 
e :1s suas construcções cortam indubitavel
mente a correnteza dtts aguas, creando no 
canal uma seria de obstnculos. E' natural, e 
obvio que c:tda uma das columnas propostas 
e quo se':1Jllguram no proponente de um me· 
tro de dütmett·o, mas que terito mttis, deS•. 
vi:1riL no minimo um metro na correnteza d.as 
ag·uas. Estus trazem materia solido em sus· 
pensflo, c que seriL impedida rmra sua preci· 
pitaçüo opportun11 pela interposi~'ão do ob· 
stuculo a ella opposto. O corpo que se move 
diminue sua· velocillacle, desdo que outro se 
lhe antepõe li passagem. Desde que a agua 
1\Jrir as mut•alhus da ponte projectada, pro· 
duzir-se·ha, evidentemente um movimento 
de recuo desta; a suu. direcção sara manifes· 
tttmente contt·aria à que lhe llouvcrtt sido 
antm•iormente impressn., As laminas liquidas, 
quo encontram em seu co.minho uma columna, · 
p(Ll'tlm, Jbrmando como quo um:t talhttda, 
animll(la do velocidailo rot.rospectivtt. Appli· 
cada. a throrüt no :lti~O ~ujeito, tor-so-ha que 
2,10 cu.madas liquidas, que se Pmbtttem contra 
240 columnas, pois t11ntns ~ão as do projecto 
Moi ville, perdem a volocitlade 1mtural para 
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adquirirem outra diametrn !mente opposta, 
neutr:~lisarem as correntes E\ncontradiças, e, 
portanto, e fatltlmente, depositarem os de· 
trictos que supportam. Dahi o aterram ente 
ela bahia na parte em questão. 

Examine-se agora o projecto, pela face ela 
crise elos tra.nsportes. 

Todt~. a solução, diz o orador, que nilo 
resolver aquella por seus lados complexos, 
importa em simples adiamento. 

O projecto Me!V'ille está incurso no defeito 
apontado. Por virtude delle o entulho das 
mercadorias importadas pam o Rio de.Taneiro, 
remove-se tão sómente de um para outro 
ponto, sem que a circulação ütcil dos g meros 
se estabele~a de modo pratico atmvéz das ar
terias commerciaes da zona, que elle p1•etende 
servir. 

E' claro que as merct~dorias, transportadas 
para a Prainha, para a rut~ Direita, ou 
para as perpendiculares á esta, não adquirem 
pela força da proposição analysada, locomoçiio 
prompta, i'acil, capaz de resolver a crise, que 
se trata de elebellar . 
. Volvendo ao ponto concernente ti ilha das 

Enxadas, observará o orador que não lhe 
consta que existam ja cm França, .iú. nos 
Estados Unidos escolas navaes em navios ou 
vapores. 

Nem parece ref(ular que assim seja, 
porquanto a constante fluctuaç,ilo dos barcos 
impediria a pratiça de observações scientificas, 
indispensa veis á profissão. 

Antes -de terminar, o orador declara que 
ha combatido o projecto sempre sob a sua 
face intrinseca, retirando-se da discussü.o como 
entrou nella, com o profundo pezo.r de se 
achar divergente do senador pela Parahyb(l,, 
cujos sinceros propositos contrariou, sem 
em barg·o da sympD. thia, que sempre lhe ha 
votaclo. 

Ninguem mais pedindo a palavra, encerra· 
se a discussão. 
. Vota-se, e ó rejeitiula a proposiçiio, que 

vae ~er devo! Tida á Ca.mara dos Deputados, 
· com a communicação do occorrido. 

Segue-se, cm 2" discussão. com os pareceres 
das commissües de constitui~·ão o poderei e 
de justiç~t e legislação, o pl'ojecto do Senado, 
n. 49, de 1892, marcando o prazo maximo 
de 90 dias para clftJctuarem-se as eleições· que 
tenham por 11m o preenchimento dtts vagas 
occorrlda~ no Congresso Nacional. 

Vem iL mesa, silo lidD.s, apoiadas 'e posto.s 
conjunctamente em cliscussí1o n.s seguintes 

Emendas 

Ao art. l", accresente-se: ou si entre a 
vn~a e tt olekii-o urLlinaria pal'tL a legislrttm•tt 

não mediar intervallo maior de cinco me
zes. 

Sala das sessões, 13 de junho de 1893.
Antonio Buena. -Amaro Cavalcanli, 

Em vez de: - Presidente da Republica, di
ga-se: - pnsidente r/a respectiva camara, 

Addicione-se o artigo seguinte: 
Art. O governador ou presidente de es

tado que deixar de cumprir o disposto no 
art. 1". fica sujeito á pena doart. 111 do Cc
digo Penal. 

Paragrapho unico. São applicaveis ao pro
cesso e ao julgamento do governador ou pre
sidente de estado a~ disposi~'ões do art. 54 da 
lei n. 35 de 26 de janeiro de 1892, cabendo, 
porém, a denuncia ao procurador geral da 
Itepublica, a requisiçiio da respectiva Gamara 
e n formação da culpa. e o ,julgamento ao 
Supremo Tribunal Federal. 

Sala das sessões. 13 de junho de 1893,..,;. 
Manoet 1'icto1·ino.-:- Americo Lobo, 

O Sr. Americo Lobo vae funda
mentar a emenda. que apresentou em poucas 
palavras. 

O orador foidos que apresentllram este 
projecto na sessão passada, porque póde sup
primir-se o Congresso, desde que não se pre
encham as vagas abertas, ou pela morte ou 
pela renuncia. 

E' preciso manter o Senado, como a pri
meira corporação da Republica, uma corpora
çiio conservadora. E' preciso que a morte e a 
vontade não abram estes claros eternos no Se· 
nado, onde o povo deve ter, a cada passo, o 
seu orgão e defensor, e a Constituição o seu 
g·uarda. • 

Notou, porém, o orador no projecto algu. 
ma deficiencia, por isgo que ahi não se esta
belece pena alguma ao governador que dei· 
Xttr de marcar prnso para a eleição . 

Percorrendo-se não só o codigo penal como 
alei eleitoral, vê-se que esta innaçüo não esta 
prevista; por isso, tbrmularam o orador e 
outros eollegas uma emenda que mandaram 
ti. mesa. 

Quando se discutiu esta ma teria, apresen
tou o orador uma emenda para que fosse o 
presidente elo Senado ou a mesa quem mar
casse o dia da elei,,ão. Elia não pnssou, mas 
hoje e novamente apresentada, porquanto 
não podemos entrar em lucta com o Presi· 
dente da Republica. 

Ao governador, que é uma entidade quasi 
estranha e que participa de certa fórma de 
um pocle1• extra-territorial, porque ó um so
berano do seu estado, cabe certamente pro
ce8so, desde que conspire contra a Republica; 
mas :mg-montar·lhe a somma enorme de at-
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tribuições é estabelecer a hypothese de um publica, não ficam sujeitos ao ,julgamento do 
conflicto entre o Poder Legislativo e o Poder Supremo Tribunal Federalsinão nos casos ex-
Executivo, o que ao orador p11rece inconve- plicaclos no at~t. 52, quanto mais o governa-
niente. dor, que é o Poder Executivo do seu estado. 

Mas si o Poder Legisla ti v o é prorogado, O orador acha que não ha nada a oppôr a 
deve ser o primeiro vigilante na guarda de esta illaçiio, a est11 declucção que tira da let-· 
sua integridade ; por isso, pela emenda, cabe tra e do text,o constitucionu.l. 
ao presidente da camara onde se der a,, vaga Portanto, usando do direito de interpretar .. 
o direito de m!).rcar o dia da eleição. a Constituição por meio de disposições saluta- . • •• I_ 

Supponhamos mesmo que o Presidente da res, crê que o Senado fttr3. obra de sabedoria . 
Republica deixa da marcar a eleição ; é o acceitando as emendas ·que garantem a per· 
caso de guerra ou com moção ao Presidente da manencia e . t estabilidade dos governadores 
Republica. Justamente quer o orador evitar em seus estados, estabelecendo como que uma 

I 
. esses contlictos,esses attritos com o Presidente egide, uma competencia superior no territo-
da Republica. Além disto, acceito e classifi- rio onde elle exerce suas l'uncçücs, como uma 
cado o delicto,a. quem cabe a denuncia,a quem garantia de paz, de ordem e de federação. 

I compete o processo 1 E' o que tinha adizer. 
Esta questão não deixa de ser interessante. 

Ao procurador da Republica compete o julga- O Sr. PI•eo!lidente diz que, havendo mento : mas deve ser o Tribunal Federal ou 
o .r uizo Seccional1 no recinto apenas poucos Srs. senadores, vae 

Suppõe o orador que é imprudencia dar-se mandar proceder 3. chamada dos Srs. senado· 
ao juiz seccional o julgamento, pois não ha- res, partt verificar si ha numero, afim do se-
verá governo nenhum que possa ter seme· nado poder continuar o funccionar. 
lhante fiscalisaçii.o no seu territorio. Faz-se a chamada dos Srs. senadores que 

Ora, o Supremo Tribunal, estando longe, é compareceram 3. sesslio ( 40) o deixam de re-
mais i_naccessivel as pequenas paixões. Que sponder os Srs. João Pedro,Gil Goulart, Nina 
autoridade teriam os governadores si esti- Ribeiro, Gomensoro, Coelho Rodl'igues,Elyseu .. 
vessem submettidos ao podet• dos juizes sec- Mat•tins, Catunda, João Cordeiro, José Ber-

nardo, Amaro Cavalcanti, João Neiva, Rosa '. cionaes 1 . ' 

· EmJ.Jora sejam importantes as attribui- Juniot•, Coelho e Campos, Virgilio Damasio, 
' 

ções destes, todavia não fazem a,endant com- Domingos Vicente, Saldanha Marinho, Silva· 
pleto ao lado do executivo esta ual. Caneclo, Paranhos, Santos Andraclp e Raulino 

Foi pol' isso que o illustre senador pela Horn (20). 
Bahia pt•opoz que seja competente para dar o SR . 3• SECREl'ARIO com munica que os Srs. · 
denuncia o procurador geral da Redublica. Virgilio Damasio e Elyseu Martins se r.etira-

i Talvez seja isto uma velharia, pois que os ram por incommodados. 
presidentes outrora emm julgados pelo Supr-e Verificando-se, pela chamada, não haver 
mo T l'ibunal ; mas o orador não é inimigo das numero paPtt que o Senado possa 1'unccionar, . 
velharias, desde qu~ procluzam bom effeito. fica acli11dtt a discussão do projecto do Senado, 

. A emenda apresentada casa· se com o regi- n. 49 de 1892. 
men antigo. Em seguida, o Sr. presidente designa para Dir-se-ha que a Constituição não ma·,·cou ,. 
no art. 59 o processo privativo dos governa- a ordem do clia 14: 
dores dos estados. Diz o art. 59: Continuação da 2' discussão do projecto do 

«Ao Supremo Tribun~l Federal compete: Senado, n. 49, de 1892, marcando o prazo, 
I", processar e julgar originaria e priva ti- maximo, de 90 dias para efi'ectuarem-se as 

vamente: eleições que tenham por fim o preenchimento 
O Presidente da Republica nos crimes com- das vagas occorrldas no Congresso Nacional;, 

muns e os ministros de Estado nos casos do 3• discussão da proposição, da Camura dos 
art. 52; os ministros diplomaticos, nos crimes Deputados, n. 5, de 1893., approvando as di- ' ,> 

communs e nos de responsabilidllde, etc. etc.» visões de distt•ictos eleitorues organizadas pelo 
Mas, porque o artigo não tenha marcado os Poder Executivo, para diversos estados e pat•a 

' governadores, não se segue que elles estejam o Di~tricto Federal ; ' . 
exclusos. Dita da proposição dtt mesma Cumttrn n. 91, 

E' o perigo do q.rgumente a oontrario·.~enso, de 1803, determinanrlo que o governo l'untlarli. . 
tão condemnado pelo illustre organisador do uma coloniu correciot.al no proprio nncionnl-
codigo civil. o Sr. senadar pelo Piauhy. Os Fazenda da Boa Vista, - existente na Para-
govet•naaores não süo ministros de Estado, hy ba do Sul, ou onde melhor lho p11recer ; 
e si os ministros de Estado no regímen presi- devendo aproveitar, além duqucllus 1uzendas, 
dencial, não tendo responsubilidade politica as coloniiLS militares· uctunes, que tt isso se 
pelos conselhos duelos ao Presidente da Re- prestttrem ; 
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· Discussão nnico. do po.recer do.s commtssoes 
de constituição o poderes e de justiça e I egis
luçüo, sobro o veto do prefeito do Districto 
Federal iL resolução elo Conselho Munieipo.l, 
que prorogo. o prltso po.ro. o pugamento dos 
furos em ntro.so ; 

2" discussão da proposir;ão da Cllmo.ra dos 
Deputado~ n. 189, de 1892, autorisllndo o go
verno 11 pagar ao bacharel Manoel José Cllll· 
ves, prolessor jubilado de philoso:•hia, do cur
so annexo dà Faculdade de Dire1to de São 
Paulo, os vencimentos integr::tes que percebia 
dumnte o exercício desse curg.,, bem como o. 
indemniso.l-o das gratificações que deixou de 
receber desde a do.t.u. em <JUe foi jubilado; 

2" discussão do prc,ject .. clo Senado, n. 5 de 
1893, modificando o decreto n. 848 de II de 
outubro de 1890, que rego a organisação e 
processo do. justiça federal; 

Continuação dll 2" discussão do projecto do 
Senado, n. ·45 de 1892, quo autorisa o gover
no a mandar pagar ao Dr. Albino Gonçalves 
Meira de Vo.sconcellos.. prolllssor vitalicio do 
curso annexo á Faculdacle de Direito do Re· 
cifo, os vencimentos que cleixou dfl receber· 
desde o. data d;~ stut exoneração até o dia em 
que foi reintegrado. 

Levo.nta-se a sessão iLs 2 1/2 horas do. tarde. 

32n sessão em li de Jonlw de 1893 

P1·ésidencia do 81·. Prwlentc da lllol'aas 
( vice-Jwesidente) 

SU.l\Il\IARIO-Chn.mndn. r .. otturn.' dn nctn-ffiXPI~DII~!'i'J'N 
-Pn.rocoros-Discnrso o roqnot•iruento rlo St•. Ooolho 
n.orlriguos - Dlseut'RrlR r.ION Srs. Jrlnqu!m Pot'llnlll
liuco, Caolho Jtorlt•ignos, Cntmm!n o <.tnspat• Dt'ltm
mond-Adinmontn dn dj:-;cus!-!Ü:o - On111m uo m.\-
211 di:scnssü.o do pt•nj'•cto u. 4U-Discnr:o:.n o ouJoncll~ 
do Sr. :\[annol Vtctorinn-gncot•t•n.montu cln.rl!scussi~n 
o votnçã.o-3n discnssü.n dn. JH'Oll'ISÍQ.i.o n. 5 -· Dis .. 
cursos doR St•. Amarico Lobo, n1·nz CnrnGirn, U. 
do ,\tnnrn.l o Ari!'üidos T~obn- Eruondas- Ii:ncot•t•n
monto do. rliscussito o vot:JQ~o-a~ dism~Nii.o fin. lH'O• 
pasic.ao n. Ul-ntscut·sos doli ~l'R. Amorlcn T4ou,, o 
Gomonsnl•o-l~ncol't'nmontrl d.t. diAcus!l.:i.o- Chnmndn. .. 
Adinmonto dn vntnçii.o-Discn~sio unlc1t. dn pnl'OCOl' 
Holn•o um voto dn pt•ofoHo 1l!l Distl•ictn li"odornl
DiSClll'SO!i dos 8t•s, U. do Atnm•nl\ AtnOI'ico !Jnbn 
o Arh•tftlos Lobo-Encort•nmonto dn t lscussüo o ndln. .. 
monto Un votnçii.o. 

Ao meio-ditt compu.recom os 37 seguintes 
Srs. sanadores: P1•udcnto d9 Moraes, Gil Gou
lart, Antonio B:tena, .Joiio Noiva, Suuzu. Coe· 
lho, .Joaquim Sttr.,lento, Manoel Bo.rttta, Go
monsoro, Coelho Rodt•igues, Elysou Mtll'tins, 
Joakim Ctttuntltt, .roiLo Cot•tleiro, José Ber
nu.t•tlo, Oliveira. Gt~lvüo, Allllll'O Cavalco.nti, 

Almeida. Barreto, Firmino da Silveira, Joa· 
quim Pernambuco, Rosa. Junior, Coelho e 
Campos, Manoel Victorino, Domingos Vicente, 
Monteiro de Barros, Braz Carneiro, Aristides 
Lobo, Saldanha Marinho, Joaquim Felicio, 
c. Ottoni, Americo Lobo, Joaquim de Souza, 
Silva Canedo, Paranhos, Pinheiro Guedes, 
Santos Andr·llde, Raulino Hor;1, Esteves Ju· 
nior e Luiz Delfino. 

Abre-se o. sossilo. 
E' lidn, posta em 'discussão e, não ho.vendo 

reclamações, diL-se por approvada a acto. da 
sessão anterior. . 

C0mparecem depois .de aberta a sessão os 
Srs. Francisco Macho.dó, Nina Ribeiro, Cruz, 
João Barbalho, Go.spar Drummond, Virgüio 
Damasio e U. do Amaral. . 

Deixam de comparecer com causa partici· · 
pado. os Srs. João Pedro, Cunha .Junior, Mes· 
sias de Gusmão, Ruy Barbosa, Q. Bocayuvo., 
E. Wandenkolk, Aquilino do Amaral, Gene
roso Marques e Pinheiro Macharlo; e sem causo. 
participada os.Sr•s. Thomaz Cruz, Theodoreto 
Souto, Lo. per, CamposSalles, Rodrigues Alves, 
.Joaquim Murtinho, Ramiro B11rcel!os e Julio 
Frota. 

0 SR. 2° SECRETARIO (setvindo de 1") diL 
conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Sr. senador João Pedro Belfort ·Vieira, 

datado de hoje, communicando que, por mo· 
tivo de molestio., deixa de comparecer por al· 
guns dio.s ás sessões do Senado.-Inteirndo. 

Do Sr. senallOl' Messias de Gusmão, de 
igual data, communicllndo qae, por motivo de 
mol.,stio. em pessoa de sua Ji~milia, tem dei· 
xado de comparecer ó.s sessões.-Inteimdo. 

Do I n secret;wio da Co.mara dos Deputados, 
datado do 12 do corrente mez, remettendo a 
seguinte 

PROPOSIÇÃO N. 7-1893 

O Congresso Nacional decreta: 

A1•t. L• Fica o governo autorisndo: 
§ 1. n A applicar ao pago.mento de passngens 

do immigrttnt·•s o credito ·consignado pelo 
orçamento vigente iL gtwo.ntia de juros a am· 
prez11s que so ob!'ig·o.rom a l'undar colonins ; 

§ 2." A abrir paro. ttquelle fim um credito 
supplementar de 1.828:832.$035 á verba «Ter· 
ras PubliC[IS e Colonisaçilo». ~ 
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Art, 2.• Revogadas as disposições em con· 
trario; . · 
. Cnmaro. dos Deputados, 12 de junho de 

1893.-Jo<To Lopes, presidente.-Antonio A~e· 
reda, I • secretario,-Antonio Borges de AthaiJ· 
do Junio1·, 2• secretario.-A' commissão de 
:flno.nças. 

Do i• v ice-presidente do estado do Rio de 
Janeiro, datado de 12 do corrente mez, com· 
municando que nesta data assumiu o governo 
daquelle estado,no impedimento do presidente, 
Dr. José Thomaz da Pot•ciunoula.- Intei
rado. 

Do--governador do estado do.s Alagôas, da· 
tado de 7 do corrente mez, agradecendo a 
collecção dos Annaes do Senado do anno pro
ximo findo e um exemplar do Manual do 
senador; e bem o.ssim remettendo dous ex· 
emp1ares da Constituição, uma <•ollecção das 
leis promulgadas pelo congresso daquelle 
estado, e r. guiamentos expedidos pelo go· 
verno estadoal. - Agradeça-se e arclli· 
ve·se. 

0 SR. 3° SECRETARIO (-scJ•vindo de 2°) lê e 
vão .a imprimir para entrar na ordem dos 
trabalhos os seguintes 

PARECERES 

N. 60- 1893 

391. 

os seus deveres, inas tambem os seus direito~ 
definidos no regulamento respectivo, .porque 
o.ssim exige a boa ordem, o àesempenllo das 
obrigações, e 11 propria justiço. da administra• · 
çiio; · · 

ConsideraRdo, entretanto, que assim não se 
acha disposto no regulamento do. Imprensa.. 
Nacional, .no que diz respeito á. classe dos 
obreiros, conforme estes allego.m, e se vê do 
proprio regimento interno em vigor: 

A' commissii,o de finanças parece que o p~ 
dido dos ditos obreiros póde ser attendido 
pelo modo que se contém no seguinte 

Projecta 

Art I. • A classe dos obreiros da offlcin& 
de composição da Imprenso. Nacional é consi~ 
derada partê integrante do pessoal da mesma, 
para todos os favores, deveres e direitos, que 
em virtudo de lei, ou na fórma dos regula· 
mentos, se referirem ao alludido pessoal. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em con· 
trarlo. · · 

Sala das sessões, 19 de maio de 1893.
Amaro CavcZcanli, relator.- O. Bocayuva.
Saldanha Marinho.- Domingos Vicente •. 

Concordo, não havendo augmento de des~ 
peza.- Manoel Viotorino. 

N. 61-1893 

o trabalho da offlcina de compo3ição da A commissão de finanças, tendo examinado 
Imprensa. Nacional li feito por duas classes o projecto. n. II de 1893 do Senade, que au· 
distinctas de operarias, ainda que seja iden· torisa o auxilio pecuniario de 10:000$ em ílL· 
tica a especie de serviços que uma e outra vor du Instituto da Ordem. dos Advogados' 
prestam-jornaleiros e obrei1·os, Brazileiros, para o fim de ser ell'ectuada a 

Os primeiros são considerados parte com· exp~sição de traballl~s jurídicos, que o mesmo 
ponente do pessoal do esto.belecimento para Instt~uto pretende Jazer no mez de ag~sto 
todos os eífeitos e fins e percebem salarios prox1m_o futuro ;_é ~e J?:Lrecer que, ~m vtsta 
fixados na razão dos dia's des,lrviço ;-os se· ~a ut11ldade de taoJustlllcavel fim, seJa o pro' 
gundos, embora tambem sujeitos á.s mesmns Jecto adoptado· · 
reg-ras do trabalho e da disciplina, inclusive Sala das commissães, 14 de junho de 1893. 
11 pena de multas, niío siío considerados parte - Saldanha Ma1·inho, relo.tor .- Amaro Ca~ 
do pessoal dito paro. os demais eífeitos o só valcanti.- Domingos Vicente.- Manoel Vi· 
temn direito no seu salo.rio, no. razão da obro. ctorino.- Monteiro de Barros, 
feita. 

Em visto. desto. dosi~uo.ldade de condições 
na prestação de serviço, o.liti.s identico por 
natureza, os obreiros da Imprensa Nacional 
veem solicitar do Congresso Nacional que 
mande, por umn resoh1çiio suo., considerai-os 
igualmente como parte do referido pessoal, 
para. todos os f11vores, obrigações e direitos 
que nesse caracter lhes caibarn ou venham a 
caber 

E considerando quo, em um estn.belecimen· 
to publico, quo.l é 11 Imprensa Nacional, todos 
quantos prest~~om serviços· devem ter, não só 

N. 62-1893 

A commissão de marinha e guerra tendo 
em consideraçii.o •t petição de D. Maria Caro• 
lina dos Santos, que se diz viuvado alferes 
Carlos Pereira dos Santos, feito prisioneiro e 
morto na campanha do Pnraguay. pelo qual 
reei mo. augmento na pensão de 18$, que já 
percebe, o.ttentns as circumstancias peniveis 
em que se acha, exttminou detidamente os 
documentos com que instruiu a supplicante o. 

\. 
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sua'petiçilo, pelos quaes não se verifica a idcn· 
tidacle de pessoa por niio constar o seu casa· 
menta, nem que no tempo do fallecimento do 
inditoso otf!cial não estivesse delle divorciada 
como exige a lei. ' 

E1 ass•m, é de parecer que a supplicante 
exlnba 11 prova do casamento e de niio divor
cio, e cert,idiio do Thesouro Federal.de nilo re· 
ceber o meio solào que pLô!' lei lhe competia 

. sendo viuva de um ofiicial do exer·cito. ' 
·Sala das commissões, 10 de junho de 1893. 

- Almoid(/, Barreta.- Jai:ta Neiva.- Joaquim 
-Sarmento. 

De accordo. 
Sala das commissões·, 12 de junho de 18@3. 

-Manaet Victarína .-Saldanha 'litarinlw.-Da· 
minr;as Vicente.- A. Oavalcanti.- Monteiro 
de Barros. . · 

N. 63-1893 

Çon~idera:nuo que' o engenheiro Augusto. 
Te)XCLra Cmmbra acha-se realmente enJermo 
comm prova a attestação idone11 e valiosa que 
acomp~nha a sua petição; 
· Considerando que a enfermidarle de que 
elle · se acha alfectado exige frequentemente 
longo e cuidadoso tratamento : 

E' de parecer a commissão de finanças que 
sej11 concedida 11 licença pedida, sendo acceita 
pelo Senado a proposição da Camara dos 
Srs. Deputados, que a essa licença se reler&. 

Sala das com missões, 14 de junho de 1893. 
-Manoel Vict01·ina .- Amm·a Oavalcanti.-
11-lantci-ro de Bm·1'as. - Saldanha J1larinho.
Domingos Vicente . . 

0 Sa. PRESIDENTE-Não Jtl1 mais expediente. 

mas este desejo foi convertido em obrigação, 
em consequencia de um telegramma que re·· 
cebi ha pouco, ao entrar nesta casa, enviado 
pelo presidente da Camara dos Deputados da
queiJe estado, telegramma que requeiro a 
V. Ex. que consulte t1 casa si permitte seja 
publicado no expediente com os nossos ·tra· 
balhos. 

O telegramma diz o seguinte· (lê): 
« Sr. senador Coelho Rodrigues-Rogamos 

a V. Ex. prestar attenção telegrammas jor· 
naes dahi sobre ultimas acol'ltecimontos Per· 
nambuco, principalmente suspensão publica· 
ção Ga:eta da Tarde, Martins Junior. -
Moreira Alves, presidente da Gamara dos 
Deputados.» 

Devo t1 imprensa,' Sr. presidente, tudo 
quanto sou. Quando a!Jresentei·me na poli· 
tica, 11penas maior e 1ormado, foi em uma 
provincia que estava dominada por duas 
dymnastias. 

Com esta arma, sosinho, luctei tanto que 
gastei menos tempo 1,1ara vir, apoiado nella, 
da minha província aCamara doe Deputados, 
do que gastei para vir da camara dos Depu
tados a esta ·casa. 

Devo· lhe, po1'tanto, toda a gratidão e toda 
11 dedicação em sua 'lefesa, pela qual me com· 
prometto, emquanto for vivo. 

Mas, além deste motivo de gratidão pessoal, 
tenho umt\ razão maior em favor da im· 
pt•ensa ; estamos em tempos críticos em 
que a propriedade, a liberdade e a segurança 
niio. são, infelizmente, tüo respeitadas como 
devtam sel-o. · 

E' preciso, peJo menos, deixar-se iL dor o 
diréito de gemer; porque o desesperQ é .tão 
terrível para quem provoca, como para quem 
o so1l're. 

Não fechemos esta vai vula ; não convem 
que ella seja supprimida em parte alguma ; 
porque o governo que niio respeita a liber
dade de imprensa justifica a conspiração nas 
trevas. 

VozES -Muito bem. 

O Sr. Coelho Roda•igues- Sr. 
presidente, V. Ex. e a cas11 silo testemunhas 
aas observaçõe# que, repetid11s vezes, tenho 
feito dest11 tribuna sobre o estado melindroso 
em que se acl111 Pernambuco. Os honrados Vem it mesa, é lido, apoiltdo e posto em dis· 
senadores d11quella circumscripçilo, represen- cussiio o seguinte 
tantas do mesmo estado, teem utfirmado que 
elle estt1 em perfeita paz e, apezar de me pa· 
recer que csstt paz era a de Varsovi11, SS.Exs. 
p11reciam inteír11mente tmnquillos. 

Ent1•etanto, as noticias que continuam a 
chegar-me de lit são cada vez mais assusta
doras. 

Requeiro que se peçam ao cheJe do Poder 
Executivo as infemnações que lhe for pas
sive! pt•estar sobre a suspensão da Ga;ata da 
Tm·de do Recife, imposta pelas autoridades 
locaes. · 

S.R.-Saladas sessões, 14 de junho de 1893. 
-A. Coelho Rodrigues. 

Ainda hoje os jornaes publicaram tele· 
grnmmas recebidos daquella procedencia, da 
maio1• grttviclttdc. Eu tinha desejo de pedir 
inJbrmações ao governo, ainda uma vez, so
bro o estado daquella term, independente de O Sa· •• JOU(JUim Pernambuco 
provocaçi'Lo do quem quet• que Jbsse, simples-. 7 Sr. pt•esidente, sinto certo acanhamento 
mente J.lelo inter•esse que elltt me inspira;· em tomar a palavra para responder, íb.IJ11ndo 
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pela primeira vez no Senado, a um juriscon
sulto tão notavel, cujos talentos silo procla
mados por todo o paiz. (Apoiadai,) 

Entretanto, Sr. presidente, não se achando 
na casa nenhum dos meus companheiras de 
bancada, sou forçado ainda que, com palavra 
difficil, incorrecta, sem erudição, a respon
der a S. Ex:. 

Não conheço bem o facto a que se refere o 
illustre senador pelo Piauhy ; ainda assim 
devo assegurar a S.Ex. que em Pernambuco 
a liberdade de imprensa se tem mantido per
feita e com toda a ga.ran tia,desde que governa 
Pernambuco o honrado Dr. Barbosa Lima. 

Creio, Sr. presidente,que a autoridade que 
dirige os destinos de Pernambuco, ma.ndando 
cessar a publicação do,jornal que ~e denomina 
Gazeta da Tordo, não o fez sinão levado por 
mo ti vos de força maior, fundados em lei. 

E' assim que recebi um telegramma do 
questor de Pernambuco, concebido nos se-
guintes termos (l8) : , 
. · «Ao cidadão Joaquim Pernambuco - Fun
dado no § 2• do art. 3• da lei da questura, 
que me confere o direito de fiscalisar sobre a 
imprensa, lithograpbia, publicação, estampa, 
cartazes,manifestações ·e outros meios de pu
blicidade, quando tenham por fim perturbar 
a ordem publica, excitar odios e paixões po
pulares, e sendo certo que a Gazeta da Tarde 
injuria quotidianamente autoridades superio
res do estado, pregando a revolução â. mão 
armada, para deitar por tet• o dictador e 
despota (taes silo os epithetos atirados ao go
vernador), resolvi suspender a publicação de 
tal pasquim até segunda ordem, e para isto 
chamei it questura o cidadão Aroxa, a quem 
fiz esta intimação, visto ser elle o responsa
vel na referida folha. Sendo preciso, publicai 
este. Saudo-vos.- J. de Mel/o, questor.» 

Não conheço a lei a que se refere o illus
trado Dr. Julio de Mello, mas acredito que 
esta autoridade,que tiio bem tem sabido cum
prir o seu dever, não terá sabido fóra della. 

Peço, Sr. presidente, que V. Ex. faça pu
blicar no Dia1·io elo Congresso esse telegramma. 

0 SR. COELHO RODRIGUES - E eu apoio de 
muito gosto .o nobre senador. 

0 SR. JOAQUI~! PERNAMBUCo-E' isto apenas 
o que posso clizer neste momento. 

0 SR. AMARO CAVALCANTI-A lei é do actual 
· Congresso 1 

0 SR. JOAQUIM PERNAMBUCO- Não sei Si é 
do actual; mns e lei do Congresso. Não posso 
entrar em mais detalhes, porque, como já 
disse, não conheço a lei que fbi citada pelo 
questor. 

O Sr. Coelho Rod••igues -Sr. 
presidente, o honrado senador por Pernam
buco acabt\ ele justificar as minhas appre

SUNADD 50- V o I 

hensões. A sua defesa· é uma confissão e não 
lhe posso dizer: Habeo igitur reum confiten
tam .•. porque S. Ex. nii.o e parte na questão; . 
vem apenas transmittir-nos uma informação 
otllcial que lhe foi remettida de lá. 

Não conheço, como S. Ex., a lei a que se 
refere o telegramma lido por S. Ex.; mas 
alfirmo a V. Ex. e li. casa que esta lei não · 
deve ser executada., nem póde ser mantida ; 
porque e uma violação a uma das liberdades · 
garantidas pela Constituição Federal, dentro 
de cujos limites estão restrictamente circum
scriptas todas ns constituições estadoaes, na 
fórma de seu art. 63. 

A regra e a boa doutrina que se póde sus
tentar e a repressão judicial dos delictos por 
abuso de Iibe'rdade de manifest11ção de pensa
mento. Processem, levem aos tribunaes, ex
ecutem as sentenças que forem proferidas, e 
si algum dos que fazem uso da imprensa for 
encontrado em culpa, sotrra as consequencias 
do direito que não dilferencia o jornalista do 
simples cidadii.o ; mas nunca nos termos em 
que o honrado senador acabou de informar· 
a casa; é a censura prévia perfeitamente es
tabelecida; e uma lei draconiana, uma lei da 
idade média ; e si a Revublica não é mais 
liberal do que a monarchta, muito breve nos 
fará ter saudades desta. 

O maior sebastianismo, o que mais males 
póde fazer ás instituições, é o abuso do poder, . 
porque ninguem quer mudar para peior; si 
nós,que desejavamos a aboliçii.o dl1 monarchia 
e o estabelecimento da Republica, desespe
rarmos de que esta seja capaz de dar-nos 
ao menos as mesmas garanti11s que nos dava 
a monarchia, a retractação e fatal. Quem faz 
mal a esta Republica. não são os sebastianis
tas, são. os mâ.os agentes da autoridade. . 

0 SR, SALDANHA MARINHO dá um aparte. 
O SR." CoELHO RoDRIGuEs-Eu ainda . não 

d~sesperei da Republica; no dia em que de
sesperar, irei ter ao sebastianismo, porque, 
si errar e dos homens, persistir no erro é 
dos brutos. 

Ainda não desesperei da Republica, repito, 
mas, para queella se torne governo popular, 
e seja bem acceita desde o pobre até o rico, e 
preciso que garanta a propriedade e a liber
dade da pessoa e do pensamento, sem as 
quaes não ha sociedade que esteja satisfeita 
e não ha povo que queira sustentar um go
verno que lhe niio garanta esses direitos. 

O honrado sanador não fez mais do que 
confirmar a urgencla de meu pedido. 

Volto, portanto, â. idea de solicitar do go
verno infbrmações, ptti'a ver si ello tem al
glJma noticia oillcial que nos possa trans
'fl!ittir. 

··.' :_· •. ,. -...... ' 
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O !!h· • • J"onkhn Cnl;nn<ln- S1•. 
presidente, nU:o me opponho :teste pedido de 
informlll;ões ; parecD·me, porém, que as in
formações mda apro:veitariio. Fui, por muito 
tempo, escrivinhador da imprensa ; usei e 
abusei, como todos que so dli.o a essa ingrato. 
funcção do ,jornalismo ; sempre 11 considerei 
como 11 maior das forças, qmmdo bem orien
tada, que póde dirigir uma sociedade ; sem-

. pre revoltaram-me todos os obstnculos que 
tendiam a emb<trl1çar sua livre irianifr•stação. 
Com tudo o illustre senador, estranhando esta 
· 11usencia de liberdade na imprensa, que se dó. 
agora em Pernambuco, ou melhor, esta. in
tervençU:o do poder publico p:tra a suspensU:o 
de orgão da opi11ião est<\dual, revela só mente 
um facto que todos conhecem: ,que S. Ex , 
chegado da Suisaa, ainda niio conhece bem a 
politie~t do Bra.zil ; veiu do um paiz de admi
nistruçiio civilisudn., em que os cidadãos pre
zam n. lei como igun.l pn.r11 todos ; si S. l~x. 
estivesse mais 110 corrente do quo vae por n.hi, 
com reln.çiio n. todas as liberdades, teril1 esque
.ciclo o que se passa na Suissa, pn.iz n.benço<t
clg, pnra, olhar com desgosto para 11 sua 
patria. 

O que se deu em Pernambuco é o que 
se tem dado em q uasi todos os estados. Que 
fez a autoridade publica em Pernambuco ? 
Uma lei votada pelo c~ngresso estadual in
cumbiu a uma autoridade a fiscalisação do 
pensamento revelado pela imprensa. E' uma 
cousa horrorosa ; não h a homem que tenha 
cultivado seu espirita, que não recue de es
panto deante de tal disposição. 

0 SR. COELHO RODRIGUES-Ainda que não 
tenha estado na Suissa. 

O SR .. loAJmr CATUNDA-Mas 11 verdade ó 
que o Congresso, que isto !'ez, diz que e repu
blict~no, bem orientado e quer t~s novas in
stituições vasadns nos mold"s da ·'e~,nocracio 
modema. E' " fórmula com que ~e responde 
11 todas as objecções; e, o que mais e, um pal'
tido ou a opinião dominante, de que este Con
gre"so era o r,epresentante, ttpplaudiu, n~o 
esperando como muita vrz acontece que o nm 
de ·amanhft havia de fazer-lhe amarg;1!' uma 
disposiçiio feita contra seus adverSi1J'ios ; es-

• queceu-se de que não lu• como um dia tttt•uz de 
outro. A arma que entiio prepar11mm contra 
os que clmmn.v11m de conspiradores, rebeldes, 
anti-p:~triotas, inimigos das instituições o <11-
!iados dos sobastittnisti1s, hoje rovet·te contra 
elle, e não despotic;tmente, mas normalmente, 
a tnJtor•idado a emprcgtt no exercício do sull.s 
funcç•iíes contrtt os que n. fttbricaram. (Trocam
se a,,artes.) 

Sempre lamentei no tempo elo imperio aso
phistict~çli.o pot• parto ... do podo1• publico. cm 
violu.r constttnto e 11bortttmotlto 1t ll'i e dizer 
que se lho dtwa cumprimento. P.roleri sempre, 

devido isto tal vez ao meu atrazo, como ma· 
tnt'J do norte, nn.turalmente ignomnte (nao 
ajloi'!llos) ; preferi sempre n despotismo, o ar· 
uitrio ft·ancamente declamdo ao distl1rce sob 
as türmas constitucionaes ; antes quero que a 
Republica diga, : 11 liberdade da impre11sa fica 
sujeita ó. tlsca!isação do poder ..• 

O SR. Cot~L!IO RoDRIGUEs-No dia em que 
for condição da Republica esse principio, es· 
tarei contra ella. 

O Stt. Jo,umx CATUNDA-Antes quero co· 
nhecer que n. minha liberdade não repousa 
em uma garantia falsa ; antes quero isto do 
que ouvir o governo dizer : escrevam como 
quizerem, e na primeira occasião ver entrar 
•~ torça publica em uma typograph111, levar a 
ponta-pés os compositores e empastellar os 
typos e esbordoar os redactores. (Trocam-se 
di1M'sos apartes.) 

Sem .duvida, isto jó. tem acontecido e em 
muitos estn.dos do norte está acontecendo 
consto.ntemente. Officinas são invadidas pela 
força, os redactores são victimados e 11 sus
pensão das· folhas é assim forçada. Isto se faz 
e contra isto não hn. recurso. 

Ora, o honrado senador dirá que o direito 
domina a força. Isto tem seus modos de en
tender ; casos ba em que o direito tem uma 
race recta, moral e sobrepuja a força, mas ha 
casos t:tmbem em que é a força que domina o 
direito. Agor11 é assim. 

Portanto, Sr. presidente, no estado actual 
de nossas cousa,s, ness11 desorientação (não sou 
eu quem o diz) geral de tudo e de todos, o 
que se pa~sn. em Pernambuco, dentro da es· 
phera da. lP.i, comquanto seja um facto deplo
rabilissimo em si, toda via é uma cousa muito 
sup··rior ao que se passa em grande numero 
de estados. 

Senhores, desenganemo-nos, as cousas não 
siio porque queremos qúe ellas sejam; são o 
que tcem de ser, siio neces~ariamente. O pas
sado ~overmt por muito tempo o presente e os 
elementos que nelle se desenvolveram, cres
cet•a.m e tomaram lbrçns, continuam a agir, 
u.ggr<wados pelos erros e desconcertos do mo
mento. E' tudo isto que dá ao curso das cou
sas a direcção que ellas tomam. Niio ha pa
triotismo, não lm boa vontade que faça deter 
o curso dos acontecimentos, determinados 
sempre pela força dn.s circumstancias ..• 

0 SR. COELHO RoDRIGUES- Deus nos livre 
desta doutrmlL elo desespero. 

O SR. JoAKIM C A TUNDA- N<is estamos neste 
estado tle cousas. N[· • n.credito, senhores, que· 
ao' homens qu~ se acham ou se nchamm in
vestidos do alttLS funcções publicas produzam
o m:tl por amor do mal; não acredito que 
lhes 1\J.lte nn alma o ptttt•iotismo para não pre
judictLrem a I~epublica, as instituições que 
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começam. Commetteram-so erros e erros condemnam reciprocamente, que são os pri- .... 
graves, que flzemm com que muitos descres· meiros o; levantar aepiniilo contra si e, por- .. :;· 
sem do presente e do dia de amn.nhã.. tanto, n5:o precisam crcar partido e nisto se- · .. ;, 

Senhores, o que enfraquece a Republica. guem um processo muito correcto, muito le- : ,._ .·;·r 
porque só a força é que é Jorça, tudo mais é gitimo e muito direito. · . · ,. /./ 
secundaria. . • L · T · · · · · · ·. ·: 

0 SR. CoELHO RODRIGUES- A força sem di· 
O SR. UJZ DELFINO- ert1us gaudet! · · :"· 

reito é umaanarchia adiada. O SR. JoAQUI!ir CATUNDA-Sr. presidente, 
o SR. JoAKIM CATUNDA-.;. teem sido seus nilo e tambom a especulação commercial ; a 

erros e_ penso que os que devem se peniten- especulnçilo dos banqueiros, a esper~ulação d.os 
ciar são todos republicanos, são republicanos emprezarios,que debilita a Republica. Os mo-

. - ,, · d narchistas que ad~eriram, assim como os re-
histor~eos, sao os repu~llcanos a hesistas, silo publicanos, não perderam seus direitos civis ; 
aquelles que nilo acceitaram a Republictt por fazem 0 que Jaz todo 0 mundo: aproveitam os .. 
amor das boas ideas que ella devia desenvol-
ver, ~ilo aqu. elles que adberiram pelas mes- erros financeiros da Republica, aproveitam os 

seus desconcertos e os seus desatinos. Fazem 
mas circumstancias, pelas mesmas razões, isto muito bem, e digo que isto não só é um di· 
e, levados pela força ·das cousas e não pela b d (T 
cG>nvicçf.to de que inauu:urava-se uma. nova reito, como tam em um e ver. rocam-sc va-

~ 1·ios apartes,) situação que ahriga8se todos os direitos da so-
ciedade brazileira. sinão porque lhes servis- Dizer, Sr. presidente, que a especulaçilo 
sem certas posiçües, que só por factos exce- commr•rcial, em sua.~ multiplas feições,lê quem 
peionaes podit\m tocar-lhes. debilita a. Republica, é o mesmo que dizer 

que o ser humano que se decompõe no tu
O SR. CoE~uo E CAMPos- Vá a quem toca. mulo foi privado da vida pelos vermes que 
O SR. ARISTIDES Lono- Mas isto é exacto. lhe devoram o cada ver . 
. 0 SR. COELHO RODRIGUES - Não contesto e 0 SR. MANOEL VICTORINO-A decomposiçilo 

apenas cl.igo tambem: vli a quem teca. começa. em vida ; V. Ex. sabe. disto. 
0 SR. JOAKIM CATUNDA-0 que enfraquece 0 SR. JOAKIM CATUNDA- Assim como OS 

a nossa Republica, o que J'nz della uma cari· vermes aprovmtam-se da decomposição do 
catura do imperio, o que faz com que a.liber· corpo hnmano, a especulação aproveitou-se da. 
dade seja uma irrisão, o que faz com que o desorganisação das finanças da Rcpublica,pro
sceptro imperial se transformasse em espada de curando tirar da!Ji vantagens mais abundan
dictador, não foram os sebo.stianistns, nem os 'tes. Estavam no seu direito e no seu dever. 
especuladores da praça, que, como disse jli o 0 SR ARISTIDES LoBO_ No seu dever, nilo; 
honrado senador pela Bahia, conservam-se pU.l'tt certas especulações ha uma palavra n_o. 
em attitude correcta. 

Não ha pttrtidos monarchicos, bem sei. Todo Codigo Penal: tadl·ocil'a ! 
o mundo sabe, porém, e cego será. quem O SR: JOAKIM CATUNo,~- Mas dirão que não 
ignorar que ha muitos monarchistas, uns que ha patriotismo nisto. Mas a especulação com
sempre o tbram, antes e depllis do 15 de no· mercial, é cosmopolita; e antes de appelar-se 
vembro, outros que desprenderam-se das filei- pu.ra o seu patriutismo,. dever-se-hiam emen
ras da Republica o voltaram silenciosamente dar os erros commettitlos. Elia pc·deria ro
aos seus antigos ai•raiaes. sponder muito bem: appolem primeiro para o 

O SR. EsTEVES JuNIOR-Mas não se apre- patriotismo dos republica.nos historicos, ap
pel m primeiro para o pratiotismo ·.dos po

sentam formando um partido, não appare· deres publicas, t\ppelem primeiro para 0 
cem como nós appareciamos. patriotismo do Congresso Nacional, a.ppelem 

O SR. JOAICL'.I CATUNDA-E nilo se diga que primeiro para o pratriotismo . daquellcs a ... 
silo talt.os de patriotismo, que elles niio teem quem deve caber mais direct 'mente a re:.. 
convicções, como nü.o se disse de nós os repu- sponsubilidade das novas instituições. 
blicanos no tempo do imperio. Assim como a o SR. CoELHO Ronmougs - Entilo é pra-
estes não faltava patriotismo, não acredito ciso desesperar. · 
que aquelles que teem opinião adversa hojG 
sejam carecedores deste sentimento. O SR. JoAKIM CATUNDA - Ou o!nendar a 

'Elles sem duvida reconhecem que a orga- milo. 
nisação do novo pttrtido não e conveniente e o SR. MANOEL VICTORINO -A responsabili· 
limitam-se a aproveitar o enseJo que lhes dilo dude é de todos os brttzileiros. 
as circumstancias politicas, pam firmarem 0 SR. JoAimr CA·ruNDA _ Bem ... 
suas convicções. 

Toem procedido deste modo: veem qucosre· O SR. AbiA!W CAv,~LOANTI- Indique o 
publicanos se degladiam, que elles mesmos se remedia. 
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0 SR. JOAKIM CATUNDA -Não tenho nada 
que dizer sinão" que emendemos a mão, mas 
comecemos por ,nos, republicanos. 

0 SR. SANTOS ANDRADE- Y. Ex. indicoU 
o veneno, agora applique o antídoto. 

0 SR, JOAKIM CATUNDA- 0 po,triotismo, a 
a~nega~o e a boa vonta~e de que a Repu· 
bllca seJa de todos e nao o patr•imonio de 
poucos faria desapparecer a razão de ser dos 
males que so1fremos. 

Senhores, não digo como o illustre senador 
pelo Rio de Janeiro, Sr. Quintino Bocayuva, 
que já estava quasi arrependido de ter àido 
propagandista da Republica.. 

Não estou arrependido, não descreio ainda 
da Republica (apoiados). Sei muito bem que 
ella atravessa uma phase de sombras. 

0 SR. COELHO lll CAMPOS-De dentição. 
0 SR. JOAKIM CATUNDA- Niio direi de 

transiçíio, mas de perigos e de desacertos e 
muito naturalmente, quem sabe, de transi
ção radiQal de um regímen para outro. 

0 SR. ALMIIliDA BArtRETO-Apoiado. 
0 SR. JOAKIM C A TUNDA- Isto não é porque 

sejam .inferiores aos outros, mu.s e pela natu· 
reza d•t propria profissão que lhes crea uma: 
segunda natureza e lhes da dous habitas: 
Primeiro o habito de obdecer sem retl.e:x:iio e 
segund«> o habito de dar ordens sem refie· 
xão da parte dos que a. recebem. 

0 SR. MANOEL VICTORINQ- Nestes estados 
deu-se a intervenção do centro para collocar 
em seu governo otllciaes de patentes supe· 
ri ores, foi o que combatemos. 

0 SR. JOA.K!M · CATUNDA- A Republica, 
portanto, só póde salvar-se pelo concurso doa 
republicanos historicos e adhesivos, só póde 
salvnr-se pela boa vontade, pelo bom desejo 
de n.certar. pelo patriotismo e tambem pelo 
pejo que devem sentir todos os homens poli· 
ticos da·situaçíio pela desconsideraçíio, o ridi· 
culo, constantemente atirados â. Republica 
dos Estados Unidos do BrazU. (Muito bem, 
muito bem.) · 

Mas, estou certo, que, quando passar este 
período de sombra, de clesatínos e de erros, a O Sr. Galilpar Dl•um111ond 
Republica. ha Qe fazer a. prosperidade do (movimento de attençlfo} - Sr. presidente, 
paiz. apezar r.le abatido e traco em consequencia da 

Não acredito que ella venha dos estados. enfermiélade que prostrou-me no leito, logo 
Não; os estados, e quanrlo fallo dos estados após minha chegada a esta capital, deiide 
aproveito a occasião para render homenagem que toca-se rebate sobro negocias de Pernam· 

t d bl' t buco, tenho de ocoupar o posto de honra, que 
ao es a o mais repu rcano, mais perfei a- assignala·me o dever, ainda que pa,ra luctar 
mente orientado, por isto mesmo que é o t d d 
mais tolerante no que diz respeito ás opi· simplesmen e com armas e sol ado raso. 

·a lh · 11. • (Nflo apoiado.<.) 01 es a ems i re ro-me ao rrco, ao prospero Sinto nã9 tel' estado presente ha pouco, no. 
estado de Minas Gerues. (Apoiados.) . ·- · t 

Quando fallo dos estaclos,exceptuo sempre 0 Qccastao em que o autor do requet•rmen o em 
estado de Minas. Porém, na maior parte dos debate justificou o pedido de informação. 

d é · Assim, melhor na resposta acompanhai-o· 
esta os, o que vemos · mteiramente desani· hia ponto por ponto, si bem quEl não ·pudessa 
ma!lor e de modo algum autorisa as opiniões adiantar considerações de defe~:L aos at•gu
do illustre representante da Ballia. mentos adduzidos_ pelo honrado co!lega, digno 

Os estados, senhores, gravitam, gravitam reprElsentante do Ceará, a quem acabo de ou-
para a servidão. . vir e precedeu-me na tribuna. 

O SR. GoMENSORo-Menos o meu. Senhores, admiro-me do zelo e solicitude 
O S M Y E d com que meu illustrado mestre ..• 

R. ANOEL ICTORINO- m nome O 
· meu estado protesto contra esta apreciação O SR. CoELHO RoDRIGUEs-Provocados por 

de v. Ex.' · 1 um telegramma de lá . 
... . 0 SR, JOAKW CATUNDA-Mais de metade. 0 SR GA~PAR D>tUM~IOND., .-e distí!lc~o. SB!Ja· 

dGls estados da União ti governada por milita· dor pelo P_tauhyprocura sempre ter a rmcrattva. 
res de patentes, de pouca elevação. · no> negoc10s dePet•nambuco, desd~ que S. Ex. 

nem teve o berço naquelle glorroso estado, q SR. LVIZ DELFINa- Alguns doados, além nem exerce aqui mandato conferido pela con· 
de Ignorantes. fiança do povo pernambucano ; porém, tanto 

O SR. JoAKm CATUNDA- Em alguns del!es mais louvava! semelhante proceder, si traduz o 
os militares, principalmente os de patentes reconhecimento de S.Ex .á urbanidade com que 
não elevadas, o que prova que não tiveram aquelle bom povo hospitaleiro recebeu-o e aco
ainda a idada nem o tempo necessario para lheu-o em seu seio logo no~ primeiros tempos 
adquirir pratica ló. fóra, obediencia passiva e de vida publica,qua.ndo,com o ta1ento~e actrvi· 
o mando sem restricçíto; esses militares silo om dade de que é dotado e illustrnçíto que em 
geral os menos proprios para fundar insti· tüo vm•des annos adquiriu, pMe ali S. Ex. 
tuições livres. conquistar os maia brillmntes louros. 

> 
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Louvo e admiro-me destes sentimentos do Por fim a farça foi descoberta e o trafego e 
meu reconhecido mestre; ao mesmo tempo,la· manhoso orgão da imprensa teve de ceder á 
mentando,sentindoque S.Ex.,aomanif star o lei da finalidnde jorna!istic11, morrendo no 
reconhecimento, a gJ•atidão, que lhe vae nnal· meio das gargnlhadns publicas. 
ma, não se tenha collocado no ponto de vista Admitto, senhores, que o faeto seja verda~ · 
que mais aproveite, que mais favoreça a.os doiro. Ainda assim o questor procedeu legal 
negocias e interesses de Pernambuco, o que mente. 
sob posso attribuir ti. falsa orientação que Sou pQla liberdade de imprensa. 
S. Ex. tem da situação politicli. actual na- O SR. JoÃo BARBALHO- Nem póde deixar 
quelle estado. · de ser, porque é um dos mais distinctos pu-

Não sei das rt~zões com que S. Ex. justificou blicistas de Pernambuco .. 
o pedido de informação ; mas naturalmente . O Sa. GASPAR DRumroNo-Muito obrigado. toda argumentação repousou sobre a these 
concernente ó. liberdade da impronsn. a Xô:~·ela liberdade da imprensa e penso 

O SR. CoEL!IO RoDRIGUEs-E' exacte. a este respeito, com Lamartine, que, quanilo 
O SR. GASPAR DRUMllONo-Trata-se de um todas ae liberd~tdes estivessem perdidas, 

facto, e facto significativo. bastaria só a da imprensa para recon-
A Ga:eta da Tm·de, dizem telegrammas quistal-as ; ella vale muito, ella vale tudo ; 

vindos para esta ca)lital, teve de suspendei• sua mas é preciso não csnfundil-a com a licenca, 
publicação devido a intimação do questor. com o desenfreamento. · · 

Antes de tudo, pergunto si isto seró.. exacto. Foi isso que teve em vista o legislador 
Quando assim interr~go, quero sigmficar a em Pernambuco, quando em época anormal 
duvida em que estou sobre a verdade· dos estatuiu em lei a llscalisação da questura 
telegrammas. sobre a imprensa. . 
, · o SR. CoELHo RoDRIGUES- Estó. confir- Em ou~ros paizes que não o nosso, ~sEs- . 
mada tados Umdos, por exemplo, quando um Jornal 

' . excede das raias da moderação, da honorabi-
0 SR:. GASPA!t DRu~moNo-A Ca~ttal Fe· !idade, do criterio, que deve manter todo 

~era! .1a deve estar iarta de teleorammas jornal que consag1•a respeito ó. liberda~e 
ialsos do estado do Pernambuco. . c.Ia imprensa, tem o seu castigo na propr1a 

o SR. CoELHO RooruouEs-Mas este fot con· opinião publictt, que deixa de lei-o •. Entre 
firmado. · nós ... 

{) Sit. GASPARDRU~!liOND-Niio sei ai.nda S\ 0 SR. AMARO CAVALCANTI-E' O contrario,. 
foi ou não confirmado. Ponho em duv1das st ba appetite do escandalo. 
o actual questo~ de pol!cia lan9ou mão de o SR. GASPAR DRUMOND.·,. entre nós é 
semelh~~,nte medJda; e.amda mat~ porque ha exacto o que diz o nobre senador, ha appeitte 
bem. pouco tempo um Jprnal dali! mesm_o,um do escandalo; o po,·o procura umjornalassim 
dos JOrnaes da tarde, mw poclendo contm~ar com mais so!l're"'uidão para !el-o até de pre
a publicar;.se. por isso que a parte oconomtca ferencia aos outros. ' 
de. folha não compensava nem os.ga.stos da Nós portanto não estamos no caso dos norte
impressão, imaginou-se ameaç~do de desacl).- ameri~anos. ' 
tos fomentados pelo poder .Pl;!bllco, Penso u.inda que sem imprensa. livre nãe 

O jornal ~t·a de opvosJçao ao governo do ha governos que se possam manter dignamente 
estado; depOis de mm~o escarcéo, declarou e recordo-me de um escriptor que em obra 
que, por falta de garant!as ceptr?- o~ attenta- recente cita uma seria longa e ininterrupta 
dos tlo poder, suspenderm a publl,Paçao. . de "'OVet•nos que gal"'aram o poder porque 

Debalde o governador mandou t~iTerecer a ía.vo0nearam a liberdad~ da imprensa e de reis • 
redacção as mais seguras gar0;ntlas. Tudo que tiveram de seguir o caminho do exilio 
inuti.l, porq~1e D;final ele contas o JOrnal 0 que porque despoticamente suffocaram aquell~t 
querta era l!qutdur decentemente. magestost\ libel'dacle. 

Por su.a vez. o questor, m~smo o actual Si a imprensa é uma valvul~t, deixem que 
questor, Jez sent~r aos r~d~cto:es q.ue nenhuln por ella o povo respire em largos haustos 
attentado devertnm recetar, quer ppr pt1r e suas nobres paixü~s (1lpoiados ) 
dos a"'entes do governo, quer provmdus do 
partid~ adverso; e nte, si não me engano, }!;as voltemos ao facto. . . 
offereceu força para dissipi1r todos os re- St o gue:;;tor de Pernambuco, ;nt1mo.l).dO a 

· suspensuo da Grt:cta da Tarde, nuo o fez don-
ce~~·clonlm ainda. mais a/llgll!'OU·Se o.os reda· tro da orbita da lei,datlo. o ~aso dt1 Çla:ata nã_o 
cto!'es a situ11ç<ito do jornull Pois, si era ela havei~ ultr1\passado os l!mltes ~a l!v!'e ~am
propria força que Gl!es mais se urrr.cehwam, festuçuo elo pensamonto, o c~.st1go estrm~ na 
como confiar nella'l opinião publica,que procm•tt!'lt Javoneat• o JOr· 
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na! victimado, attrahida por uma corrente de 
sympttthitts, que ao mesmo tempo fal·a·lla re
pudiar a autoridade violent:t e despoticrt. 
M~s n.credito,que o questor tivesse pt•ncedi· 

do nos termos e nos 'limites uu. lei, intimanuo 
a suspensli:o daquelle Jornal. •. 

0 SR. CeELUO RODRlélUE:S- Mas essa lei é 
inconstitucional, ó a censura prévia. 

0 SR. GASPAR DRmmOND ... :flOl' isso que O 
·jornal necessariamente devia ter incorrido na 
sancçii.o legal. 

O SR. Comr,rro RoDRIGUES- O remedio era· 
processo e caueia para quem tivesse commetti
do o abuso. 

0 SR. GASPAR DRUm!OND- Mas, si ha lei 
mais summaria; e :1inda assim o jom:1l su~
penso não está impedido de ir aos tribnnaes 
litigar seus clireitos. Que o fu.çtt : si für 
in.iusta a intimaçlío do questor, alli estlío os 
tribunaes para fl.1zer justiça; si f,)r legal, que 
se conforme. 

Mas, pergunta-se, o questor, procedendo 
as~irn, agiu de accordo com :1 lei ? H:1 em 
Pernambuco lei que autorise semelhante pro· 
ceder 1 

0 SR. COEWO RODRIGUES-Si ha lei que 
isso autorisc. é preciso revogrtl-:1 per ser in
constitucional. 

0 SR. GASPAR DRUMMOND-T-Il1 actualmente 
em Pernambuco o que se chama questum poli
cial.. 

0 SJ1. COELHO RODRIGUES-O que h:d: a COll· 
stnl1 previl1. 
· 0 Srt. GASPAR DRU~ÜIO~D-A questurl1 poli· 
cial,que existe actualmente em Pernam bnco,é 
uma instituir-fí.o destinada :1 substituir l1 che· 
faturn. de policitt. 

A misslío principal dtt que;;tura policial é 
auxi!il1r l1 policia municip:1! nl1 represslio e 
prevcnr;ão do~ Cl'imcs, ao mesmo teú1po man
tendo a ordem publica e protegendo, tunto 
quanto possível, os direitos dos cidadãos. 

0 SR. CoELHO RODRIGUES-E IÍ O questor O 
. supremo juiz dl1 imprensa! 

0 SR. GASPAR DlW)!MOND-Fclizmento :1.Caba 
l1gortt me$mO tlo chegar-me ás mãos a lei em 
quo promvelmente J'undcm-se o questor p[ll'a 
1U.Zer a intimttçlío tle suspensão tL Ga•etct da 
Ta1·de. 

Ella aqui estti: é a lei do Congresso Consti· 
tuinto, de 14 de novembro de 1891, crcu.ndo 
1t quostura policial. Esta lei, tt•açando a es
phei'a da que~t.UI'a, determinou que a dia 
competisse tt tlscl1liSttÇii:o .das J•.eulli•-·os pu~lietts 
de quttlquer natm•eztt, dtVl11'tunllntus e lesttiEl 
publim1s, circos, cort·illtts, :tmphithcu.tro,, re· 
PI'csmlta<;ües thcotmes c out1•us pttsStl tempos 
lícitos, bem como jogos proilibidus c por 11m 

imprensa, lythograpllia.s, puli!ica.Qões, ~stam
pas, cartazes, m •nifestos e outros meiOs de 
publicidade, q<wndo lenham pm· flm perturbar 
rL ordem publica, e.ccitar odios e pairoões JlOpu
lai·es. 

0 SR. COELHO RODRIGUES-NiLo sabia que a 
imprensa de Pernambuco estav~t debaixo de 
11ma lei semellmnte. · . . · . 

0 SR. GASPAR DRUMlliOND-Porti1nto legem 
ltaúcmus. 

O Srt. JoAQuDI PEr.NAMBUco-Apoiado ; te· 
mos lei. · 

0 SR. GASPAit DRUmiOND-Si é má, refor
mem-na . 

0 S!t. COELHO RODRIGUros-E V, Ex. põe om 
duvilla que a lei seja má? 

0 SR. GMPAR DIWMMOND-Nii:o era má ao 
tempo da promulgaçlio .. 

0 SR .. COET.HO RODRIGUES - Olhe O hodie 
mihi, cJ•astibi: V. Ex. a manhii: póde ser 
opposição. 
. 0 SR. GASPAR DRUMMOND -Bem O sei ; 

mas attenlltt tambcm v. Ex. que esttí refe
rindo-se a quem já sofft•cu mais do que si 
houvesse supportatlo simplesmente o l'igor da 
lei de q no se trata. . . · · 

O SR. J oii:o BARJJALJJO - E' exacto. 
0 SR GASPAR DltU;D!OND ... e permit· 

ta-me o Senado recor<lar tí re.>peito um epi
sodio de minha vida llD!itica, característico 
ela miseri:1, vilania o pt•epotencia da celebre 
juntl1 governativa, que t11nto deshonrou os 
brios c as tmdições de Pernttm buco ! 

Logo l1pós a caricata revolt!<;lio popular de 
IS de dezembro lle !801, producto de odio dos 
políticos i"digenns e da trahi(:ão e perfldiu. 
dl1 fbrça mi li ta r, movidl1 peltt impt•udencitt ele 
oiT!ciaes exaltados e tolet'adu pela falta de 
prestigio mo1•al ele quem então commandl1va 
o districto militar .. 

0 SR.. COELHO RODRIGUES- Isso nilo correu 
por minha. conta. 

0 SR.. JoÃO BARDAT.TIO- Nem pela minha . 
( Jüt outros 11parws.) 

0 SR. GASPAR DRU~DIOND .. uzurpou O 
governo do est11do umtt execranda junta p;o
verno.tiva, cheitt do odio e p~ixües partida
rias o sedenta do ving·anr;tts, como q LL'l.i untu. 
de !\iras, de tigres, que houvessem abltndo
nado 11s ca vernu.s do cleset•to p11l'O. fil.zerem o 
governo de Pern111J1buco ! 

Eu o1•a onu"Lo rellactor do umjornal o 
Estado~~~ Pomamhuco. Logo apôs a Cl1l'icata 
l'OVO!Ut,:ltO l\SSUIIlÍ inrliYi<lU11liUeUto U. l'éSpOll• 
s[lbilitl:tdo do ,iormll, :t~signanc!o os artigos 
editot•iltes, por não convir iitzer partilhrtr 
rlaquella re•ponsltuili<lallo li um collogtt de 
l'Ctltwc;lío cnttLo enfermo. 
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Dia. a. dia tive de enfrenta.l' pcltt Im
prensa com governo do. junto.; tive de bater
me com elle em tollos os terrenos e fro.ncrt· 
mente sob o. responsabilidade de meu nome. 

Ligava. mús importancia ao governo d. 
estado Perno.mbuco do que mesmo ao gover
no Geral da União; fo.zia mais poliilca pernam
bucana do que politica lederal c assim abria 
profundas. breehas no odiento governo da 
junta.! · 

Sabem o que me valou isso ~ 
A typogra.pllia era todos os dias ameaçada 

de assalto; quando eu c!iPgava ao edificio da 
redacção, encontt·ava diariamente grupos de 
capangas, que tinham de quebrar os prelos. 
Felizmenta o assalto nüo se roalisava, mas a 
ameaça era constante; era sempre feita. 

Mandei emissat·io a um dos membros da 
junta, o Sr. general Ouriques ,Jn.cques,a quem 
forn.m relatados os perigos que corria, e n.s 
ameaças que pesavn.m sobre a imprensa por 
mim dirigiila. . 

S. l~x. aconselhou que se fechn.sse o pr·elo; 
era no seu entender uma m~dida de ordem. 

0 SR. COEWO RODRIGUES- Mas V. Ex: não 
tomou o consdho ~ 

0 SR. GASPAR DIWMMOND- Não tomei O 
·conselho. 

0 SR. COELHO RODRIGUES- Fez muito bem. 
O SR. GAsr,m. DttU~moNo- Continuei a 

escrever sob minha as~ign .. tura, a proflign.r 
sempre os desmandos dtt junta. 

Um dia, homem po.asiflco, sem ter habitos 
de luctns physicns, eu sabia de minlta resi
dencia, ti. rua do Barüo da Victoria, uma das 
ruas mais concorrtdus, qu·rmlo n. poucos 
passos de distancia, ero. brutalmente, cov:wde
mente, aggrcdido pot• um officin.l de policia 
e mais dois seqmtzcs, semlo que aquclle, ertt 
cunhado de um dos membros rlttjunta. 

A não se1•a calma com que pot·tei-mo m
quella occasiilo, de repente ex-ttbrupto, de 
surpreza, assaltado, a não sei• meu sa,ngue 
frio, repito, teria succumbitlo na tlggressii.o! 

0 SR. COELHO [{ODIUGUES -E' um horror 
E' preciso acalJO.r com esse estado rle cousas. 

0 SR. GASPAR DRmDIOND - Pedi provi
dencias no pt•e;;idente tla juntll. goYcrnati v a. 
S. Ex. lamentou muito o facto o poz ató iL 
minha llispJsi~ilo suas ordenanças para me 
accompanharem por todtt a p[\rte, para g·a-
rantirem-me emfim. · 

E eu tive de recusar o ofl'erecimento, ainda 
mais por não inspirar-me confiançn o tlcom
p!lnhamonto. 

S. Ex., que não havilt porlirlo com sons bata
lhúes, que o. 18 rle ilezombro postamm-se ti 
PI'nça dtt Republica p[\1'11 deporem o govm•mt
dor legal, como pollia gnrn.ntir-mo suas ortle
ll!lnças 1 

Mais tartle, quando a imprensa verbc1•ou o 
facto, imputando o.· autoria ao govm•no da 
junta, o cynismo c a. miseria dos sicarios ag· 
gressores inventava para justiticttrem a ag
gressão, mo ti vos de honra, allego.ndo que eu 
Imvitt desacatado pelo Estado de Pe1'1lctmbuco 
a honra de uma lltmilia. 

Revesti-me ele toda a calma, provoquei-os , 
pela imprensa a que· citassem o numero do · ..... , 
,jornal em que eu havia ofl'endido, desn.i:atado·; ~:~ · ". 
a honm da lil.milia pernambucana ou de quem . > .. · . • 

quer que !'asse. · 
Desafiei; fiz mais: lttncei repto de honra, di· ', 

l'igimlo-me ao Sr. Dr. Martins Junior, que é . 
cl.tele ~e um grupo de caricatos republicanos ; , .. 
htstoriCos... ·· '· .; 

Ulr'SR. SENADOR- Não diga 113Si!U ; são .. , 
homens muito distinctos. 

0 SR. GASPAR DRUmlOND-..• fiz supplicas · 
ao Sr. Dr. Martins Junior, supplicas publicas · · 
pelos jornaes; invoq 1ei até n.s cinzas de sua 
veuerandtt esposa pttrn que dccln.rasse pela· 
imprensa o numero de meujorn1tl onde hou
vesse sido desacatadtt a honra. da lhmilia per- · 
nambuc:tna, de qtwm quer que !'asse, compro
mettendo-me iL provn.r que o jornal por elle 
dirigido, Jm·nctt do Recife, esse sim, havia 
desacatado, por mais lle uma vez, e n.té em 
columna Cllitoriai, a honm da lil.milia per
nambucano.! 

E' excu~ado accrescentllr que o Sr. Dr. 
~!artins Junior i'ugin do repto por meio de 
resposta escapatoria... -

Já vê V. Ex. que elevo pensai' como o illus· . 
lre collega que me precedeu na tribuno.. .. 

Antes pre!'erir meios legaes qun.ntlo de
v ühtmentq empregado~. sempre que tendem 
11 coarctllr, não a. liberdade de imprensa, .mas 
a Jicençtt; muito preleriveis a esses outros de 
vinolicta piu•ticular, dtl de>ttfioonta, que nlio 
importam macula. p11r11 os que sofl'Lem o in
sulto, mas que deshonram aquelles que oe 
empregam. (:\poiados.) 

Senhores, o ,iot•nal de quo se tr11ta não 
honm a impreHstt do 11arte n.lguma. nem 
mesmo ontle a; noç,ões de honorabilidade 
j nrnnlistic11 esti vcssom rutlimentares, qu11nto 
mais em Pernmnbuco, q uc conta jornaes da 
osttltU!'tt mot•al da.~· p,.o,incict. 

A G<t,cta rlrt 1'Mde ó lioje o orgum do po.r
tido de que se diz clleft1 o Sr. Dr. Mttrtins 
Junior. 

Por ttlii imagine n Sont~Jo t1 impDl•tn.nci;J, ilo 
partido que se mnnifestn pet·ante n. opiniiio 
publica, por• meio de orgn.m tilo pouco dig-no, 
c11jas columnas e dictot•iaes convertem-se quo
tidiltnament.,, om outl•a,; tnntas pllrtes, peleu-
rrnlms das rt,puta,;<iesdos aclverstu•ios. , · 

Desg'l'ar,:ada politica tt quo Jhzom e prende 
rllpu1Jlicr1Uos llistoricos do Pernambuco, esse 
que a 18 tlo d~zembro do 1891 armstarttmno 
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lodo das ambições inconfessa veis a bandeira 
da autonomia do estado, rubra de sangue ge
neneroso dos pernamlmcanos, que a defende· 
ram até com sacrificio da vida ! Politica de 
selvagens, que andam de setta e algum á es
preitarem os adversar i os para trucidai-os a 
trabição ! Politica de tribu, de odios e vin
ganças!.. · 

O SR. PRESIDENTE-Peço licença para obser
var o honrado senador que a hora do expe· 
didente estit esgotada. 

O SR. DRumroNO-Bem; entil.o agradeço a 
V. Ex. a obse1•vação que acaba de fazer-me e 
ao Senado a benevolencia com que onviu-me. 
(Muito bem.; m1tito bem! ) 

Fica adiada a discuasãe do requerimento. 
. Consultado, o Senado con!ente na publica

ção doa teleg·rammaillidos pelos Srs. Coelho 
Rodrigues e Joaqulm Pernambuco. 

ORDEM DO DIA 

Continua em 2' discussão, com o parecer 
das commissões de constituição e poderes e 
de justiça e legislação e com as emendtts of
ferecidas, o projecto do Senado, n. 49, de 1892, 
marcando o prazo maximo de 90 dias para 
e:ft'ectuarem-se as eleições que tenham por fim 
o preenchimento das v11gas oceorridas no 
·Congresso Nacional. 

O Sr. Manoel Vlctorlno- Sr. 
presidente, serão bem rapidas as minhas con-
siderações. . 

Acompa.nhando o nobre senador que hon.tem 
justificou a necessidade de uma emenda. ao 
projecto que se discute, apresentei-a à mesa 
sob minha assignatura. Realmente o pro
jecto estava imcompleto, não só em relação iL 
pena. a que ficaria sujeito o governa.dor ou 
presidente de estado que desobedecesse as 
ordens do Congresso, como em relação ao tri· 
bunal pera.nte o qual deveria responder 
esse funccionario pelo facto da desobediencia.. 

Não me encarrego de justificar o projecto, 
desde que estão no espírito de todos os sena
dores a necessidade e os l'undamentos de 
alta. politica e de ordem superior que nos le
vam a tomar essa resolução. 

Durante o anno passado. diversas vezes, 
suscitou-se aqui esta. questtío ; e os illustres 
senadores, que tomaram parte no debate, 
revelaram a posição, realmente singular, em 
que ficú.ra col!ocado Q Pode!' Legislativo, não 
tendo conseguido obter dos governadores que 
se completa.ssem as representações. de cada 
eBtado. 

Desde que se appella nqui sempre p11ra o di· 
rei to americano, devo dize!' que nus Estados 

Unido~ se considera a representação incom
pleta ou nulla dos esta.dos como um attentado 
ao regímen federativo no que tem ele mais es
sencial e l'undamental. 

Nas disposições constitucionaes americanas 
ila. clausulas e, nos poderes implícitos que se 
deduzem do proprio texto constitucional, ha 
mais de uma decisão que justifica a urgencra 
que temos em adoptar uma lei desta ordem. 
Revolta-se contra a .integridade da União, 
conspira contra oregimen federativo, é crime 
de alta traição, póde se dizer, quanto a esta
bilidade das instituiÇões federativas, o· facto 
de oppor-se qualquer estado a que a sua 
repre11entação não seja completa em ambas as 
casas legislativas, · 
· Ult SR. SENADOR -· E' a dist1•uição do 

systema. 
0 SR. MANOEL VICTORINO - E' a destruição . 

do systema, como diz V. Ex., recusar um 
esta.do fazer-se repre!entar em ·qualquer das 
cas~~os do Congresso. Entretanto foi o que se 
fez entre nós; e é o que determina medidas 
severas, porque a não representação importa 
em uma especie de separação tacita, de des
membramento da communhão. Os juriscón· 
sultos e legisladores americanos descobrira.m 
no proprio preambulo da Constituição o com·. 
promisso furmal dessa. indissolubilidade. Desde 
que os estad0s americanos se compromettiam 
não só, em relação á actualidade, como a pos· 
teridade, a garantir a todo povo americano 
os benetl.cios e . vantagens das suas liberdade; 
este compromisso em relação á posteridade 
era a promessa da indissolubilidade, a atllr· 
mação catbegorica de que esse laço não podia 
ser rompido por circumstancia. de ordem al· 
guma, a nãe ser pela propria vjolencia, desde 
que p!'oviesse da maior111 dos estados ou da 
minoria mais forte por acto meramente reva
lucionll.rio; de sorte que, a niio representa
ção dos estados em qualquer das casas .do Con· 
gresso teria de constitui!• um attentado ma
nifesto contre a essencia do proprie systema. 
Por isso o anno passado, com assignaturas 
de grande numero de collegas, apresentei o 
projecto que se discute. Mas era mister com
plata.l-o, como ha. pouco disse e crear a sanc
çiio penal para. g-arantir c• texto dispositivo. 

Qu:mto ao tribunal julgador, ficou perfei
tamente demonstrada pelo honrado sena.dor 
de !\!mas Geraes, a cornpetencla do Supremo 
Tribuna.! Federal, devendo a accusaçiio ser 
iniciada pelo procurador da. Republica; quan
to á pena, pareceu esta severa de mais, desde 
quo fosse applicada ao caso a disposição do 
art, III do Codigo Penal, pelo que, tornou-se 
iudispensavel a sub-emendo., que desclassi· 
1lca o delicto e o faz incorrer na st.tncçiio elo 
nrt. 135 da lei r.itado.. De feito, orn matel'it~ 
lle legislação repressiva, ó preciso buscaran-

) 
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tes o effeito mor<tl do ,que o mttteria.l, espe· 
cialmente quando se ti·ata do punir infracções 
emanadas ou praticadas por altos funcclona
rios elo Estado, Ortt, a penalidade applicada 
ao caso pelo ort. I I I do Cocligo Penal seda 
extl'aordinaria. Contentemo-nos, pois, com a 
do 11r·tigo da sub-emenda. A condemnação do 
um governador ou presidente de estadú, qual
quer que s(\jal1 pena em que !111ja el!e incor
rido e que llto seja prescripta, constitue freio 
sntflciente, exemplo efficaz e escarmento con
tra l'nturos 11busos, que tem! 11m 11 inutilisat• 
as ordens do, Poder Legislativo. 

Além disso , nas emendtts- apresentadas 
hontem, nos referimos trlo somente aos obstl1-
culos que possam levantar governadores ou 

·presidentes de estado, para eJfectua.r-se 
alguma eleição, antes de .. deliberações toma
das pela respectiva Camara, não dizendo uma 
palavra em relação aos obstac<~los ct•eados 
depois de resolução de qualquer das duus 
casas. 

A emenda apresentada hontsm l'et'ere-se aos 
governadores e presidentes de estado que não 
mandrwem procPder ;i. eleiçiio no pr11zo de 
90 dias decol'ridos daq uelle em que a vaga 
se de!'. 

Mas isto pode !'ia au t110risar,. nii.o sendo 
guardada identica sancção pmal, ao gover
nador ou presidente de estudo crca1• ousttt· 
culos ú. execnçiio de um11 Ol'dem procedt>nte 
elo presidente de qua!que1• das duas ca,as 
quando o dia da eleição lbt' por elles marcada. 

E' preciso , pois , impeclil-o ; eis porque 
accrescentamos as seguintes palavras, (Lâ.) 

São estas as emendas q ne, com o honrado 
senadol' pm• Minas, julguei devôr oft'erecer 
ao estudo e it :1preciução do Sonuclo, 

Acredito que, com as emendas sugogeridas 
pelo honrado senado!' do, Pari~ c pelo hon
rado senndor do Rio Granclc do Norte, flcaJ'<i 
o ·projecto tão completo quanto possível. 

Com <LS ementilts t~pr•osentadns c com as que 
acabo de offerecer parece qLJO o prajccto 
l"lcari~ menos imperleito. 

Entt•etanto si qualquer dos honrados se
nadores quizer apreserlt1~r alguma idóa com
plementat•, que melhot• !lescnvolv<t o assnm
pto, os autores das anteriores c 11 éommissão 
respectiva estüo promptos .a ucceital-a. (Jliuitn 
brJm; muito botn,) 

Vcem it mes11, siio lidas, apoiutlas e postas 
conjunctamen te cm discussão as seg\tintes 

Snb-emem/as tiO m•tiyo additivo 

ACCl'CKcentorn-se depois tias paliwms - no 
art. 1'-tts ~eguint~s: - on que obcltar tlo 
quu.JqueJ' fót•ma n oloi~ilo lllltl'Clltlt~ pulo pt·e· 
sidonte da rospcctivtt camnra.,,. 

RI!NAOO tH- v, 1 

E\ em vez de art I I I, diga-se:-a1•t. 135. 
Sllla das sessões do Senado, 14 de junho de 

1893. -Jlfttnvet Vict01'Íi10, -1lme1'ico Lobo, 

Não havendo mais quem peça a palavra, 
encerra-se a di.;cnssão. . 

Procecle·se ú. votação. 
E' approvitdo o llrojectG, salvo as emendas 

e sub·emendas. . · . 
São successivamente approvadas ns emenda! 

dos Srs. Manoel Victorino e Americo Lobo e 
dos Srs. Antonio Baena e Amaro Cavalcanti 
ao art. I" do projecto. 

E' approvada :i emenda additiva dos Srs. 
Manoel' Victorino e Arnerico .Lobo, salvo as 
sub-emeodas dos mesmos senhores: . ·. 

Sii.o successivamente approvadas as sÚb· 
emendn.s. 

E' o projecto assim emendado. adoptado para 
passar ú. ::!" discussii.o, indo previamente ás 
comnlissiíes de constituição e poderes e de jus
tiça e leg-islação ·para redigil-o de accordo com 
o vencido: · . 

Segue-se em 3" discussão a. proposição da 
Camara dos Deputados, n. 5, de 1893, appro· 
vando as di visões de districtos e-!eitoraes orga· 
nisadas pelo Potler Executivo, p11.!'11 diversos 
estados e pn.m o Districto Federal. 

.. 
' .. 

·< o Sn•. Amcrico Lobo vem propôr 
no Sen:tdo uma Amendn. relativa ao estado de 
Minas Geraes. cujtt divisão não foi approvada 
peltt illnstre Camartt dos Srs. Deput11dos. · · · · o: .. 

A lei manda. que se observem os limites na
turaes e 11 condi~iio de contiguidade. Entre-. 
tanto, pela decisão alli tornapa, sel'arou-se . 
Jl<trto tlo 7' distJ•ict;,, O 7' districto e~tá collo·· 
cndo mt bacia do Rio Gt•ande e S. Fmncisco 
como pCl•pendiculttr áq_uelht linha iluvial que 
curre de leste 11 oeste. 

Com <t emeud' triumphantc dtt Cttrnara, 
este tlistl'icto perde pttrte de si mesmo 
tr·anspõe o rio, abmngendo rlo1:s municípios 
que incontestttvelmonte pertencem á outra 
zona, o sul de Minas. · 

Suppüe o orador, que niíe precisa clizer 
mrtis para l'tmdamentttr :t emend:t que oústt 
ofierecer ttO Senado. 

Não potle tam bem deixar de offe1•ecer outra. 
emenda, pelo que pede licença aos illustres 
~ept•esent11ntes do Districto Fedet•al pal'lt 
tnzel-o. · · . · 

O Stt. ARI~1'1DES Lono- V. Ex: deve ficar 
no seu Estado d8 Mmas e niio queir•a entrar 
em totlt~ pa.rte. 

O Slt. A~mmco LoHo- Nlio estou pedinclo 
nad1~ p Ll'tt tt CttpitiLI Fetleral. E' um:~. emenda 
que otl'tlreço e que tem razão m~ proJlOl'ciona-
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!idade da popqlação e do territorio. O Son(\do 
dará a estas emend.,s n. importancin. .que 
merecem. 

São lidas, apoiatlas e postas conjunctv.mente 
!Jm discussão as seguintes 

Emendas 

Accrescente-se ao art. I' (pl'incipio) n.s se
guintes palavras-Minas Gc1·acs- na especi
ficação dps estados alli feita. 

Supprima-se o § 4'. 

' ' 
... · ..... 

Cahl) Frio, Barra de S. João; Rio Bonito, Sant:~. 
Anua de Macacú, C11.pivary, Magé, Thereso
polis e Macahé ; , · 

2"; o2• distriçto terá por sede a cidade de 
Campos e comprehentleró. os municípios de 
Campos; S. João da l3aJ•ra, 'Itaperun11 e São 
Fidelis; 

3•, o 3" districto teró. por séde·a cidade de 
Cantagallo e compr~henderó. os muncipios de 
Cant11gallo, Santo Antonio de Padua, Monte
verde, S. s~bastião do ·Alto, Itaocara, São 
Francisco de Paul11. Santa Mu.ri11. Magd11lena, 
Bom J11rdim, Dn11s B11rr"s,Carmo, Sumillouro 
e l'lova FJiburgo; · 

de 1803.- . 4°, o 4• districto terti. por sede a cidllde de 
Petropolis e comprehenderti. o~ municip~os 
de Pe"I'Opolis, Sapuc11ia, P11rahyb11 do Sul, 

Divisão dos distJ•ictos eleitoí·acs da C'llpital Iguassú, Valenç.t · o Sant11 Thereza de VIl· 
' Feclcml lença ; . 

Sala das sessões, 14 de ju'nho 
4mcrico Lobo. 

. 1 5', o 5" districto terá por séde a cidade de 
B:wra Mansa e comprehenderá os munidpios 
li e Darrn: Mansa, Barro. do Pamhyba, S. João 
Marcos, Rio Claro, Rezenuo. Mangaratiba, 
Itaguahy, Angrn. dos Reis e Par:~.ty. 

1• distriéto -Gavea.. Lagtitt, Gloria, ,Jacare· 
paguâ., Guaratiba, S. José, Imjti. e Santo An· 
tonio. · 

2• districto-Sa.nta Rita, Cantlelal•ia, Sacra
mento, Paquetti., Ilho. do Governaltor, Campo 
Gra.nde e Sunt' Anna. 

3' districto;-Engenho Novo,En::;enho Vrlho, 
S. '01\ristovão, Inhauma, Santa Cruz e Espi
rita Santo. 

Sala das sessões, 14 de junho tle 1803.
Amcrico Lobo. 

s R.- Sala uas S"Ssües, 1•1 de junho . de 
1803.-U. do A-nwmt.- Gil Goulm·t. 

A' divisão dos districtos do estado do Par:i.: 
Onde se !ô : S. Domingos, diga-se: S. Do-

mingos da Boa Vista. · 
Onde estti.: S. Sebastião, diga-se: S. Sebas· 

tião dn. Boa Visto. 
São igualmente lidas, apoiauas e postas Sala das sessões, 14 de junho de 1893.-.. ln· 

conjunctamente em discussão as seguintes tollio Bllclla. 
emendas: 

Ao al't. I': 
No p1•incipio do a.rtigo supprimam-se aspa.

la vras - S. 'P~u/o. 
Accrescente-se o seguinte: 
Paragrapho. O e,tado rle S. Paulo fica di· 

vidido em sete districtos eldtoracs ue accorllo 
com a organi;ução propost:t pelo Po1ler Exe
cutivo, com as morlificaçües seguintes :- O 
município da Limeira Jilrit p:~.rte Ü() u' tlis
tricto e não elo 5", e o município de Mogy· 
Mirim far:i. parte do 5" districto e nilo do 7'. 

S. R.- Sflla das ses,ões, 14 tle junho ele 
1893 .-Git Goulm·t. -R:Jt/J'igucs AI'IJes. 

.Emenda substilulioa 

Substitua-se o§ 3° do art.l" pelo seguinte: 
§ 3.• O estado elo Rio de Jnneiro se eomparit 

de cinco districLos eleitoraes : 
I•, o !• dbtricto terá por sede a cidade llC 

Nitheroy e comprehentlerú. u~ municípios ele 
Nitheroy, It11borahy, S. Gonç11lo, Mtuic:'t. Sa· 
quarema, Araruama, S, Peuro ua ,\Ideia, 

O Sr. Draz Carneh•o...;..Não venho 
aqui como representante de um grupo do 
meu estado. Devo declarar que tod11 a repre· 
sentacão do Rio da .Janeiro estti. decidida 
a sustentai' a proposição tal qual veiu da 
Cv.mnm dos Srs. Deputauos; porque é ella. 
a que e~tti. nmis de accordo com a lei no 
seu art. 30, que declara que na divi~ão dos 
distr·ictos eleitoro.es so attenderá it popula~ão 
dos estados e uo Districto Federal, do modo 
que cadn. uistricto tenho., quant .. passive!, 
população igual, respeitando-se n conti~ui· 
dade do tcrritorio e integr•ido.de do muni· 
cipio. . 

Nesta confvi'midade, eu e meus collego.s, re
presen~antes do estudo do Rio de Janeiro, 
Srs. Quintino Bucayuv:.. e Lapper, concord:>· 
mos votar tt proposic:ão da Gamara dos Srs· 
Deputarias. Apenas fm•mulamos uma ementla 
a1hliLiva, accre~cen111ndo « os municípios ui·, 
ti nmmente creauo~». emenda que riiio man
d~tmos it mesa, mas q uo se ach11 em meu '!lO· 
edr, porque; o nobre senador, Sr. Bnena, 
fez ver• que não esta vn. t•cvog11tlo o art. 2" do 
decreto do governo, que marcou os districtos, 

~I 
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' decl!Lrando esse artigo que os municípios crea· anno, referente ao trab!Llho do anuo pas:. 
dos ficavam fazendo parte dos districtos, de sado. 
que se desmembrassem. · Si dividirmosPstenurnero por 17deputados, · · 

Devido a esra circumsta.ncia, e sómente a teremos um quociente de 6!.989, e par!L um · 
ella, lbi que deixamos de m:u1dar a emenda dist.ricr.o dH cinco, deve ser a população de . 
á mesa .. Já vee!ll, por conseguinte; os nobres 309.945 Pil.ra os out1·o:;; distl'icto:;; (de tres), 
senadores que a representadlo do esta,do do J85.0ti1. · 
Rio de Janeiro está toda de aceordo em sus· A emenda que o orador apresentou chega o 
tentar a Pl'oposição bl qual veiu da Gamara mais approximadamente que é pos~ivel a esta 
do S1•s. D•·p~lt~dos, visto que pelo ultimo re· divisão. 
censeamento apurou-se o mais passivei a po· O 1' districto, rigoroso.mente, deveria conter 
pulaçãp dos districtos, havendo apenas uma 309.000habitantes. Pela divisão que oor;•dor 
pequen:1 maiot•ia no l•districto; é esta no.· o.presentou,o l"districtovema comprehender 
tQral, vistó como tem elle de dar maior nu- uma população de 308.000 habitantes. · A 
me ró de deputJ.dos, do que os 2'·, 3', 4" e 5' dilferença não ó to.l vez de mrl ha.bitantes entre 
districtos. · o numere mathematicamente exacto e o que 

. O I" districto tem de clar cinco deputados fcli possível obter segundo ns circumscripções. 
·ao passo que os outros apena~tres. 0> outros districtos deviam dar, si fosse 

Conforme o. proposição da Camara dos Sl's. possível, uni!urmemeute, 185.967 habitantes. 
Deputaclos, o I" districto tlcal'ti. composto de' Pela divisão que o orador apresentou, o ··, 
249;994 habíto.ntcs, os 2•, 3', 4' e 5° silo CI,Uasi 2° districto tem 185.132, o 3" districto 182.000, · '··i 
identicos cm população, havendo uma pe· o 4" ó o que fica m11is desigual, mas ainda 
queria maiol'ia no 2" districto, que fica com não ó grande a di:fl'erença, é de 193 mil e 
um:1 população de 215.000 e poucos habi· tantos e o 5o, 184.0i9. 
tantes, ao 1•asso que nos 3·', 4" e 5" districtos Houve, portanto, a maior approximação 

.. 
" ' 

o. população é quasi igual. que é possível fazer em uma divisão eleitoral 
Além disto, a p1•oposição respeita a integri· para ser proporcional ao numero dos habi· 

dade do ter·ritorio dos municipioa, de fó1•ma tantes. . · 
que o. representa~iio do Rio de Janeit'O dPlibe· ·Parece, pois, bem justificada o. emenda. 
l'OU sustenta1• o. proposição tal qual veiu da Entretanto, o Senado, o R de h !L sem duvida. 
Camara dos Srs. Deputados, sem o.cceitar qunl· muitas pessoas que melhot• que o orador co-
quer emenda que r.·,sse a ella apresentada. E' nhecem o estado do Rio de .Janeiro, resolverá .. , 
o que tenho a dizol'. si a disposição do projecto que se discute é · -, 

melhot• do que esta. · . · ' 
O 81•. Ubnl<lino do .A.n•at•nl 

não é repre~entante do estado do Rio de Ja
neiro, e não tomaria a palavra. si se o.chasse 
presente o seu honrado chefe o Sr. Q. Boca
yuva. 

0 SR. BRAZ CARNEIRO-Mas declarei que o 
Sr. Q. Bocayu va esta de accordo comnosco. 

O calculo desta emenda está o mais approxi; 
mado possível ; o do projecto está muito mais 
longepor·que ficou o 1• distrícto CO!Il 249.000. 

Esta, como se Yê, muito longo 1la propo~ 
si~o. · 

O Sr. Aa•i~Mtic.leei Lobo não tinha 
conhecimento das <'mendas, que só agora lau, 
a.presentado.s pelo illustre senador por Minas 
Geraes. · 

A esta circumstancia o.ccresce que esso.s 
ememla~ não furo.m de modo algum justift· 
cadas; o nobre senador não deu as razões das 
o.ltorações que iitz no Districto Federo.!. No. 
divisiio deste districto respeitou-se a sua diS• 
posição natural: a contiguidade de territorio 
que ali i l'oi dete1•minodu;, na discrimin.ação 
dos collegios olcrtoraes não ha deslucamen to 

0 SR, U. DO AMARAL- Na sua. au~ 
sencia, porém, levado por inlbrmaçües de 
amigos, representantes do estado do Rio de 
Janeiro, na outra casa, apresentou o orador. 
a emenda que esta na mesa, o. qual tem tam· 
bem a assignatut•a do Sr presidente; e tLpre~ 
sentou·a, porque lhe pr~1•ecou que olla et•a 
perfeitamente defensa vel, o que pr·ocura
t•a demonstrar em quatro pt~lo.vr!Le, c:om al
garismos. · 

O estado do Rio do Janeiro dá 17 deputa
dos, o que dividido por tres dti um quocier.te 
de cinco distJ•ictos .o um resto de dous depura
dos que teem de ser• aggregacl,-s ao I • dis· 

algum; a base da população est~ respeitada, .-
salvo pequena discrepnncia que póde haver ·:~ 

trlcto. · 
Portttnto, temos um districto ue cinco de· 

putados e qu11tt•o d!strictos de tres. 
O estado do.1 Rio de Jo.neiro tem n popula

ção veritlcada de 1.053.817 habitl1ntes, se
gundo a ultinl[l. publicaçiiq o!Hcial que é <leste 

em um ou outro collegio. o que 6 inevitavel, ·:;_ 
po1•q ue nem sempre se póde conciliar de modo , : 
absfJ!Uto a conLiguiclude do territorio e li per; 
leit:J. divisãu pelo ludo dos sufrugios. . 

Po1•tanto, não sabe o orador a que vem 
essas altE'ruções em uma divisão que teve por 
base o estudo feito pelo proprio governo e 
que foi sujeito ti. opinl~o do. Camara e appro• 

,. 
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vailà lú. sem restricção, nem contestacão. 
Agortt, ti ultima hora, apresentam-se aqui 
emendas que nüo foram .i ustificaclns. 

Acha o orador que melhor pt•ocederia o Se· 
. nado ~i acceitasso o t·l'abalho tal como se acha 
feito. 

Na qualiLlade ile representante do Distt'icto 
Federal, a sua opiniilo e esttt que acaba de 
submettet• it consiclet·aç~o do Semtdo. 
. N1io h a vendo mn.is quem peçtt a pn.hwra, 

encerra-se a discus;:1io. 
Procede-se á votação. 
Silo successiwtnwnto approvadas todas as 

emendas otret•ecitlas. 
E' n. pt•op8srçiio. assim emendada, appro

vada em 3· discus>ilo, ficando, entreranto, so
bre a mesa afim tle terem a~ emend11s ap
provadu.s mais uma discnss1io n11 seguinte 
sess1io. 

.M11s, n11tluvida ·que apresenta, nilo e~tti. o 
orador bem esclarecitlo e tlese,ia saber si esta 
penlt ó em tluplicat!t. 

Pet•gunta:. A JlCllll a que se rel'ere o pt'O· 
,iecto e a que· estit esttttuicla no codigo, ou 
simplesmente éote § 3.' refere-se áque!les 
que jil estão obrigados ao termo? 

O SR. GOMENSORO - Necessariamente. 
9 SR. AMERICO LOBO -.Acha melhor sup

pl'JJUI[-0 pot• uma emenda •. por•que elle é des
necesstlrio, Fica uma duplicl1tlt que nilo se 
entemlo bem. 

Este eschtrecinicnto quer o oradot• obter da 
commiss1io, vindo um dos seus membros it 
tribuna dizer si convem ou nilo mantet• esse 
§ 3.", si elle e ou nilo ocioso, e si com a sua 
atlopçilo ftc[l de fitcto l'evog-adl1 a pena ele 
prisão constante do codigo criminal. 

Segue-se em :3" clisCLtss1io, com a emenda O S t• .Gomenu<ot•o dti as explicações 
a.pptovadtt em 2•, n. pt•oposiç·ão da mesma ca- pe lidas pelo honrado senador por Minas 
ma1•a n. O I, de 189::!, determinando que o "'O· Geraes, mostrando a nilo necessidade da 
ve!'llo rundl1t'á umtt colonia correccional "no emenda que S. Ex. apreseRtou. Julgou a 
proprio nacional-Fazel1lltt ·cht Bmt Vista-, comrnissfi'l que o proJecto já u~ceito pelo Se
existente n11 P;traltybtt do Sul. ou onde me-j nad?, ttpenas com a suppressao d~ art. ~", 
lltOr l11e parecct·, devendo approv<!ltar, alem devi~ ser tl11 qual apresentado a 3' dts· 
daquel111s Jitzendas, as colonias militu.res cusstto. 
actuaes, que a isso se prestarem. Nilo h:wendo mais quem peça a palo.vra, 

· . O Sr. Auncr·ieo JLo:bo vem 'u.pe
nas pedir ao illustt-e relator d:t commissilo 
umlt explica~üo. 

O prqjecto, como veio da Crumra dos Depu
turlos, :parece acccit.avcl; porém, no :w~. 2." 
§ 3." ve o Ol'ltdor qtw se prorJüa n pen:1 ria 
colonia correccional aos que q uebrlll·em os 
termos de !Jem-vi vm•. 

Nós tinlmmos o antign t<~rmo de bem-viver, 
que :timb continua no JJosso cotligo pen:tl 
moderno, e palo qu:1l o inrlivitluo promettia 
não pat·tltrh:u· o soceg-o publico, não pertur
btLl' lt p<r.z pultlic:1 c não embrittgat•-se. Pol'élll 
o cotligo petmlmstituiu 11111 novo termo, ubri· 
g'tttHlo ao illllividuo rJHO tenh:1 pot·vcntura 

· inl't•ing-itlo a JH'imeim pen:1, ti assignat• um 
termo dt1 tt•ab:tlltt~l'. 

V e, pe~is, o Senatlu q uo osb pcn:t ú um ac
cessorio tllt ulltl'll. Pttrece, en111o estit o pt'O· 
jecto Jitrmulndo peltt illu~tt-c commi~si'io, f[UO 
Jta.dtuts pcn:ts ptn•:t os que fJI.JCbr:r.rom os ter
mos de lJCllH'i ver·. 

0 Stt. GmmNBORO - Nilo seul!Ot'. E' ttlll:L 
penalitlatlo· s(•. 

0 ~11. AMBil.lCO LOBO -Em i;rulo caso, Sr. 
'prcsitlento, o tn•u,iectn ó b<Jill claro pot•quc 
contiml m:lt~n·i:L p1•ucossmd, lllits que se rednz 
ao üistrictu Fot\eral; isto é, o pPujecto ~6 se 
l'··ll'et•e aos vagttiJttllllos o ti.OS tlbt•io; tlo Di~
tl'icto JlmltJt•,d o pot•i.:J.nt·.• ostt't · liVI'o t\e qtt:tl
qnat• commenl;n.rio. 

encerra-se tt discussão. 
Annunciaila a. votaçilo e verificando-se nilo 

haver mais nutnero para deliberar, procede· 
se á chtlmadtt dos srs. senadores que comptt· 
receram a sessão (44) e deixam de re
sponder os Srs. Antonio Baena, Nina Ribeiro, 
Mttnoel Bttl'ltta, Coellto Rodrigues, Elyseu 
tvhrtins, .João Cordeiro, Oliveim Gu.L v;io, João· 
Ba['!Ja!ho, Gaspar Drummond, Coelho e Catn· 
pos, Braz CMneit•o, Sttldanlla Marinho, Pa
ranlto> c Pinheiro Guedes (1 11). 

O t;n .• 2° Sc:cnETARIO infoPrna ~ne os St•s. 
scnaclores Antonio Baena, Coelho Rodrigues, 
Elyscn Mtwtins e Pinlteiro Guedes pat•tici· 
pat•ttrn :i. mcs;t quo se retiravam por incom· 
motln.dos. · 

Fictt adiada 11 votaçilo por falta de numero 
legal. 

Segue-se em rliscu~slio unica o pnrecer chts 
commissücs du constituiçilo c poderes e de 
ju:.;tiçtt e logislar;lio sobre o ucw do pt•efeito do 
Distt•ieto F<'der:tl à resoluçilo do Conselho Mu
nicipal que prorog11 o prazo p11rt1 o pagamento 
dos Jüros em att•azo. · 

O s~·. U .' do Anll:u•:\1. en tentlo 
qne esta inl;rit~cadissinut qucstilo dos Jüros 
munieiptws do Districto Fetlut'lll ni'Lo ú ptt1'i1 
sm· tli~cu tidtt nosttt occasiilo, nem neste logn.r. 

As "ommis~Ges tlo Senado concluit'!\lll q uc a 
rcsoluç·:~r) munioipal suspenso. pelo prefeito 
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niío violou lei oJguma federal ou municipal, 
pelo que entendem que niio devo ser appro· 
vada 11elo Senado a suspensão dessa reso
luçiio. 

·Nada tem que objectnr contra a conclusão, 
e poclia limit,ar-se a votar com o: co·mmlssiio, 
visto que o Senado vottt c,,nclusües c niio 
fundamentos do parecer. Todn.via, tJoatando· 
se de nssumpto de maxímo interesse pura o 
Districto Federnl, e pesrtndo multo a nu
torldade das commissões desta casa, quer 
sobre funccionar·ios, quer sobre qualquer ci· 
dad:io, ooradot• deseja salvar o seu· modo de 
pensar sobre os fundamentos das commissões. 
Ellrts dizem que a intenção do conselho mn· 
nicipal niio podia ter sido outra :-iniio alli· 
viat• do commlsso os foreiros que se nclUL· 
vam em atrttso ;· que nem outt•a couRa cnten· 
deu o prefeito, e pensa a com missão que a 
resoht~•ão tem esse e1feito, r1ue se clmmo, em 
direito- purgar a mora-portanto salvar 
do com misso os lbreiros. 

Este fundamento lhe p11rece estar em dia· 
· nietro,l oppo,ição :1 lei escripta, aliits citado, 
pela pr•opria com missão. · 

A ordenação diz que o foreiro, quando não 
paga a pensiio por tres annos consecutivos, in· 
corre em commisso, e niio flcn. alliviado o1fe· 
recendo-se a pogar as Jlensões em atrazo, 
ainda que o senhol'io lhe as ttcceite, salvo si 
expressamente o remittir do commisso. 

Vê-se, pois, que passado o prazo de tres 
annos sem o pog'l1mento de Juro. tem o l'oreiro 
incorrido no com misso que só e relevo do por 
expressa declarnçiio do senhorio. 

Ot•tt, o conselho municip[Ll, certamente nas 
melhores intenções, entendeu autol'iStw o pre· 
feito a re:·eber os J'ót•os em atrazo o,té no dltt 
30 do cot•r•ente, e talvez pensasse que o I:t· 
zendo, isso iria aproveitar ao caso do com-
misso. . 

Entretanto, assim não ó. Esta a.utoris:tção, !1 
seu ver ero, iríutil, complet1tmente desneces· 
saria. O prefeito não prec:is:tvn. autoris:t~•üo 
p111'a proceLler• lt cobr·nnctt de 4i vidas muni· 
cipaes, quet• se trtttasse de Juros, quer de 
qu11esquer outl'as dividas, ~lll bem dos coJ'res 
daquelltt·repat•tição. E com razão nesttt parte 
disse o pt•efeito-rtue nem aos proprios Jb· 
J•eiros interessava ti resol uçiío. 

Nilo interessav!1tws que estav11m em atl'azo 
de menos trcs annos, por isso que elles 
tinlmm o direito de 1\J.zet• 11 ~ua entradlttttó ao 
11111 do t.erceil'o anno, e nfto interc.>savtt nos 
que tivessem mais elo tres :tnnos: poPqno este<, 
embot•tt o pn.g-a.mento lhes Jbsse o,ccoito, niio 
Jlc!1VItll1 por css 1 · Jllcto isentos do cOll)llli~so, 
salvo declaração. expr·e>s<t do senhorw, rtuo 
neste Cltso ti roprcsuntado pdo con:clho. 

Pol'tltnto, desLle q uc o conselho m1u toma ya 
uma rcsolu~í.to quo terrninttsse ~ questao 
(\\Janto o.os l'óroa em atro.~o, ni'lo tmlm IJ.J!l'O· 

veitado a ninguem, nem tt cobt•o,nno, munici· 
p11l, nem aos lbreiros em att•nzo i bem po
deria, a seu-ver, o prel'eito ter ma.ndu.do· 
executar esta tleliberaçllo, sem que do,hi se 
seg-uisse nenhuma mudan,;a ntt ·situaçüo'jul'i-
clic:.t elas cousas. · 
. Qu;~ndo muito, si , cllc quize.sse ser por 

clemats cauteloso, devut manda1· declarar nos 
recibos a lJosiçüo do.> Jbreiros, «sem prejuizo . 
do comrnls o em que, porventura, tenha in·! 
·1orrido », a.tcl que o poder competente, que ó 
o conselho municlrml... · 

O Sn. GIL QouLART -Como .iá se l'ez na in· 
tendencia. · 

O SR.. 'U. no ,\MARAL, , . resolvesse si queria 
convi dar o,; Jbreiros em atrnzo a entmrern 
em umtt nova vid&, o que, lhe parece,· seria 
mais acertado, quer para o interesse do muni· 
cipio, qt!el' pttl'a o interesse dos· parti~ 
cu!arcs. · 

Nilo compete ttO orador estender-se nestas 
questões e mostrar que !1 respeito dos 
fóros munlcipaes tem havido muito mais 
paixão e açodnmento do que renexiio,. para. 
que tudo se resolva sem que firtuem prejudi· 
cadas as rendas municipnes, e sem que 
sejam esbullmdos aquelles que estão na possa 
:tntiga, que1· proprietarios, quer loreil•os de. 
terrenos. 

Pensa que o Conselho Municip!ll, ·a q nem 
compete a mo, te ri&, si se esforç,\r tun pouco, 
clwgaril a. resultado ; mas, como no Senado só 
compete nesta occasião veriflcttr. si as r&zües 
pelas quaes o ·prelt1lto suspendeu !1 execução 
estão ou não do accorclo com a lei, nüo pócle 
chegar n. out.r11 conclusiio si não á do parecer, 
isto é, que w1o llonve violação ela lei e·, por
t:~.nto, n:io devia ser ella sm;pensa. 

Etttretant•'• 11elo, sua parte, ao menos, de
sejo, que tiqile constando que, a seu ver, 11 
resotuçiio municipnlnão resolveu !1 inco,ndes
ceu te q uestt1o dos commissos, q ua está ttinda 
nu. tei1.1, e _cumpt•a t·e~olvel-o.. 

O Sa. AMErtrco Lono dil um aparte. 
O Sn. U. no AMARAL não quer, nem devo 

disculir agor:1 tt cvolur.•i:io da pt·oprledlldC im
movel, nem esstt outl'l1 l[twstiio, bast:tnte com
plicada, dos toros municipaes, cm que, si so 
Jlzessc Justiça a t.odos, nem se acctwtrla uni
Jbt·memente ÍLS o,dministraçoões municipo,es, 
nem se consideral'ia. os proprietttrios toLlos 
como espoliadores do., uens do districto ; se 
rltLrh 11 cnd:t um o que o ôCIJ, l' so veria que a 
q uesti\o, por sntt l11Lturezct mui to Li e! ic:Ldll, 
nito e espt~cial d.1 Dist!'ieto FLHil't'!11 ; tf.Hl:-SEl 
l'HJll'Odllzido Olll O!ltl'iiSpill'tes SOU UllHtOU OU• 
(t•;t 1\it'llll, 

Em tmlns o,s cidades q tto tl'lll conlwciclo, 
ObBOl' VOtl lt lllcttl O li llll Íl't1 tt lllllll ÍCillt\l\dtttle 
o a popu!t1çito1 oü entre o povo o (l!gum con~< 
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vento; ele Orderri Benedlctina. ou da. do Carmo, e 
mesmo appa.recam muitas vezes qu~stües par· 
ticulares com as chamar.as Fabricas das I;;re• 
,ias Matrizes; em toda a part~ ha uma lucta, 
nina tendehcia invencivcl para libertara terra 
d:t emphyteuse. 

UM Sa. SI•:NADOR dá um aparte. 
· 0 SR. U. DO AMARAL sem duvida, OS codi

. gos teem acomp1tnhado est!t corre•.te d•· 
idéas. 

Si fosse estudar a questão, mostt•aJ•ia 
'que por um lado a municipalidade tem per
dido foros, deixando·os prr·screver. não tt•a-

1 tando de seus direitos, o por outro lado tem 
estendido seu dominio além do que 'lhe per-
tence. . 
E~ta questão e urgente resolvei-a; mas no 

Senado não compete faz· l·o compete isto 
aos elPito's pelo districto para, administrai-o 
O orador quiz sómente diz~rque, votando pelo 
parecer, não adopta o3 seus fund11mentos 
nesta parte. 

O Sr. A1nerico Lobn 11 vista do 
discurso proferido pelo honrada senador pelo 
Paraná, decln.ra tam bem votar a lavor do 
parecer. Ar.cresce11tarú., porem, que não vê 
motivo pelo qual se ataque a proprieda1le par· 
ticular do D.istricto Federal, razão principal 
por que acceita o parecer da rommissão. 

Toda. a propriedade brazileira repousa so· 
bre posse primaria ou doação d'el-rei: foi, 
portn.nto, a principio gratuito. 

Uma terra tão vasta como esta não é facil 
colonisar. A cidttde do Rio de Janeiro foi uma 
conquisttt dos particulares sobre as inunda· 
çües e pa.ntanos. 

Os fóros estabelecidos foram diminutos: 
duas ou quatro patacas por anuo ; o povo 
acostum: ·u.,e a pngar esses fóros diminutos. 

O SR.Go~tEN>ORO-Argumentos a Proudhon. 
O SR. AMERICO Lono não prega a escola de 

Proudhon; ao contral•io, é simples appli· 
cador da. lei. Em Romtt havia o agc1· Tltl· 
IJZic!ls. Torlos os jurisconsu!tos mostram 
que o trabalho da lei foi crear a propricdacl~e 
individual, sem 11 qual não ha sociedade. Si 
entendesse que se podia tirar t\o; particulares 

· a sua propriedade, então seria da escoln. de 
Proudhon que diz que tt propriedade é um 
roul·o. 

Não pó1le haver Rocicdndc sem trabalho e 
sem 1iunilia, c a propriedade é bnse dessa 
sociedade. 

Em uma cidnde ltl'l'ttncnda aos pantana~ 
pelos tmrticu!o.res. cstant\o g.:-~tes acostumado~ 
n pal!ar uma pcquen:t pensao. que se cobrava 
suavemente e qun muir,ns Vt•zes s· nüo qlH•ria 
recebct• por sutL insignificanl'ia, seg-undo estti. 
in!'ot•mado, como so q ucr ngora litzm• ess~s 
exigencias? 

Suppõe, port·,nto, que o consell.ó inúnici
pal andou muito bem; salvou a ordem pu
blica, porque não h a OI'dem sem propriedade 
e a Constitui~ão declara que mantem o di.:. 
reito de p opriedade. De~de quo se negar a 
cnda cidadão este direito, está desfeita . a 
sociedade, e n pi'opria escravidão antiga hão 
existiu sinão porque se· estendeu o direito dà 
propriedade ao mesmo homem. O instincto ela 
pJ•opriednde é soberano: h a de morrer coin o 
homem. . 

O pode,1• publico, quando entra na proprie
dade, ó sempre para protegei-a. e não parà 
anniquilal-a. 

Na Inglaterra não se declara ningueni 
interdicto. embora dissipe seus bens rio 
jogo, isto em respeito ao principio da liber
dad·· de .usar o abusar qüalq uer de sua pro
priedade, co·ntra o qual não !La doutt·lna. . 

Assim, sem de nenhüm11. fórma incrimiilar 
o illustre ex-prefeilo municipal, que muitos 
serviços prestou a esta capitàl; pensa que 
nest" et1so ellc atacou um pr·incipio visceral. 
da sociedade, porque a verdade é esta : 
atacou um principio visceral, sobre o qual o 
mundo repousa, c o atacou de torma que iião 
se lhe póde attribuir respeito á propriedude, 
que constitue a base da RepulJ!ica, porque 
a Republica foi e !La de ser conservádora. 

O St•. At•lf!ltldes Lobó na ausen
cia do relator da commissão que elaborou o 
projecto em debate, como signatario do pa1•e• 
cer, tem necessidade de virá tribuna. 

Não se responsabili~a por todos os principias 
suatentados no p:~.recer, mas ttssignou•o prin· 
cipalmente pela sua conclusão. . 

D.t·sde que a sua dive,•g(•ncia ou as suas ob• 
servações m11is ou menos se approxilnavam 
de$ta conclusão, entendeu que não po1lia re
cusar o seu voto, a sua assign[),' m•a e a sua 
pttl~tvt•a em t'avor• deste parecer. 

Em resumo, a questão ó e·,ta: trata· se de 
um couflieto de dil•eitos, na pr·esança de um 
contracto cPlPbratlo entre a parte e a inten
dencia municipal, .que repr•esent~t os interes
ses do munic1pio, com o seu procurador le, 
gisimo, com aquellc que tem todos os poder·es 
para fazer conccssiio de terrenos, mediante as 
disposições da lei. 

Nestas circumstancias, a intendenela mu
niclpnlrepresenta o .sRnhorio ... 

0 S!t, A~IE IHCD LOBO -Apoiado. 
0 SR. ARITIPES LOBO, . e a pltl'!.e que ad· 

quil'e o trm•eno para seu uso, repr·csenta o 
outro cont;•aclanto •.. 

O S1t. Fmucro nos SA:-n·os- .o ernphytcuta. 
0 S11., ARISTIDES Lona ... o empityteutrl. 
OrrL, desde que se estabelece um contlicto 

ontre uma parte e out1•a a resp~i l;o dess~s (li• 
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reitils, que estão discriminados por meio de 
um contracto conhecido, p~nsa que o pro
cesso a seguir é este: as duas partes teem de 
litigar seus direitos perante a .i ustiça ordi
naria. O proprietario ameaçado tlo tlespo,io 
da jlr •priedade que ndquiriu tem de levar 
perante a justiça ordinll.rla as provas de que 
seu contracto ~stli. de pé, 

O SR. AMERICO Lono-Não se póde ser des
pojado sem acçúo. 

,0 SR. A!tlSTIDiilS Lono-E' o modo; 
Onda uma das duas partes tem de apresen

tar assim as suas provas. 
O S tt. A~mrtrco Lono-Não hn commisso 

sem acção. 
O SR. ARI·TIDES Lono- Pois bem; póde 

principiar até por umn ncçilo processuaría. 
Imagine-se. por exemplo, um ·administrador 
arbitt'arlo. do município, apcissaildci~se da pro
priPdttde, a demula ou tenta demolil-a : 
p.hi estií. o caso da intervenção; o individuo 
que se julga na po~se le!!itima do seu direito 
embarga e o processo judiciaria se abre. 

E esta pi•a.ttca, na hypothese figurada, re
solve o. problema. 

Mas, por sua vez, o conselho municipal en
contra rliiiiculdades em realisar a convicçtto, 
si e!leentende que etrectivamente e pl'Eijudi
cial a oon tinuaçiió desse estado de cousas, e 
portanto; quer fazer etrectiva a cobrança, 
mediatlte os meios que a lei. impõe, e encon
tra embaraços da parte do proprietari", é 
perante a justka tJUe elle tambem deve com
parecér por seu legitimo representante. 

Este é o seu modo de pensar. 
A intervenção do Congresso Nacional sé po

derli ser f<Jita por meio tio uma lei; mas estu 
lei só ter:a atreito para o futuro. 

Poder-se-iha tambem regul11risar o u.~sum
pto, por meio de um docroto lef(islati v o; m11s 
isto nãoevitava a solução natttril.l dtt questilo. 

J~ntendo que o Congt•esso só deve intervi!' 
JJaquellas matarias que estiverem absoluta
mente verificadas serem de sua competencia, 
e 1·1Ü.O em assumptos que p1derü.o ser· duvi
dosos a este respeito ou que em todo o caso 
parece-lhe que lhe escap11m. 

Julg", port11nto, q uc este p:trocor deve pM· 
sar no Sr nado. Aclm que seria con venientP 
que o Poder Legisla ti I' O l"edeml não esti Vt•Sst• 
intervindo nest'LS C!'te~t.ü !S, dando a ml).ior 
li 1Jm•tl11tlo ao elemento municipal. 

Altim di.;to, ~i ~e t ·m necessidttrle do deci· 
di r sob1•e o veto imposto ao acto legi~lttti v o d• • 
conselho munclp<tl, tomn.tlo conhet:imento 
delll1, approvttl·o ou t!esapproval-o scrli um 
neto restricto dtt pttrte do Sen11do, urna com
pet.encia .Jimituda. 

0 SR, AMARO 0AVALCAN1'I-Apoiutlo, 

' 
O Sn. Anr~Tmii:s LonJ'-0 Senado riilo é chá" 

mado 11 verificar estas e eutras quéstões,.que · 
não podem sabir do seio de sua d'é.llbe· 
rnçiio. . . ·. 

Si o nobre senador pel() Paraná esta . ae: 
accordo com a conclusão do parecer, comei 
suppüe o orador ... 

0 S!t. U·. DO ti~!AltAL-Estou, 
O Sn, ,\RISTIDES Lono- .•. o que ha a fazer . · 

é não se pertler mais tempo com isto; appro· · 
Ye-se o parecer ou sua conclusão. 

Não havendo mais quem peça a palavra, · 
encerra-se a discussã•1, ficando a vota~ão 
adiada por falta de numero legal. · 

OSr.P1•eMidente declara que estan
do adeantada a hora e havendo no recinto nu· 
mero inl'orior ao de 1/3 de Srs. senadores, 
vae levantar a se~silo. 

Em seguida designa para a .ordem- do 
dia 15: 

Votação em 3' discu~silo da proposição d:i. · 
Camar11 dos Deputados n. 91; de 1893, deter
minando que o governo fundará uma colonia. 
co;·reccionttl no proprio n~tcional Fazenda. da 
Boa Vista, existente na Pa1•ahyba do Sul, ou 
ontle melhOr lhe parecclr ;. devendo aprovei· 
tar, além daq..tella fazenda, as colonias mili
tares actuaes que a isso se prestarem; . . . 

Votação tlo parecer das com missões de con· 
:ltitui~<io e uodet•es e de.j ust.iça e legislação, · 
sobre o veto do preleito do Districto Federal 
ti. resolução do conselho munitipal q~e pro··. 
t•oga o prnzo pat·a o pagamento dos foros em 
~rom; . · 

Díscusslio uníca das emendas do Senado; 
11 pprovadas na 3' discussão da proposição da 
Gamara dos Deputados n. 5, de 1893; appr~ 
vando as ui visões de districtos ele i tornes orga
nisalll1s pelo Poder Ex:ecuti vo, para diversos 
estados e para o Districto Federal; . · 

2• discu~silo da proposição da Gamara dos 
Deputados n. lSll, de 1892, autorisando · ó. 
~overno a p11gar ao bacharel Mttnoel Jàsé 
Chaves, l}!'Otessor jubilado de philosophia do 
cut•ao annexo da Faculdade de Direito de Silo 
Paulo, os vencimentos integmcs que percebià 
,luranto o exercício do~se cargo, tiem como a 
indemnisal-o das gratilleaçücs quo deixou de 
receber desde tt drtta em qne foi jubilatlo; 

2;' discussão do projecto tio Senatl o n. 5, de 
1893, motlitlcantlo o decreto n. 848 tle II de 
outubro de 1890, que rege a organisaçiio e 
processo da Justiç•.t t<edernl ; . 

Continuação du. 2" discussiio do projecto do 
Sen11do n. 4:õ, de :892, que aLJtorisa o governo 
a mandar pagar uo Sr. Al!Jino Gonçalves Meira 
de Va;conc,·llos, p1•o!essor vitttlicio do curso 
ttnuexo U. FaculJade de Direito do Recife, .os 
vencimentos \que deixou de receber desde u. 
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data da sua exoneração até no dia. em que foi 
reintegrado ; · 

Discussão unica do decreto do Congresso 
Nacional que mnndn considerar como lentes 
substitutos das faculdacles de medicina os 
ad,inntos que pil$Saram n preparndores e ~s 
actuaes que nãu fornm contemplarlos nn ultl
ma relbrma; decreto a q ne Jbi negada sancção 
pelo Pl·esidente da Republica. 

LAvanta-se a sessão ús 3 l/2 horas da 
tarde. 

33'' sessao- em 15 d~ Jnnho de 1893 

. P1•csidencia do S1·. Prudente de illomes 
( vic@-pl·esidente) 

SU~!MARIO- Chn•nndn- Loitu•·n dn nctn- E<l'r.· 
· DJC:~T"-Pnt•cceres- niscu:-<sü.o do l'OfJUOt'imonto do 
Sr. Cllotho ltodl'iA"ucso discurso elo ~l'. l.ia:-opat• Dt·um
mond- Votn~tio-Dtscut•so o t•cqucl'ill;outo d ll St•. en .. 

. tunlln-·Uiscut·:;os lias ;St•s. C:1tuntla o Allllli'O Cnvnl· 
cnnti-Votn1.~iio ·- Onrm:-.t no m.~- Votnr:ilo om !la tJis .. 
cn~são tln prnposh;iiu n. Di-Votnr:-fi.o do pnl'OCOt' t•..:· 
jnitnndn Ulll voto <lo ru•ofoito do Dist1•icto FrHlnt•nl·· 
Dlsr.ussiio dns emendu~ do ~onndu :'~ pt•upoRiçii.o n. ti 
-DbtCUI'ROS dos F;t•s. Bt•n.z Cut•notro, Al'istidu~ Lobo, 

. Gil Goulru·t, Q. R1cnyuvn. o Awn.t•o Cn\•alcmti-En· 
cerrnnwnto dn dil'lcu:-siio o votndio- gncort•nmontn 
rln 'disru!iRito o \'Otaciio tln. pt•opasiçii.o n. t87-~a dis· 
cuss:.i.o 'dtl ,projecto n. li-!Jiscut•Ao o umoJHlns do ~t·. 
Amoril!o ·J;obo -IJisctu•sn tlo St• .. ~ ofi.rf Noiva-Acllo.· 
menta dn disctissii.o-Rmluccii.o. 

Ao meio-tUa comparecem 33 Srs. senado
res, a. sabér: 

Prudente de Moraes, Gil Goulart, An
tonio Baena, Souza Coelho, .Joaquim Sat·· 
menta, Gomensoro, Elysou Martins; Ca
tund!t, José Bernardo, Olivelm Gaivão, Ama
ro Ctwalcantl, Almeida, Barreto, João Neiva, 
Firmino da Silveira, Jotutuim Pernambuc", 
João Barbalho, Gaspar Drummond, Rosa Ju
nior, Manoel Victorino, Domingos Vicente, 
Monteiro de Barros, Q. Bocttyu m, Braz Car
neiro, Aristides Lobo, Saldanha Marinho, 
Joaquim Felicio, C. Ottoni, Rodrigues Alves, 
Silva Canedo, Paranhos, Santos Andmde, 
Esteves Junior e Luiz Dellino. 

Abre-se n sessão. 
E' lida, posta em discussão e, não lw.vendo 

reclamações, clii.-se por approvatla a neta cht 
sessão anterior. 

Comptwecem depois de ttborttt a scs~ITo os 
Srs. Francisco Mttcliudu, Nlmt Ribeiro, Ma
noel Barata, Cruz, Virgílio Damttsio, Ame· 
rico r.obo, Joaquim de i:MlZII, Pinheiro lhlC• 
ttoij u U, tio Amo,mJ., 

Deixam de comparecer com fc(lusa p(lrti
cipada os Srs. JoãO Pedro, Cunha .Junier, 
Messins de Gusmão, Ruy Barbos:.t, Ln.per, E. 
Wnndenlcolli:, Aquilino do Amarai, G~neroso 
Marques e Pil'lheiro Machado; e sem cttusa 
p.wt.ici pada os Srs. Tilomaz Cruz, Coelho lto
drig-ues, .João Cordeiro, Theorloreto Souto, 
Coellto e Cr1mpos, Campos Salles, .Joaquim 
Murtinho, Raulino Horn, Ramiro B[lrcellos e 
Julio Frota. · 

0 SR. 2• SECRETARIO (servinclo de t•) dá 
conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio do Ministerio da Justiça e Negocias 
Interiores, datado de 13 do COl'rente mez, 
assim concebido: 

.Ao Sr·. presidente do Senado - «Satisfa
zendo a requisição do Senaclo, constante do 
officio de 2.'5 de maio findo, o Sr. Vi ce-Presi
dente dtt Republica tem a informar o se
gumte: 

O Dr. Ambrosio Machado da Cunha Ca-. 
valcanti, vice-g0vernador elo estado de Per
nambuco, por telegramma de 13 do referido 
mez, pediu auxilio ao governo federal para 
ser mantido na admini$trnção do dito estado, 
a que !1irn chamado pelo respectivo Senado, 
em virtude rle ter sido decretada a suspensão 
do governador Dr. Alexandre José Barboso. 
Lima, o qual, apezar disto, conservara-se no 
exerci cio do cargo. 

A este telegramma respondeu-se cleclaran
do que o governo federal não pudia intervir, 
não su por í'<1ltar-lhe competencia paru. decidir 
uma questão que estava atrcctll ao poder ,iu
diciario, mas tambem porque no momento 
não actunvrtm c:msas que justificassem a 
intervenção constitucional. 

Posteriormente o mesmo vice-govermtdor 
renovou o pedido de apoio, sob o fundttmento 
do que o Supremo Tri lmnal Fedem! deixara 
de tomar conl1 cimento do recur•so, que pu.ra 
elle fôm interposto, de netos relativos ao go
vBrnador. 

Verifica-se, porem, que esse recurio não 
ve!'Sil.Vtt sobre a suspensão !tlludid•l, c que 
fl'tra intol'posto pelo conselho municipal, pre
feito e sub-prelilito do municipio do Recile, 
llfim de que Jbsso declttradtt n inconstituciona
lidade da lei cm virtude dll qu .• l o Congresso 
Legislativo de Pernambuco decretou que u 
g-ovt<rmulor, no pmzo do 48 horas, tt clatur d!l 
IHlhlienr;ão dn mo~mtt lei, restn.!Jalcce,so os 
conselho~ municipaes. lll'efeitoH o sub-prc!'ei· 
tos clissolvilloo pot' Jbt\'tl do ciecr<1to g'OV(Ir
nu.montal do I G tle ngoosto do I ôll2. 

Outt•oslm, vu·ao que o Supremo Tribunal 
li'ecl.eral. n!io d.eoiditt do ·mOI'iiid o rejeitou o 
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recurso, por competir-lhe pronunciar a in· 
constitucionoJidade de uma lei, sómentc quan· 
do nllegad11..em Julgamento de causa liti"iostt 
devidamente di~cutida. " ' 
· E$ttt senten9a, pot•t11nto, em nada 11ltero.vn. 
o estaLio da questiio. . 

Entretanto, temlo Clwgndo ao conhecimento 
elo govet·no federal o texto do nccordúo do· 
Supel'iol' T1•ibunal de .rusti~''' do eslttdo ele 
Pernambuco, para o qual o govern;tdot• ró· 
c01•rem do neto do Congresso estaúo;ll, decht· 
rou-se 110 vice-govel'nnLior que nenhnm facto 
modillcari1 a attitude do governo federal em 
relação ao g-overnadot• eleito, mttnifestad:t na 
primeira resposta, porquanto o roferitlo tri· 
buno,l, danelo provimento ao recur>o allmlido 
ejulg-n.ndo-ee comp~tente. ex-vi do elisposto no 
art. 83 da lei n. 15 c!e l•l de novembro de 1891, 
reconhecera a i Ilegalidade da suspensão, por 
ter si1lo decretada em virtude de lei que vio· 
láva a constituição do estado. » 

·saude J'rnternidade.- Fm·1w.ndo Lobo, -
.A quem fez n requisir;ão, devolvendo depois 
á secretario. do Senado. 

O SR. 2• ·smcamTAttro lcl e vão a impt•imir 
para entrar na ordem dos trabnlhos os se
guintes 

PARECERES. 

N. 04 -1893 

Parace it commissão de obras publicas e em
prezas pl'iVi!egii1das, a quem tbi presente a 
proposição da Gamara elos Deputados n. 120 
de 189~, autorisando o Podet• Executivo a 
contractar com a Companhia Musarnbinho,ou 
C)ffi quem mell101'es condições otrerecer, a 
construcção do prolo"gttmento da estrada de 
Hm·o entre a cidade da Cn.mpnn h a o Poços tio 
Caldas, medettnte f',Lvores concedidos 11 em
prezas da mesma natul'eza, menos gr~ranti;t 
de juros; que, devBndo todo o pr·olongamento 
da estrad11 set• l'eito om territorio tio e8t:11Lo 
de Minas Geraes e que, niio estando tal pro
longamento nus condições tlaquelltts ~stt•athts 
sob1•e 11s q tme~. segundo o decreto legislu ti v o 
n. 100 de 14 de outubro de 1892, cabe ao go
VOl'llO gel':tl leg-islar, núo deve o Senado ttp
provat• 11 refel'idtt pl'opos.iç·úo. 

Sttll1 dns commissües, 8 de ,i unho ele 1893.-
J. ILcoci,f/ildu de Suu:a Coct/i.o.- Bra~ Cm·-

N. 65-1893 

A' c~~mi~sii:o de . obras publicas o ~mpré- ~ 
zas prt VJiegtadns fot .presente o req uertmento· .. · 
·la Companllia Industrittl dr. Construcnões Hy-',. · .;~ 
tlt•atllic;Ls pedindo isenção de di t•eitos 'de con<é" , 
sumo po.rtt o material que importar para o · :~ 
serviço da ··onstt·ucçúo do canal da Laguna .à ., ·· 
Porto Alegre, a cargo daquella em preza. 

A petiçlio n;1n vem instl'LJida de informa
ções que habilitem a commissiio _a julgar do 
estado de ttdeant:unentodas obras, das garan
tias para a sua conClusão, nem 11inLia de seus 
or•;:tmetltos e utilidade pr·atica. E por out1•o 
pon~o crê a commissão, que a 'facilidade com. 
que tcem sido multiplicadas as isenções de di· 
rei tos, tem dudo occastilo a serios abusos. 

Nestas ci1•cumstancias, p:trece it commissão 
que o Senado niio deve deferir a pretenção · 
sem ott vir o governo. 

Sala das comniissões, 14 de junho da 1893. 
-C. B. Olloni.-J. L.l!a Sou~aCoelho.-Bra: 
Ct11'1Wi1'0. 

De accordo.-Pela commissão de finanças, 
ilmm·o Ca~"lcanti (rell1tor•).-Rodri{/!la.< Alves, 
-:Monteiro de B·•rros.-Dom.i>1[Jos Vicentá. 
-Saldar,htt Jlfttrinho,-J1Ial1oct y,·ctOI'ino, 

O Sr. Pa•esidente- NiLo ha mais 
expediente. 

Continüa em discussão o requerimento 
apresentado. na sessão de hontem pelo Sr. 
Coelho Rodrigues, pedinelo ao 'Poder L~gisl11~ 
tivo informações e-obre a su~pensão da Ga:eta 
"'' 1'u1•ile do Reuile, imposta pe!as autoridades 
locaes. 

O Sa·. Gaspar de Da•ummond 
-Sr. presidente, V. Ex. concedendo-me 
a pnl11VI'a, sem que eu a solicit1ls>e, resolveu 
ao mesmo tempo uma duvida; em .que 
laborava meu espirita. Tendo sido, hüntem, 
interrompido em minhaq considertt~ões pela 
fttt>tlidtttle dt~. hom regimental, destinadtt 
ao expedient,c, eu csttwa em duvida si 
tet•ia o tlil'eíto tiA continuai-as hoje, occu· 
pando assim por tlUtts Yezes 11 tribuna, 
sem sel' autor do requerunento em de
b~tte. J?elizmcnte V. Ex. resol vou-a em sentido 
lhvoravelo. mim, cumprindo-me, agol'a, uti· 
lisf\r-me da palavr~t. 

11Cil'O, E, eu sentia necessidade de voltar ao nssum-
. • . pto, occupando aintltt uma vez a tribun11 

A cornnl!Ssuo de t!nanQ:tS c~ttL de accot•do pal'n. melhor explicn.r rniniHt posiÇ!itO em Jitce 
COJ?l.O p~.'ecet• dtHle oums publtcas o cmpl'eZ:L> 1lo acontecimento, que se pr•cndc ti Ga:~Jia da 
prtvtleg-w.das. . · 1\m!IJ tio Píli'Jlttlllbt!CO, pt•inciptdmrm to porque 

Salt1 tlns com missões, l•l ele junho de 1893. sou Jot•tmlist.tt o pude pnl'e~et• quu, hont~m. 
- Rutll'ifJtWs AIDes.-ll. O•.vttlm .. ti.- Hon· ilt(Ui advogasse utna cu usa contmn, imprensa. 
ICiJ·o ele BttJ'•·o.~.- Dominr;os Vicallt~.- Ma· Assim, lltLSSO a entl'O.l' em cxplicl\Ques mais 
11oet Vi'otol'a·M·.- Scc/danlw 11lm·inliu; dotlclu.~i · 
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A lei de 14 de novenibro ele 189.1, lei em 
que se fundou o questor policin!Jlam intimar 
ii !la;~ta da 7'm•de a susp~nsão de sua publi
cação, f11cultando áquella autoridade a fis~a
lis~tção do. imprensa, sem duvida niío é ·uma 
lei li bera!. .. 

O SR. JOAQUIM.PERNAMnuco- Apoiado. 

Di;, Bà.rbosa Lima; que alli tem feito admi: 
nistração justiceira e prudente; um congres~o 
que aaprichou em legislar d? inodo a emba
r:tçar aquelle go1·or·nador no desempenho do 
alto e espinhoso cargo que exerce, como dei
xou subsistir uma lei tãO' coercitiva da liber
dade de .imprensu. ~ ! 

E', póis, o congresso o principal .responsa
:o SR. GASPAR DRUM~IOND- Mas, senhores• vel da subsistGincia de ~melhrtnte lei e elle 

teve sua razõ:o a lei de que se trata, na época que não a revogou é que ,iulgava-a necessaria 
em que foi promulgada. ull então porque foi bastante negligente e 
. Então, a imprens:\ opposicionista, confun- inepto! . . · 
dindo a livre manifestação do pensamento, Mas, senhores, como que a. fa.talidade hiato
com a faculdade licenciosa, com o abuso da· rica acobertou a negligencia oú a inepcia dos 
quelht liberdade, deprimindo ·caracteres e nctuaes legisladores de P~rnambuco para que 
condtando paixões populares contra a ordem elles ou seus adeptos políticos pudessem tam
e tt•anqui!Jidade publica, tornava-se porno- bein experimentar as provações que com 
gr•·plrica o sediciàsn,. . tanta brutalidade e crueza fizeram pezar so-

Era difficil a· epocha, pot•que marcava a 'Jre nós! . 
· transição rio regímen monarchico, então re· Quem, ·mais de qne esses, que hoje fazem-se 

centamente decalüdo ps.ra o regimen repu- de victimas em Pernambuco, persegüiu, cer
blicano. cou de ameaças, amordaçou e mov.,u contra a 

Em face de abusos. o governo const'tuido imprensa os mai~ descommunaes ataques~ ! 
sentia necessidade de leis imperiosas, embora Vae sabel·o o Senado : 
excepcionaes, que V<tssem garantil-o contra A cat•icata revolução de. 18 de dezembro de 
os ataques do jornalismo. 1891. que pi, r uma trahiçü.o militar usurpou 

D<thi a lei de 14 de novembro d.e 1.891, pro· o poder• das mãos do clistincto pernambu~a~o 
mulgada pelo ·Congresso Constttmnte, pot• B.l!'ão de Contendas, governador legal, entao 
attende.r aos reclamos de uma epocha intei·· vice-governador em exar<Jicio, a solicitaçõe~ 
ramente anormal. irlstantes do marechal Floriano Peixoto, foi-

Mas, senhores, passada aq uella epocha, a t,ramadtt na redacção rlo Jomal do Recife. 
lei rnomentanea e simplesmente par·a tttten- Foi nelia que politicas degenera.dos engendra

. der a nece~sidarles de occasião (\e veria ter si· r•am a inl'et•nal irléa de simularem aquella 
· ~o revogada. ~~smo por nã~ ser iuna .lei boa, imprensa ameaçada de ataques e violencias 

Isto é, uma let hber:~i. (,1po•ados.) oriundas do podal' publico para desta arte mo· 
O SR. jOAQUIM PERNA~IBuco-I>to competia ti vare~ o auxiliO ele forçus federaes afim de 

:ta Connoresso de Pernambuco · mas niio o' :;arantrl·a • 
fez o ' Debalde o vice-governador compareceu, na· 

'· . . . que !la noute, ri. redacção do Jm·nal; oil'erecen-
0 ~R. Dammo:o;o- E podet•ta,. faetlmente, do todas as garantras! O sa.nguinario plano 

ter ,sulo re.vog~da. desde que a I rente rlos ne- estava concebido e a execução havia de ser 
gomos lcgrslattvos de ~~r·nambuco , acha-,<e, ll1tal. o pedido de gttramias da.s forças .fe· 
ha dous aunos; u~ Co~:resso unamme. der.es não p~t$SOU de pretexto pat•a sGr~m 
. Mas, por que nu.o o !ol ~ munidos os batalhües, como o foram, para fa· 

Niio deve ser extranho ao senaclo que o zerern a deposiçiio. simulando-a movimento 
actual Congresso de Pernambuco fez c desr~z popular•. Pol't•tnto, sobre essa impt•ensa que 
na.q uelle estado tudo qwtnto q niz hoJe clama, pesrt a responsabi.lidnde do dewt· 

Assim promulgou leis 0\S mais inconsl.itn· matneuto do generoso sangue pernambucrtno, 
cionaos e absm•das. commetteu o.> maiores clis- que jorrou em rlefe;a da.a.~tonomin do estado! 
pat•ates e attent;tdos legislativos, prtttic:tnrlo Esses mesmos que hoje fingem,se ele victi· . 
até a coloss;li inepr:ia de dect·etar uma lei re· mns, logo após :t deposição conflscttram a Ji. 
vogi1toria de otttr•a, ao mesmo tempo revo- berdndc do. improne11, inpedindo a publicação 
gando-se a ella propt•ht ! de ,iornaes que niio l'ossem govemistas 

Ot·a, urn congt·e~so que at•vot•ou-sc no es· ll elies em seguidu., ·depois de porem a pre· 
tndo em poder absoluto, confnnrlindo inde- mio n cabe~a do gt•aude p:ttrintn e benemeri· 
pendencia corn suiJremttcia de poderes e dalti to perrrn.miluc:Lno, coronel Dr .. Tosá Maritt do 
juUando·s~ sob~rtl.llO aos domrtis poder·es, Albuquerque Mello, rcd>tctor om chele rl' A. 
tambem constituciomtlmente indoporalentcs; Pr·u~incia, a,,,uhtndo n. ~oldaclese11 de.senl't•encla 
um con:;t•JJsso lil.cciu8o o tlespotico, que t.irn· pam tlar-l\re cn~•a mort.ilcra, mtLnduvu.m va
hrou em faze:' leis rle c~tracter mm•ttrnente ro,iar· os p1•elos tl' ,LJ-'r·ovinda. E tt soldrtdes- · 
}W>Soa\ com o IIm inconl'es;avel rle expeli h• rio mt e 11 cnp1tng:1gem, a soltlo elo tlespotismo, 
I:OVcrno de Pernambuco o actual governador rnvadio. tiS olllciuas, omp~tstellando os typas 1 
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Foram ainda esses mesmos que, com lamu
rias de vi~timas, estão li te!egraplliu'. pa.i'a a 
Càjiital Federal pedindo garàntias em pró! da 
imprensa, que em 1891 mandavam ra~garem 
plena rua pé!ós sabr~s dós janisares offiéiaes 
exemplares do primeiro numet•o G!e um jor
nal opposicionista il Jimta, e illt.imilram aos 
seus redacto1·es qúe suspehdeosem a publiéà-
Ção! . · 

Es3e jornal atirava um brado de indi
gnação contra o despotico governo do ,iunta ! 
Não era um jornal anonymo, pois aquelles 
que o redigiam, antes de publicarem o I" nu~ 
mero, . apresentaram-~e á questura policial 
para firmarem a r~sponsabilidade da re
dacção, 

Pois bem; porque o espirita pernambu
cano, vencido pela trahiÇão na lUcta de 18 de 
dezembro, não estava abatido e sentia-se com 
pujança para luctar, era preciso que as mani-

. festações dos brios e altivez daquelle povo 
1bssem sulfocadas de todo ; e assim não tre
pitlou o execrando governo-da junta em 
amordaçar a imprensa, intimando a redacção 
d11quel!e jornal a que suspendesse a publi' 
cação ! . . 

Ainda foram esses mesmos que á 21 de fe
vereiro ele 1892 armamm contra a imprensa 
opposicionista as mais atrozes aineaÇas ! 

Era esse o dia designado pela junta gover
nativa para eleiç_ües de conselho; municit·aes, 
"Prefeitos e sub-prefeitos em substituiçlio aos 
que ~lles havia t!essolvido. A imprensa da op· 
posição levantou grande propu.gandà, maR 
iTiteirameilte pacifica, convit!:amlo o povo á. 
abstenção das urnas para desta arte significar 
condemnação ·ao gov.erno que tão tyrannica
rnente pesava sobre Pernambuco. E tão pro
flcua foi li oropaganda que, não obstante os 
ingentes esforços do gove1·no, no dia desi
gnado o eleitorado fez o vacuo em tor·n" das 
urnas ; o povo não compareceu nos comícios, 
as secçües eleitorae~ pax·ecendo vasto necro
terio, onde repousavo. o cadaver do go
verno! 

Tremenda dex•rota, que a abstenção eleito
ral inf!.ngià á. junttt.! O povo, no passo qúe 
fugia. da~ urnas, visitava os .iornnes da op
posição, dando assim publicas demonstr•açües 
de symjJathia pela caus11 !los opprimidos ! 

Por um ftlllz acaso, inrsperadamente á. tar
de daquelle dir1 chegou uo Recite o bravo ge
neral Clariudo de Queiroz, que reg-ressava do 
Cet\1'11., dt~pois de haver alli resistido u multas 
lloms de /,ombardelo. Ent•lo o povo, que an
ceava por• dar· expttnsão no~ sentimentos do 
solidar•iedn!le com os vencidos tio cle&potismo, 
teve de · r·,·ceber no dcs ·mba.rque o general 
C ar•indo de Qut•lroz, lt•zondo-lhe impune::tes 
o signitl~ati vas mau ililstuçooe. 

Eram milhares de cidadii.os que asslni stiu~ . ;, 
d11vam ao vencido, ao mesr'nó tempo condein· 
nando a tyranili tló vencedor. . · 

Veja, agora, o Senado qual foi o desen· 
~~ .... 

A junta governativa sentiu,se ·ultrajada_- ··i 
onm a du'pla. manilestação popular, · porque'l:l . .' · 
povo ao passo que abandonava as urnas, cor• · .:. 
ria a sã.udar ao representante da legalidade . : 
ilepostn.; e, então, dando expansão ás tendeh". .. 
éias sanguinarins, mandou espal~elrar e es- .• ; 
iWJ.gar o povo a patas de cava!lo •. E, cómõ.ài j 

tudo i~tu :1indr nuo ba·:tasse, á rtolte a redac• 
ção d' ,1 l'i•ovilicia era cercada de peÇãs dà ar• .. 
ti!hària e metralhadoras, promptas a fuzeràrh 
fogo á. voz de commando ! ' · ·> 

Eis, senhores, com relação á., imprensa ii. 
historia negra e sinistra desses, que hojà ein 
Pernambuco, pregam a liberdade da impren- . 
sà, por;que a lei do rigor attingiu-os a.indá. .· 
qile brandamente ! . . .. · 
Esquecido~ das crueldades e dos crimes, que 

contra. a imprensa comnietteram, lil.n~alri · · 
hoje aos oi•es gritos agui.los de victlthas· !
Quando er1111l outros tantos algozes, quebra" 
ram a solidariedade da classe sacrificando-a. 
o. uma politit'agem selvagem ! -

Fosse eu pnrtidario da pena de Talião, que 
desejaria vei-os passar pelas mesmas provas 
que fizeram-nos experimentar, Não o sou; . 
mas quo o t•lgor da lei, cuja ac~ão hoje sentillll, 
possa dar-lhe idéa, ainda que longinqua, das · .. 
ameaças e ct•ueldades com que nos trataram: 
qu11ndo revestiam-se das forças esmàgadbrà.ii 
do. governb! · . . . . . . 

Não insistirei mais sobre este ponto. Crelíi .. 
'que, com as explicações dadas, justifiquei · ·. 
minha attitut.le ern lace do acontecimento que , · -·:~ 
se tliscute. (tlpoiaclos,) · 

Antes, porém. de concluir, permitta,me o 
Senaclo qne accentuc que, apezar de existir , . '. 
n ma lei commettendo· a q uestura policial de . , , : ;; 
Pernambuco á fiscalisação ela imprensa, quero · · 
crer que o. actual questor', o Dr, Julio de 
Mello, su foi arrastado,. forçado a empregar a 
medida legal, por haver a llazéià da 7'Mdií. 
tocado aos ext1•emos dá provocaç[o ! 

Ainda, h:L berll pouco tempo, nas vesperas 
,.1 

da Hlinha vingem, quamlo o povo pernambú- "· 
cann, como que descançavà. sobre as arinas, · 
agua1•dando o Instante de marchar :para a. ríi
volução, que QStava imminente, jtt era por 
dPmais ap11.ixonnda o sedicios11 a linguagem . 
da Ga~c ft da Tarde. 

Em artigos incendiarias, o org[o sustenta• 
cu lo do Congresso ~accioso, pt•ocm•avtt Jblnen- · 
to.r· intr·i~a~ enr.re a :;:uar•niQrlo a o governo.dor 
do estado, lisenjenndo muito de industria as 
paixlies í.Jo geneJ•o.l, que então commandava o·. 
tlistr·icto militttr, e tl~pt•imir·ruo muito do hon~ 
m!lo e~tracter daq uelle eh~ J'e tio Potler Ex~ 
fiCUtiVO I 

·~ ... 
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· A epaco. era anormal. 
. A guarniç•i'Lo bem a contro.-gosto acha V!l· se 
municiada e de prompl.idiLo noute e dia. 

Por sua vez, o governador aguardava, ar· 
mado a aggressão para repeli ii-H. como viesse 
c entre os dons cont~ndores, o pa1•tido autono· 
mista, unico partitlo em Pe1·nambuco, po1·quo 
é popular e estú. muito bem arregimentado, 

. estava de armas engatilhadas para o com· 
· bate.· 

Pois bem, nessa época a attitude da Ga:ata 
· .;. jú. era muito sediciosa e nem por isso o ques· 

tor inti mau -a a suspender. • 
o. public'l.ção, do quo conclue que, agora elle 
f·~zendo-o, elle que e :J.Utoridade enorgica, 
mas p1•udente e muito cl'iteriosa, só podia ter 

:sido :wrast:Lclo a tanto pelos excessos desvai· 
rados da Ga::ata ! . 

Em C·)nclusão, o questor procedeu de ue
corda com a lei. Si a lei é mil., o Congresso 
que revogou a Consti!.tllç•iio Fedemtl, promul· 
gamio leis retl'Jativa.s, que a revogue; e si o 
Congresso actualmente não fuhcciona, !l l!a
:eta que J'eJorra aos tribunaes ptLra apurar 
ou a illegalidatle de que foi vicLimu. ou a. jus· 
tiç'!l que chegou-lhe por casa ! 
·· Tenho concluido (J11uilo bam, 11M ti/o bom!) 

Ninguem m11is pedindo a palavra, encer· 
ra-se a discussão. 

•:I Posto a votos, é rejeitado o requerimento. 

. 0 SR.. BRAZ CARNEJR.O (pela m·,Jam) tleclam 
estar encnrregatlo pelo Sr. senador Lapér 
de participar ao Senado que nii.o tem podido 

· co1nparecer nos ultimas dias, por se achtw 
·enfermo c que pot• este mo ti v o aindtt tleixariL 
de. comparecer a.lguns dias. 

O Sn. PR!lSIDIDNTM decltLra que o Senado 
fica inteirado. 

' · 'o S1•. Jonldn1 Catunda diz que 
:. h a 11nno e meio que o Cong-resso v,tou uma. 

• · .lei creando o Tribunal de Cotlt.as ; esse tl'ibu
. nal Jhncciona ignal mente h11 anno e nu1io e as 

nomeações dos cidu.dãos q uc o comppcm est:.i 
sujeita ti tLpt·eciação do Senado, que póde ap
prov:.tl-as ·ou rept·ovi11·11S. 
· Não estranha que ató esta du.t11 o Poder 
Execnti v o nilo tenh:.L o.im\a remettirlo tt lista 
dos nomeados, afim de que o Senado resolvtL 
a tal· respeito. Nito quer enxergar nisto tllllll. 
desconsideraçiio ao Congresso, t1mto mtLis 
quanto seria injustn., porquo o Scnndo lhe tem 
dado provas do mn.is alto :Lpt•cç:o ~. port:tnl o, 
ililo scJ•ia de suppot• que sem ra?.ü.o nenhunm 
pr:.ttic:Lssc um auto menos tlig-no tl:L SU!L 
l'espuittdJilidado. l\ii.o pi1do tamhem .acceibr 
que o Semttlo tcnlt,:·se tltscm•atlo daqui !lo que 
ó de sua competencia, a ponto do nii.o lif(lll' 
ttnporttmcit\ u. ttmnnptos da certtl gl'o.vltlado, 

Act•edita que os a.1fl1zet•es ou as enfermida· 
desde que tem sido victiml1 o ill ustre Vice-Pre 
sidente d'a Republic11 teem sido a unic11 razão· 
determinante desta. omissão, que jó. ó por a)ü 
r.ommenttLda ele um modo desait•oso, quer ao 
Vice-Presidente da Republica, quer ao Se· 
nuclo; a um, corno menoscab:1ndo ou não li
ganclo importanciu. ao Senado; ao outro, como 
sujeito.ndo-se sem protesto a es.;c menoscabo. 

Nado. disso e vertlade ; entretanto tem as 
apparcneiu.s de verd11de, e p11ra que cessem . 
de uma vez esses commentarios desf11vora· 
veis c, entret11nto, inexactos, quet•. a um, 
quer a outro dos ramos do governo fe~leral, 
pede licença paro. apresentar um ·requeri· 
menta, solicitando a list11 dessas. nomeações, 
afim ele ser devidamente apreciada pelo Se· 
nado, que ns approv:1rá ou reprovarit, como 
etatender em suu s11bedorin .. 

Vem ii. mesa, e lit!o, D.po'ado o posto em 
discussi'Lo o seguinte 

Reque1•imanto 

Requeil•oque se solicite do Exm. Sr. Vice
Presidente dtt Repub\icn. a lista · elos cidD.dãos 
nomear\ os p:.wa o Tl'ibunu.l de Contu.s, afim de 
que o Senado rssol Vl\ a respeito; 

s. R.-Sala das sessões, 15 de junho tle 
1893.- J. Catwula • 

O Sa•. Amt11•o Ca.vnlcanti
Senhcires,reconheço em meu honrado collega o 
direito que tem de ttpresentar um requeri· 
menta; nego, porem, sua opportunidu.de. As 
nomettções, toit:1s para o Tl'ibunal· de Contas, 
bem como a lei em virtude d11 qu11l fomm 
feitas, estão u. esta hora sujeit11s á out.ra castl. 
do Cong-resso pat•a a sua approvação; 

Assim, poi~. ~cm umtl. lei orgtulica pllra as 
nomeações, não existem nomeD.ç,ies dinnitivas 
que possttm ser -ujeit11~ t1.0 voto do Senado ; 
são meras indicações ou designações provi
sot·i:ts, como res:t a propriO: Consti t.ui~•ão, 
isto é, i'unccionarem 11penas em conunissilo. ~. 

0. SR. ELYSEU ~-L~R'l'!NS - Não apoiado; 
V. Ex. estiL encarando mal a qucstilo. 
. 0 Sa. AMARO CAVÚ.CANT!-OU a lei do 

Tribuna I de Contas tem de ser n.pprovnc\n., ou 
não; si tem de ser app1•oyado., subsiste o Tri· 
uuntLl e com elle tLS nomeD.ções J'eitas, que 
sei'IiO então submettic1as ao Senado para se
rem tliffinitivnrnente u.pprovatltLS; si o Con
gresso tive1• do rojeit 1' li lei que crcou o 
'rriuumd ti~ Cont11s, e•tito ;,Jso fácto lJI'cjucli· 
catlas ns nornetL1;ties J'eitas em virtmle d11 
lllCSl!Ul. JoJ. 

As"im, o requot•!mento, com o devido rc~ 
speito, iJ extemporD.lleo e eu voto coutrt~. o 
JllOSlllOi 



I 

•• -

'• . . \-. . .. 
SESSÃO ·E~! 15 DE .JUNHO~ DE 1893 ''413 .. 

O li!h· • .Jonklm Catnnda udmil'l1-
se um pouco da logica do illustre senador 
pelo Rio Granda do Norte. Existe umu lei, 
11pprovndo. pelo Congresso e so,nccionad[t pelo 
Vice-Presiden te d11 Republica, c reando o Tri
buno,! de Contas o o,utorisando o.s nnme11.ções 
dos cidadãos que devem compôr este tribunttl. 

O SR. A>rARO C,WALCANTr-Niío halei neste 
. sentido; lmum simples o.rtigo do, Constitui

ção; 11hié que cstti o engano de V. Ex. 
O SR. JoAJtm CATUNDA responde que o àr

tigo d11 Constituição não deixa de ser lei. 
0 SR. AMARO CAVALCANTI-Não ha lei or

ganisando o tribunal; o que existe e o decreto 
do Poder Executivo, que o.inda não foi o,ppro-
vndo pelo Congresso. · • 

O SR.. JoAI\l~I CAl'UNDA não comprehende 
que um artigo d11 Constituição deixo tle ser 
lei. 
' 0 SR. A~IARO CAVALCANTI-A Cnnstituiçii.o 
apenas cr•eou; mas ainda não ha lei organica. 

O Sn. JOAKIM CATUNDA, proseguindo, diz 
que a. Constituiçi\o ct•eou o tribunal, ;tutori
sou a su11 creaçüo sujeitando as nomeuções it 
uppt•ova~,fio Oll rcpl'ova.ção do Seno.([ o. Até 

· aqui está de uccordo. 
0 SR. AnrARO CAVALCANT!-Mas, não 1111 

lei. · 
O SR. JoArmr CAl'UNDA responde qúe con

sitle1'1111 Con~t,ituiçi\o· corno a Jei t'tmdarnento,l, 
como a lei d11 qual dinUJ.nam todas o.s outras; 
c e em virtude dessa lei que se creou o Tri
bunal de Contas. 

0 Su. A~wio CAVALCAN'l'I-Vejamos OS ar
gumentos de V. Ex. 

O SR. ·Jo,umr CA'rUNDA-1-Itt na C;tn\am dos 
Deputados 11rn11lei regulttntlo o Triburntl de 
Contas, dando·lhe Jeiçries de que nii:o cogitou 
11 Constltuiçilo, se~undo dizem. Or·a, estiL lei 
podo ser 11pprovadtl ou I'eprovo.diL, <li~cutidl1 
üa Cttmtwa t~tlh\tlilo indefinidtlmente e entl'e
tretanto o Trihunal de Contas tem funccio
nado e contínú11 a funceionm• . 

Supponlm o illustro ~c nadO!' que 11 Cttmaro. 
dos Deputados não tem tempo do occupnr·se 
com esta questüo, ou niío julga opportuno 
occupar-se com elh1 e 11 adht intlt•llnitla
mcnte. 

O SR. A~IAIW CA YAT.CAN'ri-,\:~I·it uma g-m v o 
J'Últt\, 

O SR. Jo,umr CATUNDA respondo que mttis 
gi'twe serit n. do Senado Ri domitLil'-se de suns 
o.ttrilminGcs, eonfiudo cm que a Curnurtt dos 
Deputl1tlos vote umtl metlidtt que pt\tlo sup
r•ril·as;. 

O omtlot• não ll~z c.onsm'tL; si quizcssc fttzel
ae, potliritt licenr;ll no Senmlo pnma~ lbr· 

mtilar· em termos e com a frà.nquéza que Çi.'··. 
caracterisa; ao contrurio disto, achou que 
btWitt desculpa pam a demora que tem ha~ _.. 
vida. · · · 

Supponha-se, porem, que passtt a lei, que 
ella vem· para o Sena(!o e que o Senado tem 
de occupar-se com elht. -. 1 

Isto não resolve a questi\11 das nomeações;: 
a Camar11 dos Deput11dos não tem competenCia · · .· 
para tonmr conhecit11ento das nomea~'ões feitas;_: ' 
é attribuição pri v11tiv11 do SPnlldo. Mas, desde· .. 
que tern-::;e um tribunal importante, func-. · 
cion11ndo, o, segundo consta, nbrindó algumas. 
vezes conflicto com o Executivo... ' . 

0 SR. ARISTIDES LODO- Autorisado pelo 
regulamento, que e errado. . ._ 

0 Slt. JoAKI~I CATUNDA responde que não . : 
sabe si o regululllento é ermdo, porque nunca.· -
o leu. S. Ex. o diz e o .orador tem obrigaçii:o 
de acredit11r . Mas entende que. mesmo antes·:
da tLpprovaçii:o do prefeito do Districto Federai;,.,. 
devia ter sido su bmettida it n pprovtt r,,ii.o do Se-·
nado ou ii sua reprovaçii:o a nome11çüo dos . 
membt•os do Tribunal de Contas. , 

Si po!'Ven tura o regulamento é errado, ' 
rorrija-se ; si po,•venturo, no Congresso No.- ·: . 
cional tra.ta-se de umo. lei que reorganiso., ·-
que diL outt•a organisaoüo, umo. morpllologia.::·. · 
ou Jeições pttrticultwes 11 esse tribunal, isto é 
cous11 differento. . 'c 

Do que se tr11to. é dn.q uillo que 11 Consti
tuiçii:o inr.umbiu ao Senado, que Jbi o,pprovar 
ou rep!•ov11r essas nomea\:ües. 

Si porvcn t.um essas nomea~'ões qué o it: 
lustre senador considera. como não existen~: . 
tes... ·' j • .· 

0 SR. AMAIW CAVAT.CANTI-COnsi.úero couio'.'~-: 
designações em com missão. · ·. 

O Sn. JoAKnt CATUNDA-... não· estão ap·· ; -
provadas nem nutorisa.das, como se podio. fa·:·; · 
zer isto? Si• se potlh• iltzer cm virtucl·• do -:-' · · 
artigo da Constitui~,fio e este não trata disto; . -· 
trai:L das nomea;ões, dizendo que ellus serii:o ;·. ·· 
sumettídus it approvação ou reprova~ão do 
Senado. . . 

0 SR. A~IARO CAVALCANTr-Questii.o de Op· 
porl;unithlde. 

0 SR .IOAKD! CATUNDA-Qualquer CjUO St:\jll 
11 so~te do projecto de lei quo se ncl111 cm (!iS· 
cusstto na Camttm dos DoputttdtlS, ello de ·:· 
modo algum invalida. ou a.·nnulltt a ttttribuiçiio 
do Senado pm•a tomar conllecim<·nto deste 
!i1cto. . 

Portttnto,limitu-se o orador a estas conside~ .· · 
ro.ções e insisto no seu requerimento. 

0 SI~, J\)!AUO CA VAT,CANl'l - Por~ a pu.• 
lu. y 1'{\.. . 

O Su. Prt~SIIJJ~N'l'll - O noiJre senulior jit , 
esgotou a sua voz do tilllt\1'. Só lhe poderei 
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dar a pala, vra para algu111a, explicaç.ão pes
soal. 

0 SR. A~IARO CAVALCANTI- Acceito a pa· 
lavra pat•a explicar um pensamento m?.u. ao 
qual referiram-se as u!tim11s palavras do no
bre sena,Jor que acabtt de filllar. · 

S. Ex. disse que alei não altPraránadaem 
relação ás nomeações. Mas si a lei não con
se~var o numero que i'oi est;~.b lecitlo pelo 

·governo 1 si em vez de cinco ou seis, os mem
bros do Tribunal de Cont,as ficarem redusidos 
·a quatro ou tres, ou a rl.ous ? si for aLtgmen
tado o numero? ter-se-ha de reduzir r~te 
numero ou o governo terá de fllzer novas 

· nomonções .1 · 

e poderes e qe ,iustiça e legislação, sobre .o 
veto do prefeito do Districto Federal á reso-" 
l4ção do Conselho Municipal qu!l prqrog11 o 
prazo ps.ra o pagamento dqs fóros em atrazo •. 

A resoluçiio do Conselho Municipa-l a~ q\le 
se refere o parecer vae· ser devo L vi.da o o pre
feito do Districto Federal, com a communi• 
caçiio da deliberação do· Senado, 

Segue-se em di~cqssão uniCIJ: !IS emendàs du 
Senado, approvadas na 3• d.tscnssão da pro· 
po<içiio da camara .d~s_Deputa~os !1· 5 de 189~ •. 
approvando as dlVlsoes de dtstr10tos elel.to- • · 
raes Ol'ganisadas. pelo Podet• Ex:ecativo, para 
di versos estados c para o Districto Federal. 

· ·· Não h;;, .absolutamente lei Ol'ganisando o· 
Tribunal de Contas.· A Constituição· creou a 
instituiçitp, .. 

O Sa•. Drnz Carneiro- Peço a 
V. Ex. que 111~ mande o projecto e emendas. 

·(E' s •ti< eito,) · · 
0 Sa. JOAKI~I CATUNDA -Logo, ha lei. 
0 SR. AMAltO CAVALCANTI- . , . e logo 

11ão ha Jogares craados, não ha nomeaçõe~ 
definitivas a approvar. Tenho <li to. 
· 0 SR. ANTONIO BAENA - 03 Jogares estão 

creados por unia lei ... 
0 SR. AMARO CAVALC.-I.NTI -Não, Senhor, 
0 SR, ANTONIO BAEN.-1.- , .. votada 110 Se

nado, com tabcllla éle vencimentos. 
0 Sa. AMARO CAVALCANTI- Isto e outra 
cousa. 

Ninguem mais P.2dimlo a palavra, encer-
ra-se a discussão. · 

Vota-se e é rejeitado o requ~L·imento. 

ORDEM DO DIA 

VOTAQÃ.O DAS MATERIA.S CU.IA DISOU:lSÃ.O FICOU 
ENCERRADA 

Annuncia-se a votação, em 3' discussão, da 
proposição da Camara do3 Deputados, n. 91 
de 1893, i.leterminando que o governo !'un• 
dará uma colonia correccional no pt•oprio 
nacional- Fazenda da Boa Vistn.- existente 
mi Pi.\rahyba do Sul, ou onde melhor lhe pa
recer; devendo apt•oveitat•, além daquellas 
fazendas, as colonias militares actuaes, que a isso se prestarem. 

Vota-se, e é n.pprovaua n. emendn. suppres
siva <lo art. 9' da proposição, que já o havia 
sido approvada em 2" diHcussão. 

Votii.·Se, o é appi•ovada e adoptada a pt•o
posição, que vae ser devo! vidtt á Cama··a dos 
Deputad~s, indo antes iL commis~ão do retlacçlio 
para retltgir a emend~t. · 

Vota-se, e é appt•ovudlt tt conclusão do p11-
t•ecot• n. 51, das cómmissões de constituição 

Releve-me V. Ex:., Sr. presidente, e o Se
nado, si venho .ainda hoje roubar momentos 
11reciosos da casa; mas sou. a isto forç11rlo no 
intuito de combater a "menda, hontem apt•e
sentada pelos meus illustt•ados coliPga~ Srs. 
senadores· Ubaldino do Amaral e Gil Goulart. 
Como espero provar áo Senado, esta emenda 
substitutivo. não póde ser acceib. · 

Sendo justamente o estndo do Rio de· Janeiro . 
o unico que foi alterado profundamente na 
Camnra dos Srs. D•·putados, em discu>são . 
longa e luminosissimit. por que passou naquel
la casa do Congre:;;so, · as divi8àes dos distri
ctos eleitoraes organisado, pelo Podet• Exe
cutivo, o na qual se pronunciaram quasi todos 
O> .represen~antes do meu ~stado, pareceu-me 
e :;~os meus tU ustres collegas de t•epresentação 
haver necessidade de procedermo> a estudo, 
para nos certificarmos si conviria manter a 
proposiç.río tal qual tinha vindo da Camara 
dos Srs. Deputados, ou si haveria necessidade 
de formular emenda. 

Do estudo. minucioso a que procedemos, da. 
proposição adoptada pela Camara dos Sr. De
putados, sobre. a tlivisão elfectuada pelo go
verno e emendas apresentadas naq uPlla casa, 
veritleiLmos que o que mais convinha em jus
til. mente a p1·oposiçuo tal como vingou alli. 

Nesta confut·midade, resolvemos, eu e os 
meus illustres collegas de repJ·esefltl1çiio, vo· 
tar a proposição, ttpresentando apenas uma 
emenda uo sentido de serem inclui,los os mu
n cipios ultimamente creados, 

Essa emenda, que aqui tenlto em meu po
del', deixó.111us ·l•· mandat•ú. mesa porque, como 
hontem tive ocasiito i.le dizer, o meu illustrado 
collega, Sr. senador Baena, itlz-nos ver que 
estava previsto o c~1so pelo art. 2" úo decreto 
do governo, que dividiu os estados em disLt•i· 
cto$ eleitor1ws, artigo este que não tinha sitio 
revogado pela proposiç<i.o d~. Camara <\9S Srs. 
Deputados, e que, a ser accetto. nossa emel;lda, 
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iJtlport(lria volt!Lr o pro)cto á Camaro.. dos. 0 SR .. Bruz CARNEIRO-VOU provar a v:Ex. , 
Srs. Deputados. . que não ha engano. · . ··· 
· Ora;'c.omo o nosso intuito não ·era demo· Diz V. Ex. que sendo a população does-. ·. ·: 
rar. de qualquer ·i'órma a passagem oteste pro· ta.do do Rió de Janeiro, tomad:t pelo recen·. 

· jecto, resql vemos ilão apresentai-ii, porque seamento feito em 30 rle a~rosto do anno pro- : · · 
reconhecemos que; de 1\cto, era ella úesue· ximo pas arlo, de 1.053:817 habitantes, tocava, 
cessa.ria. · drvididiL pelos 17 representantes do estado, 
• os· m!3U~ illustrados colle~tas. Srs Ubaldino a CJIIOta, pa.ra cada um, de 61.989. 

do Aqlllrale Qil Goulart apre~entaram hon· R•·almente 61 989 multiplicadoR por.tres, 
tem uma. emeljda,. que· altera profundamente dá, p11ra os districtns que devem eleger tres 
aqq\llo.qÍ.~H •fJr~ decid1d0 · pela Camara dos depu r,, dos, 185.967 habitantes; e p:1l'a o que 
Srs. Deputados. . · . tem (!e eleger cincci deputado~ 3"9.945 habi-

.. ·Parecia-me ~oti•et11nto que esta questão devia tantes · ... : 
ser exc!usivt~.uJente deciditla pela camara dos Ora, realmente pelo substitutivo apresen: 

· srs .. Deputados, e nós. por• um dever de cor· tado por S.Ex. vê-se que a pl'oporcão se esta-
tesia pa.va com aquella casa do congr•esso, do· belece em quasi todos os di~trictos; porquanto. •. 
víamos acceitar a proposição. tal como veiu o !• distr·irto composto rle 308.094 hab.itantes, .... ·:
pa.ra o Sena ·o, porque, releva dizer, essa fica npproximado dos 309 945. Um(L drlferen- · · 
divisão dos d i~tl•ictos eleitoraes intere>sa. mais ~a apeqns de cevca (le t.lous mil hal.Jit.!Ylte~: 
de.per•to aos Srs. deput:~dos, e não a nós ou· Os out.ros, o 2" rlistricto ftc~va com pouco >:~ 

· tros. membros do Senado. monos ; o terceiro com 3.501 menos ; o , . 
Nós somos eleitos por estados e com:eguin· quarto com cerca de 7.400 mais; ·finalmente ·.;,c:.' 

temente pouco nos interessa que os munici· o quinto, com uma desproporção extmordi· 
· pios sejam maiores ou menores, constituídos naritt, p,ois a somm(L das populações dos 

d-.sta ou daquella fórma. · municípios mencionados attinge a~enas a 
Ora. desde que, como referi ao começa.r o 162.310 h(Lbitantes ! 

meu discurso, se tratou desta questão na Ca· o sa u. no A~I,\RAL-Mas os seus a!gn-
mara do; Srs. D<!putados om discussiío longa ris mos não estão exactos. · 
e brilhante, o que foi decrdido por aq uella 
casa, me parece, deve ser respeitado par O SR. BRAZ CARNEIRO-Vou mostrar que 
esta. . estlio e que a ementla não póde ser appl'ol"ada 

E t d -11 t 11 pelo Senado. . . 

• .I .- .. .,., 
I .,.·,

' _,. :·. 
,. _.._. 

'·'· 

··.: ,m o o caso os meus I us res co egas VV. EEx. e!queceram·se de mel ui r no seu 
niio entenderam assim e aprt•sentaram um d 
substitutivo que altera profundamr~nte a substitutivo um munrcipioiml;ortante o meu . · · ·. 
vontade daquella casa do Congresso, sem van· e~~~d~ é que VV. EEx. collocaram 0 muni
tagem alguma pam o estado, ao coutrario, cipio lle Pirahy ~ue é importantíssimo 1 Então 
com grande desvantagem para e!le,como vou este município, um -dps mais antigos do e.s·. 
~1ov~!'o;umento do nobr•e senador sr. Ubal- tudo, fica supprimido e seus habita··tFs impe. 

ditlos de exet'Cer o seu direito de voto 1 · dioo do Amaral, que mais influiu no animo 1 d' 1 b t't · 
de meus co!Jegas para darem seu voto ao sub· Não esti• elle compre len H o no su s I u~ 

· stitutiva qu•• apresentou, foi haver nclle mais tivo, e portanto, diga-me V. Ex., qu~ deve-
• proporcionalidade entre a população uos dis- mos delle fazer1 
trictos e o numero de deputados a eleger. O sa; U. no AMARAL d{J, um ap:trte. 

Realmente, Sr. pt•r•siuente, parece i• pt•i- o sa. BR.Az CARNEIRO- JiL tinha notado, 
:m;,ira vista que assim é, e eu mesmo fiquei quer na publi ·ac~o do Jol'llat do Commercio, 
um tanto impt•essionado com este argumento quer no Dit11·io O(ficiat, quer nas emendas im· 
de S. Ex. · pressas que foram aqui distribuídas a omissão 

Pela proposir;ão da Camara dos -srs. Depu- do município de P1rahy. Podia ter-se dado 
tadós, o I" districto tlc:t composto de nmnici- uma Iacu 11a, nes~as divet•sas pub!icaçües;qulz 
pios com uma populaçli.o de 249 · 984 h bi- certificar-me com o original e ibi por i.'SO que 
tantes; o 2• districto com 215.549; o 3' com pedi, ao toma. r a palavra, ao Sr. pr•esidente 
196.974; o 4'' com 195.tiü4 e o 5• com 195.4413 que m'o mandasse. . 
ha.bitante• · Exclnido porto.nto este município, por• 

Pelo projecto de S. Ex., o I" districto fica obra e graça do sub,titutivo dos honrados se· 
com 308.094; o 2' com 185.132 i o 3' com nadores, seu eleitorado se veria obrigado a 
182.566; o 4' com 193.3'Jü e o 5• simples- invadir um dos municípios vizinhos para ex-
mente, attenda. o Senado, com 162.310 ha.bi- ercer os seus. dir~i tos politicus. · 
tantos. Arriscavnm-se,porem, a ser rocha.ssl1tlos pe
. o Sr~, U. no 11 ~r,\RAL-Ha engano nas s\ms l11s· forças 1bderae~,i• requisição do pl'esidente 

notus, · do esto.do ! 

.. 
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O Sn. U. DO A~URAL-V. Ex. estú. fazendo Qunmlo J•\. não fosse bastante a cir~umston· 
um grande a1•g·umento de um simples erro cit1 dn ornissilo, no sub~t;it,utivo, de um mti· 

.de cópia. nicipio importante do meu estado .. ; 
0 SrL. BRAZ CARNEIRO-Não é cupia, Ó um 0 SR. U. DO AMARAr, dá um aparto. 

original que aqui esti1 e onde nilo se pót!c ft1- o Sn. BnAz CARNEIRO- . , . não se po-
zel' emenda. • . dendo o.pplicr~,r ;i elle. o art. 2' da divisão 

O o.rt. 132 do nosso regimento interno dis- dos di.strictos eleitornes feito. Ilelo aove1·no, 
Pi'íe (líl): · ~ porq uc esse artigo se refere somente a mu-

«Si a~ emendas adoptadas em 3·• discussão nicipios novos, desaparece inteiramr.nte a 
contiver•cm mu.tcroio. nova, pas>al'ão pot• mais tilo aJ,I'egond;l o elogiado. propot•cionalidade, 
uma discussão na sessão seguinte, com os ar- que constituitl o ttrgumento capital pnm a . -

. · ;, tigcis a que se referirem.» · pt•eferencia do substitutivo aoresentado pelos 
· · Nesttt discussão niio potlerão ser offerecidas honrados senadores. -

'· 

outms emendtts, salvo de l'etlacçãO.» Agora vejtl V. Ex., Sr.presidente, que pro· 
·Ora, nilo ·se trata do emenda de ratlacção; porçilo fica estabelecit!tl pelo substit.utivo. O 

não se pótle incluir nesta discussiLo o mun lei· L" districto, com 308.094 l!ttbitantes,dando tres 
pio supprimi<·IO pelo substitutivo de v.v. Exs,, deputados, tiO pasBo que o 3·•,com 182.576, 
porque o v~tltt expressament~ o nos•o reg-i· dará os me>mos tt•es, assim como o 5o, tendo 

t · · apenas 162.3LU! Entre este e o I" districto a men o. . é 
.Jú. vü v. Ex., Sr. presidante, que ~1sta differença de 145.784, isto é, numero mais 

emend;t substitutivtt não pude ser appro\·acla. que bastttnte para ttugmento de dous de· 
Tenho outro argumento para impugnar o put.ados. 

substitutivo ·apresentado. · . Já vê V. Ex. que, por todas estas ra.zões, a 
A disposição constitucional contitla no emenda substitutiva não deve sentpprovada. 

art. 28 diz (lê): Não quero tomat• mais tempo U. casa, dei- · 
xn.rei que outros mais habilita<los elo que cu 

«A Camo.m dos Dopntadus compõe-se de u;em dtt palavra, e com a erudiçüo e in telli· 
representantes do povo eleitos pelos estados e gencio. que·niío tenho (nao a1)oiaclos), posso.m 
pelo Districto Fetleral, medi11nte o sufft•agio csclal'ecer o debate c dissipar as minhas du
di.recto, garanti(la 11 representtlçilo da mi- -1 . vuas. . 
nor111. P;trece-me, Sr. presidente, que expuz. com 

«§ 1.0 O mtmeJ~o dos t1eput11dos será fixado sincerid11de a questilo, e demonstrei, como me 
pDt' lei em propor1;ão que nii.o excecleril de; foi po.lsivcl, a ir!'eguliLl'itlatle e inconveniencia 
nm por setenttt mil lio.bitatlt.~1s, nãn do vendo do :-uilstitut,l\•o submcttido it delibet'a\'iio do 
esse numero set• inlbl'ior 11 qtmt,ro por estado.» Senado. Os mens nobres colleg<LS podem, 

O Sn. U. DO A~r.uur,-Log-o, 0 cstntlo do llg'Ot'a, com per leito conhecimento de causa, 
Rio de Jmteiro, dá dous· deputados de m:tis. pt•olbrir o sou va,·erlict~oll, sem o mrmor es

Q Sn. BrLA~ CARNemo-lnlelizmonte terá crupulo, approvtlllllo li proposição do. Camara 
dos St•s. Deputttllos. 

de dar menos dons. 
O SR. U, no A~rAn.u,-l\ras nus não ''sta- o Sr·- Ari,.t.hRc!'l Lol.)o -: Sr. pre· 

mos tJ•;ttantlo de lixm• o nnmcrG dos depn· si<lente, l;t•o.z-me it trilnln11 li necessilhlde de · 
to.dos. m:lis nmn. vez exptir ao Senatlo a imlll'Oceden· 

O Sn:BRAz CAn:>~Emo-Bem,va.mos ;Ldt•nnte. ela d:t ememltt o.presenlad;t sobr•e a divisão 
Nn meu est11do, pelo rcccnsellmento man· eleil;oral dest;l cnpit;Ll. · · 
dado Jitzet• p2lo pt·esidcnt.e, autorisado pela O S:•nallo pet•mi tti L'·llle·lll1 que mn nifeste SUl'· 
respecti Vll assemblen., verifica-se que n. popu- prestl ttnte e>ô<t emet1lht tttJ'dia,qU<LSi postllu
!ação do CStaclo e do !.053.817 lw.bitl\lltcs. ma., ll qu~ Ú Ultilll11ll0l'tl iL[C.•llÇOU li SU11ap-
D. ·u· 1 1 • 70 oo [ll'Ovnc,·ão. tVJ tt o. essa popu tt<;;tO pot• .u , como 
JH'ecei.tul1 a Constitui<;íio, cabu n.o c:;tttdo 15 Ob.servei,na pl'imeiJ'tl vez que 1\tllei sol.n•e o 
deputados, nssumpto, que o ;Luto r da emendtl 11 lllloVitt 

n.pt•e,;ent.;ltln ~ilencio.m.mcute, nüo ti haveml'J 
O Sn. U. Do A~IAlur,-Poi~ il isso; mais justillcnclu ele J\irn111 alguma; 

llous rapt•esentll.ntos do que devia dar. A ausencitt do illustrudo senador pot• Mi-
O Sn, BRA~ CAJtN!lmo-Pa·r~ce·mo q Ul:l u lHts neste recinto obrigtt-rne li deiXltl' d .i par

estnrlo do Rio. de ,J;wciro não pót!c duixtw, to as considm•tL<,•ües que poderio. at!Lluzir•, p(lra 
inliJlizmentc. de purdat· du11s cadeit'I1S na Cu.· mostt•<tr 11 impt•ocedenciu. o n.té cet.•to pont > n. 
umm 1los Srs. Dcputa<lO>. D11ndo port:Lnto it•rcg-ula!'idade uos.intuitos com que ttproson-
15 l'<•pr·esentantos em cinco clistricLos, asses ton-a. 
1\iStt•ictOS Jlcarão ig'Ul\CS, isto e, cadt~ Ulll Lltti'lL Di!'ei, porém, flUO lll~I'CCO n,;sent.11d0 lll~ CClll· 
tt·os doputudos. sciencla de tollos que ti opinião lle represen· 

'. 
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tantes dos diversos districtos, de diversos es
tados, entra fatal e necessariamente como 
um elemento preponderante nessa divisü.o 
feita no territorio nacional. 

Corre, nü.o sei com que fundamento, que a 
emenda apresentada sobre a divisü.o do Dis
tricto Federal provem de uma corrigenda 
exigida pelo proprio governo. 

Não sei que authenticidade póde ter essa 
versü.o. 

Em todo o caso, estamos em presença de 
um trabalho organisado pelo Ministerio do In
terior, e que foi submettido á approvação da 
Camara dos Deputados e acceito, sobretudo 
neste ponto, sem debate e sem contestação. 
(Apoiados.) · 

Nestas condições, parecia-me que o prejecto, 
ao menos nesta parte, amparado com todos 
esses elementos, não podia soil'rer emendas 
que viessem torturai-o, alterai-o, e que prin
cipiam por não respeitar o principio legal da 
contigmdade de territorio e acabam por des
conhecer todos os elementos que devem fazer 
das unidades territoriaes uma especie de uni
dade da força eleitoral. 

Estudando a emenda, observa-se, quanto a 
duas freguezias, que ha uma central e outra 
que fica completamente separada. de todas as 
demais que formam este districto. Jacaré
pagua não é freguezia que se possa dizer 
presa ou reunida á freguezia de Santo Anto
nio, nem mesmo á da Glor•ia, por ;parte al
guma. A freguezia de Jacarépagua, encar
tada neste 1 • districto, fica, como se sabe, 
muito aa n01•te da barra do Rio de Janeiro, 
não tem a menol' ligação com as freguezias a 
que foi ligada. 

Inhaúma e toda essa parte do territorio su
burlilano, onde ha a mesma communhiLo de 
interesses, a mesma natureza de cultura e de 
trabalho, e, portanto, fórma uma unidade 
politica, que precisa ser respeitada, e de-:e 
sel-o, acha-se, entretant0, separada dos dl
strictos mais proximos. 
. Mas o defeito não se circumscreve a este 
districto tão sómente. 

Na opinião da emenda, o 2• districto sera 
composto de Santa Ritta, Candelaria, Sa· 
cramento, Paquetú, Ilha do Governador (niLo 
sei a que proposito), Campo Grande e Santa 
Anna. 

Ora, para todo o munc~o que conhec.e esta 
parte da Capital Federal, 1ste é uma m1stura 
de grêlos. 
·A que proposito, sem a contiguidade de ter

r•itorio que a lei exige, Santa Ritta, Candeia· 
ria e Sacramento reunem-se a Paquetó., que 
é uma ilha e que deveria ficar pertencendo tt 
parte do territorio que lhe estivesse mais 
prox:ima ~ . . 

Como se observarú a disposiç[o da le1 1 Fl
gura no 2• districto Campo Grande, mas 

IIJU)j.LDO 53- V. l 

será preciso passar através de niLo. poucas 
freguez.ias para chegar a esta. 

VG-se que isto estit feito a esmo, trazido {L 
ultima hora ao Senado. 

Naturalmente hão de dizer que esta emenda 
esta de accordo com os delineamentos da Capi
tal Federal, que dividiram-se as zonas pelo 
lade marítimo, conforme sua classificação de 
certo modo geographica. Mas não é disto que 
se trata. A lei tem vistas mais positivas e 
mais reaes. Quando ella exige a contiguidade 
do territorio para estas divisões, calcula mais 
ou menos uma unida de politica que deve re
presentai-as; porque essa unidade politi'ca, 
esse complexo de interesses que representam 
a vida politica dos habitantes desta parte do 
territorio, fórma uma especie de communhão 
eleitoral. 

Eis o que a lei tem em vista. 
Como, pois, separar essas pGpulações e esses· 

tcrritorios e intercalar nelles uma divisão 
toda arbitraria ... 

0 SR. SALDANHA MARINHO- Apoiado. 
0 SR.ARISTIDES LOBO-... para chegar a um 

certo e determinado resultado, que não póde , 
ser outro sinü.o a destruição da cohesão poli· 
tica que deve existir no seio dessas uni· 
dades ~ 

Torlo o mundo sabe por que modo, nas loca
lidades, se operam os movimentos politicas, 
c o mo se realisa, pela visin hança e pela pro
ximidade de habitações o encontro frequente, 
a troc11 de princípios e de idéas, chegando 
afinal a constituir um só ideal politico, com 
l'aras discrepancias. 

Pois ha de se destruir essa unidade natural 
da politica, que lhe e base e fundamento, 
simplesmente para, a capricho, intercalar um 
corpo extranho, isto e, territorios distantes, 
hallitantes que não se conhecem, que não se 
avistam, e que n[o pódem trocar idéas reci· 
procas ~ Si isto não ê impedir absolutamente 
o trabalho politico de um paiz, não sei que 
nome tenha. 

0 SR. LUIZ DELFINO-Apoiado. 
O SR. ARISTIDES Lono-Nüo posso acredital' 

que o Ministerio do Interior, a quem se deve 
em grande parte este trabalho cuidadoso, que 
foi approvado. pel11 Camara dos Deputndos, 
viosso iL ultima hora, com leviandade condem~ 
na vol, pretender perturba1• o proprio serviço 
por elle apparelhado. 

Não creio nisto, assevero que nüo o fez. 
O SR. Lurz DELFINO- Procurando legislar 

para a anarchia. 
0 SR. ARISTIDES LOBO- E' preciso procU• 

rar outro motivo, dar uma outra causa.. 
Tambem não acredito que os honrado6 

senadores que apresentaram essas emendas 
t 
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------------------------
que nnd!t t.eem C'lm o Digl:ricto Fadcrnl, roliti
C.I"l81ltC ll•ll:!nuo. o IJw,~sem simplesmctlt~' 
p!tt':t [Wl't.lll'U:t :· o ia•t>b:.dho que veio <itt Ca· 
mam. 
Ob~decendo a uma sugestão qu:.tlqner, niJO 

reflectiram no mal que in.m luze!', ~tpre.sen· 
tando essas emendas i1 ultima hora, quando 
nü.o era mais possível instituir um debate 
!tturado e bem fundamentado a todo re~peito, 
e quando ellas vi'io ter o unico effeito, asse• 
ve!'O ao Senado, de perturbar n OI·clem poli· 
tica nesta c:tpital. 

0 SR. LUIZ DmLI•'I~O - Foi um trabalho 
de mina. um tmbalho subter·raneo. 

O Sr. GU G·oulnR·t-Sr. presidente, 
tomei varte ·na emenda. que foi apresen
tada. em relaçü.o :i. d1visi'io dos districtos do 
estad::J do Rio d>l JaneiJ.•o. 

Comprehende o Senarlo que ni'io tenho 
o intuito de irnmiscuir-me na politica d .. 
estado do Rio de Janeiro, si bem que vote a 
este estado o ma.ior affecto, porque foi elle 
que serviu-me de berço. 

Apresentei, com o honrado senador pelo 
Paraná, a emenda em questão, porque po.· 
receu-nos justa., correct,a e mais de accordo 
com os intuitos da lei . 

O SR. BttAz CARNEIRo-Nü.u npoiado. 
0 SR. Grr, GOULA.RT - Nii.o ti v e absoluta· 

mente em mil•a influir directa nem indi,·e
etamente no result:~do de quuesquer pleitos 
eleitoraes naquelle estado. A nossa interven
ção estt~ j ustiflcncln. nas proprias pala vrus do 
honrado semulor pelo Rio de Janeiro, CJUe 
acabou de impugnar a emend<~. S. Ex. disse 
que nest~ assnmpt.o ria divisi'io dos districtos 
eleitoraes o StlCmdo nã.o t.inlw. qu:t;:i interesse 
algum, porque tt divisii.o de distl'ictos só 
intere~s!t ú. Camnra. 

Nestas condi\•iies, a. intervetwilo do Senado 
na ma teria não tem nenlmm intuito politico, 
mas apenas o de realisu.r o objectivo da. lei, 
por meio de uma correcr,.ilo, neste caso tanto 
mais salutar, pol' isso mesmo C[UC esta corpo
ração não tem inl.orea~o irnrncdiato 1111 divisão 
desses districtos ... 

0 SR, Q, BOCAYUVA-Apoiatlo. 
O SR. Gn, Gour,Al~T- ... tormtndo tanto 

quanto possível ess11, divisão escoirnadn. de 
qualq111:1r suspeitn., que pO<lsa. Stlpput• luwer 
ella sido orgttnis:vln e:,peein.lmcnte com fins 
politicas. 

0 SR. AMARO CAVAI,CAN'ri-Apoia.do. 
O Sr. GIL Gour,ART-Niio obstante, nüo foi 

como simples amadores que eu e o meu il· 
lustre collega, s<mador pelo Paran:l., submet· 
temos estlt:; emendtts à apreciação da castt , 

. m'ls, porl]ue alg'uns membros da. distincttt l'e· 

pre-cntação do .estado do Rio de Janeiro, na 
o::tru. camn.rtt, no~ rt~velaram os seus intui
t:os, dizendo-nos que a divisão alli appl'O· 
V<ttltt não tinh11 sido de accordo com tt recentG 
estJttistica orga.nisada naquelle estado e que 
pot• seus resultados vinha alterar profunda· 
mente a divisü.o j:i. feita. · . 

Com effeito, nos apresentaram este argu
mento, demonstrado ·em dados estatísticos, 
que hontem o honrado senador pelo Paraná 
exhibiu· nesta. càsa, e por onde se verifica que 
a divisilo propostn. pel? emendn, obedece tltnto 
quanto po~sivel as determina.ções da lei. 

Diz o art. 36 da lei eleitoral que «na di· 
v' são se attenderá it. população do3 estados e 
do Districto Federal, de modo que cada dis
tricto tenha, quanto -possível, população igual 
respeitando-se a contiguidade do territorio e 
integridade do município. » 

Portanto, esta. divisão não póde ser arbi· 
traria, lia de observat• ou deve observar os 
pt•eceitos lcgaes. 

Entretanto, pela di visão que veiu no pro· 
j ecto da Cumara dos Srs. Deputados ..• 

0 SR; BRAZ CARNEIRO- E que satisfaz per· 
feitamente. 

O S&.Gn, GoULA.RT- ... verifica-se que,em· 
quanto um di~tricto com cinco deputados 
repr·esenta 249.ono habitantes .• o dístrícto im
media.to, que dit apenas tres deputados, re· 
pt•esenta 226.000 b11bitantes. 

0 Sa. BRAZ CARNEIRO dá um aparte. 
O SR. Grr, Gour,mT-Tenho aqui 11,s notas, 

que passo n. ler. pa.r!t o nobre senador veri· 
ficar pehts suas. (Lh'.) 

0 SR, BRAZ CARNEmO - S. SobaStii'io do 
Alto nilo está incluído, nem S. Francisco de 
Paulu.. V. Ex. r.,; tiL equivoca.do. 

0 SR, GIL GOULART-Bem ; O que segue-se 
ó que as minha.s nota.s estão erradas neste 
ponto. 

M1ts, diz o honrado senador que não sü.o 
226.000, ~im 215.000. Pois bem, vê-se 
que ontre 215 e 249 000, 1m o. penas a dilfe· 
rença 35.000 habitantes. Nü.o chegam. 

0 Sa. BRAZ CARNEIRO- 34 mil e tantos. 
O Sa. GIL GouLAttT-De sorte que temos 

uons tleputmlo~ correspondendo npenos a 
:i4.000 lmbii:antus. quando tres corresponde
l'fi.o u. 215.000 habitantes, isto ó, a mais de 
70.000 cada, um. Ha, portanto, aqui uma des
proporção mani1\lsttt. 

O SR. MANomr, Vrc•romNo- Presume-se 
que a popula.ç[(o da capital seja mu.ior. 

O SR. GIL Gour,ArtT-Perdão, comprellendo 
ag'Ortt o :wgumento do uobro :mnador em seu 
apltrl:c, e res}Jondo : 

l 
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O que a lei quar ó a proporçiio com a 
p_opul~ção o não com o eloitoJ•aclo; ti pre
ctso MO perder de vist11 o que quer a lei. 

O SR. 'MANOEL VICTORINO dó. um aparte. 
O SR. GIL GouLART-Mas não 6 isso o que 

a lei manda observar; a lei manda observar a 
proP.orçiio da população, con l'or me <>cabei 
de ler. 

0 SR. MANO E!, VICTOR.INO dít outro aparte, 
O SR·. GIL GouLART-Mas essa presumpçiio 

ac~~panha a. ,Proporção ~a. população. Ou 
s~lJeJta~o-nos a let.tra. da let, observando com 
r~q-or Sl'!lples a bi!-se da pDpulaçiio, seja. ou 
nao quallilcada. SBJ!l ou niio eleitoral, ou re· 
f.\'Ula.mo-nos p<,la pr~sumpção e a presumpção 
e que onde ha. maior populaçiio deve haver 
maior eleitorado. 

0 SR. MANOiilL VICTORINO-Ahi niio é :1 pre· 
sumpção mais justn., 

0 SR. GIL GouLART-COntinun.rei. 
Port:mto, tínhamo> nós um districto de 5 

deputados com umn. pJpula :ão q ua~i in·ual 
ou a.penas diJfarenciada por 34.000 habitll":ttcs 
de out,ro districto que dá. 3 deputados. 

Havlil., pot• consequencia, manif~>ta viola· 
ção da disposiçiio legal. 

Assim, a emendn. que apresentamosjuiltifi· 
cava-se por esta p11rte, visto que neU11 se ob
serva, aproximadamente, uma divisão quasi 
igual e proporcionada aos representantes da
quell~ est.ado para todos os districtos. 

Nesta parte disse o hom•ado senador pelo 
Rio de Janeiro que o di~tricto da capital não 
deve ter esse augmento de popul!tçiio pela 
agglomer•ação doB .varias municípios, porque 
elle deve ser reduztrlo na representação, isto 
é, não deve ter 5 representantes na outra 
cn.mara, mas apenn.s tres. 

O estado que o honrado senador representa 
naturalmente tomará. nota desta· opinião de 
S. Ex ... 
10 SR. BRAZ CARNiiliR.O-OpiniiiO suggerida 

hontem pelo meu illustre collegu., o s·r. Leo
vigildo Coelho. 

0 SR. GIL GOULART- ... e que mo p11rece 
que não se apoia na lei, porque a Constitui
ção, que ainda niío estLÍ. r•evogadn. nem alte
radn. nesta p11rte, detet•minn. q un.l a repre
~entação do toclos os estados. designn.nde para 
o Rio de Janeiro 17 e dizendo que só depois 
de um recenseamento feito pelo governo 
federal é que se 1\l.rá a altet•ttção das repre
seutações, observando-se a pr•oporçiio de 
70.000 habitantes pl1t'a cacla roprosentttnte. 

Nisto tenho a gloria de defender o osto.do 
que o nobre seno.dor representn., dizendo que 
ellü está muito longe de vôt• :t sun. represen
tação rAt!nzitla, visto que, nos termos dtt Con
stituição, a representaçüo nüo pótle ser redu-

zida si não depois de haver um novo recensea· 
menta 1llito pelo governo federal. 

0 Sa.. BRAZ CARNiiliR.O- Estimarei muito 
que ass1m succeda. 

0 SR. Gil, GOULART- Portanto o estado 
do Rio de J1meiro dará, niio 15, mas 17 
representante>. 

E' da Constituição, e desde que dê 17 re
presento.ntes, a conclusão é que a capital terá 
que dar 5, e 5 pn.ra 3 e quasi o duplo 
d11 repre~entaçã.o dos outros rlistrictos. 

Log9, e preci~o Jazer uma divisão da po
pulaçao pela qual se observo o preceito 
legal. 

Este foi um tios argnmontoz que me apre
sentaram os Srs. membros da Camara dos 
Deputados, :1 quem a pouco me referi. 

Outro argumento aindn. me foi n.pr•esen· 
t~do : e o segunte : é que, pela anti"'a di vi· 
sao, aquella. que veio no projecto, seo encon· 
t~am alguns municípios partidos,· isto é,. a 
sede de uma comarcrt Jlcando dentro de um 
districto e parte ela mesma comarca ficando 
e1n: o~ltJ•o dis t1:icto, de maneira que drtr-se· ham 
aht !ncon_vementes, quando se tratar das 
q ualtticaçoes e dos recursos das qualiJlcações ; 
ao passo que pela di visão feita nn. emenda 
que apresentei e que me foi entregue pelos 
distinctos representantes, a que me tenho 
ruferido, as comarcas entram int8g)•as para 
dentro dos respectivos districtos eleitoraes. 
Era esse segundo n.rgumento valioso, razoavel 
e que nada tinha de politico. 

Uma terceirtt r11zão rne lbi n.presentada e é 
que, devendo mudar-se a ca.pital do estado 
do Rio ~e Janei~·o para Theresopolis, cousa 
que esta deternunada em lei, e~ta cidade 
capital futura do estado do Rio de Janeiro' 
n~o .se a~ha d,entro desta divisão para o I~ 
dtstt•tcto, ISto e, fica J'óra do I" districto · ao 
passo que, na divisão ortt n.presentada' de 
accordo com a emenda. Theresopolis ftcn.rá 
den tr•o do 1 • districto. 

Ora, foram estas tres razües, todas ellas in· 
teiramente procedentes, que actuaram no 
nosso espírito para apresentar a emenda; 
nem um:t outra absolutamente. 

0 SR. BR.AZ CARNEIRO-Acredito. 
O SR. Gu, Gour,Am•-Assim sendo, parece-me 

9ue .n. nossa intervenção neste assumpto está 
.Justtllc:tda, porq uo não foi para intervir na· 
politico.. mas sim pn.ra fiear de accordo com 
tL!guns J•eprescnlantes daquclle estudo, na 
Camara dos Srs. Deputados, aos quaes, se
gundo a opinião do honrado senador pelo Rio 
de Janeiro. mais de perto intoress11 a questiio. 

O Sr~. BaAz CARNEmo-Perleitamente; mas 
a grande maioria d1t rcpro~cnta~ão, quer de 
um lado quer• do outro, nflo quer isto, posso 
garantir a V. Ex. 

'· 
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0 SR. Grt GOULART-Nestus condições, pa
rece que não só o meu voto nesttt matería 
como a minhtt intervenção ficam justificadas; 
e aproveito o ensejo para doclarttr desta tri
buna que não tenho o_ mínimo int·n·es~e na 
resolução desta questao. na approvaçao ou 
não approvação das emendas, 

Qualquer que seja a deliberação q!le o Se; 
nado queira. tomar em sua: sabedorm, scra 
sempre inspirada., como nos outro~, ttutor~s 
da emenda, no pensamento, não de Jazer pol~
tica mas de at.tencler áquillo que parece mtt~s 
just~ e mais de accordo com a lei. (Jlluito 
bem.) 

O Sr. Q. !Bocayuv~t- Sr. pre
sidente, a circumstancia de .ser senador pelo 
estado do Rio de Janeiro obriga-me tt fund!l.· 
mentat· o meu voto, apezar de já. ter anterim•
mente occupado a tribum1 o meu illustre col
le"a ::-ep'resent!l.nte do mesmo estado. 
l~endo homenagem ao i!iltuito que precedeu 

a apresentação da emendu proposta pelo 
meu illustre collega senudor pelo estudo do 
Puram1. Devo mesmo reconhecer que o pcn
sumento do meu honrado amigo procm·ou 
consultar melhor o intuito constitucional que 
eleve reger u divisão eleitoral cm todtt a !{o
publica; principio este que e_statue corn_o ele
mento basico u reprcsentaçao proporc10ual, 
tanto quanto seja possível; para o que se de
terminou igualmente que no mais breve praso 
passivei se procedesse ao reccuseamento da 
populaç,ão. 

A lei da divi:>ão eleitoml accrescantou uinda 
alrrumas condições ·e entre ellas não é de me
nts importancia aquelia que ha pouco serviu 
de fundamento ao meu honrado collega re
presentante do Dii;tricto Federal, parn oppor
se a meu ver com muita razão, á emendapro
po'sta com relação á divisão do Distr~cto Fe
deral; isto é, este novo elemento fo1 u con
tirruidade territorial, que cffectivamente,como 
b;m ponderou o meu illustre ttmigo, C•lll· 
stitue um elemento político importante e que 
não deve ser despresado na ttpreciucão de 
questões desta ordem, 

Mas, si nestes clefeitos evidentemente in
correu, na minha humilde opinião, a divisão 
dos dístríctos eleitomes do estado do Rio •le 
Janeiro upprovada pela Camara dos Srs. 
Deputados, u mesma razão pt•evalece com re
íerenciu u toclos os outros est<Ldos da União, 
os quues, na ausencia de 11m recenseamento 
"'era! da população, acham-se por esttt lei 
divididos mais ou menos arbitrariamente 
(apoia-los), mais ou menos tto sabor cltts influ
encias politicas quo prepomlm·uram na elttb•J
raçi'Lo da lei . 

0 SR, SA.WANHA. MARINHO- AJlOÍUtio ; esta 
6 que ó tt verdade. 

O SR. Q. BocA.YUVA.- Devo declarar ao Se
nado que, si lbsse incumbido de fazer inicial
mente a di visão el41itoral do estudo que tenho 
a hom•a de representar, provavelmente me 
aproximaria do pensamen.to do meu hon~ado 
amirro senador pelo PammL, porque effecttva
rnente na minha opinião, u sua di visão con
sulta :Uelhor o pl'incipio de proporcionulidade, · 
que é o unico que prcpondem no momento, 
1/Jesmo porqu~ o pt'incipio de contiguidttde do 
territorioestá SUJeito a muitas circu~stancias 
e a muitas variantes. Pontos effecttvum~nte 
muito distanciados uns dos ontros podem ser, 
p~a facilidade das commun~cações, muito 
mais proximos do que territorws onde ful
tam os elementos Gle iiwil viação e onde a se
gre,;-ação do pensamento politico seja mais 
completa que em outros. 

Mas nós, como sen11dores, nós, como repre
sentantes dos estados, nós, que somos eleitos 
pela universalidade ios eleitores de cada es
tado, somos eíTectivamente os menos aptos 
(apoiados ),os menos competente~ pura CJ?.t:a:·
nos minuciosamente na questao da dlvts;to 
dos districtos clcitoraes; e, allegando pelu 
minha purte a incompetencia absolut.u para 
bem apreciar os elementos políticos no meu 
proprio est.1d~, ~endo homenttgem ao ;pr~nci
pio de ímparcml!dade que presumo extsttr na 
opinião do meu collega que conhece melhor 
do que eu ... 

0 SR. BRAZ CARNEIRO- Não apoiudo. 
o SR. Q. BocAYUVA ... e sobretudo 

aos membros da Camara dos Srs. Depu
t11dos que intluiram para a upresentação das 
emendas, como dechtrou o nosso hom•ado coi
lega representante do estado do Espírito 
St\nto, . 

Peço lícençu pura lazer ~eferenC!u t~m.
bem u estes illustres cavalhen•os, para asst
gnalur melhor o ::n·áo de imparcialidade com 
que entl'O neste debate. . 

Os dons i Ilustres representantes que mut• se 
interessttram por esttt nova divisilo dos distri
ctos cleitoraes do Rio de Janeiro, são dous 
amigos pessoaes, são dous antigo~ cot·religí~
narJO> meus, aos quaes presto, alem da estt
ma pessonl, a consideração a que elles tee1)1 
direito pelos seus talentos e pelos seus serVI-
ços ti caustt da Repulolíc~. . , 

lv!as esta círcumstancm,poderostsstma sob o 
ponto de vista pessoal, não pollm·it intluir no 
meu animo como senador, tendo-mu de pro
nuncial' sobre esto :t.ssumpto; nem muito 
menos levar por est.e twrastttmento de consi
dera.,iio pessoal, a P!'OJltir a.o S~11a~lo urnu m~
didtt que, pal'a se1· ,]ust:t e unpa.J•eutl, dev~!'la 
LLbt•ann·el' todo~ os outros estt1llos cltt Unmo, 
cuja di vi siLo cloi toml umís ou menos ptule9e 
tios llHislllos deleitos que tL do estado do R1o 
do .Janeiro. 
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Penso, portanto, que o Senado procederio. 
com mais accerto o.cceitando a proposiçli:o do. 
Camo.ro. dos Srs. Deputados tal qual nes veiu 
de!ó.. 

com uma competencia superior, justamento 
porque não tem razão para immiscuir-se na. 
politicagem d~s estados: . 

A proposiçao que vem da Camara, mu1to 
embora de iniciativa do governo, não attende 
no elemento preponderanto da divisão do 
Districto Federal-a representação, isto e, o 
voto dnquelles que elegem os seus represen· 

O Sa. BaAZ CAaNEmo-Apoiado. 
0 SR. Q. BOCAYUVA-E' umo. lei con

tingente pela ~uo. propria naturezo. ; é 
umo. lei movei que todos os o.nnos h:~ de 
ser modiftco.do., conforme o.s exigencio.s do. 
capo.cidade eleitora!, que, provo.ve!ment~. 
ir·se·ho. pouco a pouco o.largo.ndo, de accordo 
com os princípios constitucionaes dos nos~os 
estatutos ; e, por conseguinte, dando mar· 
gem a modiftco.ções e o. revisÕ.:!S indispen
saveis. 

Rendendo, portanto, homenagem, como 
disse, ao pensamento das emendas apresen· 
tadas pelos meus illuRtres collegas, represen· 
tantes do P11ranà e Espirita Santo, e reco· 
nhecendo que procuro.m aproximar-se mais 
do principio constitucional, peço lhes licença. 
para a estas horas, q uasi nas proxilnido.rles 
do. lucta eleitoral, não fazer devo! ver ó. 
Camara dos Srs. De ou t adas a proposição que 
de lá veiu com as alterações propostas, por· 
que, com certezn, era isto sublevar um 
grande movimento de opposi~ão, mesmo por 
parte dos represento.ntes rio meu estado 
!'laquella casa, os quo.es, por um singular 
accordo entre mo.ioria e minoria, acham-se 
harmonisados na acceitação do. propo:;ição tal 
q:~.ul ella veiu de lá. 

tantas. . 
compara o orador a divisão da proposta. 

do "'averno e o. da. emenda que defende, mos
trn~do que nesta. existe toda. a garantia. da. 
proporcionalidade .e mostrando c~~ · argu
mentos il•recu~avets de da.dos estatlst1cos. A 
divisão que veiu da Camara não resiste ao 
confronto. 

Trttta o orador tambem da questão de con
tiguidade de territorio, chamando a attençã.o 
do Senado para a leitura que faz do art. 36 
da lei eleitoral. A lei não diz ~ continui
dniile ». mas sím « conti:.ruidade » ; contigui
d:.tde e visinhança e a visinbu.nça se estabelece 
não ~ó pela continuidade do territorio, como 
tambem peltt facilidatle de communicação. 

Ainda sobre a questão de contiguidade con. 
fronto. o orador a emenda com o projecto e 
conclue dizendo que este nií.o consulta nem a 
contiguidade nem a população, ao passo que 
a. emenda consulta os dous pontos. Por isto, 
deu o seu voto à emenda, convicto fie que 
consultava ella melhor os intar(sses eleito· 
raes do Disiricto Federal. 

· Votarei, portanto, pela proposição da 
Gamara dos Srs.Deputados, pedindo desculpa 
aos meus amigos por divergir do. opportUili· 
dade da apresentação das emendas, fazendo 
votos paro. que o principio que SS. EExs., 
com tanta elevo.ção de vistas, quizeram 
fazer prevo.lecer, com relação ao estado do 
Rio de Janeiro, seja. no proximo· anno ou no 
mo.is curto prnzo possi vel o.pp!icado o. todos 
os pontos do territorio que se encontrem 
nas circumstancias do estado do Rio de Ja
neiro. 

o orador não t.em tambem interesses elei· 
tornes Gu de ordem politica no municipio
niio porque seja estranho. aos seus inte~esses 
politicas, porquanto aqm mora ha ma1s de 
dez annos e aqui tem cerca. de 2.000 eleitores 
que lhe fazem a honra de o ouvir. 

E' no inter·esse da politica organisada. que 
deseja que ao menos esses possa.m da.r seu 
votlil livremente, em vista de uma. organisa· 
ção de inteira justiça. (Muito bem.) 

Votarei, portanto, pela proposição da c~~.. 
mara. (M11ito bem.) 

O Sr. Amaro Cnvalcanti tendo 
dado llontem o seu voto em favor da emendo. 
apre~entado. pelo honrado senado!' por Minas, 
alterando a div.isão dos districtos eleitoraes 
do Districto Federal, vem hoje justificar o 
voto e defender a emendo.. 

Não desconhene o valor das ponderações 
feitas ainda agora pelo honrado senador pelo 
Rio de Jant•iro, sobro a preJerencto. que possa 
ter o. Camura dos Deputndos em relação à 
mataria de divisilo de ([istrictos eleitorae~. 
Todavia pensa que, si a posição do Senado 
deante de tttl Jacto nüo e uma inutilidade,d~ve 
elle e:xamino.r esta mataria ate certo ponto 

Ninguem mais pedindo a palavra, encerra· 
se a discussão. 

o St•. Presidente - Vão·2e votar 
a.s emendas, que são em numero de cinco e 
esffio impressas em avulso. 

Observo que a emenda do S1•. Amarico Lo· 
bo e a dos Srs. Gil Goulart e Rodrigues Al
ves forllm pela secretaria divididas em duas; 
mas essas emendas constit1:1em uma só, com 
duas partes, 

A emenda. do Sr. Amarico Lobo pretende 
supprimir ® § 4' da proposição da Cztmara 
dos Deputados que moditicou a divisão dos 
dist1•ictos, ot•ganisada pelo govet•no, propon
do que se restttbeleQt> no principio do artigo 
tis pttl<Wrns - estado de Minas Ge1•a.es. 

A omondo. doil Srs. Gil Goulart e Rodrig-ues 
Alves pretende o inverso. que se supprima 
no artigo as palavas-S. Pztulo- e que se ac-
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crescente um tJarngrapho estatuindo que fica 
approvada a divisão de districtos or"anisada 
pelo gover:no com certa.> modificações~ 
Co~s~gmntemente e;sas emendas não tJOdcm 

ser dt vtd;das em duns, como fez n secretarin 
no impresso que e> tá distt-ibuido; dias con
teem duas partes inti•namente lig-adas um11 ti 
outra; não se pUde ucceitnr umü. tnwtc e rc· 
jeital' outra. 

Vae-se proceder it votaçiío das emendas. 
E' approvada n emenda do St•. Arnerico 

Lobo, accrescentnndo no art. I o n.s pal:t vrns 
-Minn.s Geraes-e supprimindo o§ 4". 

E' approvada a emeru.l11 elos Srs. Gil Goulart 
e Rodrigues Alves, supprimin·lo no art. ]" M 

. palavras:- S. Paulo -e acc1·escentando·llte 
um paragrapllo que mollifica a ot•;;anisaçüo 
proposta pelo Puder E:cecuti v o. 

E' approvada a emendtL rJ,, Sr, Antonio 
Baen:.. tLIWrando a organis:tr;ão <J.o~ riistrict,ls 
e!eitoraes, tJropo;;l;:t pelo Po•.ler· Executivo 
para o estado do Pu ri•. ' 

E' rejeitttda a emenda dos St•s. U. do 
Amaral e Gil Goulttr&, substitmim úu § 3" do 
art. !• da proposição. 

E', finalmente, rejeitad:L :L emenda do Sr. 
Americo Lobo, substit.utivlt da orgn.nisu.<;ii.o 
propo.;ta pelo Poder Executivo pa.t'lL o Dis
tricto FederaL 

E' adoptada a proposiç_üo, com tts emendas 
approvadas, devendo S<!l' devolvidt> tL outra 

. casa do congresso, depois d·~ ''edigidtto: uquellas 
pela commissão rle redaçãn. 

Segue-se em za di1cussiio, com (I pat'OCOl' <lu. 
commissão de finanças, a propo.>i\iiO da Ga
mara dos DcputiJ,dOs, n. 89, d!l 1892, ttutori
sando o governo ·;t piJ,gar ao l>acharoel 11:tnoel 
José Clmves,pro(essor jubilado ele phi!nsopilht, 
do curso annexo da Faculd1tdA de Direito de 
S. Paulo, os vencimentos inte.~r:ws que per· 
cebio. duranta o exercício de>~e cttl'go, bem 
como a indemnisiJ,l·o das i!l'!ltitlct•ções que 

· deixou de receber desde a ela ta em que foi 
jubilado. 

Encet•ra-se a discussão sem debate. 
AnnunciiJ.da a votaçüo secreta, e (:Jrrido o 

escrutinio, recolhem-se 31 esphcms, sendo 30 
. brancas e 4 pretas. 

E' o prt)jecto npprovado pot• 30 voto~ r.ontrJ 
· 4, cJ sendo aclopt!lclo, passa iL 3' discussiin. 

, O SR. AN~ONIO B.A~NA (pa ·.~ urdof;1.) rRqllCI' 
dispensa de mtersttcto pi1t'n 1t :3 • dtscussiio d:L 
proposiçií.o. 

· ConsultiJ,dO, o Senttdo concedo a dispensEL. 
Segue-se em :l" rliscussií.o, com os pn.receres 

das commissões de juot.i~a o legislaçi1n e de fi . 
nanças, o art. !• elo pr~.1eoto tlo Senado n. 5, 
de 1893, m<:Jditlcandr.1 o decreto n. 848, de 11 
de OL\tubro (\e 1890, que rege a organisadío e 
prlilcesso da justiça Jilderal. · 

O !Sa•. Amm•ico Lobo-Sr. presi· 
cletlte, venho justificar lll;evcmente algurnlll! 
emendas que offel·~ço no pr•:úecto em dis
cussií. •. Ha no§ I" do o1•t. 1• uma cópia do 
art. GO lettr11 h d;t Co:JI i tttiçti.o Fedem.!, e 
~upponho ter h:LVi<lo dnp!o erro rle impressão· 
por l!SLLI' o prpjecto <lo artigo r/ n tLn t~s de ui rcilo 
crnnmnl c d1zcr a Constituir;iio inlm"H«c:onat 
cm v~~ uc :ntamac:'lma:!N. Isto porém e uma 
questão lle r~Llacçfto. 
' Sr. eresidente, vejo com p~SILI' qUE\ o pro
.J·~cto nao trata da revis:io dtts decisüos da 
justiça <los Estados, quando f.~1·em a Consti· 
tuição ou a lei Jederal. 

A este respeito ttpr·esentu miuhtt pt'imoirtt 
emenda c chamo :t attcnção dos illu,;tL•es col
legfl.s p:Lra este pont.o. 

Nos Estados Unidos, de que muitas vezes 
se tem dit~ aqui que procetlerarn di vet•sa· 
mento. do IlUS no tocante ú. prioridadt' dtt ;LU
tcmornw. loctL! c ela JedN·a~i'iu, J:'t o "'t"o~nde 
cscriptor e cornentndol' da Constil;uição de<!laJ·a 
q Ull o> trilmnaes te·"11 .i ulgatlo scmpl't' que se 
trata da interpretação cht Con:>tituir,ilo ou de 
uma l~i · J'cdcra!,. i!lter.pr·etnr,ão quo ·compete 
cxclustvament.e tL.JUStJça. itl<.leral. 

Si o Ferlerat:sia oll'erece t1 nossos ltomen.; 
poltticos e nossos h1gisladorcs um titulo, niio 
direi de i mi taçfio, mas de licçiio.cumpre lem· 
bril.r sett con,•citu l'undamcrJto.!: <<'i'l'o:•e ti' i· 
btmcw.<. independentes, tendo su:t .iurisdicção 
dcfimtt v:t sollre ns mesmas causu~; sü.o no 
r,:uvet•no uma Itytlt·n. que não púclc en"endrat· 
~i não contrttct:cçi'iél e con('usão » " 

Ora. na discussiio de nossa ConsLituiçiio 
stn•;l'ir:Llll tluas escoli1>; uma querh• que o 
direito civil. commerci::ü e cl'imina.l, inclu· 
E<i v o o pl'ocessual, 1 et·tencesse aos Est.aclos ; a 
outt•a, Cttpitanendt~. pel· s il!ustt·es jm·i•>con
sultos .Jose Hyg-ino c Amplti!ophio,pt•opngnava 
pehL unidade dfl. h•gista,,üo e venceu. 

Escttpou apenas da compet,;nci;L <h U11iü0, 
so~ proposta do Sr. L~ovigi!tlo lii!guoiras, o 
direi •.o processuo.l. 

Alistei-me oucr'ora no. meio daque!tes que 
entencharn que o direito fosso organlsndo 
pelos Efitados ; fui poróm vencido e ltqje te· 
mos nos todos <lo re~peitú.t· a pt·escripção na
cional. 

A interror,:ttr;fio que so apre>enta :w espí
rito do homem puh!ico e n ,egttinte: qu:1! i\ 
lei que rege as nosso.s relaçües jlll'idicas 'I 
Niio ê sinãu a lei liJdertt!. 

Pois bem; esstt lei ostá entregue ti justiça 
dos Estados que di vorsamente i), póde intcl'· 
protm• o até inutl!isat•. 

Si <1 cnmpetencia legislativn pot•tencesso 
. n.oH Esto.tlos, ó clo.ro que ni1o havitt p··n·igo 
algum. !1!11~ a lt•gislaçiío ó centm!. iJ unia· 
nista, ó do Congresso Nacional e porta,,to devo 
ella tm· sacerdotes incumbidos ele sul). inter· 
p re taçií. o . 
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Por isso, a minha primeil'tt emenda ó a 
. seguin~e (18) : 

« Art. 1." Addicione-se o seguinte para
gral!ho depois do § 2• : 

a pedr:L fund!Lment:Ll ela nos~a sociedade, 
porque sem cita não ha cid:Mltio. 

Como e que a Uni<io h 1. de decretar que á 
sua justic_,a não cumpro manter esse direito 
intLlien:Lvel? · 

C'. m a escravidão ntio subsiste a federaçU:o. 

. :· 
I 

'I 
Da-se o recurso extraordi nnrio tio q ne 

trata o pa1•agrapho prececlentc, q unnd<!l se 
tratar de interpretar n Constituiçlio ou a lei 
federal.» ' 

Nilo pódv !L Unl<io cruzar os b:·aços e os tribu· ·r; ' 

A outra emend:t refere-se nos governadores 
dos estados e e uma resultante do que ~e ven-
ceu nesta casa. · 

Num projecto recente, o Senado votou que 
os govern:LdoJ•es ou os presidentes dos Estados, 
só respondessem criminalmente deante <!o Su
premo Tribunal, pelas razões que deu então 
o illustre represent:Lnte d!L Bnhin. 

Por isto, e preciso que :Lmbas os textos se 
uniformisem p:tra que nlio hnjtt discordi:t on
tre du:Ls leis votadas e discutid:ts !LO mesmo 
tempo. E' por isto que digo aqui. (Lê). 

« Addicione-se o se;:nintc pamgr:Lpho ínme
di:Lt:Lmente depois elo § 5" compete ao Stl pre
mo Tribun!Ll Federal :L íormuçU:o da culp:t e o 
julg:Lmento dos govet•n•dores ou dou presiden
tes dos Estados que incorrerem nas pr.nas dos 
crimes politicos, a que se refere o pal·agrn.
pho precedente. observadas porém. as l't>gras 
expeâ:Les dos pt•ocesso~ do crimef; de l'espon
sabilidade.» 

E' portanto um!L resultante da 'l'otaçii.o dr.' 
:Lnte-llontem. 

Chamo 11 :Lttençlio do iltustre relator do pro
jecto pam as emendas, certo de que S. Ex:. 
medit:Lndo sobre ell:L~. as acceitara. 

Ao§ 7" tambem pt•oponlw que se accre
scente ( /J ). 

«'··e do crime de moedn f>tlsa, dellnido 
pelo Codigo Penal no liVl'o 2", titulo 6'', 
cap. 1'. 

O fi1brico d:L moedLt o 11 emissão fiduci:nia 
competem priv:Ltivamente a União. 

Ora, sendo ttio grave o crime <le 1\J.brico ille
g!Ll que era considemdo de le,a-magrstade 
no regímen d!L monarchia, !L moed!L f'ttls:L 
constitue hoje um crime de lesa-União. 
E quem deve, portanto, ter a competencitt tle 
pror.essar e julgar este cr•ime? 

O projecto de que est:~.mos t1•atttn '.o não diz 
nada a respeito ; m:Ls tttl assumptfl ntio póde 
ficar ó. mercê do:; tribunaes, nom das j usr,i~ns 
communs p:>rque r.:mna um :Lttentttdo contt•a 
a segumnç,n, a propriedade e o credito na
cional. 

naes não podem ficar mudos, quando qu:tl- . ·· . •i' 
quer brazileíro, de qualquer angulo da Re· /~ ' 
pubtic!L lhe gl'itnr qutl estiL em carcere pri

! vado. 
Chamo a attenção de V. Ex:.,Sr. pre!idente, 

p~ra :t contradicçU:o e.''l que incorre o pro· 
jecto. (Lê.) 

Aqui o p1·~ject0 não Jbi logiC(l, perque os 
ngcnr.es da justiça leder:tl não devem ter pre· 
rogativas por UIUIL le1 ele excepçíio. A lei deve 
ser· i~1ml partL todo~i E' preciso que os emprr.· 
gados d:Ls ,iusti('as Jederaes estto.iam sujeitos 
como todos us cidadão~ nos mc~mos deve1•es e 
t<mham os mesmos direitos. O pa.izjulgará da 
cohet·cncia c~m que s<• diL aos !'unccionarios 
l'edcraes o recurso originlLl'io, negando-se ú. 
commnnhtio popult\1' essa g:Lrantia. consti· 
tuc onal! 

Porque motivo os que hotrverem merecido 
o lavor do governo e um titulo de nome:Lção 
niio hão de estllr sujeitns ús mesmns regras a 
que está sujeito qualquer cidadU:n 7 Porven· 
tnra a investii.lur:t governamentul estabelece 
umtt irnmunitlnrle ou privilegio~ 

O projecto est:\., pois, em contradicção 
comsigo me-mo, tanto mais qunneto em 
toda a prisão illegal ha p ·rigo; nestes termos 
proponho que sejam eliminadas as }lalavras 
que estabelecem !L excepc:üo tJOl' esta.s:-ea:· 
of!icio ou :L reque1•imento da parte ou de OJ:Ual· 
quer ciõudão. . 

Sr·. presidente, os noss0s tribunaes teem 
~empre ,iulgat:lo que ~e dá recurso de haocas· 
cwpus, CJt1anelo ha incompeteneia de juiz. Essa 
excr.pç,ão ntio está no proje~to. 

Mas, perguntü o que é competencia sentio o 
limite dujurisdicç<io? E o quedti.a,iur!Rdicç.iio 
aejuiz em um crime1 :t jurisdicção nasce do 
<leticto: isto e, sem delicto não ha criminoso 
n~m juiz. 

Logo, desde que niio lm tlelicto, não ha ju
ri~tlic~lio e menos compet~ncin de juiz p!Lrlt 
ordenar a. prisiitJ. 

Este e um princi;1io que j:\, existi:L no nn· 
tigo Codigo ' riminal. qmtndo dizi:t «que nen· 
IIUIUtL presumpção, por mais vehemen te que 
lasse, dará togar:\, condemna!)ãO do réo.» 

Em todo processo o primniro ponto a re· 
conhecer e tL existencitt do dclicto. 

Ora, qtmntas vezes nü:o existe o delicto e 
o cirlad<io so!l're em sua liberdude indivi
dual 1 

1 ,, 
I 

'J 
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I 
f Divirjo :Lb:olnt1l.meuto do projecto, e estou 

de accordo com o q uo· tom di I o nes trt crtsa o 
ittustre Sr. Gil Geulart e outros nobres sena 
dot•es sobre a competencia origintLria q ucst•· 
nep;n ao Supremo 'l't•ibunal Feeler11I. 

O lwúects co1·pus é uma 1t1i muxim!L porque 
:Lfianço. a tiber<lnde e sem libet•d:Lde. ntio pode 
existir federação nem ordem. A liberdade e 

Na applico.ção da lei pennl, muitas vezes o 
espirita arguto do juiz cretL delictos phant~
ticos. 

J 
r 
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Si o cidadão é preso por um delicto imagi
naria, oNde está a jurisdição do juiz~ 

O homem tem direito a uma linha de re
speito em torno de ai A autoridade não póde 
deixar de tl'anspor essa linha, quando o ci· 
dadão sae fóra da lei. 

Quando, porém, o cidadão estit innocente, 
a autoridade não tem competencia e o cidadão 
é inatacavel. 

Supponham que .se crea um falso delicto 
e sob este pretexto se enclausura um homem 
separando-o de sua fo~milia, e dando-lhe o 
peior castigo que é o do calabouço! 

A justiça federal ha de permanecer muda 
e queda e esperar que se corra primeiro toda 
a escala da justiça estadoal e toda a. via sacra 
do processo para conhecer do facto, afinal, 
quandojit o mal se tornou irreparavel? 

Esta interrogação creio que não tem sinilo 
uma res posto.. , 

E depois, sendo a jurisdicção dos juizes fe· 
deraes a fiadora da Jiberdacle constitucional, 
como nilo será invocada orrginar·ütmente! 

A Constituição dispõe que lm. recurso de 
l1abeas-corpus para a justiça fecleral, desde 
que se profira uma decisão. 

Ora, toda a prisão envolve uma decisão. 
Logo, é constitucional o recurso interposto 
directamente da ordem illegal de prisilo. 

Accresce que, si a justiça feder·al é compe· 
tente para conce ler habeas-curptts em gr·áo 
de recurso, o é tambem par·a concedei-o p!'i· 
meiramente, evitando o circulo vicioso. 

O concurso de competencia entre as jus· 
ti~as estadual e federal facilita a outençiio 
de uma garantia constitucional, e a exemplo 
das duas camar·as funcciont~ndo dmult"nea
mente, farti. com que uma justiça modere a 
outra. 

Recorrerá á justiça federal quGlm quizer 
ou quem puder; sómente as causas justas hão 
de supportar o grande esplendor que se ir
radia de uma corporação tilo mttgestosa coruo 
a que fórma o Poder Judiciaria da União. 

Não ha pois nenhum inconveniente; niio si 
ataca a justiça estadoal, porque é constitu· 
cional o recurso. 

As mesmas sentenças depois pe passar cm 
julgado são revistas pelo Supremo Tribunal 
Federal, 

Si no fim rio processo tem o mesmo Tribu· 
nal esse direito, por•que no principio niio ha 
de ellê apparecer por si ou pot• seus agentes 
nos Estados 'I 

:supponho que o autor do projecto jit · sus· 
tentou estas id~as H obre o ltabc6!s·cm·ptts ... 

Faço meu appello, porque o SPnado aceite 
esta emend11 que apresento ao pilmgrllpho 10 
do ttrt. I" do pr·ojccto. · 

0 Sa. A~!AitO CA VACAN'l'l - Seri11 sobre 
carregar muito o Supt•emo Tribunul Federal, 
e annullar as justiças estadoaes. 

0 Sa; AMERICO LOBO- Nüo posso ter essa 
descrença na justiça dos Estados. 

Si é tal o pensament.o do projecto, traz elle 
uma desesperanc;a profunda e importa em 
uma contrn.producencia, porque se são taes e 
tantos os casos de hahcas-carpus quotidiana
mente julgados pelo Poder Judiciaria da 
Uniiio, segue-se que deve desupparecer ajus
tiça estadoal. 

Sobreleva o facto de jit ter o Supremo Tri
bunal estabelecido a jurispi•udencia; em mais 
de 120 especies, de sua competencia origina
ria, e não sei como depois se apartou de nor
ma tão salutar. 

Convem que o illustre autor do projecto 
acceite esta emenda, que augmenta, sim, o 
poder do Supremo Tribunal Federal, mas cen
tuplica ta miJem as gamntias de liberdade. 

E querem fazer nova lei sem fixar o poder 
da mandar desagg-ra var os olfondidos? 

Porque razão niio disseminaremos fócos de 
j nlg-amento ·p:tra esses recursos, não abriremos 
respiradouros e vai vulaii Jlara a sociedade e 
obrigaremos as victimas das autoridades a 
grandes lapsos do tempo para readquirirem 
sua librrdade? 

Depois, como se inutilisam as justiças esta• 
doaes ? s: a Constituição mat'Ctt um corre
ctivo par aos seus desmandos, nós revogaremos 
esse correctivo ! 

Tendo sempre a justiça eshdoal diante de 
si o Supremo Tribunal Federal e os juizes 
succionaes, nao sentira. porventura, mais es
crupuios em lançar ao ergastulo os que forem 
objecto de suas pesquisas 1 

Aqui está o simile: tro.ta-se de uma revisão, 
não cm materia difficil, mas em questão sim
ples - sabet• preliminarmente si um homem 
é ou não criminoso, si lla ou não ha um de
licto ... 

Acho que o federalismo não deve ir ao 
extremo de evitar a acçiío liberrima do Poder 
Judiciaria da União. 

E$tamos em um systema em qne tudo deve 
marclrar hat•monico e sem at~ritos. Como na 
competencia primaria do Supremo Tribunal, 
que é constitucion,l, jri. se presume um ata
que it justiça e:;tadoal ~ Entilo o legislador 
constituinte teria creudo in~tituiçi3es comple
tamente inuteis ou incompativeis entre si! 

No outro projecto, que se discute conjunta
mente, se determina que sejam nomeados por 
intermeclio do Ministerio dtt Fazenda os func
cionarios que ahi se cream. 

Ainda o1fereço uma emenda, para que se
jam nomeados pelo ministro natural, o da 
justi~•ll, que é quem nomett todas as autori
dar.lc8 e rtgentes do Poder Judicial. 

O proctu·ador• d11 Republica é nomeado pelo 
Prcsiolenre dtt Republrca por intQrmedio do 
Ministel'io da Ju:stiça, assim como são os seus 
adjuntos. 
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Por que raziioagora ha de haver uma des· 
classificação 1 Niio sei ; niio h a motivo para 
isto. Será por se tratar de interesse da ía· 
senda 1 Niio creio que soja bastante. 

. Oifereço ta. emenda sisplesmente pam evitar 
essa discordancia ou dissonancia entre a lei 
que estamos interpretando e a proposta em 
discussão. 

O Senado todo ó testemunha dGl grande de· 
bate que se travou o anno passado entre o 
Sr. Campos Sal!es e outros illustres oradores 
a propositGl de curadores de heranças jacentes 
nomeados pelo ministro da fazenda ; e acaso 

'•não triumphou a opiniiio de que elles deviam 
pertencer ao ministrGl da justiça 1 

E', portanto, trabalho simples, é uma rei· 
vindicação, uma tentativa de harmonisação, 
que se contém na emenda que oifereço. 
· Como esteja presente o nobre senador pelo 
Rio Grande do Norte, chamo a attenção de 
S. Ex. pam a prhneira emenda que oíl'e1·eci, 
e que se refere à revisão no ci vel, quando se 
tratar de interpretação da Constituição ou de 
lei· federal. 

Na minha opiniiio, nem o Poder Judiciaria 
nem o Poder Legislativo podem dispenoar a 
disposição contida nesta emenda. Si, de ac· 
cordo com illustres autores do Faderatista, 
uma lei interpretada por 'treze tribunaes pro· 
t!uzira confusão e ;marchia, quanto mais 
interpretada por 21 tribunaes ? Onde um 
tribunal que julgue afinal e garanta a lei, 
no conflicto das relações privadas, e formule 
uma interpretação uniforme ? 

Sr. presidente, na Constituição do Minas 
Geraes, se prometto um tribunal de revisão. 
•Ora, lá existe um unico tribunal de segunda 
\instrancia e a promes>a da constituição mi· 
neira só se póde realisar graças à Costituição 
da Uniiio, por meio do Supremo Tl'ibunal 
Federal. · 

A aspiração que se contém na Constituiçâo 
Mineira est;i. virtualmente em todas as outras 

Mas, pergunto eu : qual a lei interpretada 
nos Estados, a· lei particular, ou a lei nacio· 
n~l? . 

Si é a lei federal, porque lhe não decretar 
inte1•pretação unilbrme e logica ? 

E' pOl' isso que com a emenda adoptaremos 
uma medida salutar, que nem siquer é cópia 
da lei dos Estados Unidos, mas umareproduc· 
ção muito mais. aperfeiçoada, porque nós 
temos um direito unico, que continúa a re· 
ger todas us relações juridicas. 

Veem á mesa, são lidas, apoiadas e postas 
conjunctamentc em discussão as seguintes 

Emendas 

Art. 1. o Addicione-se o seguinte paragra· 
pho depois de § 2°: 

Dá-se o recut•so extraordinario de que trata 
o paragrapho precedeu te, quando so tratar 
de interpretar a Constituição ou a lei fe· 
dera!. 

Addiclone-se o seguinte paragrapho imme
cliatamente depois do § 6°: 

Compete ao S11premo Tribunal Federal a 
formação da culpa e o julgamento dos go
vernadores ou dos presidentes dos estados 
que incorrerem náij penas dos crimes polí
ticos, a que se refere o paragrapho prece· 
dente, observadas, poretn, as regras especiaes 
do processo de crimes de responsabilidade. 

Accrescente-se ao § 7": - e de crime de 
moeda fulsa, definido pelo Codigo Penal no 
livro 2•, titulo 6', capitulo 1•. 

§ 10. Substituam-se as palavras que co· 
meçam quando o constrangimento no I 0 pe· 
rioclo, e desde quo se trate no 2'. pelas se· 
guintcs - ex·officio, ou a requerimento da 
parte ou de qualquer cidadão.- Americo 
Lobo. 

constituiçüe.> est·•clo:1.es, porque um si• tribu· O Sr .• João Neivn observa que o 
nal da segunda instancia não póde oifet•ecer projecto tem uma ilisposiçilo relativa aos 
garantias da vet•dade. O papa é infallivel, processos militares, mas não com o desenvol
mas cerc;tdo de cert,os requisitos, segundo o vimento queelles exigem e merecem. 
dogma. A inütllibilidade judiciaria só póde E' uma questão muito delicada, que não 
existir pela acção revisol'a de um tribunal su· póde ser regida, como está, pelo decreto de 
perior. · outubro de 1890, para o qual o nobre st-na· 

Po.rque motivo se creou esse tribunal,siniio dor, 11utor do pt•ojecto, appella. 
para ser a guarda sn.uta da Constituiçiio o das São muito restt'ictos os casos em que se con· 
leis 1 · cedn. previsüo desses processos ; e, entretanto, 

Pll.race que o illustre senador pelo Rio 'Ueve dizer ao Senado que elles toem uma fór
Gro.nde do Norte deve acceitar esta minha ma toda peculiar; ha mesmo alguns processos 
proposiçüo,com 11 qw1l se est11belece uma nova quo siio peremptorios, para os quaes não póde 
linhtl na histot•ia ,judidn.ria do paiz. Tenlw haver revisão, nem se póde appellat• das 
visto e observado que g1·ande numero de sentenças, pela rapidez com que ellns silo 
questt:íes tom morrido mt'Côt•te~ rle Appollaçiio, pro ler idas e executadas. 
assim como tem mot·rido nos Estados que só 01·a, desde que se u.pplictue uo caso a dis· 
tem um tribunal de segnncla instancia,corros· posiçüo do decreto de Hl90, tem-so transtor· 
llondente ti. antiga reht,•iLo. nado toda a disciplintt interna dos quat•teis. 

Si~~ANO fi.~ - V, J 
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Elia já nilo nndn. bott e peioL' ficará, si se 

for, deste modo, umplittr os casos dtt re· 
visão. 

Diz o §3• do o.rt. 1' do projecto: 
« § 3. 0 Os casos e tt ti'n•ma da revisão dos 

·processos findos em mntel'ia ct•ime, são os 
espeaitlcados no sobr•etlito u.rt. O •, Ill, cujtts 
dispGlsições são extensivtts, em todus as suo.s 
partes, uos processos milit:1res. » 

Ora, os crimes u. que se rel'ere o citado n.r
tigo do decreto n. 848 tle ll de outuiJro do 
18\-JO, são crimes de todo g.lnero. 

E' p;·eciso explicar, é preciso limitar o ai· 
cunce dess,t disposição, c é o que pretendo 
faz~r o ora.dor em mn proj~cto de lei, que ,iá 
esta esboçado e que trara. n.mn.nl<ii ao Se· 
nado. 

0 SR. AMARO CAVALCANTI- V. Ex. leio. O 
art. 81 da Constituir;iio, que é o que deter
mina que a prescripr;üo abranja toda a sorte 
de crimes, não excluindo os ndlit:wes. Sei 

que h:1esse inconveniente, o Supremo T1•íbu· 
na! tem !'~clamado, mu.s u disposiçiio Jú. cstiL 
na.Constituiçiio. ' 

O SR. JoXo NEIVA- Mas ó nesse o.rt. 81 da 
Constitmçüo e seus p~tt·u.g-raphos que vae 1'un· 
damentar o. sua emenda. Diz esse urtigo: 

« Art. 81. Os processos findos. em materia. 
crime, poderão ser revistos, a qualquer tempo, 
em beneficio elos cont.lemnudos, pelo Supremo 
Tribunal Federal, pu.m reforma.r, ou conflr·. 
mar a sentenço., 

§ I. o A lei marcat·ti. os casos e a fórma do 
revi~ão, que poderú. ser rcquerid:t pelo son· 
tenctado, por qualquer do povo, ou •:n·officio 
pelo procurador g;•r•al da R·,publica, 

§ 2.0 Na revisãu não poLlem ser ttggrava· 
das as penas da sentença revista. 

§ 3. o As disposições do presente artigo s[o 
extensivas aos processos militares. » 

Aqui não se nuwcam os ca.sns e a fót•ma ; 
diz-~e de mOdO :r,era.l-paNI lo!lus nS 0'180S; e 
prec1so marco.r os casos e a fcirma por que se 
deve do.r o, realisttçil.o. 

O Senado SILbe que esta mo.terio. ji1 den 
origem v. um grande conflicto entt·e dons 
triuunaes. E' preciso LliscJ•iminar as 
cousas; e preciso não sobrecl1t•t•ego.t• todo• os 
diu.s o Supremo Tribunal Federal com •.JUO
stões militares, às vezes som import!tnci:t. 
Por exemplo, os crimes de tleser·~ão teem 
apenas seis mezeil do pl'isiio: estes ct•imes vão 
ser revistos todos os tlia~ pelo Supremo Tri· 
bunal Federal. Os crimes corl'eccion!1es do 
seis. mezes, tre;; mezes e até quinze tli11s de 
prisiio vão t11muem ~er revistos pele Supremo 
Tríbltn11l, qua.!lL!O me~mo nestes c:.tsos não 
houver tr:,nsg't•essão Lilt lc1i. 

Entt·etanto, !J:L promessa constilucionü du 
umtt lei que especifique o~ casos em que 

possam ser revistos os processos militares ; 
ó i ;t,o o CJUe vae Jb.ze1• para completar o 
pens:J.mento d:t Constituição. Diz o § 3' tio 
pt•ojt' ·to: 

« § 3." Oa casos e Lt fórma da revisito dos 
pror~essos rl ndo> em ma teria ct•ime, sil.o os es
peciftc~tdos no sobr.edito art. 9", III, cujas dis· 
posições são extensivas, em todas as suas 
partes, aos processos militares.» 

O orc•dor quer que se supprimam estas 
clnas linhrts fln:.~e~ e p[lrtt tal tlrn <tprasenta u. 
emenda. 

N:lo se comprei'lGndem aqui os processes 
milit11res, porque não se compt•omette a tra' 
zm· peru.nte o Senado um· projecto de !ei re
gulando os cn.sos de competencia e o modo 
por· que se lm de fú.zet· a t'l:lVisão. 

0 SR. AMARO CA.VALCANTI- Toda a minh'a 
duvirlo. é si poàemo:; excluir os processos mi· 
litares sem ser p :r umtt constituinte. 

O SR. JoXo N!i:IVA-Niio se excluem i o ,que 
quet· é umrL outm lei para o. capeciali,1.ade 
desses crimes. 

O Sn. J\,liAno C,wAr,c,\NTI- Está bom i de
sejo muito. 

O SR .. JoXo Nmrv,\. diz que n.manhãoudepois 
trará o seu projecto; S.Ex:.ha de velo, eiar
lhe-ha especiu!Jb.vor em co!'l'igir algum defeito 
que nelle encont,re, por·q ue o que está no pro
jecto é muito geral, !liio indica ~ous11 alguma. 
O soldado em l(eral e pobre e nao deve ser so
brecarregado com :t ·apr•esent .ção de muitos 
documentos : é pl'eciso indicar uq uclles que 
ella deve n.presentar, accrescendo que muitas 
vezes elle está em Matto Grosso, em S.· Luiz 
de C11ceres, no Amazonas, nas mo.rgens do ~·rro 
Negr.o, etc. E' preciso que as autoridades 
respectivas tenham umu ílírma a obedecer. 

A disposiç,ã0 csti1 no pr(\jecto de um ~0do 
11bstracto; é tt mesma coustt que est11 na 
Constituição e no decreto de outubro de 
1862 ; t1111tn 11hi c®rno no pt•ojecto niio se es· 
pecifica o modo por que se ha de fttzer o pro
ces~o. 

O SR. U. no AM,\J~M, dá um u.partc. 
O Stt .. Tolo N!i:!VA -t~· o que v11e fltzor, niio 

n.gora, porq uc ai udo. niio trouxe o projecto de 
lei. 

0 St~. AM,\l'to CAVAJ,CA:-Ii'I- Serú. muito 
conveniente. 

0 SR. JoÃ.o NEIVA- .TLt vê S. l~x. que nil.o 
vae contl'a a Constituiçil.o; litl·o exn.ctamente 
cm obediencia. ú. Constituição e a. esse decreto. 
Vae escl11recer, mostrtt1' o mnrlus (acionrli, OS· 
pecillclinclo os diver•so.~ cn.sos, decln.mndo si 
esl;iio sujeitos ou nil.o o, sel!oJ, por que niio 
hiio Llc ser as autoridn.des militares que hil.o 
de oxamin11r o regnhtmento elo sello pttra 
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ver os casos em que devem ser pn.gos ; 6 
preciso que mt lei se veja tudo isto. 

Assim, pede ao Sr. presidcn te que faça. lo r 
a sua emenda ao art. 1". 

n~ Parahyb::t do Sul ou onde melhor lhe pa
recet•; devendo approveitar, além claquellas 
~azendas, n.s colonia militares actuaes, que a 
tsso se prestrtrem ; 

Vem ú. mesa, é lida, n.poiada o posta con- 3a lliscussüo dtt proposir;ão da Camara dos 
junctamente em discussito a seguinte Doput:J.dos, n. 189 de 1892, autorisando o go· 

E'1l1enda 

No n.rt. I"§ 3", supprimam-se ::ts palavra& 
finaes-cujas disposições s[o extonsrvas, etc., 

·etc., por ter melhor cabimento omlei espe
<:ial, como lll<trca oart .. 81 e seus paragraphos 
dtt Constituição. 

Sala -~as sessões, 15 de junho de 1893. -
Jo,in Na i" '. 

A discussão fica adiada pela hora. 

vet•no n. p~1gn.r ao bach1trel Manoel José Chaves, 
professor jubtlido de pllilosopllia, do curso 
11nnexo dn. Faculdn.de de Direito de S. Paulo, 
os vencimentos intPgmes que percebia du· 
rante o exercício desse cargo, bem como a 
indemnisttl-·o das gratificações que deixou de 
receber desde n. dttta cm que foi jubilado; 

Continuação da 2" discussito ito projecto do 
Senado. n. 5 de 1893, modificando o decreto 
n. 848 de li de outubro de 1890, que rege a 
organisação o processo da justiça iederal· 

Continuaçito da 211 discussão do projectÓ do 
Senado, n. 45 de 1892, que autorisa o gover· 
no _a manc!a.r pagar ao Dr. Albino Gonçalves 

O SR. PRESIDENTE diz que se acha sobre a Me1r.1 de Vasconcellos, prolessor vitalício do 
mesa, para ser discutido na sessito seguinte, . C!l-!'80 annc~o ú. Faculdade cl_e Dil•eíto do Re· 
depois de impressa no Dial'io da Cmt[Jl'es.m, a mfe, os venctmentos que detxou de receber 
seguinte redaceito do desde a data dtt sua exoneração ate o dia em 

• que foi reintegt•udo; 
Discussão unica do decreto do Congresso 

Nacional, que mandi:L considerar como lentes 
substitutos das li1Culdr~.des de medicina os ad· 
juntos que passartLm a preparadores e os 
actuaes que não foram contemplados ~a ul
tima rel'ot•ma, decreto a que foi ne~rada sane· 
çito pelo Presidente da Republica; " 

PARECER N. 66-1893 

E1i10nda do Sam••lo ri p1'0Jl'l'Osiçao da Cml!am 
1/0S Deputados, n. 10, drJ 1892, ,-elativa ti 
cr&açt!o da tmW co!o,tia COI"I'eccional. 

Ao art. 9." Supprima-se.• 
Ao art. 10. Passe a ser 9. 

2" discussão da proposição da Camara dos · · 
Deputatlos, n. 8,1 ile 1892, autorisando o go· 
verno a reorganisar o Repartição Geral dos 

1 Si1ltL d1ts commissfies, 14 de junho de 1893. Telegraphos; 
Dita da proJlOsição d11 mesma camarn., 

j.Em seguida designa par::t ordem do dia 16 : 
Disemsão unicn. tla t•edacção d:~ emenda do 

Senatlo it pt•oposição da Camara dos Deputados, 
n. 91 de 1893, lleterminando que o governo 
J'uudarit umn. colonia correccional no proprio 
nacionai-Fazenrla clu. Bott Visttt- existente 

n. 6 de 1893, aHtorisando o go'l'erno 11 conce· 
der um n.nns ele licença, com o respectivo or· 
denado, ao engenheiro Au~rusto Teixeira 
Coit~~ra, inspector do I• dist~icto dos portos 
mat'J ttmos. 

Levanta-se a sessüo ás 4 hor~ts da tarde • 

FI~I no PRlMJ~J JW vnr.u~m 
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